ส า ร บั ญ
หน้า

คำนำ
สรุปสำระสำคัญแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๙

ก

ส่วนที่ ๑ : วิสยั ทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ

๑

บทที่ ๑

วิสยั ทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙

๓

ส่วนที่ ๒ : กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดีในสังคมไทย

๒๕

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ ดี

ส่วนที่ ๓ : กำรเสริมสร้ำงฐำนรำกของสังคมให้เข้มแข็ง

๒๗
๓๕

บทที่ ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุม้ ครองทางสังคม

๓๗

บทที่ ๔

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยัง่ ยืน

๔๙

บทที่ ๕

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

๖๑

ส่วนที่ ๔ : กำรปรับโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจให้มีควำมสมดุลและยัง่ ยืน
บทที่ ๖

ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม

๗๑
๗๓

บทที่ ๗ ยุทธศาสตร์การเพิ่ มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๘๓

บทที่ ๘

๙๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนที่ ๕ : กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบตั ิ
บทที่ ๙ การบริหารการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
และการติดตามประเมินผล

๑๐๗
๑๐๙

คํ า นํ า
สํานั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ได้ดําเนิ น
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนต่อเนื่ อง
มานั บตั้งแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและทุ ก ภาคส่วน
ในสังคมได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั้ง ในระดับจังหวัด ระดับอนุ ภาค และระดับชาติ
เริ่มตั้งแต่ข้ัน การกําหนดกรอบวิสยั ทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งทุกฝ่ ายเห็น
พ้องร่วมกันให้อญ
ั เชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ มาเป็ นปรัชญานํ าทางในการพัฒนาประเทศ และเมื่อดํา เนิ นการจัดทํา
กรอบวิส ัย ทัศ น์ แ ละทิศ ทางแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที ่ ๙ แล้ว เสร็จ จึง ได้นํ า เสนอคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

จากนั้ น ดําเนิ นการในขั้นการจัดทํารายละเอียดของแผน โดยอาศัยกลไกความ
ร่วมมื อในหลายรูปแบบ มี ห ลายหน่ วยงานรวมทั้ งผู ้ทรงคุ ณ วุฒิ แ ละภาคส่ว นต่า งๆ ที่
เกี ่ย วข้อ งมาร่ว มกัน พิจ ารณากลั น่ กรองสาระรายละเอีย ดของแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ จน
สามารถประมวลเป็ น “ร่างแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙” ซึ่งได้มี
การปรับปรุงสาระสําคัญ มาโดยลําดับอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบและขอความเห็นเพิ่มเติมในการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีกบั คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปครั้งหนึ่ งแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา
จากนั้ น ได้ป รับ ปรุ ง “ร่า งแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที ่ ๙ พ.ศ.
๒๕๔๕–๒๕๔๙” นํ าเสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติให้ความเห็น และ
นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิ จารณาไปพร้อมกับความเห็ นของสภาที่ ปรึก ษาฯ เมื่ อวันที่ ๔
กันยายน ศกนี้

ต่อมา สํานั กงานฯ จึงได้ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ นี้ ขึ้ น และนํ าเสนอ
ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ เพื่ อ
นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุ มตั ิอย่างเป็ นทางการ และนํ ากราบบังคมทูลเกล้าฯ
ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อไป

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติ
กั น ย ำ ย น ๒ ๕ ๔ ๔

ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙
๑

ความนํา

แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙) เป็ น
แผนที่ได้อญ
ั เชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่ หั ว มาเป็ นปรัช ญานํ า ทางในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศ โดยยึ ด หลั ก
ทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมัน่ คง และนํ าไป
สู่ก ารพัฒ นาที ่ส มดุล มีคุณ ภาพและยัง่ ยืน ภายใต้ก ระแสโลกาภิว ตั น์ แ ละสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังนี้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุ ก
ระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒ นาและบริหาร
ประเทศให้ดําเนิ นไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อ
โลกยุคโลกาภิ วตั น์ ความพอเพี ยง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล รวมถึ ง
ความจําเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดําเนิ นการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้ นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั กทฤษฎี และนั กธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสาํ นึ กในคุ ณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรูท้ ี่เหมาะสม ดําเนิ นชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพี ย ร มี ส ติ ปั ญ ญา และความรอบคอบ เพื่ อ ให้ส มดุ ล และพร้อ มต่ อ การรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี


สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและ
สาขาอืน่ มาร่วมกันประมวลและกลันกรองจากพระราชดํ
่
ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เรือ่ งเศรษฐกิจ
พอเพียง และขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตนํ าไปเผยแพร่ ซึง่ ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตตามทีข่ อพระมหากรุณา

ก

การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้ต้งั อยูบ่ นพื้ นฐานของ
การกําหนดวิสยั ทัศน์ ร่วมกันของสังคมไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า โดยนําความคิดของทุกภาคส่วน
ในสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอนุ ภาค และระดับชาติ มาสังเคราะห์เชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันอย่างเป็ นระบบให้เกิดเป็ น “วิสยั ทัศน์ ร่วม” ที่สงั คมไทยยอมรับร่วมกัน โดยคํานึ งถึง
ภาพรวมการพัฒนาที่ผ่านมา สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อนํ าไปสู่สังคมไทยที่ พึงประสงค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
คุณค่าที่ดีให้เกิดขึ้ นในสังคมไทย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึงเป็ นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะปานกลาง ที่ ส อดคล้อ งกับ วิสัย ทั ศน์ ระยะยาว และมี ก ารดําเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจาก
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๘ ในด้านแนวคิดที่ ยึด “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุ กมิติ
อย่างเป็ นองค์รวม และให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้ นในทุก
ระดับ อันจะทําให้เกิดการพัฒนาที่ยงั ่ ยืนที่มี “คน” เป็ นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง
จากการประเมินผลการพัฒนาในช่วง ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา ชี้ ให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
การพัฒนาที่ขาดสมดุล โดยประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ แต่ขาดความสมดุลด้าน
คุณภาพ “จุดอ่อน” ของการพัฒนาที่สาํ คัญ คือ ระบบบริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
ราชการยังเป็ นการรวมศูนย์อาํ นาจและขาดประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายล้าสมัย นําไปสู่ปัญหา
เรื้ อรังของประเทศ คือ การทุจริตประพฤติมิชอบที่ เกิดขึ้ นทั้งในภาคราชการและในภาคธุรกิจ
เอกชน ขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาของคนไทยยังไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควร ไม่สามารถปรับตัว
รูเ้ ท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอ่อนแอ ไม่เอื้ อต่อการ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการธุ รกิจยังด้อยประสิทธิ ภาพ จึง
ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่ความเหลื่อมลํ้าของ
การกระจายรายได้ ความยากจน และความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้ น ได้สร้างความขัดแย้งในสังคมมากขึ้ น นอกจากนี้ ความอ่อนแอของ
สังคมไทยที่ตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยม ได้ก่อให้เกิดปั ญหาทางศีลธรรมและปั ญหาสังคมมาก
ขึ้ นด้วย

ข

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดทุนทางสังคมและทางเศรษฐกิจหลาย
ประการ ซึ่งเป็ น “จุดแข็ง” ของประเทศที่สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา กล่าวคือ
รัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบนั ได้วางพื้ นฐานให้เกิดการปฏิรูปที่สาํ คัญทั้งทางสังคม การเมือง การ
บริหารภาครัฐ และการกระจายอํานาจ ขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลัง
ท้อ งถิ่ น ชุ ม ชนมี ค วามเข้ม แข็ งมากขึ้ น สื่ อ ต่ างๆ มี เสรี ภ าพมากขึ้ น เอื้ อต่ อการเติ บ โตของ
ประชาธิ ป ไตย การป้ อ งกัน การทุ จริ ต ประพฤติ มิ ช อบและการเสริ ม สร้างธรรมาภิ บ าลใน
สังคมไทย ทั้งจุดแข็งของฐานการผลิตการเกษตรที่ หลากหลาย มีศักยภาพเป็ นแหล่งผลิ ต
อาหารของโลก พร้อมทั้งมีธุรกิจบริการที่มีความเชี่ยวชาญ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และ
มีเอกลักษณ์ความเป็ นไทยมีวฒ
ั นธรรมที่เป็ นจุดเด่น รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สงั ่ สมเป็ น
ปึ กแผ่นและมีสถาบันหลักยึดเหนี่ ยวทางจิตใจ ซึ่งจะช่วยเป็ นภูมิคุม้ กันที่สาํ คัญในการลดความ
เสี่ยงจากกระแสโลกาภิวตั น์
ขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกเป็ นทั้ง “โอกาสและภัยคุ กคาม”
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนและเชื่อมโยง
กันมากขึ้ น มีการปรับระเบี ยบเศรษฐกิ จใหม่ของโลกที่ นําไปสู่กติ ก าการค้าและการลงทุ น
ระหว่างประเทศใหม่ และแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีที่มีอิทธิพลเพิ่มขึ้ น รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีและ
การใช้ความรูเ้ ป็ นฐานการพัฒนา ทําให้ตอ้ งเร่งเตรียมพร้อมทั้งการสร้างระบบ กลไก และ
พัฒนาคนให้สามารถปรับตัวอย่างรูเ้ ท่าทันได้รวดเร็ว เพื่อคงสถานะการแข่งขันของประเทศ
และก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่าทันโลกได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ยงั มีความเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวต่อเนื่ อง และคาดว่าจะฟื้ นตัวได้ชา้ กว่า
ที่ประมาณการไว้เดิม จะส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยซึ่งต้องปรับตัวให้ทัน ทั้งการ
เริ่มปรับฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากถึงระดับมหภาค และการปรับนโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ เหมาะสม ควบคู่ ไปกับ การเสริ ม สร้างขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ของ
ประเทศ
ภายใต้สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่ จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึงเป็ นแผนที่ดาํ เนิ นการในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาํ คัญที่สุดช่วงหนึ่ งของ
ประเทศ ที่ จําเป็ นต้องเร่งรัดการปฏิ รูประบบเศรษฐกิจและสังคมให้เกิ ดสัมฤทธิ์ ผลในทาง
ปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้ น และมุ่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤต พร้อมทั้งวางรากฐาน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และมีภูมิคุม้ กันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้ น ขณะเดียวกัน จะต้อง
ให้ความสําคัญลําดับสูงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างสภาวะผูน้ ํ าร่วมกันในทุ ก

ค

ระดับ ในอัน ที่ จ ะสร้า งพลัง ร่ ว มกัน ให้เกิ ด ค่ า นิ ย มใหม่ ในสัง คม ที่ จ ะผลัก ดัน ให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการประเทศใหม่ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

๒

วิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศ

การพัฒ นาประเทศไทยในอนาคต ๒๐ ปี มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการแก้ปัญ หาความ
ยากจนและยกระดับคุ ณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เกิด “การพัฒนาที่ ยงั ่ ยืน
และความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย” และสร้างค่านิ ยมร่วม ให้คนไทยตระหนักถึงความจําเป็ นและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางาน โดยยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็ นปรัชญานําทางให้เอื้ อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม่
ที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ และก้าวตามโลกได้อย่างรูเ้ ท่าทัน
เพื่ อ ให้เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงและสร้างคุ ณ ค่ า ที่ ดี ในสังคมไทยบนพื้ นฐานของการ
อนุ รัก ษ์ วัฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ นไทย จึ ง ได้กํ า หนดสภาพสั ง คมไทยที่
พึงประสงค์ โดยมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ” ใน ๓ ด้าน คือ
สังคมคุณภาพ ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสร้างคนทุกคนให้เป็ นคนดี
คนเก่ ง พร้อ มด้ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ มี จิ ต สํานึ ก สาธารณะ
พึ่งตนเองได้ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี มีเมืองและชุมชนน่ าอยู่
มีระบบดี มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ได้รบั
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการเมืองการ
ปกครองโปร่งใส เป็ นประชาธิปไตย ตรวจสอบได้ และมีความเป็ นธรรมในสังคมไทย
สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ ที่เปิ ดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็ น
ทําเป็ น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวิต รูเ้ ท่าทันโลก เพื่อ
พร้อมรับ กับการเปลี่ ยนแปลง สามารถสัง่ สมทุ น ทางปั ญ ญา รักษาและต่อยอดภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ที่ดาํ รงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าของเอกลักษณ์
สังคมไทยที่พึ่งพาเกื้ อกูลกัน รู ้ รัก สามัคคี มีจารีตประเพณี ดีงาม มีความเอื้ ออาทร รักภูมิใจ
ในชาติและท้องถิ่น มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ตลอดจนเครือข่ายชุมชนทัว่ ประเทศ
ในการพัฒนาประเทศจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญานํ าทาง
ให้การพัฒ นายึดทางสายกลาง อยู่บนพื้ นฐานของความสมดุ ลพอดีและความพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล นํ าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่ง
ตนเอง มีภูมิคุม้ กัน และรูเ้ ท่ าทันโลก คนไทยส่วนใหญ่ มีการศึ กษาและรูจ้ กั เรียนรูต้ ่ อเนื่ อง
ตลอดชีวิต เป็ นคนดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต อยูใ่ นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้
ง

สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดํารงไว้
ซึ่งคุณ ธรรมและคุณ ค่าทางสังคมไทยที่มีความสมานฉัน ท์และเอื้ ออาทรต่อกัน อันจะเป็ น
รากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล มีคุณธรรมและยัง่ ยืน
เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ ร่วมของสังคมไทย จําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการวาง “บทบาท
การพัฒ นาประเทศ” ในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศัก ยภาพและบทบาททาง
เศรษฐกิจของพื้ นที่ โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมที่จะวางรากฐานการพัฒนาเป็ นสังคมและชุมชน
ที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ขณะเดียวกันมีการใช้ศกั ยภาพด้านเอกลักษณ์
วัฒ นธรรมไทยที่ ป ระนี ประนอม เปิ ดกว้า ง ในการพั ฒ นาเป็ นแกนประสานการเจรจา
เสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคและใช้ศักยภาพด้านการผลิ ตและบริก ารเพื่อเตรียมพัฒ นา
ประเทศสู่ ค วามเป็ นฐานเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค โดยเฉพาะด้านการเกษตร การแปรรู ป
การเกษตรและอาหาร การเป็ นฐานการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็ นศูนย์กลางการศึกษา
และวิทยาการที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็ นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้า นและภู มิ ภ าค ด้า นการขนส่ ง ทางอากาศ ทางบก และทางนํ้ า รวมทั้ ง การสื่ อ สาร
โทรคมนาคมของภู มิ ภาค โดยอาศัยศักยภาพที่ ได้เปรียบของพื้ นที่ เศรษฐกิ จและโครงข่าย
บริการพื้ นฐานที่พฒ
ั นาขึ้ นแล้ว เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้กา้ วตามโลกอย่างรูเ้ ท่าทัน

๓

วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙

เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของวิสยั ทัศน์ ร่วม ภายใต้ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และสังคมไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.
๒๕๔๕–๒๕๔๙) จึงกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ ไว้ดงั นี้

๓.๑ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุม้ กัน สร้างความเข้มแข็ง
ของภาคการเงิน ความมัน่ คงและเสถียรภาพของฐานะการคลัง ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้
เศรษฐกิ จ ระดั บ ฐานรากมี ค วามเข้ม แข็ งและสามารถพึ่ งตนเองได้ม ากขึ้ น ตลอดจนเพิ่ ม
สมรรถนะของระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้สามารถแข่งขันได้และก้าวทันเศรษฐกิจยุคใหม่
(๒) เพื่ อวางรากฐานการพัฒ นาประเทศให้เข้ม แข็ง ยั่งยื น สามารถพึ่ ง
ตนเองได้อย่างรูเ้ ท่าทันโลก โดยการพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรปู ระบบสุขภาพ
สร้างระบบคุม้ ครองความมัน่ คงทางสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
จ

เครือข่ายชุมชน ให้เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยัง่ ยืน มีการดูแลจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ควบคู ่กบั การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสังคมไทย
(๓) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ เป็ นพื้ นฐานให้
การพัฒนาประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เน้น
การปฏิ รูป ระบบบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการที่ ดีของภาคธุ รกิ จเอกชน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา การสร้างระบบการเมืองที่รบั ผิดชอบต่อสังคม
และลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๔) เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มศั กยภาพและโอกาสของคนไทย
ในการพึ่ งพาตนเอง ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอย่างเป็ นธรรมและ
ทัว่ ถึง สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ชุมชนและประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับกลไกภาครัฐให้เอื้ อต่อการแก้ปัญหา

๓.๒ เป้ าหมาย
(๑) เป้ าหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจมห
ภาคให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ โดยมีเป้ าหมายให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวโดยเฉลี่ ยร้อยละ ๔-๕ ต่อปี สามารถเพิ่มการจ้างงานใหม่ในประเทศได้ไม่ตํา่ กว่า
๒๓๐,๐๐๐ คนต่ อ ปี มี อั ต ราเงิ น เฟ้ อ เฉลี่ ย ไม่ เกิ น ร้อ ยละ ๓ ต่ อ ปี รัก ษาการเกิ น ดุ ล บั ญ ชี
เดินสะพัดให้คงอยู่เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๑-๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และรักษา
ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศให้มีเสถี ยรภาพเพื่ อสร้างความเชื่อมัน่ ของนั กลงทุ น รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิ จที่ เพิ่มสมรรถนะภาคการผลิตให้แข่งขันได้ โดยให้การส่งออก
ขยายตัวไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๖ ต่อปี ให้ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคเกษตรเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ
๐.๕ ต่อปี ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี และ
ผลิต ภาพของแรงงานเพิ ่ม ขึ้ นเฉลี่ย ร้อ ยละ ๓ ต่อ ปี เพิ ่ม รายได้จ ากการท่อ งเที ่ย ว โดยมี
รายได้จ ากนั ก ท่อ งเที ่ย วต่า งประเทศเพิ ่ม ขึ้ นเฉลี ่ย ร้อ ยละ ๗-๘ ต่อ ปี และให้ค นไทย
ท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้ นไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๓ ต่อปี
(๒) เป้ าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากร
ที่สมดุล และขนาดครอบครัวที่เหมาะสม โดยรักษาแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรให้
อยู่ในระดับทดแทนอย่างต่อเนื่ อง คนไทยมีสุขภาพดี มีคุณภาพ รูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงมี
คุ ณธรรม มีจิตสํานึ กรับผิ ดชอบต่อส่วนรวม ให้ประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้ นไป มีการศึกษาโดย
เฉลี่ยไม่ตาํ ่ กว่า ๙ ปี ในปี ๒๕๔๙ ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยให้ถึงระดับมัธยมศึกษา
ฉ

ตอนต้น ขึ้ นไปไม่ ตํา่ กว่าร้อ ยละ ๕๐ ในปี ๒๕๔๙ ขยายการประกัน สุ ขภาพให้ค รอบคลุ ม
ประชาชนอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม และให้มีระบบการคุม้ ครองทางสังคมที่สร้างหลักประกัน
แก่คนไทยทุกช่วงวัย ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนและประชาสังคมและใช้กระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็งขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองน่ าอยู่ ชุมชนน่ าอยู่ รวมทั้งปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม
(๓) เป้ าหมายการบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ มี
ขนาดและโครงสร้างที่ เหมาะสม ท้องถิ่นมีขีดความสามารถจัดเก็บรายได้สูงขึ้ นและมีระบบ
สนั บ สนุ น การกระจายอํานาจให้โปร่ ง ใส มี ร ะบบตรวจสอบด้ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มที่ เข้ม แข็ ง
เพื่อให้การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
(๔) เป้ าหมายการลดความยากจน ให้มีการดําเนิ นมาตรการทางเศรษฐกิจที่
เอื้ ออาทรต่อคนจน พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างศักยภาพให้คนจน
เข้มแข็ง มีภูมิคุม้ กัน สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่ อลดสัดส่ วนคนยากจนของประเทศให้อยู่ใน
ระดับไม่เกินร้อยละ ๑๒ ของประชากรในปี ๒๕๔๙

๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ภายใต้วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายหลัก ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ก ารดํ า เนิ น งานในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สนับสนุ นและเชื่อมโยงกัน ๓ กลุ่มยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญ ดังนี้

กลุ่มที่หนึ่ ง การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้ นในทุกภาคส่วนของ
สังคม มีความสําคัญเป็ นลําดับสูงสุด เน้นการปฏิรูปให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดี ทั้ง
ในภาคการเมือ ง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บนพื้ นฐานการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้มี
ความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็ นรากฐานสําคัญและเป็ นภูมิคุม้ กัน ที่ดีให้
สังคมไทยพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้ น อีกทั้งจะช่วยป้ องกันและขจัด
ปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ ดี เป็ นยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญในการผลักดันให้
ทุกยุทธศาสตร์ขบั เคลื่อนไปได้ โดยให้ความสําคัญกับ
(๑.๑) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
โดยปรับโครงสร้าง ลดขนาด และปรับบทบาทให้สอดคล้องระบบราชการแนวใหม่ มีระบบ
ช

ข้อมูลที่ น่าเชื่อถือ มีเอกภาพ และเป็ นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน มีระบบการทํางานที่ ลดความ
ซํ้าซ้อน ระบบงบประมาณเป็ นแบบมุ่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผน
ชาติ รวมทั้งปรับปรุงระบบกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ส่งเสริมการใช้กฎหมายคุม้ ครองสิทธิ ประชาชน และสนั บสนุ นให้สื่อและ
ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม
(๑.๒) การกระจายภารกิ จ และความรับ ผิ ด ชอบให้แ ก่ อ งค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส โดยเตรียมความพร้อมและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนิ นงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคประชาสังคม
(๑.๓) การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ประพฤติมิ ชอบ ทั้งในภาค
การเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสร้างจิตสํานึ กประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
(๑.๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลทุกภาคส่วนใน
สังคม โดยสนับสนุ นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ และสนั บสนุ นบทบาทสื่อในการตรวจสอบ
นั ก การเมื อ งและข้าราชการ เพื่ อ ระบบการเมื อ งที่ โปร่ งใส สร้างจิต สํา นึ ก ของข้า ราชการ
นักธุรกิจ และประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
(๑.๕) การเสริ ม สร้า งระบบการบริห ารจัด การที่ ดี ข องภาคเอกชน ให้มี
ความโปร่งใส มีระบบการทํางานที่ สามารถตรวจสอบได้ รักษาผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อหุน้ ทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ รวมทั้งสร้างความเป็ นธรรมแก่ผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริโภค
(๑.๖) การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ งของครอบครัวและชุ ม ชน โดยสร้าง
องค์ค วามรูท้ ี่ถูก ต้อ งและมีคุณ ภาพให้เป็ นภูมิคุม้ กัน อาศัยกระบวนการมีส่ว นร่ว ม สร้า ง
เครือ ข่ายชุม ชน ให้ส ามารถพึ่ง พาตนเอง ดูแ ลซึ่งกัน และกัน ตลอดจนสร้า งจิต สํานึ ก ให้
ดําเนิ นชีวิต โดยยึดทางสายกลาง ความพอเพียง มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิ ดชอบ
ต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อเป็ นรากฐานที่ดีของสังคม

กลุ่มที่สอง การเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง เป็ นกลุ่มยุทธศาสตร์
ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุ มชน และสังคมให้เป็ นแกนหลักของสังคมไทย มีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาชนบทและเมือง รวมตลอดทั้งมี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสนั บสนุ นการพัฒ นาเศรษฐกิจ
และการยกระดับคุณภาพชีวติ ให้คนไทยอยูด่ ีมีสุขได้อย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย
(๒) ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและการคุ ้ม ครองทางสั ง คม ให้
ความสําคัญกับ
ซ

(๒.๑) การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยปฏิรูป
ระบบสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการป้ องกัน ปฏิรูปการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู ้ ยกระดับทัก ษะฝี มือของคนไทยให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น รูเ้ ท่ าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
(๒.๒) การส่งเสริมให้คนมี งานทํา โดยมุ่งสร้างผูป้ ระกอบอาชีพส่วนตัวและ
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก กระจายโอกาสการมีงานทําในทุกๆพื้ นที่ทวั ่ ประเทศ ขยายการจ้างงาน
นอกภาคเกษตร และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดแรงงานใหม่ๆ
ให้แก่แรงงานไทย
(๒.๓) การปรั บ ปรุ ง ระบบการคุ ้ ม ครองทางสั ง คมให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
ครอบคลุมทัว่ ถึงและเป็ นธรรม เพื่อสร้างหลักประกันแก่คนทุกช่วงวัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบหลักประกันสังคม เตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการร่วมรับผิดชอบการบริการทาง
สังคม ปรับปรุงกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ปรับปรุงรูปแบบการคุม้ ครองกลุ่มคนยากจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
(๒.๔) การป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้ น เสริมสร้าง
ความเข้ม แข็ งของครอบครัวและชุ ม ชน ให้มี ส่ว นร่วมในการป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หา เร่ง
บําบัดรักษาและฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู ต้ ิ ดยา ปราบปรามและดําเนิ นการทางกฎหมายอย่าง
จริงจัง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสกัดกั้นขบวนการผลิตและค้ายา
เสพติด รวมทั้งปรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ทุกฝ่ ายมี
ส่วนร่วม
(๒.๕) การส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน
องค์กรพัฒนาเอกชน อาสาสมัคร และสือ่ มวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒ นาสมาชิ กในทุ กด้าน สร้างและปลุ ก
จิตสํานึ กในความรักชาติและความเป็ นไทยอย่างจริงจัง สนั บสนุ นบทบาทสถาบันทางสังคม
ต่างๆ ในการทํานุ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒ นาสื่ อมวลชนทุ กประเภทให้มี
คุณภาพและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
(๓) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒ นาชนบทและเมื องอย่างยั่งยืน ให้
ความสําคัญกับ
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(๓.๑) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชน
น่ าอยู่ เน้นการพัฒ นากระบวนการชุ มชนเข้มแข็งให้เป็ นฐานรากที่ มัน่ คงของสังคม มีการ
ระดมพลังแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วม มีการพัฒนาเมืองน่ าอยู่และชุมชน
น่ าอยู่ โดยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชน
ให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้งการสร้างองค์ความรู ้
ที่ ส อดคล้อ งกับ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และพัฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากให้เข้ม แข็ ง พึ่ งตนเองได้
ตลอดจนสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่ าอยู่ ชุมชนน่ าอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง
(๓.๒) การแก้ปัญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนในสังคม ที่ มุ่ งเน้ น การปรับกระบวนทัศน์ และการจัด การการ
แก้ไขปั ญหาความยากจนอย่างเป็ นองค์รวม เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ เน้นที่ตวั คนจนด้วย
การพัฒ นาศัก ยภาพเพิ่ ม ขีดความสามารถให้คนจนก่อ ร่างสร้างตัวพึ่ งตนเองมากขึ้ น และ
พัฒ นาสภาพแวดล้อ มที่ เป็ นปั ญ หาเชิ งระบบและโครงสร้าง โดยมี ก ารปรับ ระบบบริ ห าร
จัด การภาครัฐ ปฏิรูป กฎหมาย และปรับ ปรุง กฎระเบีย บ เพื ่อ สร้างโอกาสให้ค นยากจน
สามารถเข้าถึงบริก ารของรัฐได้อย่างทัว่ ถึง และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติเป็ น
ปั จจัยการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมไม่ขดั ต่อกฎระเบียบ
(๓.๓) การสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างเกื้ อกูล
เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้เท่าเทียมกัน โดยสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ในระดับฐานราก สร้างความมัน่ คงทางรายได้ให้แก่คนในชนบท พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้ นที่ชนบทและเมือง และส่งเสริมการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ
และบทบาททางเศรษฐกิจของพื้ นที่ในระดับต่างๆ
(๓.๔) การจัดการพื้ นที่เชิงบูรณาการที่ยึดพื้ นที่ภารกิจและการมีส่วนร่วม
และเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคนดีและระบบดี เพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจ โดยปรับ กลไกการจัดการพื้ นที่ และสร้างเครื อข่าย เพื่อ ให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมร่วมกันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) ยุ ท ธศาสตร์การบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม ให้
ความสําคัญกับ
(๔.๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้ อต่อการใช้ประโยชน์ และการอนุ รกั ษ์ฟื้นฟู และการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากของประเทศ โดยปรับกลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่ เน้นการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยให้มีจิตสํานึ กในการอนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อมของ
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ชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
มีการจัดทําฐานข้อมูลระดับพื้ นที่ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔.๒) การอนุ รกั ษ์และฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์
โดยคุ ม้ ครองและกําหนดเขตพื้ นที่ อ นุ รัก ษ์ เพื่ อ รัก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เวศ และมี ก ารใช้
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ จัดทําแผนหลักฟื้ นฟูชายฝั ง่ และทะเลไทยให้คืนความอุดม
สมบูรณ์ อนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิ เวศ ใช้ทรัพยากรนํ้ า
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และฟื้ นฟู ท รั พ ยากรดิ น ให้ส ามารถใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต
การเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการอนุ รกั ษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
(๔.๓) การอนุ รกั ษ์ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลปวัฒ นธรรม
และแหล่งท่ องเที่ ยว ให้เกื้ อหนุ น การพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตและเศรษฐกิ จชุ มชน โดยรักษา
สภาพแวดล้อ มแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ศิ ล ปกรรม โบราณคดี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และใช้ผงั เมืองเป็ นกลไกประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ให้เกิดความ
น่ าอยูแ่ ละยัง่ ยืน
(๔.๔) การบริหารจัดการปั ญหามลพิษอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้
เมื องและชุ มชนมี ความน่ าอยู่ โดยส่ งเสริ มการพัฒ นาระบบกําจัดของเสี ยอันตรายที่ เป็ นที่
ยอมรับของชุ มชน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อ มและควบคุ ม มลพิ ษ ควบคู่ ไปกั บ การปรับ ปรุ ง มาตรฐานจัด การมลพิ ษ ให้ไ ด้
มาตรฐานสากล

กลุ่มที่สาม การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เข้าสู่สมดุลและยั ่งยืน เป็ น
กลุ่มยุทธศาสตร์ที่เน้นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ที่มุ่งส่งเสริมให้ฐานเศรษฐกิจ
ของประเทศแข็งแกร่งและขยายตัวได้อ ย่างมีคุณ ภาพ โดยปรับ ฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับ
ฐานรากถึงระดับมหภาค และมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างรูเ้ ท่าทัน บนพื้ นฐานการ
พึ่งตนเอง และมีภูมิคุม้ กันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ควบคู่ไปกับการรักษา
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับมหภาคและระดับสาขา รวมทั้งการ
สร้างความพร้อมและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนา
นวัตกรรมและการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม ให้ความสําคัญกับ
(๕.๑) การดําเนิ นนโยบายการเงินเพื่อสร้างภูมิคุม้ กันต่อวิกฤตเศรษฐกิจ
และช่วยกระจายความเจริญและสร้างความเป็ นธรรม โดยการดูแลสภาพคล่องและรักษา
เสถียรภาพด้านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งและระบบระวังภัย
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ของภาคการเงิน ปรับปรุงการกํากับดูแลสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และ
ปรับปรุงบทบาทของภาคการเงินในการกระจายความเจริญและความเป็ นธรรม ตลอดจนเพิ่ม
บทบาทของตลาดทุนเพื่อกระตุน้ การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและให้เป็ นทางเลือกของแหล่งระดม
ทุนของประเทศ
(๕.๒) การดําเนินนโยบายการคลังและสร้างความมั ่นคงของฐานะการคลัง
และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเพิ่มการใช้จ่ายและใช้มาตรการภาษี สนั บสนุ นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ รักษาวินัยทางการคลัง และบริหารหนี้ สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารรายได้รายจ่ายและทรัพย์สินของรัฐเพื่อความยัง่ ยืนฐานะการคลังในระยะยาว รวมทั้ง
ส่งเสริมระบบการออมของประเทศ ตลอดจนกระจายอํานาจการคลังและถ่ายโอนภารกิจสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
(๕.๓) การเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ให้มี
ภูมิคุม้ กันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ โดยเน้นการสร้าง
ความพร้อมในการเจรจาต่อรองทางการค้า และประสานกลไกความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็ นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ
(๖) ยุ ท ธศาสตร์การเพิ่ มสมรรถนะและขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ให้ความสําคัญกับ
(๖.๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและการค้า เพื่อสร้างฐานการผลิตใน
ประเทศให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และสร้างภูมิคุม้ กันของระบบเศรษฐกิจ โดยพัฒนาคุณภาพ
คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตและวิธีการผลิต ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าให้ตรงความต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างสมดุลระหว่างการผลิตกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระจายความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปิ ดเสรีการค้าและการลงทุ น และเตรียม
ความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคใหม่
(๖.๒) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้ นฐาน เพื่อเพิ่ม
ั นาขึ้ นแล้ว
สมรรถนะภาคการผลิตและบริการ โดยใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้ นฐานที่ได้พฒ
ให้คุม้ ค่า และพัฒนาให้มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาตรฐาน
(๖.๓) การผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตของประเทศ โดยการพัฒนากลไก
ในการเพิ่มผลผลิต ทั้งการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานในด้านต่างๆ
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(๖.๔) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ระบบสหกรณ์ ให้เป็ นฐานรากที่เข้มแข็งในการสร้างรายได้ของประเทศ ตลอดจนเน้นความ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและบริการอย่างเป็ นระบบครบวงจร
(๖.๕) ปรับปรุงระบบเจรจาและความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อ
สร้างเอกภาพในการเจรจาทางการค้า และเสริมสร้างอํานาจต่อรองของไทยในเวทีเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุ น ระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมื อ ทางเศรษฐกิ จกับ ประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อเป็ นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

(๖.๖) ส่งเสริมการค้าบริการที่มีศกั ยภาพเพื่อสร้างงานและกระจายรายได้
โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเชิงคุ ณภาพ และพัฒนาธุรกิจบริการที่ มีศักยภาพ
ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี พื้นบ้าน ตลอดจนการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย และการประสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
ความสําคัญกับ
(๗.๑) การประยุ ก ต์ใ ช้แ ละการพั ฒ นาเทคโนโลยี โดยเน้ น การนํ า ไปใช้
ประโยชน์ ในภาคการผลิต และสนั บสนุ นการวิจยั และพัฒนาตามศักยภาพของคนไทย โดย
สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยี เน้นการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้า กระตุน้ การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของตนเอง
เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(๗.๒) การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการปฏิรูป
การศึกษาที่ เน้นกระบวนการเรียนรูต้ ามหลักวิทยาศาสตร์ การรูเ้ ท่าทันโลก และการพัฒนา
บุ คลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้ังปริมาณและคุ ณภาพ เพื่อให้สามารถเลื อก รับ
ประยุกต์ใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗.๓) การยกระดั บ การพั ฒ นาและใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
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สื่อสาร เพื่อเป็ นโครงสร้างพื้ นฐานสําคัญในการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละข่าวสาร ช่วยสนั บสนุ น
การฟื้ นฟูเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๗.๔) การบริ ห ารการพั ฒ นาด้า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ที่ มุ่ ง
ประสิทธิผล ให้นําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยกระตุน้ ให้ภาคเอกชนเป็ นผูน้ ํา ในขณะ
ที่ภาครัฐเป็ นผูส้ นับสนุ นและนั กวิชาการมีส่วนร่วม

๕

ลําดับความสําคัญของการพัฒนา

ในการดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ได้อย่างมี
ประสิท ธิ ภ าพ จําเป็ นต้องให้ความสําคัญ กับ การแก้ไขปั ญ หาเร่งด่ วนของประเทศ ภายใต้
ทรั พ ยากรภาครั ฐ ที่ มี อ ยู่ จํ า กั ด ซึ่ ง ต้อ งฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ ให้แ ข็ ง แกร่ ง มั ่น คง และปรั บ
ฐานเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถขยายตัวต่อเนื่ องในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการพัฒนาที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้
๕.๑ การเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจให้ฟื้น
ตัวอย่างรวดเร็วและมี เสถียรภาพ โดยดําเนิ นนโยบายเร่งรัดการคลังด้านการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ นโยบายภาษี และนโยบายการเงินระยะสั้น ที่ เน้นการดูแลสภาพคล่ องให้เพียงพอ
และรักษาเสถียรภาพด้านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนเกินไป ชะลอการไหลออก
นอกประเทศของเงินทุ น และรักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ให้ลดลงมาก รวมตลอดทั้ง
การแก้ปัญหาและกระตุน้ การขยายตัวของภาคการผลิต โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ ยว
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่
มีศกั ยภาพ ควบคู่กบั การฝึ กอบรมทักษะฝี มือแรงงานให้สามารถสนั บสนุ นการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างการผลิตและตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มการจ้างงานและขีดความสามารถในการหา
รายได้เงินตราต่างประเทศ
๕.๒ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เน้นพัฒ นาธุ รกิจชุ มชนโดย
ส่งเสริมการระดมทุนในลักษณะกองทุนหมุนเวียน เพื่อการดําเนิ นธุรกิจควบคู่ไปกับการขยาย
โครงการสิ น เชื่ อ รายย่ อ ยเพื่ อ บรรเทาปั ญหาสภาพคล่ อ ง ให้ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร้า ง
ผลิ ตภัณ ฑ์และบริการที่ มีการพัฒ นารูปแบบและคุ ณ ภาพได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะ
รวมทั้งพัฒ นาข้อ มู ล ข่ าวสารให้เข้าถึ งชุ ม ชนเพื่ อ การแปรรูป ผลผลิ ต ตลอดจนเสริม สร้าง
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ประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตที่เชื่อมโยงระหว่างตลาดท้องถิ่นสู่ตลาด
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ
๕.๓ การบรรเทาปั ญ หาสังคม โดยต้องเร่งป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายาเสพติดใน
เชิงรุกให้ครบวงจร พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม พัฒนาทักษะฝี มือแรงงานควบคู่กบั การสร้างงานรองรับ
ขณะเดียวกันต้องมีการขยายขอบเขตการคุม้ ครองแรงงานให้ครอบคลุมทั้งในและนอกระบบ
ให้ความสําคัญกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐ ภาค
การเมือง และภาคเอกชนอย่างจริงจัง รวมทั้งปลุกจิตสํานึ กให้เกิดความนิ ยมไทยและรักชาติ
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่ อง
๕.๔ การแก้ปัญหาความยากจน ที่มุ่งจัดการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นองค์รวม เชื่อมโยง
กันอย่างเป็ นระบบ เน้นที่ตวั คนจนและสภาพแวดล้อมที่เป็ นปั ญหาเชิงระบบและโครงสร้าง โดย
(๑) เสริมสร้างโอกาสให้คนยากจนสามารถเข้าถึ งบริการของรัฐได้อย่าง
ทั่วถึง โดยการกระจายบริการศึกษา สาธารณสุขที่มีทางเลือกเหมาะกับวิถีชีวติ ของคนยากจน
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู ้ แหล่งข้อมูลข่าวสาร
(๒) สร้า งโอกาสให้ ค นยากจนสามารถเข้า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนยากจน
ให้คนยากจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
(๓) พัฒ นาโครงข่ายการคุม้ ครองทางสังคมเพื่ อสร้างหลักประกันความ
มั่นคงในชี วิตแก่คนยากจน โดยการปรับปรุงรูปแบบและแนวการดําเนิ นงานให้เข้าถึงกลุ่ม
คนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับปั ญหา
และตรงกับความต้องการของคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสในแต่ละพื้ นที่
(๔) พัฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากให้เข้มแข็งเพื่ อสร้างศั กยภาพและเพิ่ มขีด
ความสามารถให้คนยากจนสามารถก่อร่างสร้างตัวและพึ่ งตนเองได้มากขึ้น โดยส่งเสริม
การรวมกลุ่มเป็ นองค์กรชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรู ้ ให้
เกิดการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ไขปั ญหาของตน ควบคู่ไปกับการสร้างความมัน่ คงด้านอาชีพ
และเพิ่มรายได้ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร สนั บสนุ นการรวมกลุ่มอาชีพ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงสู่ตลาด
ภายในและต่างประเทศได้
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(๕) ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เอื้ อต่อการสร้างโอกาสให้คน
ยากจน โดยสนั บสนุ นให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขความยากจนที่มีความชัดเจนของ
กลุ่มเป้ าหมายคนยากจนในแต่ละพื้ นที่ มีมาตรการเฉพาะตามศักยภาพของกลุ่มคนยากจนใน
ชนบทและในเมือง รวมทั้งให้มีการประสานแผนงานและปรับระบบการจัดสรรงบประมาณลง
สู่กลุ่ มเป้ าหมายคนยากจนอย่างสอดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หาในแต่ล ะพื้ นที่ ตลอดจนมี การ
พัฒนาเครื่องชี้ วัดความยากจนให้ถูกต้องและปรับได้ทนั กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(๖) เร่งปฏิรูปกฎหมายและปรับ กฎระเบี ยบ ให้คนจนได้รับโอกาส สิท ธิ
และความเสมอภาคในด้านต่างๆ อาทิ สิทธิ การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร สิทธิ การดูแลจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิการประกอบการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิทธิการถือครองที่ดิน
สําหรับกลุ่มคนยากจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ทาํ กิน

๖

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ

การแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไปสู่การปฏิบตั ิ จําเป็ นต้องผนึ กพลังร่วมจากทุกฝ่ าย
ในสังคม ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ การพัฒนาใหม่ ทั้งด้านวิธีคิดและวิธีการทํางาน
สามารถสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
๖.๑ เริ่มจากกระบวนการสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไปพร้อม
กับ การสร้างองค์ความรู ้ สร้างสภาวะผู ้นํ าในการบริห ารการเปลี่ ย นแปลง และขยายเป็ น
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง จัดให้มีเวทีเรียนรู ้ มีการรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบในหลากหลายรูปแบบ
๖.๒ ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ พร้อมกับจัดทํา
แผนการจัดสรรทรัพ ยากรภาครัฐ เพื่ อชี้ นําทิศ ทางการลงทุ น ควบคู่ ไปกับ การจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารในระดับต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
(๑) จัดทําแผนแม่บท หรือแผนหลัก ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแผนเฉพาะเรื่องอย่าง
เป็ นองค์รวม ที่ตอ้ งอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหลายหน่ วยงานและกลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียมาร่วมดําเนิ นการอย่างมีบรู ณาการ โดยมีระยะเวลาประมาณ ๕ ปี
(๒) จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน ระดั บ ท้อ งถิ่ น ตลอดจน
แผนปฏิบตั ิการระดับกระทรวง ทบวง กรม ที่มีการประสานงานในแนวราบระหว่างหน่ วยงาน
และกลุ่ม ผู ม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ภายใต้ห ลักการที่ ยึดพื้ นที่ ภารกิจ และการมี ส่วนร่วม โดยมี
ณ

ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี มีรายละเอียดกรอบการลงทุน แผนงาน โครงการต่างๆ มีการจัดลําดับ
ความสําคัญและมีแนวทางในการติดตามประเมินผล
๖.๓ เร่งปรับปรุงกลไกและบทบาทของหน่วยงานกลาง ให้สนับสนุ นการดําเนิ นงาน
ของหน่ วยปฏิ บั ติ และที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ต้อ งมี ก ารปรับ ระบบการจัด สรรงบประมาณที่ เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ กระจายสู่ทอ้ งถิ่นชุมชนอย่างสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการ
๖.๔ ภาครัฐต้องสร้างการมีส่วนร่วมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ โดยเฉพาะประชาชนในพื้ นที่ เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม ขณะเดียวกัน
ต้องพัฒนาระบบและกลไกติดตามประเมินผล สร้างดัชนี ชี้วัดระดับต่างๆ ตลอดจนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล และโครงข่ายข้อมูลข่าวสารในทุกระดับ


ด

บ ท ที่ ๑
วิสยั ทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
การพัฒ นาประเทศในช่ วง ๔ ทศวรรษที่ ผ่ านมา นั บ ตั้งแต่ ป ระกาศใช้แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ในปี ๒๕๐๔ กล่าวได้วา่ เป็ นกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน
ของทุกฝ่ ายในสังคมไทย จากการที่ ตอ้ งปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศในแต่ ล ะช่ ว งเวลามาโดยลํา ดั บ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ผ ลการพั ฒ นาทั้ ง ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จและทั้งที่ตอ้ งเผชิญปั ญหาอุปสรรคจนไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ได้
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก
มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิ จมี ความเชื่ อ มโยงสลับ ซับซ้อนยิ่งขึ้ น การ
คาดการณ์และวางแผนล่วงหน้าทําได้ยากกว่าในอดีต ประเทศไทยจึงได้ริเริ่มกระบวนการ
วางแผนพัฒนาประเทศในแนวใหม่ ตั้งแต่การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ที่ได้เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนด้วย และในที่สุด
ก็ได้นําไปสู่การปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่ที่ไม่มองการพัฒนาประเทศแบบแยกส่วน
แต่หนั มาเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึด “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา”
การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึงยังคงใช้การผนึ กกําลังร่วมกันของประชาชนทุ ก
ภาคส่วนในสังคมไทยที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับทุกขั้นตอน โดย
ยึดหลักร่ วมกัน คิ ด ร่ วมกัน ทํา และร่ วมกัน รับผิ ดชอบในลักษณะเป็ นเครื อข่ายการพัฒ นา
ต่ อ เนื่ องจากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๘ แต่ ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙ ได้ข ยาย
กระบวนการมีส่วนร่วมให้กว้างขวางยิ่งขึ้ น โดยมีการระดมความคิดของประชาชนเริ่มตั้งแต่
ระดับจังหวัดทุ กจังหวัด ระดับอนุ ภาค ๙ อนุ ภาคทัว่ ประเทศขึ้ นมาจนถึงระดับชาติ และผล
จากกระบวนการระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกระดับดังกล่าว นอกจากจะนํ าไปสู่การ
กําหนดวิสยั ทัศน์ และทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตแล้ว ทุกฝ่ ายยังเห็นพ้องต้องกันให้
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญานํ าทางในการพัฒนาประเทศ ให้เข้าสู่
สังคมที่ยึดหลักทางสายกลาง มีความสมดุล รูจ้ กั พอประมาณอย่างมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้ กัน
รูเ้ ท่าทันโลก และเสริมสร้างให้เกิดคนดีในสังคมทุกระดับ

๓

๑

ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
๑.๑ การพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯ ๑ – แผนฯ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๓๙)

กระบวนการพัฒ นาประเทศในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑-๒ เน้ น การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนกระจายการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้ นฐาน
โดยเฉพาะถนน ไฟฟ้ า และประปา แต่เกิดปั ญหาช่องว่างการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิต
ของคนในชนบท แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคม การลดอัตรา
การเพิ่มประชากร และการกระจายรายได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อมา ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ ความผันผวนทางการเมืองและวิกฤตการณ์น้ํ ามัน ก่อให้เกิดปั ญหา
การขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างรุนแรง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕-๖ จึงมุ่งเน้น
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้ความสําคัญ
กับการแก้ไขปั ญหาความยากจนมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้
ภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมขยายตัวอย่างร้อนแรงเกินกว่าพื้ นฐานทางเศรษฐกิจจะรองรับได้ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ จึงได้เริ่มปรับแนวคิดไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งการรักษาระดับ
การเจริญเติบโตในระดับที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพ การกระจายรายได้ที่
เป็ นธรรม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ คุณภาพชีวติ และสิ่งแวดล้อม
ผลการพัฒนาประเทศในช่วง ๗ แผนที่ผ่านมา พอสรุปได้ว่าประเทศไทยประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๗ ต่อปี ส่งผล
ให้รายได้เฉลี่ยต่อคนในราคาประจําปี เพิ่มขึ้ นจาก ๒,๑๐๐ บาท ในปี ๒๕๐๔ เป็ น ๗๗,๐๐๐
บาท ในปี ๒๕๓๙ ทําให้ประเทศไทยพ้นจากการถูกจัดเป็ นประเทศยากจนเข้าสู่ประเทศกําลัง
พัฒนา ในช่วงเวลาเดียวกันสัดส่วนของคนยากจนได้ลดลงอย่างมากจากร้อยละ ๕๗ เหลือ
ร้อยละ ๑๑.๔ ของประชากรทั้งประเทศ และการมีงานทําอยูใ่ นระดับเต็มที่ ทั้งคนไทยส่วนใหญ่
ได้รบั บริการโครงสร้างพื้ นฐานและบริการทางสังคมมากขึ้ น
อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวยังอยูบ่ นพื้ นฐานความไม่สมดุลของการพัฒนา
กล่ าวคื อ ปั ญ หาความเหลื่ อ มลํ้าของการกระจายรายได้และผลประโยชน์ จากการพัฒ นา
ระหว่างภาค ระหว่างชนบทกับ เมือ ง และระหว่างกลุ่มคนในสังคม ยังเป็ นปั ญ หาสําคัญ ที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งก่อให้เกิดปั ญหาสังคมอื่นๆ ตามมา อาทิ ปั ญหา
ยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้
ประโยชน์ อย่างสิ้ นเปลือง และเมื่อร่อยหรอลงก็นําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร
ส่ งผลกระทบต่ อ ระบบนิ เวศและความเสื่ อ มโทรมทางสิ่ งแวดล้อ มอย่างรุ น แรง จึงนํ าไปสู่
ข้อสรุปผลการพัฒนาที่ว่า แม้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับดี แต่สงั คมมีปัญหา และการพัฒนา
ไม่ยงั ่ ยืน
๔

๑.๒ การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็ นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทย ที่
เน้นให้ “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็ นเพียงเครื่องมือช่วยพัฒนาให้
คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนามาเป็ นการพัฒนา
แบบองค์รวม มีกระบวนการที่จะเชื่อมโยงมิติต่างๆ ของการพัฒนา ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ทุก
ฝ่ ายในสังคมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในปี แรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อคนและสังคมโดยรวม
ทําให้ตอ้ งมีการปรับแผนเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศ โดยเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การลดผลกระทบต่อการพัฒนาคนและสังคม การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและ
กลับสู่สมดุล และการปรับระบบบริหารจัดการเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วิก ฤตเศรษฐกิ จที่ เกิ ด ขึ้ นได้ส่ งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จส่ วนรวมอย่า งรุ น แรง
ความพยายามในการแก้ไขปั ญหาทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลให้
เศรษฐกิจเริ่มฟื้ นตัวอย่างช้าๆ และมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ ง เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้ นร้อยละ
๔.๔ ในปี ๒๕๔๓ จากที่ เคยหดตัวตํา่ สุดถึงร้อยละ ๑๐.๒ ในปี ๒๕๔๑ แต่ยงั มีปัญหาในภาค
การเงินและอสังหาริมทรัพย์ ปั ญหาหนี้ สาธารณะและปั ญหาการขาดดุลงบประมาณ อันเป็ น
ข้อจํากัดของการจัดสรรทรัพยากรในระยะต่อไป นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีการพึ่งพิงทุน
เทคโนโลยี และตลาดต่างประเทศสูง ฐานการผลิตหลักของประเทศยังอ่อนแอ ไม่มีภูมิคุม้ กัน
ที่ เพียงพอ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่เอื้ ออํานวยต่อการพัฒ นานวัตกรรม ทั้งไม่
สามารถรั บ ถ่ า ยทอดและแปรทุ น เทคโนโลยี ม าใช้ในการต่ อ ยอดการพั ฒ นาได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพของคนไทยและระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ องระยะยาวมาจนถึงปั จจุบัน ทําให้คนไทยมีการศึ กษาสูงขึ้ น จํานวนปี ที่
ได้รบั การศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยในกลุ่มอายุ ๑๕ ปี ขึ้ นไป เพิ่มขึ้ นจาก ๖.๖ ปี ในปี ๒๕๓๙
เป็ น ๗ ปี ในปี ๒๕๔๑ และอัตราการเข้าเรียนหนั งสือของเด็กมีแนวโน้มดีขึ้นทุกระดับชั้น ใน
ด้านสุขภาพอนามัยพบว่าคนไทยมีอายุคาดหมายเฉลี่ยสูงขึ้ น โดยในปี ๒๕๔๑ เพศชายและ
เพศหญิ งมี อ ายุ ค าดหมายเฉลี่ ยเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น ๗๐.๑ ปี และ ๗๕.๒ ปี ตามลําดับ ทั้ งระบบ
บริการสาธารณสุขมีความก้าวหน้าดีขึ้น และประชาชนได้รบั การคุม้ ครองด้านประกันสุขภาพ
เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นร้อ ยละ ๗๙.๔ ในปี ๒๕๔๓ อย่างไรก็ ตาม ยังมี ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
คนไทยยังไม่กา้ วหน้าเท่ าที่ ควร เนื่ องจากการศึ กษาของแรงงานไทยที่ มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้ นไป
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ ๖๘.๔ อยูใ่ นขั้นไม่เกินระดับประถมศึกษา ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ
ในการเพิ่ มสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับการพัฒ นาระบบความมัน่ คงทาง
สังคมได้ขยายขอบเขตการดําเนิ นงานได้กว้างขวางขึ้ น แต่ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้เพียง

๕

เฉพาะแรงงานในระบบเท่ านั้ น ยังไม่สามารถดําเนิ นการไปถึ งกลุ่ม แรงงานนอกระบบและ
แรงงานภาคเกษตร ซึ่งเป็ นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศได้
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ มีต่อคนและสังคมได้ก่อให้เกิดปั ญหาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะปั ญหาความยากจนและความเหลื่ อมลํ้าของกระจาย
รายได้รุนแรงขึ้ น กล่าวคือ ภาวะความยากจนที่มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดในช่วงก่อนวิกฤต
กลับเพิ่มสูงขึ้ น จากร้อยละ ๑๑.๔ ของประชากรทั้งประเทศ หรือคิดเป็ นจํานวนคนยากจน
๖.๘ ล้านคน ในปี ๒๕๓๙ เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นร้อ ยละ ๑๕.๙ หรื อ คิ ด เป็ นจํา นวนคนยากจน ๙.๙
ล้านคน ในปี ๒๕๔๒ และในช่วงเวลาเดี ยวกัน การกระจายรายได้ก็ แย่ลง โดยกลุ่ มคนที่ มี
รายได้น้อยที่สุด ๒๐ เปอร์เซ็นต์แรก มีสดั ส่วนรายได้ลดลงจากร้อยละ ๔.๒ เหลือร้อยละ ๓.๘
ขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้สูงสุด ๒๐ เปอร์เซ็นต์แรก มีสดั ส่วนรายได้เพิ่มขึ้ นจากร้อยละ ๕๖.๕
เป็ นร้อยละ ๕๘.๕ อีกทั้งจํานวนคนว่างงานก็มีเพิ่มมากขึ้ นกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเกือบ ๑
ล้านคน นอกจากนี้ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็ นปั ญหา
รุนแรงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้ น
อย่า งไรก็ด ี แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที ่ ๘ ที ่ไ ด้เ น้น กระบวนการมีส ่ว นร่ว มของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ก็ถือเป็ นจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทาํ ให้ประชาชน ชุมชน องค์กร
ภาคประชาชนต่างๆ ตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยมีการ
รวมกลุ่มของประชาสังคมในหลายรูปแบบอย่างเข้มแข็ง มีการขยายเครือ ข่ายเชื่อมโยงกัน
อย่างกว้างขวาง และมีการทํางานร่วมกับภาครัฐในลักษณะหุน้ ส่วนการพัฒนาเพิ่มมากขึ้ น ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ จะเป็ นพื้ นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

๒

เงื่อนไขและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

แรงขับ เคลื่ อ นสําคัญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การพัฒ นาของประเทศไทยในอนาคต คื อ
กระแสโลกาภิวตั น์ และเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ประเทศต้องเผชิญในสหัสวรรษหน้า ซึ่งต้องมีการ
ปรับตัวเตรียมความพร้อมให้คน ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ภาครัฐมีขอ้ จํากัดด้านงบประมาณเนื่ องจาก
มีภาระหนี้ สาธารณะจํานวนมาก นอกจากนี้ ปั ญหาความยากจน ปั ญหายาเสพติ ด ปั ญหา
การทุ จริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ตลอดจนปั ญหาความขัดแย้งของคนในสังคมมีเพิ่ม
มากขึ้ น ดังนั้ น จึงจําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์เงื่อนไขและสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็ นโอกาสหรือจุดแข็งให้ประเทศสามารถ
นํ ามาใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และในส่ ว นที่ ค าดว่า จะเป็ นภั ย
คุกคามหรือจุดอ่อนที่ประเทศต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไป
๖

๒.๑ เงื่อนไขและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงภายนอกประเทศ
(๑) ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้ น ซึ่ง
เป็ นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศไทย โดยกระแสโลกาภิวตั น์ และการปรับ
ระเบี ย บเศรษฐกิ จใหม่ ข องโลกนํ าไปสู่ การกําหนดข้อ ตกลง กติ ก าการค้า และการลงทุ น
ระหว่างประเทศใหม่ๆ ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
เวที การค้าโลก ขณะที่ การขยายตัวทางการค้า การลงทุ น การบริการ และการเคลื่อนย้าย
ประชากรและแรงงาน รวมทั้งการติ ดต่อสื่อสารที่ เชื่อมโยงสู่ทุกส่วนของโลก ส่งผลกระทบ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรม วิถีชี วิตและค่ านิ ย ม อย่างที่ ไม่ เคย
เป็ นมาก่อน ซึ่งจะเป็ นข้อจํากัดที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จึงจําเป็ นต้องมีการเตรียมพร้อมที่ ดีและสร้างภูมิคุม้ กันให้ระบบเศรษฐกิจไทยในการรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อรักษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป
ได้อย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
(๒) แนวโน้มการพัฒนาสู่ “เศรษฐกิจยุคใหม่” ของสังคมโลก ได้ก่อให้เกิดความ
เหลื่อมลํ้าทางเทคโนโลยี ทําให้ไทยต้องปรับตัวให้สามารถก้าวตามโลกได้อย่างรูเ้ ท่าทันมาก
ขึ้ น เพราะระบบเศรษฐกิจโลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ความก้าวหน้าของฐานความรู ้
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็ นปั จจัยชี้ นํ าในการเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะกระแสการค้าผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิ กส์จะมี บทบาท
เพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ว ขณะที่พื้นฐานการศึกษาของคนไทยและการพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียงั อ่อนแอ ต้องพึ่งพาต่างประเทศสูง จําเป็ นที่ประเทศไทยจะต้องรูจ้ กั เลือกใช้
โอกาสความก้าวหน้าทางวิทยาการมาเป็ นประโยชน์ ในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้
ก้าวเข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจอิงความรู ้ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู ้ ทักษะ
และความพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การพัฒนารากฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เข้มแข็งมากขึ้ น เพื่อปูพื้นฐานให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดและเทคโนโลยีที่
เป็ นของไทย
(๓) การเปิ ดเสรีและการกีดกันการค้า ซึ่ งดําเนิ นคู่ขนานกันในระบบเศรษฐกิจ
โลกปั จจุบนั ได้ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแข่งขันของประเทศ โดยการ
กําหนดข้อตกลง เงื่อนไข กติ กาการค้าและการลงทุ น ระหว่างประเทศใหม่ รวมทั้งมี ความ
พยายามเปิ ดเสรี ท างการค้าในสาขาเกษตรและบริก าร ตลอดจนมี การกี ดกัน การค้าด้ว ย
มาตรการที่ มิ ใช่ ภาษี มากขึ้ น อาทิ สิ ทธิ บัตร สิ ทธิ มนุ ษยชน แรงงานเด็ ก สิ่ งแวดล้อม และ
การใช้วตั ถุดิบจากการตัดต่อพันธุกรรม ฯลฯ เงื่อนไขดังกล่าวได้สร้างความกดดันให้ประเทศ
๗

ต่างๆ ต้องปกป้ องผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและการค้าของตน นํ าไปสู่การขยายตัวของการ
กีดกันการค้า ทําให้ช่องว่างระหว่างประเทศรํา่ รวยและประเทศยากจนขยายตัวมากขึ้ น จําเป็ น
ที่ประเทศไทยต้อ งให้ความสําคัญ ต่อ มาตรการด้านการค้า การลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการกีด กัน การค้า ที ่ไ ม่ใช่ภ าษี และต้อ งเร่ง เพิ ่ม ขีด ความสามารถในการเจรจาทาง
การค้า โดยดําเนิ นการอย่างเป็ นองค์รวมและมีบูรณาการมากขึ้ น
(๔) ภายใต้แนวโน้ม “ระบบภูมิภาคนิ ยม” ที่ มีอิทธิ พลเพิ่มขึ้ น ขณะที่ประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ยังคงมีบทบาทต่อการจัด
ระเบียบเศรษฐกิจและสังคมโลกใหม่ ทั้งการเข้าเป็ นสมาชิกขององค์การการค้าโลก จะทําให้
จีน เป็ นตัวแปรสําคัญ ต่ อความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จโลกและภู มิ ภาคเอเชี ย ประเทศไทยจึง
จําเป็ นต้องอาศัยศักยภาพทางทําเลที่ ต้ังของประเทศให้เป็ นประโยชน์ โดยเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยัง
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างอํานาจต่อรองทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศในกลุ่ ม ภู มิ ภ าคเดี ย วกัน กับ ประเทศในกลุ่ ม ภู มิ ภ าคอื่ น และเอื้ อ
ประโยชน์ ร่วมกันทางการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาค
(๕) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ ปุ่นที่ ยงั ชะลอตัวต่อเนื่ อง และคาดว่าจะฟื้ นตัวได้ชา้ กว่าที่
ประมาณการไว้เดิม รวมทั้งแนวโน้มความผันผวนของราคานํ้ามันที่ยงั เพิ่มสูงขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
อาจทําให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะถดถอยได้ จะเป็ นแรงกดดันต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ให้ต กอยู่ ในภาวะอ่ อ นไหวมากยิ่ ง ขึ้ น ขณะที่ แ นวโน้ ม การลงทุ น จาก
ต่ างประเทศเริ่ ม เคลื่ อ นย้ายออกจากประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย อื่ น ๆ ที่ มี
ศักยภาพมากกว่าด้วย ดังนั้ น ประเทศไทยจึงจําเป็ นต้องปรับนโยบายการลงทุนต่างประเทศ
ให้เป็ นไปในลักษณะคัดสรรเพื่อประโยชน์ ในการเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันของประเทศมาก
ขึ้ น
(๖) กระแสประชาธิปไตยในประชาคมโลกมีอิทธิพลต่อแนวคิดและค่านิ ยมใน
การพัฒนาของประเทศต่างๆ ซึ่งได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
การพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การคุ ม้ ครองสิ ท ธิ เด็ ก สตรี และกลุ่ ม ผู ้ดอ้ ยโอกาส รวมถึ งการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้ น จึงเป็ นโอกาสดีที่ประเทศไทยต้องปรับตัว
และทบทวนกระบวนทรรศน์ ก ารพัฒ นาใหม่ ในทิ ศ ทางที่ พึ่ งตนเอง และสอดคล้อ งทัน กับ
กระแสหลักของโลก โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้ นในสังคมไทย เพื่อเอื้ อต่อการ
สร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ และยัง่ ยืน สามารถประสานประโยชน์
ร่วมกันกับประเทศต่างๆในประชาคมโลกได้ดว้ ยดี
๘

๒.๒ เงื่อนไขและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศ
(๑) รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้วางพื้ นฐานและเป็ นปั จจัย
เร่งให้เกิดการปฏิรูปภาคการเมืองและภาคสังคมที่ สําคัญหลายประการ อาทิ การกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางไปสู่ทอ้ งถิ่ น การปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิ ภาพ
การจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้ นมาใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลไกตรวจสอบถ่วงดุ ลในสังคม
รวมทั้งข้อผู กพันในการปฏิ รูปการศึกษาและการสาธารณสุ ขให้ประชาชนได้รับบริ การที่ ดี
มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม ขณะที่ประชาสังคมมีความตื่นตัวเรื่องความ
เป็ นประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง
และขยายเครือข่ายเชื่อมโยงกว้างขวาง ซึ่งถื อเป็ นทุนทางสังคมที่เป็ นจุดแข็งที่ จะช่วยให้การ
ปฏิรปู โครงสร้าง ระบบและกลไกการพัฒนาสังคมต่างๆเป็ นไปอย่างรวดเร็ว สร้างความโปร่งใส
และเป็ นธรรมแก่ ป ระชาชนมากขึ้ น รวมทั้ งเป็ นโอกาสที่ จะเอื้ ออํานวยต่ อ การระดมความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ ายในการเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน
(๒) สังคมไทยมีเอกลักษณ์ความเป็ นไทย มีวฒ
ั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สัง่ สมเป็ นปึ กแผ่นมายาวนาน มีความรักสงบ สมานฉันท์ เอื้ ออาทรและเกื้ อกูลซึ่งกันและกัน
ซึ่งเป็ นเครื่องช่วยคํ้าจุนให้สถาบันหลักของสังคม ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
ตลอดจนสถาบันครอบครัวสามารถยึดเหนี่ ยวจิตใจคนในชาติอย่างเข้มแข็งต่อเนื่ อง ทั้งยังเป็ น
สั ง คมที่ ยื ด หยุ่ น เปิ ดกว้า ง สามารถประสานประโยชน์ ท่ า มกลางกระแสวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย จึงช่วยเป็ นภูมิคุม้ กันที่สาํ คัญในการลดความเสี่ยงจากกระแสโลกาภิวตั น์ เหมาะ
ในการเป็ นตัวกลางเจรจาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค และเป็ นจุดเด่นที่เอื้ อต่อการค้า
และการลงทุนกับต่างประเทศอีกด้วย
(๓) โครงสร้างสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุและสังคมเมืองมาก
ขึ้ น โดยประชากรกลุ่มเด็กจะมีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ ๒๓.๐ ในปี ๒๕๔๕ เป็ นร้อยละ ๒๑.๙
ในปี ๒๕๔๙ ขณะที่ ก ลุ่ ม ผู ้สู งอายุ จ ะมี สัด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ นจากร้อ ยละ ๙.๘ เป็ นร้อ ยละ ๑๐.๗
ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ทํ าให้ป ระเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ สั งคมผู ้สู งอายุ ในอี ก ๑๕ ปี ข้างหน้ า
ประกอบกับรูปแบบครัวเรือนเปลี่ยนไปเป็ นครอบครัวเดี่ยวที่มีหวั หน้าครอบครัวเพียงคนเดียว
และการอยู่เป็ นโสดเพิ่มขึ้ น จึงต้องใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปรับนโยบายการ
พัฒนาประชากร โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพประชากรวัยเด็กทั้งในเรื่องการพัฒนาการศึกษา
และสุ ขภาพ และการจัดสวัสดิการด้านสุ ขภาพและหลักประกันทางสังคมแก่ผูส้ ูงอายุ เพิ่มขึ้ น
ขณะเดียวกัน สังคมไทยเริ่มปรับเปลี่ยนเป็ นสังคมเมืองเพิ่มขึ้ น จึงเป็ นโอกาสที่ จะเสริมสร้าง
ศักยภาพการพัฒ นาชนบทและเมือ ง โดยประสานเชื่อมโยงการใช้ทรัพ ยากรร่วมกันอย่าง
เกื้ อกูลและมีการพัฒนาเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน โดยจะต้องมีการบริหารจัดการปั ญหาต่างๆ
๙

ของสังคมเมืองและชนบทอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนํ าไปสู่การพัฒนาเมืองและ
ชนบทที่น่าอยูแ่ ละยัง่ ยืน
(๔) อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็ นจุดอ่อนสําคัญของสังคมไทย
ที่ สะสมมานานและต้องเร่งรัดแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะจะเป็ นอุ ปสรรคบัน่ ทอนการพัฒ นา
ในช่วงเปลี่ยนผ่ านสําคัญที่ ประเทศไทยต้องปรับกระบวนการคิดใหม่ให้เข้ากับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กล่าวคือ
(๔.๑) ระบบการบริ ห ารทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งและระบบราชการยัง มี
ลักษณะรวมศูนย์อาํ นาจการบริหารและตัดสินใจอยูใ่ นส่วนกลาง เน้นบทบาทภาครัฐเป็ นหลัก
โดยที่ ระบบราชการอ่อ นแอและด้อยประสิทธิ ภาพไม่สามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที ไม่สามารถทําหน้าที่สนั บสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจได้
อย่างเต็มที่ แต่กลับเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาภาคธุรกิจ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมีขีดความสามารถจํากัด การกระจายอํานาจไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอยู่ในระยะเริ่มต้นและ
ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ประชาชนไม่ได้รบั โอกาสให้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิ ศทางการ
พัฒนาตนเองได้เท่าที่ควร ระบบกฎหมายไทยยังล้าสมัย ปรับไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ จึงเป็ นอุ ป สรรคสําคัญ ต่ อ การพัฒ นา และต้อ งมี ก ารเร่งรัด
ปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการและกลไกต่างๆทั้งระบบอย่างต่อเนื่ องให้สามารถสนับสนุ นการ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้ น
(๔.๒) การทุ จริตและประพฤติมิชอบที่ เกิดขึ้ นทั้งในภาคราชการ การเมือง
และภาคเอกชนเป็ นปั ญหาเรื้ อรังมานานและกัดกร่อนการพัฒนาประเทศอย่างมาก ขณะที่
กลไกการตรวจสอบและป้ องกันการทุจริตประพฤติมิชอบยังอยูใ่ นขั้นเริ่มต้นดําเนิ นการ หลาย
ฝ่ ายยังขาดจิตสํานึ กสาธารณะที่จะร่วมมือกันแก้ไขปั ญหาอย่างจริงจัง ประกอบกับสังคมไทย
ยังยึดระบบอุปถัมภ์และค่านิ ยมยกย่องผูม้ ีอํานาจและเงินตราอยู่ ทําให้ยงั มีปัญหาการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบรุ น แรง ส่ งผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มัน่ ความไว้วางใจและการยอมรับ จาก
ประชาชนต่อระบบบริหารงานทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ส่งผลให้ตน้ ทุนการพัฒนา
ประเทศเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การสร้า งระบบบริ ห ารจัด การที่ ดี ให้เกิ ด ขึ้ นใน
สังคมไทย
(๔.๓) สั ง คมไทยตกอยู่ ใ นกระแสวัต ถุ นิ ยมและบริ โ ภคนิ ยม คํ า นึ งถึ ง
ประโยชน์ ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ห นึ่ งที่ ทําให้เกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จรุ น แรง
ประกอบกับคนไทยจํานวนมากยังขาดความสามารถในการกลัน่ กรองและเลือกใช้ประโยชน์
จากวัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลายเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อบันเทิ ง
ต่างๆ ได้อย่างรูเ้ ท่าทันและมีเหตุผล นํ าไปสู่การครอบงําทางวัฒนธรรมและเร่งพฤติ กรรม
บริโภคนิ ยมให้เกิดขึ้ นโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ยิ่งขึ้ น ส่งผลให้สภาพวิถีชีวิตในสังคมไทย
๑๐

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดปั ญหาศีลธรรมเสื่อมและปั ญหาทางสังคมต่างๆ ติดตามมา
จึงจําเป็ นต้องระดมพลังจากทุ กฝ่ ายในสังคมเข้ามามี บทบาทในการพัฒ นาคนให้มีความรู ้
ทักษะ และมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้รบั กับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
(๔.๔) การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ที่ ลุ ก ลามอย่ า งรวดเร็ ว เข้า สู่ ชุ ม ชน
จํานวนมากของประเทศ เป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่
จําเป็ นต้องเร่งรัดแก้ไขและควบคุมให้ได้ เพราะมีผลกระทบต่อสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ เพิ่มภาระต่องบประมาณรายจ่ายในการป้ องกัน แก้ไขและ
ฟื้ นฟู อีกทั้งส่งผลให้เกิดปั ญหาทางสังคมอื่นๆ ติดตามมา เช่น ปั ญหาอาชญากรรม ความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะที่ การดําเนิ นงานของหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องยังขาดความ
เป็ นเอกภาพและประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่เชื่อมโยง
กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและพื้ นที่ชายแดนของประเทศด้วย ทําให้ยากต่อการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหายิ่งขึ้ น จึงต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการและประสานการใช้ทรัพยากร
ระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผนึ กพลัง
ความร่วมมือในการแก้ไขปั ญหานี้ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้ น
๒.๓ เงื่อนไขและสถานการณ์เศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ
(๑) การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ในเชิ ง ปริ ม าณเริ่ ม มี ข อ้ จํากัด มากขึ้ น จากข้อ
ได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกที่กําลังหมดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่
การอาศัยทุนจากต่างประเทศมีบทบาทช่วยเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอดีตเริ่มมี
ข้อจํากัดจากการเคลื่อนย้ายทุนไปสู่ประเทศที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่า จะเป็ นข้อจํากัด
ต่อ การระดมทุ นของประเทศ ขณะเดี ยวกัน ประเทศต่างๆ กําลังมุ่ งเน้นการพัฒ นาและใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้ น ประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทัน โดยต้องมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีคุณภาพมากขึ้ น รวมทั้งในเรื่องการพัฒนาคน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็ นฐานรากการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมให้เกิดความสมดุล เข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป
(๒) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวและยังคงมี
ความเปราะบางอยู่ท้ังจากปั จจัยภายในและภายนอกประเทศ ถึงแม้ประเทศจะผ่านพ้นจาก
ปั ญหาระยะสั้นได้ พื้ นฐานเศรษฐกิจภายในประเทศที่ ยงั คงอ่อนแอ ก็ยงั จะเป็ นปั ญหาระยะ
ยาว เนื่ องจากปั ญหาหนี้ ที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ยงั เป็ นอุปสรรคแก่ภาคธุ รกิจและภาคการเงิน
ระบบธนาคารพาณิชย์ยงั ไม่สามารถทํางานเป็ นปกติ หนี้ สาธารณะยังอยูใ่ นระดับสูงและกําลัง
เพิ่มขึ้ นเป็ นภาระหนั กต่องบประมาณแผ่นดิน การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยัง
ขึ้ นอยู่กบั ทิศทางการปรับตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการปรับตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้

๑๑

สําคัญ ที่ คาดว่ายังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ ง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ เผชิญ
อยู่และเริ่มวางรากฐานให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว จึงเป็ นความท้าทาย
ที่กําลังเผชิญอยู่ในปั จจุบัน และจะต้องมีการปรับเปลี่ ยนการดําเนิ นนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อความอยูร่ อดในอนาคต
(๓) ทรัพยากรภาครัฐจะมีจาํ กัดยิ่งขึ้ น จําเป็ นต้องอาศัยทุ นทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในระยะที่ผ่านมารัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงข่ายโครงสร้าง
พื้ นฐานทุกด้านเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้ นที่ต่างๆ อย่างทัว่ ถึง มีการ
พัฒ นาพื้ นที่ ฐานเศรษฐกิจหลักไปในทุ กภาค ตลอดจนมีการปรับปรุงกฎระเบียบและสร้าง
กลไกต่างๆ ให้เอื้ อประโยชน์ ต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ขณะเดียวกัน ได้มีการ
พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพัฒนาทุ นทางสังคมที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
สร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน เช่น การสร้างงานและพัฒนารายได้จากแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิ เวศน์ และเชิงศิลปวัฒนธรรม การผลิตสินค้าชุ มชนจากทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่
ในท้องถิ่ น ฯลฯ ซึ่งนั บเป็ นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสําคัญที่ควรมีการระดมสรรพกําลัง
นํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภายใต้สถานะทางการเงินที่จาํ กัดของภาครัฐ
(๔) สมรรถนะทางเศรษฐกิ จและขี ดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
ในช่วงที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่ อง ประสิทธิภาพการผลิตปรับตัวได้ชา้ เนื่ องจากความล้าหลัง
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี การพึ่ งพาต่ างประเทศสูงทั้งในเรื่องวัตถุ ดิบ เงิน ทุ น
เทคโนโลยีและตลาด ขณะที่แรงงานไทยจํานวนมากมีการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และไม่ได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะอย่างต่อเนื่ องให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตที่
เปลี่ ยนแปลงไป อี กทั้งความสามารถในการบริ ห ารจัดการธุ รกิ จยังด้อ ยประสิ ท ธิ ภ าพ จึง
กระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้สามารถเติ บโตได้อย่างมี
คุณภาพและเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับการปรับระบบบริหารจัดการและกลไก กฎระเบียบต่างๆ
ที่ เป็ นอุ ปสรรคให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้ น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีการค้าโลก
(๕) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระยะต่อไปสามารถใช้ความได้เปรียบหรือจุดแข็งที่
มีอยู่ในการสร้างศักยภาพการพัฒนาเพิ่มขึ้ นได้ ที่ สาํ คัญคือ การมีฐานการผลิตการเกษตรที่
หลากหลายยังคงเป็ นแหล่งรายได้และรองรับการจ้างงานของกําลังแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศ
ทั้งทํารายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร คิดเป็ นมูลค่าอันดับ
สูง จึงมีศกั ยภาพที่ จะเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่ สาํ คัญของโลก ขณะเดียวกันมีทรัพยากรแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามดึงดูด มีธุรกิจบริการที่มีความเชี่ยวชาญ มีเอกลักษณ์ความเป็ นไทยที่เป็ น
๑๒

จุดเด่นเอื้ อต่อการลงทุ นกับต่างประเทศ รวมทั้งมีความได้เปรียบทางทําเลที่ ต้งั ที่เหมาะสม
และปลอดจากภัยธรรมชาติรุนแรง สามารถขยายฐานการผลิตการบริการและการตลาดให้
เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพื่อที่จะรักษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจและโอกาส
การแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ต่อไป

ส รุ ป ภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว
ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ ยนผ่ านที่ สําคัญ ที่ สุด ช่วงหนึ่ ง จึงต้อ งปรับ ตัวและทบทวน
กระบวนทรรศน์ การพัฒนาประเทศใหม่ โดยกําหนดทิ ศทางและยุทธศาสตร์การพัฒ นาใน
อนาคตที่คาํ นึ งถึงการสร้างความสมดุลและภูมิคุม้ กันให้ระบบเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโต
ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและอย่างยัง่ ยืน โดยมีการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้ น มีการเตรียมความ
พร้อมที่ ดีรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก เพื่อรักษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและการพัฒนาสังคมเพื่อความอยูด่ ีมีสุขของคนไทยในระยะยาว

๓

วิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศ

จากการทบทวนประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาและการวิเคราะห์เงื่อนไขสถานการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป ประกอบกับการ
นํ าผลจากการระดมความคิดจากประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทยนั บตั้งแต่ระดับจังหวัด
ระดับอนุ ภาคและระดับชาติ มาสังเคราะห์เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ เกิดเป็ น “วิสัยทัศน์
ร่วมของการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ๒๐ ปี ” ที่ ต้งั อยู่บนพื้ นฐานความเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล เป็ นที่ยอมรับร่วมกัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทยได้ ดังนี้
๓.๑ จุดมุ่งหมายและค่านิยมร่วม
(๑) จุดมุ่งหมายหลัก
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่
ของประเทศให้เกิด “การพัฒนาที่ ย่ งั ยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” โดยให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาและการพัฒนาอย่างมี “ดุลย
ภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในสังคมมีความสุขถ้วน
หน้า สามารถพึ่งตนเองและก้าวตามโลกได้อย่างรูเ้ ท่าทัน โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความ
เป็ นไทย
(๒) ค่านิยมร่วม
สร้างจิตสํานึ กให้คนไทยตระหนั กถึงวิกฤตของประเทศและความจําเป็ นที่
ต้อ งปรับ เปลี่ ยนกระบวนการคิ ด ทัศ นคติ และกระบวนการทํางาน โดยยึด “ปรัช ญาของ

๑๓

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญานํ าทางเพื่อให้เอื้ อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ
ประเทศที่ มุ่งสู่ ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพ ก้าวตามโลกได้อ ย่างรูเ้ ท่ าทัน โดยมี ค วามสามารถ
เลือกใช้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีได้อย่างคุม้ ค่าและเหมาะสม มีระบบภูมิคุม้ กันที่ดี และมีความ
ยื ด หยุ่ น พร้อ มรับ การเปลี่ ย นแปลง ควบคู่ ไ ปกับ การเสริ ม สร้า งคนดี ที่ เพี ย บพร้อ มด้ว ย
คุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๓.๒ สังคมไทยที่พึงประสงค์
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพื้ นฐานของการ
อนุ รัก ษ์ วัฒ นธรรมและเอกลัก ษณ์ ของความเป็ นไทย จึ งได้กํา หนดสภาพสังคมไทยที่ พึ ง
ประสงค์ โดยมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ” ใน ๓ ด้าน คือ
(๑) สังคมคุณภาพ
สังคมไทยเป็ นสังคมคุณภาพที่ยดึ หลักความสมดุล พอดี และพึ่งตนเองได้
(๑.๑) คนไทยทุ กคนมีโอกาสและความเสมอภาคที่ จะพัฒ นาตนเองเต็ ม
ศักยภาพ เพื่อเป็ นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มี
ความรับผิ ดชอบและมีจิตสํานึ กสาธารณะ มีความสามารถคิดเอง ทําเอง และพึ่งพาตนเอง
มากขึ้ น
(๑.๒) คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
สามารถเข้า ถึง บริก ารพื้ นฐานทางเศรษฐกิจ และสัง คมอย่า งทั ว่ ถึง และเป็ นธรรม มี
สภาพแวดล้อมดี มีเมืองและชุมชนน่ าอยู่ มีระบบดี มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
(๑.๓) เศรษฐกิ จ มี ค วามเข้ม แข็ ง และแข่ ง ขัน ได้ เป็ นระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี
เสถียรภาพ ได้รบั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการบริหารจัดการที่ ดี มีประสิทธิ ภาพ มี
การกระจายรายได้และกระจายผลการพัฒนาอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจ
ยุคใหม่อย่างรูเ้ ท่าทัน
(๑.๔) ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใส เป็ นประชาธิปไตย มีเสรีภาพและ
เสถียรภาพ นักการเมืองมีคุณภาพ คุณธรรม มีกระบวนการยุติธรรมเป็ นที่พึ่งของประชาชน
และมีความเป็ นธรรมในสังคมไทย

๑๔

(๒) สังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้
สังคมไทยเป็ นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรูท้ ี่สร้างโอกาสให้คนไทย
ทุกคนคิดเป็ นทําเป็ น มีเหตุผล สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวิต พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง มี
การเสริ ม สร้างฐานทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี มี น วัต กรรม ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้า งสรรค์
สามารถสัง่ สมทุ นทางปั ญ ญา เพื่อเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างรูท้ ันโลก และสามารถรักษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ควบคู่
กับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา
(๓) สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
สั ง คมไทยเป็ นสั ง คมที่ ดํ า รงไว้ซึ่ ง คุ ณ ธรรมและคุ ณ ค่ า ของเอกลั ก ษณ์
สังคมไทย ที่พึ่งพาเกื้ อกูลกัน รู ้ รัก สามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีการดูแลผูด้ อ้ ยโอกาสและ
คนยากจน มี ค วามรัก ภู มิ ใจในชาติ แ ละท้อ งถิ่ น สามารถรัก ษาสถาบั น ครอบครัว ให้เป็ น
สถาบันหลักของสังคม ที่ เป็ นรากฐานการพัฒนาชุมชน เครือข่ายชุ มชนให้เข้มแข็ง นํ าไปสู่
ความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย
๓.๓ วิสยั ทัศน์รว่ ม
การพัฒ นาประเทศไทยจะยึด หลัก “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง” ให้ก าร
พัฒนาอยูบ่ นพื้ นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล นําไปสู่สงั คม
ที่มีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุม้ กันและรูเ้ ท่าทัน
โลก คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาและรูจ้ กั เรียนรูต้ ่ อเนื่ องตลอดชีวิต เป็ นคนดี มี คุณ ธรรม
และซื่อสัตย์สุจริต อยูใ่ นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่ ไปกับ การสื บ สานวัฒ นธรรมประเพณี ที่ ดี ง าม ดํารงไว้ซึ่ งคุ ณ ธรรมและคุ ณ ค่ าของ
สังคมไทยที่มีความสมานฉันท์และเอื้ ออาทรต่อกัน อันจะเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อย่างสมดุล มีคุณภาพและยัง่ ยืน

๔

บทบาทการพัฒนาประเทศ

เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ ร่วมของสังคมไทย จําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้ความสําคัญกับการ
วาง “บทบาทการพัฒ นาประเทศ” ในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและ
บทบาททางเศรษฐกิ จของพื้ นที่ โดยอาศัย ความได้เปรี ย บหรื อ จุ ด แข็ งที่ มี อ ยู่ในการสร้า ง
ศักยภาพการพัฒนา ขณะเดียวกันอาจนําข้อได้เปรียบไปทดแทนจุดอ่อนหรืออุปสรรคที่เผชิญ
อยู่ เพื่อเสริมโอกาสการปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศให้มีสถานะการแข่งขันที่ดีขึ้น ดังนี้
๔.๑ พัฒนาสู่ความเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยอาศัยศักยภาพด้าน
การผลิตการเกษตรที่ยงั คงเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพที่สาํ คัญของโลก ตลอดจนศักยภาพ
๑๕

ของภาคธุรกิจบริการที่มีโอกาสพัฒนาขึ้ นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว การบริก ารสุขภาพและโภชนาการ และการออกแบบด้าน
สถาปั ตยกรรมและในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทนั สมัย เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่อง
หนั งและรองเท้า เสื้ อผ้าและเครื่องนุ่ งห่ม โดยมีการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังมีบริการด้านการศึกษาที่เริ่มเชื่อมโยงกับ
สถาบั น นานาชาติ ใ นภู มิ ภ าคต่ า งๆ มากขึ้ นแล้ว เพื่ อ เตรี ย มพั ฒ นาประเทศสู่ ก ารเป็ น
ฐานเศรษฐกิจของภูมิภาค ทั้งด้านการเกษตร การแปรรูป การเกษตรและอาหาร รวมทั้ง
เป็ นฐานการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็ นศูนย์กลางการศึกษาและวิทยาการที่เข้มแข็ง
๔.๒ พัฒ นาเป็ นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
โดยอาศัยทุ นทางเศรษฐกิ จที่ ได้พัฒ นาขึ้ นแล้ว ทั้งในเรื่องโครงข่ายโครงสร้างพื้ นฐานและ
สื่อสารโทรคมนาคมที่กระจายอย่างทัว่ ถึงในพื้ นที่ฐานเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กบั มีความ
ได้เปรียบทางทําเลที่ต้งั ของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจุดแข็งของ
วัฒนธรรมไทยที่ประนี ประนอมยืดหยุน่ เปิ ดกว้างและปรับตัวได้ง่ายภายใต้กระแสวัฒนธรรม
ที่ ห ลากหลาย เอื้ อต่ อ การค้า การลงทุ น ระหว่า งประเทศ ประกอบกั บ ความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่ เป็ นโอกาสการสร้างพลังต่อรองและขยายตลาดของ
ประเทศ จะเกื้ อหนุ นต่อการพัฒนาสู่ประตูเศรษฐกิจด้านการขนส่งทางอากาศ ทางบก และ
ทางนํ้ า รวมทั้งการสื่อสารโทรคมนาคมของภูมิภาค
๔.๓ พัฒนาเป็ นแกนประสานการเจรจาเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาค โดยอาศัย
ศักยภาพด้านเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทยที่รกั สงบ เอื้ ออาทรและเกื้ อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งยัง
เป็ นสังคมที่ประนี ประนอม ยืดหยุ่น เปิ ดกว้างและปรับตัวได้ง่ายภายใต้กระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย จึงเหมาะในการเป็ นตัวกลางเจรจาเพื่อ เสริม สร้างสัน ติภ าพในภูมิภ าค เพื่อ
นํ าไปสู่การประสานประโยชน์ ร่วมกันของภูมิภาค รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงชุมชนและภาค
ประชาชนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาศัยมิติของวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง นอกเหนื อจาก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีอยูแ่ ล้ว
๔.๔ พัฒ นาเป็ นสัง คมและชุ ม ชนที่ เข้ม แข็ ง มี ร ะบบบริ ห ารจัด การที่ ดี ใ นทุ ก
ระดับ โดยรัฐธรรมนู ญฉบับปั จจุบนั ได้วางพื้ นฐานให้เกิดการปฏิรูปภาคการเมืองและสังคม
หลายด้าน ขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลังท้องถิ่นชุมชนมีความเข้มแข็ง
มากขึ้ น สื่อต่างๆ มีเสรีภาพมากขึ้ น เอื้ อต่อการเติบโตของประชาธิปไตยและการเสริมสร้าง
การบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทย ประกอบกับค่านิ ยมสากลที่ให้ความสําคัญต่อการพิทักษ์
สิทธิมนุ ษยชน และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นําไปสู่การตื่นตัวใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนมีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็ นธรรม โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพในสังคมไทยที่พร้อมก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๑๖

๕

วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก

เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของวิสยั ทัศน์ ร่วม ภายใต้ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และบทบาทการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึง
เห็นควรกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–
๒๕๔๙) ดังนี้
๕.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ดุลยภาพภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และการพัฒนาทุกมิติอย่างเป็ นองค์รวมที่มีคนเป็ นศูนย์กลาง โดยมุ่งสู่
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็ นธรรมในสังคม สามารถก้าวตาม
โลกได้อย่างรูเ้ ท่าทันและอํานวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนี้
(๑) เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีระบบภูมิคุม้ กันที่ดี ให้ภาคการเงิน
มีความเข้มแข็ง ฐานะการคลังมีความมัน่ คง ตลอดจนมุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อ
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและให้เศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
มากขึ้ น รวมทั้งเพิ่มสมรรถนะทางเศรษฐกิจโดยรวมให้แข่งขันได้ มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทยและก้าวทันเศรษฐกิจยุคใหม่
(๒) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาวให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
รูเ้ ท่ าทันโลก ด้วยการพัฒนาคุ ณ ภาพคน กระบวนการเรียนรู ้ และพัฒ นาพื้ นฐานความคิ ด
อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสุขภาพ สร้างระบบคุม้ ครองความมัน่ คงทาง
สังคม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชน ให้เกิดการเชื่อมโยงการ
พัฒนาชนบทและเมือง รวมทั้งมีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
(๓) เพี่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกภาคส่วน ทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับการเมือง ราชการ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน ชุ มชน จนถึงระดับครอบครัว เป็ น
พื้ นฐานให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
(๔) เพื่ อแก้ปั ญหาความยากจนและเพิ่มศัก ยภาพโอกาสของคนไทยในการ
พึ่งพาตนเอง ให้ได้รบั โอกาสในการศึ กษาและบริการทางสังคมอย่างทัว่ ถึ งเป็ นธรรม สร้าง
อาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งปรับกลไกภาครัฐให้เอื้ อต่อการแก้ปัญหา
ความยากจน

๑๗

๕.๒ เป้ าหมายหลัก
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์การพัฒนาดังกล่าว จึงเห็นควรกําหนดเป้ าหมายหลักของ
การพัฒนาประเทศใหม่ โดยเปลี่ยนจากเดิ มที่ มุ่งการเติ บโตทางเศรษฐกิ จเป็ นหลักไปสู่การ
พัฒนาประเทศให้มีรากฐานที่ เข้มแข็ง และให้ความสําคัญกับการเจริญเติ บโตของเศรษฐกิจ
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ควบคู่ ไ ปกั บ การดู แ ลเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้มี ก ารกระจาย
ผลประโยชน์ และกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึ ง สามารถแก้ปัญหาความยากจน รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสในการพึ่งตนเอง พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงกําหนดเป้ าหมายสําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕๒๕๔๙) ดังนี้
(๑) เป้ าหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
(๑.๑) สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จมหภาค ให้เศรษฐกิ จโดยรวม
ขยายตัวอย่างมีคุณ ภาพและมีเสถี ยรภาพ โดยมีเป้ าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวเข้าสู่ระดับ
เฉลี่ยร้อยละ ๔-๕ ต่อปี เพื่อลดความยากจน และการเพิ่มการจ้างงานใหม่ในประเทศให้ได้
ไม่ตาํ ่ กว่า ๒๓๐,๐๐๐ คนต่อปี มีอัตราเงินเฟ้ อโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี และรักษาการ
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดให้คงอยูเ่ ฉลี่ยประมาณร้อยละ ๑-๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
รวมทั้งรักษาทุนสํารองเงินตราต่างประเทศให้มีเสถียรภาพเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน
(๑.๒) ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต การค้า และบริการ
รวมทั้ ง สร้า งความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีเป้ าหมาย
๑) ให้ก ารส่ งออกสิ น ค้าขยายตัวไม่ ตํา่ กว่าร้อ ยละ ๖ ต่ อ ปี เพิ่ ม
ส่วนแบ่งตลาดส่งออกของไทยให้อยูใ่ นระดับร้อยละ ๑.๑ ของตลาดโลก
๒) ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๒.๐ ต่อปี และภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔.๕ ต่อปี
๓) เพิ่มสมรรถนะประสิทธิ ภาพการผลิต โดยผลิ ตภาพการผลิต
รวมในภาคเกษตรเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ ต่อปี ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี และผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี
๔) เพิ่ ม รายได้ก ารท่ อ งเที่ ย วโดยมี ร ายได้จ ากนั กท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ ๗-๘ ต่อปี และให้คนไทยท่องเที่ ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้ น
ไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๓ ต่อปี
๕) สนั บ สนุ น ค่ าใช้จ่า ยด้า นการวิจัย และพัฒ นาทั้ งภาครัฐ และ
๑๘

เอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(๒) เป้ าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต
(๒.๑) ให้ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรที่สมดุล และขนาดครอบครัว
ที่ เหมาะสม โดยรักษาแนวโน้มภาวะเจริญ พัน ธุ์ของประชากรให้อยู่ในระดับทดแทนอย่าง
ต่อเนื่ อง ให้คนไทยมีคุณภาพ รูเ้ ท่าทันการเปลี่ ยนแปลง มีคุณธรรม มีจิตสํานึ กรับผิ ดชอบ
ต่อส่วนรวม ให้ประชาชนอายุ ๑๕ ปี ขึ้ นไป มีการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่ตาํ ่ กว่า ๙ ปี ในปี ๒๕๔๙
ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยให้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้ นไปไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๕๐
ในปี ๒๕๔๙ รวมทั้งขยายการประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
และให้มีระบบการคุม้ ครองทางสังคมที่สร้างหลักประกันแก่คนไทยทุกช่วงวัย ลดอาชญากรรม
และป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด
(๒.๒) เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนและประชาสังคม และใช้กระบวนการ
ชุ ม ชนเข้ม แข็งขับ เคลื่ อ นให้เกิดการมี ส่วนร่ วมพัฒ นาเมื อ งน่ าอยู่ชุม ชนน่ าอยู่ สร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม
(๓) เป้ าหมายการบริหารจัดการที่ดี สร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ มี
ขนาดและโครงสร้างที่ เหมาะสม ท้องถิ่นมีขีดความสามารถจัดเก็บรายได้สูงขึ้ นและมีระบบ
สนั บ สนุ น การกระจายอํานาจให้โปร่ ง ใส มี ร ะบบตรวจสอบด้ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มที่ เข้ม แข็ ง
เพื่อให้การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
(๔) เป้ าหมายการลดความยากจน ให้มีการดําเนิ นมาตรการทางเศรษฐกิจที่
เอื้ ออาทรต่อคนจน พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างศักยภาพให้คนจน
เข้ม แข็ง มี ภูมิคุม้ กัน สามารถพึ่ งตนเองได้ เพื่ อลดสัดส่ วนคนยากจนของประเทศให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่เกินร้อยละ ๑๒ ของประชากรในปี ๒๕๔๙

๖

กลุ่มยุทธศาสตร์และลําดับความสําคัญของการพัฒนา

เพื่อให้การวางบทบาทการพัฒ นาประเทศในอนาคตดําเนิ นไปภายใต้วตั ถุ ประสงค์
และเป้ าหมายหลั ก ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จํา เป็ นต้อ งกํ า หนดพั น ธกิ จ ของชาติ ที่ ต ้อ ง
ดําเนิ นการโดยสนับสนุ นและเชื่อมโยงกัน ๓ กลุ่มพันธกิจ พร้อมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของแนวทางการพัฒนาตามยุ ทธศาสตร์ เพื่ อเสริมสร้างความพร้อมให้ประเทศสามารถฟื้ น
ตัวอย่างมีรากฐานที่เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

๑๙

๖.๑ พันธกิจ
พัน ธกิ จ ของชาติ ที่ จะเป็ นจุ ด ยึ ด โยงการทํา งานร่ ว มกัน ของสัง คมไทยในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มพันธกิจ ๗ ยุทธศาสตร์ คือ
(๑) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม
มี ค วามสํ า คั ญ สู ง สุ ด ที่ ช่ ว ยผลั ก ดั น ให้เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาได้อ ย่ า งบรรลุ ผ ล
ประกอบด้วยยุ ท ธศาสตร์ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี ที่ เน้ น การปฏิ รูป ให้เกิ ด กลไกการบริ ห าร
จัดการที่ดี ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บนพื้ นฐาน
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการพัฒ นาประเทศที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ มีค วาม
โปร่ง ใส ให้ม ีค วามรับ ผิ ด ชอบ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ ง จะเป็ นรากฐานสํา คัญ และเป็ น
ภูมิคุม้ กัน ที่ ดีให้สังคมไทยพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้ น อี กทั้งจะช่วย
ป้ องกันและขจัดปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
(๒) การเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคน
ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เป็ นแกนหลักของสังคมไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและการคุม้ ครองทางสังคม ที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุ ณภาพคนและกระบวนการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง การเสริมสร้างคนให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และรูร้ กั สามัคคี มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม มีระบบการคุม้ ครองทางสังคมให้คนส่วนใหญ่
ของประเทศ และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยัง่ ยืนที่ เน้น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาชนบทและ
เมืองให้เกิดความน่ าอยู่ มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐาน
รากที่ เข้มแข็ง รวมทั้งยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนั บสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับคุ ณภาพชีวิตให้คนไทยอยู่ดีมีสุขได้
อย่างยัง่ ยืน
(๓) การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เข้าสู่สมดุลและยั่งยืน นําไปสู่การ
เจริญ เติ บ โตอย่างมี คุณ ภาพและสามารถรักษาสมรรถนะทางเศรษฐกิ จในการแข่งขันของ
ประเทศได้ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมที่เน้นการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคให้เอื้ อต่อการฟื้ นฟูระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง
มัน่ คงเกิดการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สามารถปรับตัวก้าวตามโลกและเศรษฐกิจยุคใหม่
ได้อ ย่างรูเ้ ท่ าทัน บนพื้ นฐานการพึ่ งตนเอง และมี ระบบภูมิคุม้ กัน จากผลกระทบภายนอก
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเพิ่ ม สมรรถนะและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศที่ ใ ห้
ความสําคัญต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการ
พัฒนานวัตกรรม และการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
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๖.๒ ลําดับความสําคัญของการพัฒนา
ในการดําเนิ นการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จําเป็ นต้องจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาให้เป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปั ญหาเร่งด่วนของประเทศ ภายใต้ทรัพยากรภาครัฐที่ มีอยู่จาํ กัด ซึ่ งต้องฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้
แข็งแกร่งมัน่ คงและปรับ ฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับ รากหญ้าถึ งระดับ มหภาค ให้สามารถ
ขยายตัวต่อเนื่ องไปในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้
(๑) แนวทางเร่งด่วนเพื่อการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ในระยะแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จําเป็ นต้องเร่งฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่เผชิญอยู่ให้สามารถฟื้ นตัวอย่างมีรากฐานที่ เข้มแข็งและเอื้ อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่ องตลอดระยะของแผน โดยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
ภายในควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่ อแก้ปัญหาความ
ยากจน ดังนี้
(๑.๑) การกระตุน้ เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมี เสถียรภาพ โดย
ดํา เนิ นนโยบายเร่ ง รัด การคลัง ด้า นการใช้จ่า ยของภาครัฐ และนโยบายภาษี เพื่ อ กระตุ ้น
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันดําเนิ นนโยบายการเงินระยะสั้นที่เน้นการดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอ
และรักษาเสถียรภาพด้านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนเกินไป ชะลอการไหลออก
นอกประเทศของเงินทุน และรักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ให้ลดลงมาก รวมตลอดทั้ง
การแก้ปัญหาและกระตุน้ การขยายตัวของภาคการผลิต โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเที่ยว
เพื่อหารายได้เงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพ ควบคู่กบั การฝึ กอบรมทักษะฝี มือ
แรงงานให้สามารถสนั บสนุ นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการผลิตและตลาดแรงงาน เพื่อ
เพิ่มการจ้างงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๑.๒) การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาธุรกิจชุมชนโดย
ส่งเสริมการระดมทุนในลักษณะกองทุนหมุนเวียน เพื่อการดําเนิ นธุรกิจควบคู่ไปกับการขยาย
โครงการสิ น เชื่ อ รายย่ อ ยเพื่ อ บรรเทาปั ญหาสภาพคล่ อ ง ให้ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร้า ง
ผลิตภัณ ฑ์และบริการที่ มีการพัฒนารูปแบบและคุ ณ ภาพได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะ
รวมทั้งพัฒ นาข้อ มู ล ข่ าวสารให้เข้า ถึ งชุ ม ชนเพื่ อ การแปรรูป ผลผลิ ต ตลอดจนเสริม สร้า ง
ประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตที่เชื่อมโยงระหว่างตลาดท้องถิ่นสู่ตลาด
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ
(๑.๓) การบรรเทาปั ญหาสังคม ต้องเร่งป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
เชิงรุกให้ครบวงจร พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้มีประสิทธิ ภาพ ทัว่ ถึ งและเป็ นธรรม ให้
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ความสําคัญ กับ การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริตประพฤติ มิ ช อบ ทั้ งในภาครัฐ ภาค
การเมือง และภาคเอกชนอย่างจริงจัง รวมทั้งปลุกจิตสํานึ กให้เกิดความนิ ยมไทยและรักชาติ
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่ อง
(๒) แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน
นอกจากการดําเนิ นแนวทางเร่งด่วนเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง
ในช่วงระยะแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ แล้ว จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาความ
ยากจนที่สงั ่ สมมานานและเป็ นปั ญหาสําคัญระดับชาติควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่ องตลอดระยะ
๕ ปี ของแผน โดยให้ความสําคัญ กับ การแก้ปั ญ หาความยากจนอย่างเป็ นระบบ ด้วยการ
กระจายโอกาสให้คนยากจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ แหล่งความรู ้ และทรัพยากร รวมทั้ง
มีหลักประกันความมัน่ คงในชีวติ มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพ
เพิ่มขีดความสามารถให้คนยากจนสามารถก่อร่างสร้างตัวและพึ่งตนเองได้มากขึ้ น ควบคู่ไป
กับ การแก้ปั ญ หาความยากจนเชิ งโครงสร้างที่ ต ้อ งปรับ ระบบบริ ห ารจัดการภาครัฐ ปรับ
กฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้ อต่อคนยากจนให้ได้รบั โอกาส สิทธิ ความเป็ นธรรมอย่างทัดเทียมกับ
กลุ่มคนในสังคม โดยมีแนวทางดําเนิ นการที่สาํ คัญ ดังนี้
(๒.๑) เสริมสร้างโอกาสให้คนยากจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่าง
ทั ่วถึง โดยเน้นการกระจายบริการศึกษา สาธารณสุขที่มีทางเลือกเหมาะกับวิถีชีวิตของคน
ยากจน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู ้ แหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้มีสื่อเพื่อชุมชน มีเวที
สาธารณะเพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละถ่ า ยทอดความรูแ้ ละภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน
(๒.๒) สร้า งโอกาสให้ค นยากจนสามารถเข้า ถึ ง และใช้ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนยากจน
ให้คนยากจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน
(๒.๓) พัฒนาโครงข่ายการคุม้ ครองทางสังคมเพื่อสร้างหลักประกันความ
มั ่นคงในชี วิตแก่ คนยากจน โดยเน้นการปรับปรุ งรูปแบบและแนวการดําเนิ นงานให้เข้า
ถึ งกลุ่มคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
จัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทั้งจัดสวัสดิการสังคมที่
สอดคล้องกับปั ญหาและตรงกับความต้องการของคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสในแต่ละพื้ นที่
(๒.๔) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถให้คนยากจนสามารถก่อร่างสร้างตัวและพึ่งตนเองได้มากขึ้ น โดยส่งเสริม
การรวมกลุ่ ม ของคนยากจนเป็ นองค์ก รชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยองค์ก รชุ ม ชนที่ เข้ม แข็ ง ผ่ า น
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ เสริมสร้างให้เกิดการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ไขปั ญหาของตน ควบคู่ไป
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กับการเสริมสร้างความมัน่ คงด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างครบวงจรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
สนับสนุ นการรวมกลุ่มอาชีพ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงสู่ตลาดภายในและต่างประเทศได้
(๒.๕) ปรับ ระบบการบริห ารจัด การภาครัฐให้เอื้ อต่อการสร้างโอกาสให้
คนยากจน โดยสนั บสนุ นให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขความยากจนที่มีความชัดเจน
ของกลุ่มเป้ าหมายคนยากจนในแต่ละพื้ นที่ มีมาตรการเฉพาะตามศักยภาพของกลุ่มคนยากจน
ในชนบทและในเมือง รวมทั้งให้มีการประสานแผนงานและปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ
ลงสู่กลุ่มเป้ าหมายคนยากจนอย่างสอดคล้องกับสภาพปั ญหาในแต่ละพื้ นที่ ตลอดจนมีการ
พัฒนาเครื่องชี้ วัดความยากจนให้ถูกต้องและปรับได้ทนั กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(๒.๖) เร่งปฏิรูปกฎหมายและปรับกฎระเบียบ ให้คนจนได้รบั โอกาส สิทธิ
และความเสมอภาคในด้านต่างๆ อาทิ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิ การดูแลจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ ทธิ การประกอบการจากภูมิปั ญ ญาท้องถิ่ น สิทธิ การถื อครองที่ ดิน
สําหรับกลุ่มคนยากจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ทาํ กิน
(๓) แนวทางการวางรากฐานการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
เพื่อเป็ นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
ในระยะยาว จําเป็ นต้อ งสร้างความเชื่ อมโยงกับ เศรษฐกิ จโลกอย่างรูเ้ ท่ าทัน และพัฒ นา
เศรษฐกิจในประเทศที่ใช้ความรูค้ วามสามารถในประเทศมากขึ้ น โดยมีแนวทางดําเนิ นการ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ดังนี้
(๓.๑) การบริหารการจัดการที่ดี ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปภาครัฐให้เป็ น
องค์กรขนาดเล็กที่มีคุณภาพ การปรับเปลี่ยนระบบการจัดทํางบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสนั บ สนุ น นโยบายตามแผนชาติ การปรับ ปรุ ง/พัฒ นาระบบและกลไกสนั บ สนุ น การ
กระจายอํานาจให้มีความคล่องตัวรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีมาตรการป้ อง
ปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังในทุกระดับ
(๓.๒) การพัฒนาคุณภาพคนและการคุม้ ครองทางสังคม ให้ความสําคัญกับ
การสร้างระบบสุขภาพที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่ มีคุณภาพได้อย่างทัว่ ถึงและเป็ น
ธรรม การปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นกระบวนการพัฒนาและผลิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม
การปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นให้ผูเ้ รียนสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถ
เรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานควบคู่กบั การสร้างงานรองรับ
ขณะเดียวกัน ต้องมีการขยายขอบเขตการคุม้ ครองแรงงานให้ครอบคลุมทั้งในและนอกระบบ
พร้อมไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนประกันชราภาพเพื่อเตรียมรองรับสังคมผูส้ ูงอายุใน
อนาคต การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด การปรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพย์สินโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและมีกลไกกํากับดูแลการ
บังคับ ใช้อ ย่างจริงจัง รวมทั้งการส่งเสริ ม ให้ทุก ภาคส่ วนในสังคมเข้ามามี ส่ว นร่ว มในการ
พัฒนาคนและสังคมมากขึ้ น
(๓.๓) การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมือง ให้ความสําคัญกับการ
กระตุน้ เศรษฐกิจในระดับฐานรากที่ส่งผลต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและลดปั ญหาความยากจน
ทั้ ง ในชนบทและเมื อ ง โดยอาศัย ความเข้ม แข็ ง ของชุ ม ชน ศัก ยภาพของวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างสภาวะแวดล้อมเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้ น โดยเร่งปรับกลไกการบริหารจัดการพื้ นที่อย่างมีส่วนร่วม ให้เอื้ อต่อการ
เชื่อมโยงการพัฒนาแบบรวมกลุ่มการผลิตและกลุ่มพื้ นที่ให้เป็ นฐานเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อกระจายโอกาสการพัฒนาอย่างเกื้ อกูลระหว่างชนบทและเมือง
(๓.๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งปรับกลไก
และกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ าย
การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายคุ ม้ ครองพื้ นที่ รวมทั้งชนิ ดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสําคัญเพื่ออนุ รักษ์ ไว้สําหรับ
รักษาความสมดุลของระบบนิ เวศน์และสนับสนุ นเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุ นการลดปริมาณ
ของเสียและการนํากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ
(๓.๕) การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ความสําคัญ กับ การสร้างความเข้ม แข็งของ
ภาคการเงินเพื่อผลักดันการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งรักษา
วินัยทางการคลังและการบริหารหนี้ สาธารณะ เพื่อสร้างความมัน่ คงของฐานะการคลัง การ
ปฏิรูประบบงบประมาณและการบริหารรายจ่าย ควบคู่กบั การส่งเสริมการออม การกระจาย
อํานาจการคลังและถ่ายโอนภารกิจไปสู่ทอ้ งถิ่น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประเทศใน
การเปิ ดเสรีและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เอื้ อประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
(๓.๖) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ ให้ความสําคัญกับการ
ปรับฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากถึงระดับมหภาค โดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนการผลิตและการจัดการ สนับสนุ นขบวนการเพิ่ม
ผลผลิต โดยปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า พัฒนาสินค้าใหม่ และพัฒนา
ตลาดเฉพาะ รวมทั้ งปรับ บทบาทภาครัฐให้ส นั บ สนุ น การเชื่ อ มโยงวงจรการผลิ ต ตั้งแต่
วัตถุดิบจนถึงการตลาด และการพัฒนาแบบรวมกลุ่มการผลิต ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง
ของผูป้ ระกอบการและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขยายฐานการผลิ ตให้
มัน่ คงและยัง่ ยืน
(๓.๗) การพั ฒ นาความเข้ม แข็ ง ด้า นวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มุ่ ง
ส่งเสริ มให้ภาคเอกชนเป็ นผู น้ ํ าในการประยุ กต์พัฒ นาเทคโนโลยีดา้ นการผลิ ตและคิ ดค้น
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นวัตกรรม โดยภาครัฐเป็ นผูส้ นั บสนุ นและให้ความร่วมมือ ควบคู่ไปกับการพัฒนากําลังคน
ด้านวิท ยาศาสตร์ และเสริ ม สร้างพื้ นฐานความคิ ด แบบวิท ยาศาสตร์ในสังคมไทย มี ก าร
กระจายแหล่งเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างทัว่ ถึ ง
รวมทั้งการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็ มศักยภาพ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จําเป็ นต้องผลักดันให้เกิดการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนํ าไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม โดยการผนึ กพลังความร่วมมือของ
ทุกฝ่ ายในการปฏิรูปสังคมไทยให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทาํ งานใหม่ สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างองค์ความรูแ้ ละสร้างสภาวะผูน้ ํ าในการบริหารการเปลี่ ยนแปลง
ไปพร้อ มกั บ การสร้า งความเข้า ใจให้ทุ ก ฝ่ ายในสั ง คมไทยตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของ
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๙ และมี ส่ วนร่ วมในการแปลงแผนไปสู่ การปฏิ บัติ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผลในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒๕

บ ท ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
การพั ฒ นาประเทศไทยในสี่ ท ศวรรษที่ ผ่ า นมา แม้ว่ า จะได้รับ ผลสํา เร็ จ หลาย
ประการดังเห็ น ได้จากการขยายบริการโครงสร้างพื้ นฐานด้านเศรษฐกิ จและสังคม ทําให้
ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและสะดวกสบายมากขึ้ น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหาที่
สังคมไทยประสบอยู่ในปั จจุบนั พบว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที่เกิดขึ้ น
ในปี ๒๕๔๐ ส่วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากกลไกและการบริหารจัดการในประเทศของภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาชน มีความไม่เหมาะสมหลายประการ เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมและ
กระแสโลกาภิวตั น์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยที่อ่อนแอ จึง
นําไปสู่การพัฒนาที่ขาดความสมดุลและไม่ยงั ่ ยืน
การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมของภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทย ปรากฏให้เห็น
ในลัก ษณะต่ างๆ กล่ าวคื อ ภาครัฐหลายหน่ วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างฟุ่ มเฟื อยและ
ลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างไม่โปร่งใส ระบบราชการขาดการพัฒนาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกฎระเบียบต่างๆ ที่ยงั ล้าสมัยขาดความ
ยืดหยุ่น เอื้ อต่อ การใช้ดุล ยพิ นิ จของเจ้าหน้าที่ เป็ นหลัก ข้าราชการขาดจิต สํานึ กถึ งความ
รับผิ ดชอบต่อสาธารณะ รัฐวิสาหกิจดําเนิ นกิจการที่ ไม่มีประสิทธิ ภาพขาดความโปร่งใส ซึ่ ง
นํ าไปสู่ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ ที่รุนแรงในสังคมไทย ในขณะที่ธุรกิจเอกชนบริหารกิจการ
อย่างขาดความระมัดระวัง เช่น การปล่อยกูแ้ ก่โครงการที่มีความเสี่ยงสูง การแสวงหากําไร
โดยมิชอบ เป็ นการทําลายความเข้มแข็งของภาคธุ รกิจและเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวม
และนํามาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในที่ สุด
ในขณะเดี ยวกัน ความเชื่อมโยงระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อ ง
ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลก ได้กดดันให้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมือง
ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการในภาครัฐ ภาคการเมือง
และภาคธุรกิจเอกชน ให้เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งทิศทางการพัฒนาของสังคม
โลกที่หนั มาผสมผสานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นการพึ่งพาตนเอง ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์
การพัฒนากระแสหลัก ทําให้ตระหนั กถึงความสําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาท้องถิ่นและการกระจายอํานาจอย่างกว้างขวางทัว่ โลก
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การแก้ไขวิกฤตและฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยัง่ ยืน จําเป็ นต้อง
แก้ปัญ หาพื้ นฐานของการบริห ารจัดการที่ ดอ้ ยประสิท ธิ ภาพ โดยอาศัยสภาวะแวดล้อ มที่
เอื้ ออํานวยทั้งภายในและภายนอก เพื่ อ สร้างระบบบริห ารจัดการที่ ดี มี ระบบตรวจสอบที่
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับบทบาทภาครัฐและลดความซํ้าซ้อนในการ
ทํางาน พัฒ นาระบบข้อ มูล และเสริม สร้างขีดความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห์
ควบคู่กบั การกระจายภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง สนั บสนุ นภาค
การผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและเป็ นการวางรากฐานการพัฒนาที่ยงั ่ ยืนของสังคมไทยในระยะยาว
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๙ จึงกําหนดแนวทางพัฒ นาระบบบริ หารจัดการที่ ดีอ ย่าง
ต่อเนื่ องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ และนํ าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นพื้ นฐานการ
พัฒนาทั้งการดําเนิ นชีวิตในทางสายกลาง การยึดถือหลักความพอเพียง การนํ าความรูต้ ่างๆ
มาใช้อ ย่างรอบคอบ และการเสริ ม สร้างพื้ นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้เกิ ด มโนสํา นึ ก ใน
คุณ ธรรม มีความซื่อ สัตย์สุจริต พร้อ มทั้งนํ าหลัก บริหารจัดการที่ ดี คือ หลัก ความคุ ม้ ค่า
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส ที่ สามารถตรวจสอบได้ หลัก
นิ ติธรรม และหลักคุณธรรม มากําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาให้สามารถใช้เป็ นภูมิคุม้ กันของ
ภาคเศรษฐกิจและสังคม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

๑

วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อเสริมสร้างระบบบริห ารจัดการที่ ดีในทุ กภาคส่วนของสังคมไทย ทั้งภาค
การเมือง ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว ให้เป็ นพื้ นฐานสําคัญในการฟื้ นฟู
และพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ ยืน
๑.๒ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โปร่งใส และพร้อมที่จะได้รบั การตรวจสอบจากประชาชนและสังคมโดยรวม
๑.๓ เพื่อสนั บสนุ นกระบวนการกระจายอํานาจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุ ม ชนมี บ ทบาทในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น ของตนเอง ตามเจตนารมณ์ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลบนพื้ นฐานของสิทธิและหน้าที่
ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
๒๘

๒

เป้ าหมายการพัฒนา

๒.๑ ภาครัฐมีขนาดและโครงสร้างที่เหมาะสม มีระบบและกลไกการทํางานรวมทั้ง
ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลงานและผลการให้บริการของภาครัฐ ทั้งด้าน
ความพอใจของประชาชนและต้นทุนการดําเนิ นงานได้
๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะและ
การพัฒนารายได้ของตนเองเพิ่มขึ้ น รวมทั้งมีระบบและกลไกสนั บสนุ นการกระจายอํานาจ
อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส
๒.๓ การดํา เนิ น งานของภาครัฐ ภาคธุ รกิ จเอกชน และภาคการเมื อ ง โปร่งใส มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมสูงขึ้ น
๒.๔ ธุรกิจของไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ท้งั ในระยะสั้นและระยะยาว
๒.๕ ประชาชนได้รับ ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ถูก ต้อ งจากภาครัฐอย่างครบถ้วนในเวลาที่
รวดเร็ว

๓

แนวทางการพัฒนา

เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่ ดี มี ประสิทธิภาพ ปราศจากการทุ จริต บนพื้ นฐาน
การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ ายในสั ง คม ดั ง นั้ น การพั ฒ นาในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙
จําเป็ นต้องให้ความสําคัญลําดับสูงกับการปฏิรูปภาครัฐให้เป็ นองค์กรขนาดเล็กที่ มีคุณภาพ
การปรับ เปลี่ ย นระบบการจัด ทํ า งบประมาณให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คล่ อ งตัว สอดคล้อ งกับ
นโยบายและแผนชาติ และการปรับระบบและกลไกเพื่อสนั บสนุ นการกระจายอํานาจ ควบคู่กบั
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง โดยผนึ กกําลังทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
แนวทางการพัฒนาที่ควรดําเนิ นการ ดังนี้
๓.๑ ปรับ ระบบบริห ารจัด การภาครัฐ ไปสู่ แ นวทางการบริ ห ารจัด การที่ ดี ให้
สามารถเอื้ ออํานวยต่อการทํางานของทุ กภาคส่วนในการฟื้ นฟูประเทศและการสร้างความ
แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กบั การกระจายผลการพัฒนาสู่ประชาชนอย่าง
เป็ นธรรมและมี ป ระสิทธิ ภาพ มี ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จัดให้มีระบบการทํางาน
ระบบข้อมูล และระบบงบประมาณแบบมุ่งผลลัพธ์ ปรับปรุงระบบกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคม โดยจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๒๙

(๑) ปรับบทบาทภารกิจและวิธีบริหารงานของระบบราชการแนวใหม่ โดย
(๑.๑) ปรับโครงสร้าง ลดขนาด และเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ ปรับ
บทบาทภาครัฐจากการเป็ นผูป้ ฏิบัติไปเป็ นผูก้ ํากับดูแลและอํานวยความสะดวก ให้ภาครัฐ
เป็ นองค์กรขนาดเล็ก มีรูปแบบองค์กรและการจ้างงานที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ ที ่ป รับ เปลี่ย นไป รวมทั้ง ปรับ ระบบบริห ารบุค คลและจํา นวนบุค ลากรให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจใหม่ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบสูง
และมีความเป็ นกลางทางการเมือง สามารถทํางานได้เที ยบเคียงกับภาคเอกชนและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๑.๒) ปรับระบบงบประมาณเป็ นแบบมุ่งผลลัพธ์ ที่สนั บสนุ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแผนชาติ ปรับระบบบัญชีใหม่ให้สามารถวิเคราะห์ความคุม้ ค่าการดําเนิ นงาน
ให้ทุกหน่ วยงานเปิ ดเผยแผนการดําเนิ นงานและการให้บริการต่อสาธารณะ
(๑.๓) ปฏิ รูประบบกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ เปลี่ ยนแปลง รวมทั้งปรับแก้กฎหมาย คําสัง่ ตลอดจน
กฎระเบียบที่มีสาระขัดแย้งกัน ปรับปรุงกระบวนการร่างกฎหมายให้รวดเร็ว ทันสมัย ควบคู่
กับการพัฒนากฎหมายใหม่ เพื่อกํากับการประกอบธุรกรรมใหม่ๆ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่งเสริมการใช้กฎหมายเพื่อคุ ม้ ครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ลดการใช้ดุลยพินิ จในการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม ให้สื่อและประชาชนมีบทบาท
ตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นกฎหมายมหาชนแก่บุคลากรภาครัฐ
และนั ก กฎหมายทัว่ ไป พัฒ นาหลักสูตรการศึ ก ษา พัฒ นาบุ คลากรและพัฒ นาฐานข้อ มูล
กฎหมายกลางของประเทศให้สมบูรณ์
(๑.๔) ให้สาํ นักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สํานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานั กนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังร่วมกันวางระบบการปฏิบัติงานและ
ระบบข้อ มู ล ที่ เชื่ อ มโยง เป็ นเอกภาพ และน่ า เชื่ อ ถื อ โดยใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ
สนั บ สนุ น การบริห ารจัด การแบบมุ ่ง ผลสัม ฤทธิ์ รวมทั้งวางระบบติด ตามประเมิน ผลให้
เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๕) ให้หน่ วยราชการทุ กแห่งรณรงค์เผยแพร่ค่านิ ยมสร้างสรรค์และ
จรรยาบรรณการทํางานที่ มุ่งประโยชน์ ของประชาชน ด้วยความสุจริต ขยันอดทน มีความ
รับผิดชอบ มุ่งมัน่ ทํางานให้สาํ เร็จและสามารถทํางานร่วมกับประชาชนได้
(๒) ปรับระบบบริหารจัดการของภาครัฐให้เอื้ ออํานวยต่อการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของภาคธุรกิจเอกชนและเศรษฐกิจชุมชน โดย
(๒.๑) กําหนดแนวทางและมาตรการเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ อต่อการ
ลงทุนและยกระดับขีดความสามารถของภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
๓๐

(๒.๒) ให้ค วามรู ้ข ้อ มู ล ข่ า วสารการผลิ ต และการตลาดแก่ วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งเศรษฐกิจชุมชน
(๒.๓) สนั บสนุ นให้มี บ ริ ก ารโครงสร้า งพื้ นฐานที่ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน ควบคู่ กั บ การปรับ บทบาทภาครั ฐ ให้ป รั บ ตั ว และแข่ ง ขั น ได้ภ ายใต้ก ระแส
โลกาภิวฒ
ั น์
๓.๒ กระจายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ให้บริ การของรัฐสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างทัว่ ถึ งและเป็ นธรรม เปิ ด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทํางาน ร่วมตัดสินใจ และตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดําเนิ นการ ดังนี้
(๑) ปรับกลไกกํากับการกระจายอํานาจให้มีความคล่ องตัว ทํางานได้อย่าง
รวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้า งความเข้า ใจและกํา หนดบทบาทที่ ชัด เจนระหว่า งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาชน ในการทํางานร่วมกันเพื่อให้
การกระจายอํานาจมีสมั ฤทธิ์ผล
(๒) เตรี ย มความพร้อ มและปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพองค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ โดยให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องพัฒนาความรู ้
ทั้ ง ในด้า นเทคนิ ควิ ช าการและการบริ ห ารจั ด การ รวมทั้ ง วางแนวทางกํ า หนดขนาด
ที่ เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
(๓) วางระบบสนับสนุ นการกระจายอํานาจ ระบบบริหารงานและบุคลากร
ที่มีมาตรฐาน ระบบบัญชีแบบพึงรับพึงจ่าย ระบบงบประมาณแบบเน้นผลลัพธ์ ระบบข้อมูล
การเงินการคลัง ระบบตรวจสอบและประเมินผล กลไกติดตามผลการดําเนิ นงานในระดับ
ท้อ งถิ่ น ศู น ย์ใ ห้คํา ปรึ ก ษาระดั บ อํา เภอ รวมตลอดทั้ ง กํา หนดมาตรฐานการให้บ ริ ก าร
สาธารณะและมาตรการจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบริการที่ดีขึ้น และกําหนด
มาตรฐานจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร ตลอดจนการรายงานประชาชน และให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมทํางานและตรวจสอบ
(๔) วางระบบการจัดสรรภาษี และเงินอุดหนุ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ให้มีความชัดเจน เสมอภาค และสอดคล้องกับภารกิจ ควบคูก่ บั การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของตนเอง รณรงค์สร้างจิตสํานึ ก
ให้ประชาชนเห็นความสําคัญในการเสียภาษีและมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

๓๑

๓.๓ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน ทุกระดับ
อย่างจริงจัง ทั้งในภาคการเมือง ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงท้องถิ่น
เพื่อสร้างสังคมใสสะอาดและต่อต้านพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องและเฝ้ าระวังรักษาผลประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม โดยหน่ วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องดําเนิ นการ ดังนี้
(๑) ปรับ ปรุงกฎระเบี ยบให้ลดการใช้ดุล ยพิ นิจของเจ้าหน้าที่ เพื่ อไม่ให้
เป็ นช่ อ งทางการเรี ย กร้อ งผลประโยชน์ แ ละสร้างอิ ท ธิ พ ลให้กับ เจ้า หน้ าที่ ของรัฐบางกลุ่ ม
ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรและการใช้งบประมาณ รวมทั้งระบบการจัดซื้ อจัดจ้างของภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
(๒) กําหนดแนวทางต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็ นรูปธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปั ญหา โดย
(๒.๑) จัดทําแผนปฏิบัติการปราบปรามและป้ องกันการทุจริต เพื่อเป็ น
กรอบแนวทางประสานการดําเนิ นงานของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังเกิดผลในทางปฏิบตั ิและ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ควบคู่กบั การศึกษาหาสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในเชิงลึก
อย่างต่ อเนื่ อง และแสวงหาแนวทางป้ องกันปั ญหาได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสาเหตุ ของ
ปั ญหา
(๒.๒) พัฒนาฐานข้อมูลการป้ องกันทุ จริตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือป้ องปรามการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สร้างกลไก
หรื อ ช่ อ งทางให้ภ าคประชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการเฝ้ า ระวัง การรายงาน และการ
ตรวจสอบเมื่อพบการดําเนิ นกิจกรรมทั้งของภาครัฐและธุ รกิจเอกชนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมทั้งการออกกฎหมายคุม้ ครองและให้สิ่งจูงใจแก่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแสการทุจริตแก่ทาง
ราชการ
(๓) สร้างจิตสํานึ กให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
รณรงค์แ ละผลัก ดัน ให้ก ารต่ อ ต้า นทุ จ ริ ต เป็ นวิถี ชี วิ ต ของคนไทย ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มภายใน
ครอบครัวให้ดํารงชีวิตในวิถีแห่งความพอดี ยึดหลัก คุ ณ ธรรม ไม่ นิยมความฟุ้ งเฟ้ อ ไม่ ยึด
ระบบพรรคพวก แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องส่วนรวม มีจิตสํานึ กความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม และกล้าตัดสินลงโทษคนทําผิด
๓.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่ อสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการเมืองที่ โปร่งใส ปลุ กจิตสํานึ กของ
ข้าราชการประจํา ข้าราชการการเมือง นั กธุรกิจ และประชาชน ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยดําเนิ นการ ดังนี้
(๑) สนับสนุ นการดําเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตามเจตนารมณ์และเป็ นที่ยอมรับของประชาชน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
๓๒

ขององค์กรและตัวชี้ วัด ผลของงานเสนอต่ อ สาธารณชนทุ กปี รวมทั้งจัดให้มี ก ลไกติ ด ตาม
ตรวจสอบการทํางานขององค์กรอิสระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
(๒) ปรับ ทัศ นคติ และการทํางานของข้าราชการประจํา และข้า ราชการ
การเมื อง ให้ดําเนิ นงานอย่างเป็ นกลาง โปร่งใส ซื่ อสัตย์ และเป็ นอิ สระอย่างแท้จริง โดย
คํานึ งถึ งประโยชน์ ส่วนรวม พร้อมรับฟั งความคิดเห็นและการตรวจสอบจากประชาชนและ
ภาคส่วนอื่น เพื่อให้ภาคราชการและภาคการเมืองเป็ นกลไกหลักในการกระจายผลประโยชน์
แก่กลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็ นธรรม
(๓) สนั บ สนุ น บทบาทสื่ อ ในการตรวจสอบนั ก การเมื อ งและข้า ราชการ
ตลอดจนการรณรงค์ยกย่องคนดี โดยกําหนดมาตรการส่งเสริมและคุม้ ครองสื่อให้ทาํ หน้าที่
แสวงหาข้อมูลอย่างอิสระ และมีเสรีภาพในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม มี
ความมัน่ คงในวิชาชีพและหน้าที่การงาน และให้มีองค์กรควบคุมกันเองของสื่อ ตลอดจนมีกลไก
ตรวจสอบด้านจริ ย ธรรม และพัฒ นาวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้สื่ อ ทํ าหน้ าที่ ได้อ ย่ างมี คุ ณ ภาพและมี
คุณธรรม
๓.๕ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชนให้ประกอบธุ รกิจโดยมี
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีระบบการทํางาน
ที่ สามารถตรวจสอบได้ รักษาผลประโยชน์ ผูถ้ ื อหุน้ ทุ กกลุ่มอย่างเท่ าเที ยม มีความโปร่งใส
ปราศจากการเบี ย ดบัง ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม และสร้า งความเป็ นธรรมให้แ ก่ ผู ้ผ ลิ ต และ
ผูบ้ ริโภค ด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
(๑) สร้างมาตรการจูงใจและยับยัง้ เพื่อให้ภาคธุ รกิจมีระบบการทํางานที่
รับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
(๑.๑) กําหนดมาตรการจูงใจเป็ นรางวัลให้กบั กิจการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ และให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการสนั บสนุ นบริษัทที่มีระบบบริหารจัดการ
ที่ดีให้ได้รบั โอกาสในการร่วมงานกับภาครัฐมากขึ้ น
(๑.๒) สนั บ สนุ น ให้ส มาคมวิ ช าชี พ สร้า งจรรยาบรรณและสร้า งความ
ตระหนั กถึงภาระความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและบุคคลต่างๆ รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน
การดํ า เนิ นธุ ร กิ จ คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการและผู ้บ ริ ห าร มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
(๒) ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ เพิ่มบทลงโทษที่รนุ แรง
เพื่อสนับสนุ นภาคธุรกิจให้มีการบริหารจัดการที่ดีและยับยัง้ การกระทําที่ไม่พึงประสงค์ โดย

๓๓

(๒.๑) แก้ไขกฎหมายควบคุ ม บริ ษั ท มหาชนและบริ ษั ทจดทะเบี ย นใน
เรื่ อ งบทบาทหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบของกรรมการ เพิ่ มการคุ ม้ ครองสิทธิ ของผู ถ้ ื อหุ น้
รายย่อย ผูบ้ ริโภค ให้ได้รับความเป็ นธรรม รวมทั้งเปิ ดเผยรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่
ทุจริตประพฤติมิชอบ
(๒.๒) ภาครัฐบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อย่างเป็ นธรรมทัว่ ถึง
เข้มงวดการลงโทษตามกฎหมายต่อธุ รกิจเอกชนที่ ให้สินบนและต่อเจ้าหน้าที่ ภาครัฐผู ร้ ับ
สินบนอย่างจริงจัง
(๒.๓) สนั บสนุ นสื่อมวลชนในการผลักดันให้เกิดกระแสสังคมเพื่อสร้าง
ความถูกต้องในสังคมและใช้มาตรการทางสังคมลงโทษผูล้ ะเมิดกฎระเบียบ
(๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรผูบ้ ริโภค โดย
(๓.๑) สนั บสนุ นการดําเนิ นงานของเครือข่ายองค์กรผูบ้ ริโภคที่มีอยู่เดิม
ให้สามารถดําเนิ นงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ๆ เพื่อเป็ น
กลไกรักษาผลประโยชน์ และสิทธิของประชาชน ร่วมกับการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม
และพิจารณาหาแนวทางให้อาํ นาจองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคสามารถฟ้ องร้องแทนสมาชิกได้
(๓.๒) พัฒนาระบบข้อ มูลกลางเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
สิทธิของผูบ้ ริโภคและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ สําหรับประชาชนที่จะใช้ฟ้องร้องและพิทักษ์สิทธิ
อันพึงมีพึงได้
(๓.๓) ระดมเงิน ทุน ในรูป แบบต่า งๆ อาทิ ค่า ปรับ ผู ล้ ะเมิด กฎหมาย
คุ ม้ ครองผู บ้ ริโภค เพื่อ สนั บ สนุ น บทบาทองค์ก รคุ ม้ ครองสิท ธิ ผูบ้ ริโภคให้สามารถดําเนิ น
กิจกรรมเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้อย่างแท้จริง
๓.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ให้มีค่านิ ยมที่ถูกต้อง มี
ภูมิคุม้ กัน รวมทั้งสร้างความตระหนักและปลุกจิตสํานึ กของครอบครัวและชุมชนให้ดาํ เนิ นชีวิต
โดยยึดทางสายกลาง มีความพอเพียง มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม และมีวินัย เพื่อให้ครอบครัวและ
ชุมชนเป็ นรากฐานสําคัญของการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดย
(๑) สร้างความเข้าใจให้ทุกคนตระหนักถึงความจําเป็ นในการดําเนินชีวิต
ด้วยความอดทน มีความเพียร รูจ้ กั เก็บออม ใช้จ่ายด้วยความประหยัด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต และมีความรับผิดชอบ

๓๔

(๒) ปรับทัศนคติและค่านิ ยมในการดํารงชี วิตจากวัตถุนิยมและบริโภค
นิ ย มมาสู่ ค วามพอประมาณ เน้ น การยกย่อ งและให้รางวัล คนดี คนสุ จริ ต และคนที่ ทํา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ
(๓) สอดแทรกเนื้ อหาสาระของการดําเนิ นชี วิตโดยยึ ดทางสายกลาง ใน
หลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม รวมทั้งการหาแม่แบบที่ เป็ นตัวอย่างในการใช้ชีวิต
อย่างเหมาะสมในสังคมไทย เพื่อให้เยาวชนได้ยดึ เป็ นแบบอย่างในการดํารงชีวติ ของตนเอง

๓๕

บ ท ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุม้ ครองทางสังคม
การพัฒนาคนและสังคมในช่วงที่ ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นบทบาทของภาครัฐที่ เน้นการ
ทํางานเชิงตั้งรับ เพื่ อฟื้ นฟู และแก้ไขปั ญ หาสังคมที่ เกิ ดขึ้ นและมุ่ งขยายบริการทางสังคมให้
กระจายครอบคลุ มประชากรทุ กกลุ่ มอย่างทัว่ ถึ ง ทําให้คุณ ภาพชี วิตของคนไทยดี ขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง แต่ ยังไม่ อ ยู่ในระดับที่ น่ าพอใจ เมื่ อ วิก ฤตเศรษฐกิ จเกิ ดขึ้ นได้สะท้อนให้เห็ น ถึ ง
ปั ญหาเชิงโครงสร้างที่ เป็ นจุดอ่อนของการพัฒนาหลายประการ อาทิ ภาครัฐมีขอ้ จํากัดใน
เรื่องทรัพยากรและการบริหารจัดการที่ไม่สามารถสนองตอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้
ทัน ท่ ว งที การจัด สรรเงิ น ลงทุ น เพื่ อ การพัฒ นายังเน้ น ด้า นกายภาพมากกว่า การพัฒ นา
คุ ณภาพคน ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่ ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการใหม่ๆอย่างรูเ้ ท่ าทันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่กระแสโลกาภิวตั น์และเศรษฐกิจยุคใหม่มีผลกระทบต่อประชาคมโลกอย่างกว้างขวาง
ขณะเดียวกัน ปั ญหาสังคมที่มีความเด่นชัด คือ คนไทยยังมีการว่างงานอยูใ่ นระดับสูง
คนไทยบางกลุ่มขาดโอกาสในการเข้าถึงและไม่ได้รบั การคุม้ ครองจากหลักประกันความมัน่ คง
ทางสั ง คมที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยเฉพาะในกลุ่ ม คนยากจนและผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
ขณะเดียวกัน ปั ญหาความรุนแรงและเลือกปฏิบตั ิต่อเด็ก สตรีและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทั้งปั ญหา
ยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี แนวโน้ มทวีความรุ นแรงมากขึ้ น ซึ่ง
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความอยู่ดี มี สุ ข ของประชาชน นอกจากนี้ ยัง มี ปั ญ หาเชิ ง
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาความยากจน ปั ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งปั ญหาความเสื่อมถอยของเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ค่านิ ยมความเป็ น
ไทย ความสามัคคีและความรักชาติ
อย่างไรก็ ตาม มี ปัจจัยเงื่อนไขที่ ช่วยขับเคลื่อนการพัฒ นาคนและสังคมหลายเรื่อ ง
ไม่ ว่าจะเป็ นบทบัญ ญัติรัฐธรรมนู ญ การปฏิ รูป การศึ ก ษาและการจัด ทํากฎหมายสุ ขภาพ
แห่งชาติ การกระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิ่น ความเข้มแข็งของประชาสังคม รวมทั้งความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ล้วนแต่เป็ นปั จจัยเกื้ อหนุ นให้โอกาสการพัฒนาศักยภาพคนและ
การสร้างระบบการคุม้ ครองทางสังคมมีความเป็ นไปได้มากยิง่ ขึ้ น

๓๗

แนวทางการพัฒ นาคุ ณ ภาพคนและการคุ ม้ ครองทางสังคมจะต้อ งคํานึ งถึ งการนํ า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับจุดเด่นของสังคมไทยที่ มีความเปิ ดกว้างและ
ยืดหยุน่ บนพื้ นฐานวัฒนธรรมช่วยเหลือเกื้ อกูลซึ่งกันและกัน โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการ
และกลไกเพื่อระดมความร่วมมือจากทุ กฝ่ ายในการสร้างภูมิคุม้ กันให้คนทั้งประเทศ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถจากฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งและรูเ้ ท่าทันโลกเพื่อนําไปสู่การ
แก้ไขปั ญหาความยากจน การกระจายผลประโยชน์ อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม รวมทั้งการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระยะยาว
ดั ง นั้ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและการคุ ้ม ครองทางสั ง คมจึ ง ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เป็ นคนเก่ง คนดี มี
ระเบียบวินัย รูห้ น้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้ น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกทางสังคมทุ กระดับ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
องค์กรทางศาสนา องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพลังปั ญญา ศีลธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย รวมทั้งพัฒนาการบริหาร
จัดการหลักประกันทางสังคมที่มีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนและพัฒนา
ระบบโครงข่ายการคุ ม้ ครองทางสังคมเพื่ อ ช่ วยเหลื อ กลุ่ ม คนยากจนและผู ้ด อ้ ยโอกาสให้
สามารถดํ า รงชี วิ ต ได้อ ย่ า งเหมาะสมและพึ่ ง ตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนเสริ ม สร้า ง
สภาพแวดล้อ มและพัฒ นากลไกที่ ทําให้ป ระชาชนมี ค วามปลอดภัยในชี วิต และทรัพ ย์สิ น
โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหายาเสพติดและปั ญหาอาชญากรรม

๑

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บรรลุการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนจากฐานรากของสังคมให้
เข้มแข็ง จึงกําหนดวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาคุณภาพคนและการคุม้ ครองทางสังคมไว้
ดังนี้
๑.๑ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง คิดเป็ น ทําเป็ น มีการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม รวมทั้งสามารถนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานให้
เกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวติ
๑.๒ เพื่ อ เสริ ม สร้างความมัน่ คงทางสังคมแก่ป ระชาชนอย่างทัว่ ถึ งและเป็ นธรรม
รวมทั้งช่วยเหลือและพัฒนาคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึ่งตัวเองได้มากขึ้ น

๓๘

๑.๓ เพื่อเสริมสร้างความสงบสุ ขในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้ น
๑.๔ เพื่ อ เสริ ม สร้า งความเข้ม แข็ ง และบทบาทของครอบครัว และชุ ม ชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันทางสังคมในการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งปลุกจิตสํานึ กใน
ความรักชาติและความเป็ นไทย

๒

เป้ าหมาย
๒.๑ การพัฒนาคุณภาพคน
(๑) ขยายการประกันสุขภาพให้ครอบคลุมอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม

(๒) ลดอัตราการเจ็บ ป่ วยด้ว ยสาเหตุ ที่ ป้ อ งกัน ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
(๓) ให้ประชาชนมีการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเพิ่มขึ้ น
(๔) ให้ประชาชนมีการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่ตาํ ่ กว่า ๙ ปี ในปี ๒๕๔๙
(๕) เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน
(๖) ยกระดับ การศึ ก ษาของกําลังแรงงานไทยให้ถึงระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนต้น
ขึ้ นไป ไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๕๐ ของกําลังแรงงานในปี ๒๕๔๙
(๗) เพิ่มโอกาสการมีงานทําในประเทศไม่ตาํ ่ กว่า ๒๓๐,๐๐๐ คนต่อปี
๒.๒ การสร้างความมั ่นคงทางสังคมและความเข้มแข็งของครอบครัว
(๑) ขยายโอกาสการเข้า ถึ ง บริ ก ารทางสั ง คมของกลุ่ ม คนยากจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้ครอบคลุมทุกคน
(๒) ลดสัด ส่ ว นคดี ที่ เกี่ ย วกับ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพ ย์สิ น เช่ น คดี
ยาเสพติด คดีอาชญากรรม เป็ นต้น
(๓) เพิ่มแหล่งเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่ดูแลโดยชุมชนให้ทวั ่ ถึง

๓๙

๓

แนวทางการพัฒนา

เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รบั การพัฒนาศักยภาพทุกด้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิด
ความสงบสุ ขในสัง คม แนวทางการพัฒ นาในระยะ ๕ ปี ของแผนต้อ งให้ค วามสํา คัญ กับ
การสร้างระบบสุขภาพที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม การพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ที่มีอยู่ควบคู่กบั การปรับกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพและคุ ณธรรม การปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผูเ้ รียน
ปฏิบัติได้จริงและสามารถที่จะเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต การผลิตกําลังคน
และฝึ กอบรมทักษะฝี มือแรงงานให้ทัน ต่ อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน เทคโนโลยี
สมัยใหม่และพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุ คใหม่ การคุ ม้ ครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ และ
ส่งเสริ ม ให้อ งค์ก ารบริห ารส่วนตําบลและชุ ม ชนจัด สวัส ดิ การสังคมให้ครอบคลุ ม กลุ่ ม คน
ยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทั้งการใช้มาตรการป้ องกันแก้ไขและปราบปรามปั ญหายาเสพติด
ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนการปลุกจิตสํานึ กความรักชาติและความเป็ น
ไทยอย่างกว้างขวางและจริงจัง โดยมีแนวทางการพัฒนาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
๓.๑ การพัฒนาคนให้มี คุณ ภาพและรู เ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒ นาให้
ประชาชนสามารถสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองภายใต้ระบบสุขภาพที่มีความหลากหลายเป็ น
องค์รวม มีคุณภาพ ประสิทธิ ภาพและเป็ นธรรม มีการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต การฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะที่ทาํ ให้คนไทยทุกคนได้รบั การพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน
คุณธรรม วิชาการ คุณภาพและมาตรฐานฝี มือแรงงาน รวมทั้งตระหนั กในความสําคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ โดยให้ความสําคัญกับ
(๑) การปฏิรปู ระบบสุขภาพ โดย
(๑.๑) ส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยให้
ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม โดยเฉพาะมีการบริโภคที่ถูกต้อง
และมีการออกกําลังกายสมํา่ เสมอ มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยและสถานที่ทาํ งาน
ให้ถู ก สุ ข ลัก ษณะ รวมทั้ งมี ก ารใช้อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ อัน ตรายจากการ
ทํางาน ตลอดจนมีการให้ความรูแ้ ละควบคุมการใช้สารพิษ สารอันตรายอย่างถูกวิธี ไม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
(๑.๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุ ขภาพให้มีประสิทธิภาพ เป็ น
ธรรมและครอบคลุ มกลุ่ มผูด้ อ้ ยโอกาส ควบคู่กับการสร้างความตระหนั กและแรงจูงใจทั้ง
ระดับบุคคลและองค์กรที่นําไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคในระบบประกันสุขภาพ
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(๑.๓) ส่งเสริมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคโดยการสร้างและพัฒนาระบบการ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ประชาชนทุ กคนสามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยเฉพาะในเรื่อง
ผลิตภัณ ฑ์เสริมสุขภาพ การใช้ยา เทคโนโลยี ราคาของสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการ
พัฒ นากลไกการมีส่ว นร่ว มของประชาชน อาสาสมัค ร องค์ก รพัฒ นาเอกชน ภาคธุร กิจ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชน
(๑.๔) พัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้ น รวมทั้งสนับสนุ นให้
สถานพยาบาลมีบริการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคในชุมชน และมีระบบการส่งต่อผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้ น
(๑.๕) พัฒ นาแพทย์ท างเลื อ ก แพทย์แ ผนไทยและสมุ น ไพรไทยให้ได้
มาตรฐานทางการแพทย์ รวมทั้งให้มีการฝึ กอบรมถ่ายทอดความรูแ้ ก่บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข
(๒) การปฏิรปู การศึ กษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต โดย
(๒.๑) ปฏิ รู ป กระบวนการพั ฒ นาครู ที่ มี อ ยู่ ค วบคู่ กั บ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตครูเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มาเป็ นครู โดยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่
ไปกับการพัฒนาวิชาการและทักษะในการถ่ายทอดความรูท้ ี่มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้
มาตรฐานทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสนั บสนุ นให้ครูพฒ
ั นาตนเองให้รูเ้ ท่ าทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการอย่างต่อเนื่ อง
(๒.๒) จัดให้มีระบบและกลไกส่งเสริมให้ครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข และครูภูมิปัญญาไทยให้ได้รบั
การยกย่องเชิดชูและมีกองทุนสนับสนุ นให้สามารถขยายผลงานได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่ อง
(๒.๓) เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ี่ ผูเ้ รียนสําคัญที่ สุด ได้ทดลองปฏิ บัติจริง เพื่อให้ผูเ้ รียน
เลือกเรียนตามความถนั ดและความสนใจสามารถแสวงหาและสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองที่นําไปสู่
การรูจ้ กั คิด วิเคราะห์ กลัน่ กรองเลือกรับข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมใหม่ๆ อย่างรูเ้ ท่าทัน
ควบคู่ กับ การปรับ ปรุ ง วิ ธี ก ารสอบและการวัด ผลให้ส ะท้อ นถึ งความรู ้ ความเข้า ใจ และ
สติปัญญาของนักเรียนนักศึกษา
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(๒.๔) ปรับปรุงการจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ยืดหยุน่ สามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่ น โดยเพิ่มเนื้ อหาสาระที่ จาํ เป็ นต่อ
การเรี ย นรู ้ เช่ น ภาษาต่ า งประเทศ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นต้น รวมทั้ งเนื้ อหาสาระ
ทางด้านศีลธรรม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อย่างจริงจัง
(๒.๕) สนั บสนุ นให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบัน
ทางศาสนามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้ น เพื่อสร้างทางเลือกที่ มีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพ และความพร้อมของผูเ้ รียนในแต่ละพื้ นที่ และกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างหลากหลาย
และเหมาะสม
(๒.๖) ปรับ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นรู ท้ างวิ ท ยาศาสตร์แ ละเสริ ม สร้า ง
พื้ นฐานความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ท้ังในและนอกระบบโรงเรียนควบคู่กับการจัดให้มี
แหล่งเรียนรูอ้ ย่างเพียงพอ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งจะนํ าไปสู่
การยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการแก้ไขปั ญหาสังคม
(๒.๗) ใช้สื่อ เพื่ อ การศึ ก ษาทุ ก รูป แบบให้ก ระจายสู่ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม
เป้ าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู ด้ อ้ ยโอกาส เช่ น คนพิก าร คนที่ อ ยู่ในพื้ นที่ ห่ างไกล เป็ นต้น
รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ
(๒.๘) ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรและนั ก วิ จั ย โดยเฉพาะในสาขาที่ มี
ศักยภาพสู งและมี ค วามจําเป็ นต่ อ การพัฒ นาประเทศ เช่น การเกษตรและอุ ต สาหกรรม
การเกษตรการแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นต้น
(๒.๙) เสริมสร้างความพร้อมของสถาบันการศึ กษาและฝึ กอบรมทั้งใน
ด้า นโครงสร้า งการบริ ห ารจัด การ ด้า นระบบการเรี ย นการสอนและหลั ก สู ต ร และด้า น
บุคลากรให้ได้มาตรฐานและเป็ นสากลมากขึ้ น เพื่อสนั บสนุ นบทบาทของประเทศในการเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาและวิทยาการของภูมิภาค
(๓) การเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะฝี มื อคนไทยให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย
(๓.๑) ผลิ ตและพัฒ นากําลังคนระดับ กลาง โดยผสมผสานภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น ทักษะชีวิต กับความรูพ้ ื้ นฐาน เช่น ภาษา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การจัดการ เป็ น
ต้น รวมทั้งให้มีบริการการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานที่หลากหลายและทัว่ ถึง
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(๓.๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและฝึ กอบรม
กับสถานประกอบการทั้งในประเทศและที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
การประสานพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ในการปรับ หลัก สู ต ร และการกําหนดเป้ าหมายการผลิ ต กําลังคนให้ส อดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
(๓.๓) สนั บสนุ นและเปิ ดโอกาสให้มีการนํ าประสบการณ์ในการทํางาน
มาเทียบโอนเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้ น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพที่เน้นสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ควบคู่กบั การส่งเสริมให้แรงงานในสถานประกอบการ
มีพื้นฐานการศึกษาไม่ตาํ ่ กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
(๓.๔) ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดการฝึ กอบรมเพิ่มเติม
ให้กบั ผูท้ ี่กาํ ลังทํางานอยู่ในสถานประกอบการในสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แรงงานมี
ผลิ ต ภาพสู ง ขึ้ น มี ทั ก ษะทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของการค้า เสรี และนํ า ไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๓.๕) ส่งเสริ มให้ภ าครัฐและเอกชนทําการวิจัยและพัฒ นาเพื่ อให้เกิ ด
องค์ความรูใ้ หม่ๆ มาพัฒนาการเรียนและการฝึ กอบรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่และ
การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตบนพื้ นฐานการพึ่งตนเอง
๓.๒ การส่งเสริมให้คนมีงานทํา โดยมุ่งสร้างอาชีพแก่แรงงานให้สามารถประกอบ
อาชีพส่วนตัวและเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก กระจายโอกาสการมีงานทําในทุกๆ พื้ นที่ทัว่
ประเทศ ส่งเสริมการจ้างงานนอกภาคเกษตร และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในต่างประเทศ
เป็ นการขยายตลาดแรงงานใหม่ๆ ให้แก่ แรงงานไทย ควบคู่ไปกับการพัฒ นาระบบข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานและตัวชี้ วัดด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้ น โดยให้ความสําคัญกับ
(๑) สร้างผูป้ ระกอบอาชีพส่วนตัวและผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก โดย
(๑.๑) ส่งเสริมให้ผูท้ ี่ตกงานและผูว้ า่ งงานโดยเฉพาะผูท้ ี่สาํ เร็จอาชีวศึกษา
หรืออุดมศึกษามีความรูใ้ นการประกอบอาชีพส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดเล็ก โดยให้การฝึ กอบรม
เพิ่มความรูด้ า้ นเทคนิ คการทําธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ แหล่งเงินทุนและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) เพิ่มทักษะความรูค้ วามสามารถแก่ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ตลอดจน
แรงงานที่อยูใ่ นตลาดแรงงานที่มีฝีมือและกึ่งฝี มือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
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(๑.๓) สนับสนุ นแหล่งเงินกูเ้ พื่อประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตรให้กว้างขวางยิง่ ขึ้ น รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนรวมกันจัดตั้งกองทุนหรือสหกรณ์
(๑.๔) สนั บ สนุ นให้แ รงงานไทยทํ า งานในภาคการผลิ ต ที่ ข าดแคลน
แรงงาน โดยกําหนดมาตรการจูงใจให้มีการจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้ น ควบคู่กับการจัดระบบ
การทํางานของแรงงานต่างด้าวให้เป็ นไปตามกฎหมาย ความมัน่ คงของประเทศ และการมีงาน
ทําของแรงงานไทย โดยคํานึ งถึงข้อผูกพันระหว่างประเทศ
(๒) กระจายโอกาสการมีงานทํา โดย
(๒.๑) ขยายการจ้างงานนอกภาคเกษตร โดยส่ งเสริ ม การฝึ ก อาชี พ ที่
เหมาะสมในแต่ ล ะพื้ นที่ แ ละตามศั ก ยภาพให้แ ก่ เกษตรกร และกลุ่ ม แม่ บ ้า นเกษตรกร
โดยเฉพาะพื้ นที่นอกเขตชลประทาน
(๒.๒) สร้างโอกาสการจ้างงานเพิ่มขึ้ นโดยเฉพาะในกลุ่มผูม้ ีรายได้น้อย
และกลุ่มยากจน โดยกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจที่ใช้แรงงานมีทักษะฝี มือ
น้อย และกระจายไปในพื้ นที่ต่างๆ
(๓) ส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ โดยการฝึ กอบรมทักษะอาชีพใหม่ๆ
ซึ่งเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดต่างประเทศให้กับแรงงานไทย โดยเฉพาะอาชีพในภาคบริการ
เช่ น พนั กงานดู แลเด็ ก และผู ส้ ู งอายุ ผู ป้ ระกอบอาหารไทย เป็ นต้น เพื่ อ สร้างโอกาสให้
คนไทยมีงานทําในต่างประเทศมากขึ้ น สนั บสนุ นเงินกูย้ ืมดอกเบี้ ยตํา่ แก่แรงงานไทยที่จะไป
ทํางานต่างประเทศ และหาลู่ทางเปิ ดตลาดแรงงานใหม่ๆ ในต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู ้
เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบตั ิในการไปทํางานในแต่ละประเทศด้วย
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและดัชนีชี้วัด โดย
(๔.๑) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและระบบจัดหางานให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้ น โดยจัดทําทะเบี ยนผูว้ ่างงานทัว่ ประเทศและเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและระบบจัดหางานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศ
ภาค จังหวัด อําเภอและชุมชน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนสามารถรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้ น
(๔.๒) พัฒนาระบบตัวชี้ วัดด้านแรงงานเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
และใช้ในการกําหนดนโยบาย โดยการวิเคราะห์และจัดทําตัวชี้ วัดด้านตลาดแรงงาน รายได้
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในทุกระดับ
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๓.๓ การปรับ ระบบการคุ ้ม ครองทางสั ง คมให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยพั ฒ นา
หลักประกันทางสังคมที่มีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพในการสร้างความมัน่ คงด้านรายได้และคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชน โดยเฉพาะการคุม้ ครองและช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสให้
พึ่งตนเองได้ในระยะยาว โดยให้ความสําคัญกับ
(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการหลักประกันทางสังคม โดย
(๑.๑) ขยายขอบเขตและประเภทการคุม้ ครองของกองทุนประกันสังคม
ให้ครอบคลุมแรงงานทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุน
ประกันชราภาพทั้งโดยสมัครใจและโดยการบังคับให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้ น
(๑.๒) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารจัดการกองทุ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับการ
พัฒ นาคนและสังคมให้เป็ นกลไกสําคัญ ในการพัฒ นาทั้ งด้านการศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามัย
ทักษะฝี มือ และระบบสวัสดิการทางสังคม
(๑.๓) พั ฒ นามาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อ มในการทํางานให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานสากล รวมทั้งปรับ ปรุ งกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงานเพื่อสร้างความเป็ นธรรมแก่แรงงานสตรีและแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะ
แรงงานภาคเกษตรและผูร้ บั งานไปทําที่บา้ น
(๒) การปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการดําเนิ นโครงข่ายการคุม้ ครอง
กลุ่มคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาส โดย
(๒.๑) พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กบั คนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว รวมทั้งการสร้างระบบ
และกลไกการติดตามประเมินผลในการตรวจสอบคุณภาพและความโปร่งใสในการดําเนิ นงาน
(๒.๒) ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้อง
กับ ปั ญ หาของชุ มชนและกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้น การพัฒ นาระบบฐานข้อ มูล สารสนเทศ
เกี่ยวกับคนยากจนและผู ด้ อ้ ยโอกาสในพื้ นที่ให้สนั บสนุ นการดําเนิ น งาน รวมทั้งประสาน
เครือข่ายความร่วมมือในการดําเนิ นงานระหว่างภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ
เอกชน
(๒.๓) พัฒ นาเครื่ อ งชี้ วัด ความด้อ ยโอกาสของชุ ม ชน โดยการปรับ ใช้
ข้อมูลด้านคุ ณภาพชีวิตที่มีอยู่ เช่น ข้อมูลความจําเป็ นขั้นพื้ นฐาน เพื่อติดตามและเฝ้ าระวัง
ภาวะด้อยโอกาสในชุมชนได้อย่างต่อเนื่ อง
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(๒.๔) ปรับปรุงกองทุนหมุนเวียนที่มีอยูใ่ นระดับตําบลให้มีเอกภาพ และ
มี การระดมทุ นจากเอกชน ชุ มชน ประชาสังคม องค์ก รศาสนา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนบนพื้ นฐานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เกื้ อกูลซึ่งกันและกัน
๓.๔ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิ ภาพ ควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของทุ กฝ่ ายในสังคมให้มี
ส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาทุกขั้นตอน โดย
(๑) การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดย
(๑.๑) ให้ครอบครัว องค์กรชุ มชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
พัฒ นาเอกชน ภาคธุ รกิ จเอกชนและสื่ อ มวลชนมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ น งานป้ อ งกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดของชุ มชนด้วยกระบวนการประชาสังคมและชุ มชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะ
การเฝ้ าระวังปั ญหาการผลิต การเสพและการค้ายาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุม้ กัน โดย
ให้ความรูท้ ี่ถูกต้องและเหมาะสมในการป้ องกันตนเองแก่เด็กและเยาวชนที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด
(๑.๒) ให้ มี ก ารคั ด กรองกลุ่ ม ผู ้ เ สพยาเสพติ ด ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู ้ ค ้ า ออกมา
บําบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งช่วยเหลือและให้กําลังใจผูท้ ี่ ผ่านการบําบัดรักษา
และฟื้ นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้มีโอกาสได้รบั การฝึ กอาชีพ สร้างรายได้และดํารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข
(๑.๓) เร่งรัดการดําเนิ นงานแก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยการปราบปรามที่
รวดเร็ว เด็ดขาด จริงจัง และเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและ
การบั ง คั บ ใช้ก ฎหมาย ตลอดจนประสานความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศเพื่ อ สกั ด กั้ น
ขบวนการผลิตและค้ายาเสพติด โดยเฉพาะพื้ นที่รอยต่อบริเวณชายแดน
(๒) การปรับระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดย
(๒.๑) ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาการจัด องค์ ก รและระบบการบริ ห ารงาน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและเป็ นเอกภาพ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
และคุณธรรม โดยเน้นการเร่งรัดบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่สร้างหลักประกันความ
เป็ นธรรมในสังคมเพื่อคุ ม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการคุ ม้ ครองสิทธิเด็ก
เยาวชน สตรี และการคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภคที่ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ จ ากสื่ อ และอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีผลบังคับใช้ทางปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
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(๒.๒) สร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจและเปิ ดโอกาสให้ห น่ วยงานภาครัฐ
เอกชน ประชาชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการออกกฎหมาย มี บ ทบาทในการพัฒ นาและตรวจสอบการดําเนิ น งานใน
กระบวนการยุติธรรมบางขั้นตอน รวมทั้งสนับสนุ นการระงับข้อพิพาทในภาคประชาชน
(๒.๓) พัฒนาระบบการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาอุบัติภัยและปั ญหา
อาชญากรรมให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสนองตอบปั ญ หาได้ทั น ท่ ว งที ภ ายใต้ก ลไกการมี
ส่วนร่วมและประสานการดําเนิ นงานของทุกฝ่ าย โดยมีฐานข้อมูลที่ ทันสมัยและมีเครือข่าย
เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ
๓.๕ การส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องค์กร
พัฒ นาเอกชน ภาคธุ รกิ จเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมี ส่วนร่วมในการพัฒ นา
เพื่อให้เป็ นกลไกเกื้ อหนุ น ให้คนไทยเป็ นคนดี มี คุณ ธรรม มีระเบียบวินั ย ซื่ อสัตย์สุจริต มี
ความสามัคคี ความรักชาติ มีจิตสํานึ กรับผิดชอบต่อสังคมและลดปั ญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
รวมทั้งมีส่วนสนั บสนุ นการสร้างหลักประกันความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของประชาชนตลอด
ทุกช่วงอายุ โดย
(๑) สร้างและปลุกจิตสํานึ กในความรักชาติและความเป็ นไทยอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่ อง โดยเน้นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ ายในสังคม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการ
กระตุน้ ให้คนไทยมีระเบียบวินัย รูจ้ กั หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี และความ
รักชาติ มีจิตสํานึ กรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตระหนั กถึงคุ ณค่าของความเป็ นไทย มีส่วนร่วม
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสังคมที่สาํ คัญ
(๒) ใช้กลไกที่มีอยูใ่ นการสนั บสนุ นบทบาทชุมชน ธุรกิจเอกชน สถาบันต่างๆ
ในสังคมและสื่อมวลชนในการทํานุ บํารุง และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเชิดชูเอกลักษณ์และค่านิ ยมความเป็ นไทยอย่าง
ต่อเนื่ องและจริงจัง โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การรณรงค์แต่งกายประจําชาติและ
การเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ชาติและท้องถิ่น
(๓) ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ของสมาชิกในทุกมิติ โดยเน้นการเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะในการสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับ
การมีพฤติกรรมการออมและการบริโภคที่เหมาะสม การจัดบริการทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จ
แก่ครอบครัวตามความเหมาะสมของชุมชน เช่น การส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ การให้
คําปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงจากสังคม
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(๔) ให้องค์กรวิชาชีพมีบทบาทในการกํากับดูแลและตรวจสอบสื่อมวลชนทุ ก
ประเภทอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น และให้มีการกระจายเงินจากกองทุนเพื่อพัฒนากิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ด้านสื่อและการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุ นการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อชุมชนที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อสังคม
(๕) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องให้มีความรูแ้ ละ
ทักษะในการถ่ายทอดหลักธรรมสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณ ภาพ และสนั บสนุ นให้บุคลากร
ทางศาสนาที่มีคุณภาพได้มีโอกาสเผยแผ่ศาสนธรรมผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้องค์กรทางศาสนาทําหน้าที่ตรวจสอบกํากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทางศาสนาอย่าง
เคร่งครัด
(๖) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย การรวบรวมและเผยแพร่ ข ้อ มู ล ด้า นศาสนา ศิ ล ป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในทุกพื้ นที่อย่างเป็ นระบบ และเลือกสรรวัฒนธรรมสากลและ
วัฒ นธรรมไทยที่ ดีงามมาผสมผสาน เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตและการ
พัฒนาประเทศ

๔๘

บ ท ที่ ๔
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยัง่ ยืน
ในช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากชนบทสู่เมือง แต่การจัดการพื้ นที่ที่แยกส่วนการพัฒนาชนบทและเมืองออกจากกัน ทําให้
ขาดความเชื่อมโยงทั้งด้านนโยบายและการปฏิบตั ิ ผนวกกับนโยบายการบริหารแบบรวมศูนย์
ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจภาคเมืองมีการเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลกมากกว่า โดยที่การพัฒนาแยกห่างจากพื้ นที่ชนบทก่อให้เกิดความเหลื่อมลํ้า
ระหว่างเมืองและชนบทมากขึ้ น ทั้งในด้านการกระจายรายได้ และการกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนคุณภาพและการกระจายบริการทางสังคม โดยการเติบโตของเมืองไม่ได้
มีส่วนสนั บสนุ นการพัฒนาชนบทเท่าที่ควร ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของการพัฒนา และไม่
สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการพึ่งตนเองได้น้อยลง
สภาวการณ์ดงั กล่าวทําให้ภาคชนบทเจริญเติบโตไม่เท่าเทียมกันและเกิดภาวะความ
ยากจนและความล้าหลังทั้งยังขาดความเชื่อมโยงกับระบบเมืองและโลกภายนอก ขณะที่ภาค
การเกษตรซึ่ งเป็ นฐานการผลิ ตที่ สําคัญ มี การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสิ้ นเปลือง ขาด
การอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และเสื่อมโทรมลง ประกอบกับแรงจูงใจจากรายได้นอกภาคเกษตร ทําให้
คนชนบทต้องอพยพย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีขึ้นในการประกอบอาชีพในเมือง ส่งผลให้
ที่ดินเพื่อการเกษตรถูกละทิ้ ง ขณะที่การขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของพื้ นที่เมือง โดยไม่มีระบบ
ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ ที่ดินที่เหมาะสม นํ าไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาวะสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของคนทั้งในเมืองและชนบท
เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่เมืองที่ จะเพิ่มขึ้ นในอนาคต จาก
การคาดการณ์ พบว่า ประชากรเมืองจะเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ ๓๗ ในปั จจุบัน เป็ นร้อยละ ๕๐
ของประชากรทั้งประเทศ ในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า จึงมีความจําเป็ นต้องปรับกระบวนทรรศน์
การพัฒนาเชิงพื้ นที่ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนาชนบทและเมืองให้มี
บทบาทส่งเสริมและสนั บสนุ นกันและกัน นํ าไปสู่การพัฒนาที่สมดุ ลและยัง่ ยืน โดยให้ชนบท
ยังคงบทบาทเป็ นฐานการผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญของประเทศ ขณะที่เมืองช่วยสนับสนุ น
ในการเป็ นแหล่งตลาดและการบริโภค รวมทั้งแหล่งจ้างงานที่ส่งทอดความเจริญสู่พื้นที่ชนบท
ขณะเดียวกันมีความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็ นทุนทางสังคมที่
สําคัญ ช่วยสร้างโอกาสที่จะเกื้ อหนุ นพลังการพัฒนาเพื่อฟื้ นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
๔๙

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึงได้กาํ หนดให้มียุทธศาสตร์การจัดการเชิงพื้ นที่ในมิติใหม่ที่
มุ่ งปรับ โครงสร้า งการพัฒ นาชนบทและเมื อ งให้เข้า สู่ ส มดุ ล และยัง่ ยื น เป็ นการพัฒ นาที่
ประสานเชื่อมโยงชนบทและเมืองอย่างเกื้ อกูลกันและกัน นํ าไปสู่เป้ าหมายระยะยาวในการ
กระจายโอกาสการมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี ขึ้นให้เท่ าเที ยมกัน ตามศัก ยภาพในทุ ก พื้ นที่ โดยจะ
ดําเนิ นการตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ยึดคนในพื้ นที่เป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนาภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ที่ อาศัยความเข้มแข็งของชุ มชนฐานรากทั้งในชนบท
และเมืองเป็ นพื้ นฐาน ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีพลังเพิ่มขีดความสามารถด้วยตนเอง และ
พึ่งตนเองได้ รวมทั้งใช้ทุนทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังและมีประสิทธิ ภาพ สร้างเศรษฐกิจพออยู่พอกินเป็ นภูมิคุม้ กันเบื้ องต้น
ขณะเดียวกันมีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชนบทและเมืองที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
โดยลํา ดับ ภายใต้ความมี เหตุ ผลและเกื้ อกู ลกัน ควบคู่ กับการพัฒ นาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นให้เข้มแข็ง สามารถรองรับการกระจายภารกิจด้านการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งสนับสนุ นกระบวนการชุมชนและประชาสังคมในการร่วมสร้างความเป็ นธรรมแก่คน
ทุกระดับในสังคม โดยเฉพาะคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาส เพื่อนํ าไปสู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใน
ระยะยาว
ขณะเดี ยวกัน ยังจําเป็ นต้องสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนาพื้ นที่ เศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างเป็ นระบบ เพื่อเป็ นฐานการลงทุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ อั น จะช่ ว ยปู พื้ นฐานการวางบทบาทการพั ฒ นาประเทศในภู มิ ภ าคได้อ ย่ าง
เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้ นที่ บนพื้ นฐานการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยอาศัยศักยภาพของพื้ นที่เศรษฐกิจที่กระจายอยูใ่ นภูมิภาค
ต่างๆ ทัว่ ประเทศ ควบคู่กบั โครงข่ายบริการพื้ นฐานที่มีครอบคลุมค่อนข้างทัว่ ถึงอยู่แล้ว ใน
การพัฒนาเตรียมประเทศเป็ นประตูเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับตลาดโลกอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

๑

วัตถุประสงค์

(๑) สร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนาชนบทและเมืองให้สมั พันธ์อย่างเกื้ อกูลและ
เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน
และประชาสังคม ควบคู่ กับ การบริห ารจัดการพื้ นที่ อ ย่างมี ส่วนร่วม เป็ นพื้ นฐานของการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

๕๐

(๒) ยกระดับคุ ณภาพชี วิตและสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้คนในชนบทและ
เมือง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค ในการเชื่อมโยงระบบ
เศรษฐกิจชนบทและเมือง รวมทั้งการพัฒนาชนบทและเมืองให้น่าอยูต่ ามศักยภาพและความ
พร้อมของชุ มชน เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนให้เกิดความสงบ สะดวก
สะอาด มีความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน และมีระเบียบวินัย
(๓) ลดปั ญหาความยากจนในชนบทและเมือง ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม ร่วมจัดการแก้ไขปั ญหา สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้คนยากจนสามารถ
ปรับตัวอย่างมีภูมิคุม้ กันและพึ่งตนเองได้ เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง

๒

เป้ าหมาย

(๑) เพิ่มความเข้มแข็งชุมชนและประชาสังคมระดับต่างๆ ให้มีความมัน่ คงทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิ จ รวมทั้งมี ระบบการบริหารจัดการของชุ มชนที่ ดีให้ครอบคลุ มทุ ก
ตําบลทัว่ ประเทศภายในปี ๒๕๔๙
(๒) มีการพัฒนาเมืองและชุ มชนให้น่าอยู่ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุ กภาค
ส่วนในสังคมให้กระจายครอบคลุมทัว่ ประเทศ ภายในปี ๒๕๔๙ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานราก
ที่เข้มแข็งและช่วยลดความยากจนในชนบทและเมือง
(๓) เตรียมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็ นประตูเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยบริหารจัดการ
ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่เศรษฐกิจและโครงข่ายบริการพื้ นฐานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๓

แนวทางการพัฒนา

เพื่ อ ให้ก ารปรับ โครงสร้า งการพัฒ นาชนบทและเมื อ งเข้า สู่ ส มดุ ล และยัง่ ยื น แนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ต้องสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
จากฐานรากทั้งในชนบทและเมืองผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาค
ส่วน พร้อมทั้งเร่งปรับกลไกบริหารจัดการพัฒนาพื้ นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ช่วยให้เกิดการจ้าง
งานเพิ่มรายได้ ตลอดจนลดปั ญหาความยากจนในชนบทและเมือง ทั้งนี้ ต้องดําเนิ นการควบคู่
ไปกับการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เมืองและชุมชนมีความน่ าอยู่ตามศักยภาพความพร้อม ช่วย
ยกระดับคุ ณภาพชีวิต และวิถีชีวิตที่ ดีมีความสุข ขณะเดียวกันสนั บสนุ นให้เกิดการรวมกลุ่ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มเชิงพื้ นที่ เพื่อกระจายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เท่ าเที ยมกันทั้งในชนบทและเมื อง นํ าไปสู่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
โดยมีแนวทางการพัฒนาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
๕๑

๓.๑ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
เพื่ อ เป็ นกลไกในการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ เน้ น หลัก การมี ส่ วนร่ ว ม การพึ่ งตนเอง การ
ช่วยเหลือเกื้ อกูลกันและกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองน่ าอยู่และชุมชนน่ าอยู่ ที่อาศัยความ
เข้มแข็งของชุ มชนและการมีส่วนร่วมจากทุ กภาคส่วนในสังคม รวมพลังพัฒนาให้เมืองและ
ชนบทมีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากที่ เข้มแข็ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดีมีความสุข
(๑) พัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน ร่วมคิด
ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา แก้ไขปั ญหา สามารถดําเนิ นชี วิตได้อย่างรูเ้ ท่ าทัน
การเปลี่ยนแปลง เป็ นรากฐานที่ม่นั คงของสังคม โดย
(๑.๑) ส่งเสริ มการรวมตัวของชุ มชนและประชาสังคม อาศัยกลุ่ มแกน
วิทยากรกระบวนการจากทุกภาคส่วน จัดให้มีเวทีสร้างความเข้าใจ เรียนรู ้ และดําเนิ นกิจกรรม
กลุ่มร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง ควบคู่การพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย ให้คนในชุมชน
ได้รบั การศึกษาพื้ นฐานที่สอดคล้องกับศักยภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ได้รบั การ
ฝึ กอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการและปฏิบตั ิเป็ นอาชีพได้ ตลอดจนสนั บสนุ นสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้ อต่อการเรียนรูใ้ ห้เท่าทันโลก
(๑.๒) ค้น หาศักยภาพของชุ ม ชน ให้ส ถาบัน การศึ ก ษาในท้องถิ่ น เป็ น
แกนประสานรวบรวมองค์ความรูใ้ นพื้ นที่ ทําวิจยั ร่วมกับชุมชน เพื่อจัดทําแผนที่การตั้งถิ่นฐาน
แสดงทุนทางสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากร ควบคู่กบั การสร้างฐานข้อมูลและจัดทําตัวชี้ วัด
การพัฒนาเพื่อติดตามผลการดําเนิ นงานของชุมชน
(๑.๓) สนับสนุ นให้ชุมชนจัดทําแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ที่นําศักยภาพ
ปั ญหามาวิเคราะห์กาํ หนดกิจกรรมดําเนิ นงานตามความสามารถของชุมชนและพึ่งพาทรัพยากร
ที่มีอยู่เป็ นหลัก อาทิ เงินทุนหมุนเวียนในชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการเองได้ เสริมหนุ นด้วย
ทรัพยากรจากแหล่งภายนอกในส่วนที่เกินขีดความสามารถของชุมชน
(๑.๔) ให้มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาโดยชุมชนร่วมกับภาคีการ
พัฒนา จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันสรุปบทเรียน และปรับระบบ
ข้อมูลพื้ นฐาน และตัวชี้ วัดการพัฒนาของชุมชนให้ทนั สมัยเป็ นระยะๆ
(๒) พัฒ นาเมื องน่ าอยู่และชุ มชนน่ าอยู่ตามศั กยภาพ ความพร้อมอย่ าง
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และความต้องการของคนในสังคม โดย
(๒.๑) สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนใน
เมืองและชุมชน ให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย โดย

๕๒

๑) รณรงค์สร้างจิตสํานึ กสาธารณะให้คนในเมืองและชุมชนปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีวินัย เคารพสิ ทธิ และหน้าที่ มีความรับผิ ดชอบร่วมกันดู แล
ป้ องกันสาธารณสมบัติ โดยเฉพาะการเฝ้ าระวังรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ อาทิ บริเวณ
ริม แม่น้ํ า ลํา คลองมิให้มีก ารละเมิด และบุก รุก เพื ่อ ให้เกิด ความมีระเบีย บวินั ย และความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของคนในชุมชน
๒) ให้หน่ วยงานส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาสนั บสนุ นการ
รวมกลุ่ มของชุ ม ชนและสร้างเครือ ข่ายการเรียนรู ้ ในการมี ส่วนร่วมเฝ้ าระวัง ฟื้ นฟู รักษา
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งอนุ รักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่อ
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะที่ดีงาม วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของเมืองและชุมชน
๓) ฟื้ นฟู ป้ องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
เน้นการปลูกจิตสํานึ กให้ทุกคนตระหนั ก มีบทบาทร่วมลดภาระในการทําลายสภาพแวดล้อม
ทั้งในด้านการจัดการบําบัดนํ้ าเสียและการกําจัดขยะ การปรับปรุงสภาพแม่น้ํ าและคูคลอง
การลดมลภาวะทางอากาศและเสียง รวมทั้งการเพิ่มพื้ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
ให้เหมาะสมกับความหนาแน่ นของประชากร และการจัดภูมิทัศน์ ของเมืองและชุ มชนให้เกิด
ความเป็ นระเบียบและสวยงาม
๔) ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และชุ มชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางผังเมืองทุ กระดับ เพื่อจัดระเบี ยบการใช้ที่ดินที่
ประสานสอดคล้องกับการจัดบริการโครงสร้างพื้ นฐาน การอนุ รกั ษ์เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมและ
วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในเมือง รวมทั้งเน้นให้มีการปฏิบตั ิตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๒) พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่ นซึ่งเป็ นองค์ความรูข้ องชุมชนที่ สงั ่ สมมา
นาน มีการปรับใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงกับการผลิตในสาขาต่างๆ และ
วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ โดยส่งเสริมให้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
ทัว่ ถึ ง รวมทั้งสนั บ สนุ น การวิจัย และพัฒ นาต่ อ ยอดภู มิปั ญ ญาท้องถิ่ น ให้เกิ ด เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและถ่ายทอดเชื่อมโยงสู่ชุมชนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
(๒.๓) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเอง
ได้ เกิดความสมดุลมีภูมิคุม้ กัน โดย
๑) สนั บ สนุ น ให้องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น เป็ นแกนประสาน
ชุมชน ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ระดมการมีส่วนร่วมดําเนิ นการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน ที่สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพ
ของเมืองและชุมชน เพื่อให้เมืองและชุมชนเติบโตอย่างเหมาะสม

๕๓

๒) ส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จชุ ม ชนระดับ ฐานรากอย่างเป็ นระบบครบ
วงจร ทั้ งในด้า นการผลิ ต -แปรรูป -ตลาด-แหล่ งเงิ น ทุ น หมุ น เวีย น รวมทั้ งสนั บ สนุ น การ
รวมกลุ่มอาชีพ เน้นให้ความสําคัญกับการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์
เฉพาะ เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภคเชื่อมโยงสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๓) ส่งเสริม การระดมทุ น ในชุ มชน โดยจัดตั้งกองทุ นหมุ น เวียน
เพื่ อ สร้า งวินั ย การออมและให้เป็ นองค์ก รทางการเงิ น ที่ เอื้ อประโยชน์ ต่ อ เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยในการดําเนิ นธุรกิจชุมชน ควบคู่กบั การขยายโครงการสินเชื่อรายย่อย
ขององค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มสหกรณ์ ตลอดจน
เน้นบทบาทสถาบันการเงินของรัฐให้สนั บสนุ นการพัฒนาอาชีพในชนบทเพิ่มขึ้ น
(๒.๔) เสริมสร้างกระบวนการขับเคลื่ อนการพัฒ นาเมื องน่ าอยู่ ชุ มชน
น่ าอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง โดย
๑) ส่งเสริมให้สถาบันการศึ กษาในพื้ นที่ เป็ นแกนประสานสร้าง
องค์ค วามรู ้ ความเข้าใจ สร้างจิ ตสํานึ ก ความรับผิ ด ชอบไปพร้อมกับ การสร้างระบบการ
ทํางาน ที่ สร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิ ดชอบและดําเนิ นการ
พัฒนาอย่างสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของชุมชน
๒) สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริเริ่มพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่ าอยูใ่ ห้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ กระตุน้ ให้ชุมชนและประชาสังคมได้ร่วมคิด ร่วมประเมิน
ศัก ยภาพของพื้ นที่ กําหนดวิสัยทัศ น์ วางเป้ าหมาย กลยุ ท ธการพัฒ นา กําหนดแผนงาน
กิจกรรม ตลอดจนจัดทําดัชนี ชี้วัดความน่ าอยูเ่ พื่อการติดตามประเมินผลบนพื้ นฐานการพึ่งพา
ทรัพยากรของท้องถิ่น ชุมชนเป็ นหลัก โดยภาครัฐส่วนกลางทําหน้าที่พี่เลี้ ยงให้คําปรึกษา
แนะนํา รวมทั้งถ่ายทอดความรูป้ ระสบการณ์
๓.๒ การแก้ปัญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม ที่มุ่งปรับกระบวนทรรศน์ และการจัดการแก้ไขปั ญหาความยากจน
อย่างเป็ นองค์รวม และเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบเน้นที่ตวั คนจนและสภาพแวดล้อมที่ เป็ น
ปั ญหาเชิงระบบและโครงสร้าง
(๑) เสริม สร้างศั กยภาพและเพิ่ มขี ดความสามารถให้คนยากจนก่ อร่าง
สร้างตัวและพึ่ งตนเองได้มากขึ้น ด้วยการนําหลักการแนวคิดกระบวนการสหกรณ์มาใช้
ประโยชน์ โดยส่งเสริมให้คนยากจนรวมกลุ่มเป็ นองค์กรชุ มชน สหกรณ์ เครือข่ายองค์กร
ชุมชน และเครือข่ายสหกรณ์ที่เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรูท้ ี่เสริมสร้างให้เกิดการร่วมคิด
ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมตัดสินใจ และร่วมดําเนิ นการพัฒนาแก้ไขปั ญหาร่วมกัน ควบคู่ไปกับ
การสร้างความมัน่ คงด้านอาชี พและเพิ่มรายได้ให้แก่ คนยากจน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนทั้งด้านการเกษตรและนอกภาคการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การ
แปรรูป การตลาด และแหล่งเงินทุ นหมุ นเวียน รวมทั้งสนั บสนุ นการรวมกลุ่ มอาชีพ ใช้ภู มิ

๕๔

ปั ญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงสู่ตลาดภายใน
และต่างประเทศได้
(๒) สร้างโอกาสให้คนยากจนสามารถเข้าถึ งบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึ ง
และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย
(๒.๑) การกระจายบริการศึกษา สาธารณสุ ขที่ มีทางเลือกเหมาะกับวิถี
ชีวิตของคนยากจน
(๒.๒) ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบโครงข่ า ยการคุ ้ม ครองทางสั ง คมเพื่ อ สร้า ง
หลั ก ประกัน ความมัน่ คงในชี วิ ต แก่ ค นยากจนได้อ ย่ า งแท้จ ริ ง และจัด สวัส ดิ ก ารสัง คมที่
สอดคล้องกับปั ญหาและตรงกับความต้องการของคนยากจนในแต่ละพื้ นที่
(๒.๓) เพิ่มโอกาสการเข้าถึ งแหล่งความรู ้ แหล่ งข้อมูลข่าวสาร ให้มีสื่อ
เพื่อชุมชน มีเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรูแ้ ละภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน
(๒.๔) ให้คนยากจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน
นํ้ า ป่ าได้อย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติเป็ น
ปั จจัยในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมไม่ขดั ต่อกฎระเบียบ
(๓) ปรับ ระบบการบริห ารจัด การภาครัฐให้เอื้ อต่อ การสร้า งโอกาสแก่
คนยากจน โดย
(๓.๑) สนั บ สนุ น ให้มี ก ารจัด ทําแผนปฏิ บัติ ก ารแก้ไขความยากจนที่ มี
ความชัดเจนของกลุ่มเป้ าหมายคนยากจนในแต่ละพื้ นที่ มีมาตรการเฉพาะตามศักยภาพของ
กลุ่มคนยากจนในชนบทและในเมือง รวมทั้งให้มีการประสานแผนงานและปรับระบบการ
จัดสรรงบประมาณลงสู่กลุ่มเป้ าหมายคนยากจนอย่างสอดคล้องกับสภาพปั ญหาในแต่ละ
พื้ นที่
(๓.๒) ให้มีการประเมินสถานการณ์ความยากจนในพื้ นที่ชนบทและเมือง
อย่างต่อเนื่ อง โดยจัดทําเครื่องชี้ วัดความยากจนระดับภาพรวมที่ถูกต้องและปรับได้ทันกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ควบคู่กบั การสร้างฐานข้อมูลคนจนในชนบทและคนจนในเมือง
อย่างเป็ นระบบ และพัฒนาเครื่องชี้ วัดความยากจนจากระดับชุมชน
(๔) ปฏิรูปกฎหมายและปรับปรุงกฎระเบียบให้คนจนได้รบั โอกาส สิทธิ
ความเสมอภาคและความเป็ นธรรม โดยผลักดันให้ปรับปรุง แก้ไขและยกร่างกฎหมาย
ต่างๆ ที่จะเป็ นเครื่องมือให้คนจนสามารถมีสิทธิและมีส่วนร่วม อาทิ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การประกอบการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า ป่ าชุ มชน ตลอดจนการกระจายสิทธิ การถื อครองที่ ดิน
๕๕

สําหรับกลุ่มคนยากจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ทํากิน ควบคู่ไปกับการผลักดันให้มีการปรับปรุง
นโยบายด้านภาษี ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มฐานภาษี ที่ก่อให้เกิดความเป็ นธรรมทางสังคม
และไม่ส่งผลกระทบต่อคนยากจน
๓.๓ การพัฒนาความเชื่อมโยงชนบทและเมืองอย่างเกื้ อกูล เพื่อกระจายโอกาส
การพัฒนา สร้างความมัง่ คัง่ ให้คนในพื้ นที่ และสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ
(๑) พัฒนาการรวมกลุ่ มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่ อมโยงพื้ นที่ ชนบทและ
เมือง เพื่อกระจายการจ้างงานสู่พ้ ืนที่ชนบทและลดการอพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง โดย
(๑.๑) เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภาคเกษตรในชนบทเข้ากับภาคการผลิต
ในเมือง โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และท้อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม การนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ความรู ้ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงพื้ นที่ชนบท
เพื่อการแปรรูปผลผลิ ต และเชื่ อมโยงผลผลิ ตสู่ตลาดในเมื อง รวมทั้งสามารถเข้าถึ งตลาด
ระดับภาคหรือระดับโลกให้กบั ภาคการผลิตในชนบทได้โดยตรง
(๑.๒) สนั บสนุ น การรับช่วงและเชื่อ มโยงการผลิ ตระหว่างธุ รกิจชุ มชน
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม และธุ รกิ จขนาดใหญ่ ในเขตชนบทและเมื องอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อการถ่ ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยให้ภ าครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒ นา
เอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้ นที่มีบทบาทร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อมของคนและ
ระบบเพื่อพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ประยุกต์ในตัวสินค้า ตลอดจนสร้างเครื่องหมายสินค้าของท้องถิ่น
(๑.๓) สร้างเครือ ข่ายความร่วมมื อ ของภาครัฐ ภาคธุ รกิ จเอกชน ภาค
ประชาชน องค์ก รชุ ม ชน และสถาบัน การศึ ก ษา ในการพัฒ นาเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ชุ ม ชนให้
สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่ อง โดยให้มีการดําเนิ นงานอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การผลิตถึงการตลาด ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา รวมทั้งการจัดทําระบบข้อมูลข่าวสารให้
ทัว่ ถึง เอื้ อต่อการเชื่อมโยงการผลิตสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๔) เพิ่มขีดความสามารถผูป้ ระกอบการทั้งในระดับชุมชนและท้องถิ่น
ให้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยรัฐร่วมกับเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
พื้ นที่ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งจัดการฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคนิ คทางวิชาการที่
สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๕๖

(๑.๕) ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
ภาคธุรกิจเอกชนพัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพของพื้ นที่และความ
พร้อมของชุมชน
(๒) พั ฒ นาพื้ น ที่ ท่ี มี ศั ก ยภาพให้ พ ร้อ มรองรับ การปรับ ตัว สู่ เศรษฐกิ จ
ยุคใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
(๒.๑) จัดทําแผนพัฒนาพื้ นที่ ของประเทศที่ สอดคล้องกับศักยภาพและ
บทบาททางเศรษฐกิ จของพื้ นที่ ในระดับ ต่ างๆ รวมทั้งพัฒ นากลุ่ ม จังหวัด ที่ มี บ ทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน โดยคนในพื้ นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนและจัดการ
ตั้งแต่ตน้ เพื่อให้เป็ นกรอบชี้ นําการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทอย่างเป็ นระบบ
๑) ภาคกลาง ใช้ทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยูใ่ นพื้ นที่ ควบคู่
กับศักยภาพของภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มอี ยู่
เดิมให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เกิดสมดุลกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากขึ้ น โดยเฉพาะใน
พื้ นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้ นที่บริเวณชายฝั ่งทะเลตะวันออก เพื่อเตรียมพัฒนา
ก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค ขณะเดียวกันรักษาพื้ นที่ เกษตรกรรมที่ อุดมสมบูรณ์
บริเวณที่ ราบลุ่มภาคกลางให้เป็ นแหล่งผลิ ตธัญ ญาหารของประเทศ ควบคู่ไปกับ กระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่ชายฝั ง่ ทะเลตะวันตก โดยมีการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด
๒) ภาคเหนื อ มุ่ ง อนุ รั ก ษ์ แ หล่ งต้น นํ้ าลํ า ธารให้มี ค วามอุ ด ม
สมบู รณ์ แ ละใช้ป ระโยชน์ อ ย่างยัง่ ยื น ควบคู่ ไปกับ อนุ รัก ษ์ แหล่ งวัฒ นธรรมล้านนาที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงเป็ นศูนย์กลางอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ํ าโขง ๖ ประเทศ โดย
มี ก ลุ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ลํ า พู น ลํ า ปาง เชี ย งราย เป็ นศู น ย์ ก ลาง รวมทั้ ง อนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่ มประสิทธิ ภาพการแปรรูปผลผลิ ตการเกษตร เพื่อเป็ นคลังผลิ ต
อาหารของประเทศที่ เชื่ อมโยงผลผลิ ตการเกษตรกับที่ ราบลุ่ มภาคกลาง โดยมี กลุ่ มจังหวัด
พิษณุ โลก นครสวรรค์เป็ นศูนย์กลาง
๓) ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ อนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู แ หล่ งทรัพ ยากร
ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิ ลปวัฒ นธรรม เพื่ อเป็ นประตูเชื่อมโยงกลุ่ ม
ประเทศอินโดจีน โดยมีหนองคาย มุกดาหาร นครพนม เป็ นประตูคา้ ชายแดนของภาค และมี
อุบลราชธานี เป็ นศูนย์กลางหลัก พร้อมทั้งเร่งพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร
และการแปรรู ป การเกษตร เชื่ อ มโยงภาคเหนื อตอนล่ า งและพื้ นที่ บ ริ เวณชายฝั ่ ง ทะเล
ตะวันออก โดยมีกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เป็ นศูนย์กลาง
๔) ภาคใต้ ใช้ศ กั ยภาพของพื้ นที่ที่ติด ทะเลทั้ง สองด้านให้เกิด
ประโยชน์ ดา้ นการผลิตและการขนส่งสู่เอเซียตะวันออกและเอเซียใต้ พร้อ มทั้งพัฒ นาเชิง
๕๗

อนุ รกั ษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ฝั ่งทะเลอันดามันให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยมี
กลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เป็ นศูนย์กลาง และสร้างความเชื่อมโยงด้านการผลิตกับพื้ นที่
ฝั ่งอ่าวไทย โดยมีกลุ่มจังหวัดสงขลา ปั ตตานี เป็ นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอาหารฮาลาล
กับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒.๒) เพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ประโยชน์ จากระบบโครงสร้างพื้ นฐานที่
ได้พัฒ นาขึ้ นแล้ว อย่างคุ ม้ ค่า ทั้ งโครงข่า ยถนน ทางรถไฟ ท่ าเรื อ และสนามบิ น สามารถ
เชื่อมโยงและสนับสนุ นการพัฒนาพื้ นที่เศรษฐกิจได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
(๒.๓) พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็ นประตูเศรษฐกิจควบคู่กบั เมืองที่น่าอยู่
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยพัฒนาและเตรียมความพร้อมเมืองชายแดน
ที่ อยู่ในพื้ นที่ พัฒ นาเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวัน ตก เชื่ อมโยงระหว่างพม่า-ไทยสปป.ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม และในพื้ นที่ เศรษฐกิจแนวเหนื อ-ใต้ เชื่อมโยงระหว่างไทยพม่ า-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ (ยูน นาน) ด้วยการจัดระเบี ยบเมืองและชนบทชายแดน การ
พัฒ นากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมการผลิ ตร่วมตามแนวชายแดน
ควบคู่กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้ นที่ชนบทห่างไกลให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมัน่ คง
ตามแนวชายแดนและป้ องกันปั ญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
๓.๔ การจัดการพื้ นที่อย่างมีส่วนร่วม เตรียมความพร้อมของกลไกและองค์กรการ
จัดการพื้ นที่ให้เอื้ อต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยยึดพื้ นที่ ภารกิจ และการมี
ส่วนร่วม นําไปสู่การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยัง่ ยืน
(๑) ปรับ กระบวนการพัฒ นาชนบทและเมื องให้มี บู รณาการ เพื่ อสร้าง
พื้นฐานการพัฒนาจากชุมชนให้เป็ นกรอบการวางแผนงานโครงการอย่างแท้จริง โดย
(๑.๑) ปรับกลไกการพัฒนาภายใต้คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ ให้
ครอบคลุมการประสานนโยบายพัฒนาเมือง ชนบท ท้องถิ่นทุกระดับ รวมทั้งพื้ นที่ ชายแดน
ทั้งหมด เพื่อรองรับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้สามารถกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๒) ให้ภาครัฐปรับบทบาทเป็ นผู ส้ นั บ สนุ น ภาคประชาสังคมในการ
วางแผนระดับชุมชนที่ยึดประชาชนเป็ นตัวตั้ง พร้อมทั้งปรับระบบงบประมาณให้เอื้ อต่อการ
สร้างเครือข่ายเรียนรูใ้ ห้แก่ชุมชนที่ เข้มแข็งและชุมชนที่อ่อนแอได้เรียนรูร้ ่วมกัน และเพื่อให้
คนขาดโอกาสในชนบทได้มีโอกาสร่วมฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าและแหล่งนํ้ า ภายใต้หลักการพื้ นที่
๕๘

ภารกิจ และการมีส่วนร่วม โดยให้มีก ารจัดสรรงบประมาณลงสู่ชุม ชนโดยตรง ให้ชุ ม ชน
สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้

(๒) ปรับกลไกการจัดการพื้ นที่ และสร้างเครือข่ายเพื่ อให้ทุกภาคส่ วนใน
สังคมร่วมทํางานกับภาครัฐ ในลักษณะหุน้ ส่วนการพัฒนาได้อย่างเสมอภาค โดย
(๒.๑) ปรับกลไกการพัฒนาพื้ นที่เฉพาะที่มีอยูใ่ ห้สามารถทํางานได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เช่ น ในรู ป แบบขององค์ ก รหรื อ บรรษั ท พั ฒ นาพื้ นที่ โดยให้
ความสําคัญต่อการเชื่อมโยงระบบการผลิตของชุ มชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และเชื่อมโยงระบบการผลิ ตของผู ป้ ระกอบการขนาดใหญ่ ควบคู่กับการให้ความสําคัญต่ อ
ความสมดุลระหว่างสาขาการผลิตและความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
(๒.๒) เตรี ย มความพร้อ มการพัฒ นาเมื อ งชายแดน โดยจัด กลไกร่ว ม
ระหว่า งภาครัฐร่ ว มกับ ภาคธุ รกิ จ เอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งการลงทุ น โครงสร้าง
พื้ นฐานที่จาํ เป็ นและการปรับกฎระเบียบเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ
(๒.๓) ส่งเสริมบทบาทการพัฒนาของภาคประชาสังคม รวมทั้งกลไกการ
ทํางานระดับพื้ นที่ท้ังในแนวตั้งซึ่งเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และท้องถิ่น และกลไก
แนวราบ ซึ่ งเชื่อมโยงระหว่างพื้ นที่ ต่ างๆ โดยให้สถาบันการศึ กษาเป็ นศูนย์กลางสร้างองค์
ความรูแ้ ละประสานการทํางานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคม
(๒.๔) ให้มีกลไกและกระบวนการลดความขัดแย้งในสังคมจากผลของ
การพัฒนา ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตชนบทและเมือง
ควบคูก่ บั การสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาต่างๆ แก่กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่ อง
(๒.๕) เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
บริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ ส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํางานและการตรวจสอบ
(๒.๖) กระจายบทบาทการวางผั ง เมื อ งให้ท ้อ งถิ่ น และชุ ม ชน โดยให้
ประชาชนและประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการวางผังเมืองและบริหารการปฏิ บัติให้
เป็ นไปตามผังเมืองทุกขั้นตอน โดยหน่ วยงานส่วนกลางมีบทบาทสนั บสนุ น
(๓) เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุ มชน
ในการเรียนรูแ้ ละการทํางานร่วมกันให้เกิดระบบที่ดี มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต โดย
๕๙

(๓.๑) ส่งเสริมให้องค์กรชุ มชนที่ เข้มแข็ง รวมทั้งสันนิ บาตและสหพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแกนหลักในการสร้างเสริมขีดความสามารถของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยประสานการทํางานและการเรียนรูใ้ นแนวราบระหว่างองค์กรชุมชนและส่วนท้องถิ่น
(๓.๒) ให้หน่ วยงานส่วนกลางปรับกฎระเบียบให้เอื้ อต่อการปฏิบัติงาน
ของส่วนท้องถิ่ นและชุ มชนอย่างคล่องตัว สะดวกและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึ กอบรมและ
สร้างองค์ความรูแ้ ก่ส่วนท้องถิ่ น และชุ มชนในการวางแผน การบริหารและการปฏิ บัติ งาน
พัฒนา อาทิ การใช้ที่ดิน การดูแลที่สาธารณประโยชน์ การควบคุมอาคาร การส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๓.๓) สร้างทัศนคติคา่ นิ ยมในด้านความซื่อสัตย์ สุจริตในการทํางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุ กระดับ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารให้บริการประชาชนเพื่ อ
สร้างการมี ส่วนร่ วม ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างจิตสํานึ ก ให้องค์ก รชุ ม ชน องค์ก รพัฒ นา
เอกชน สื่ อ มวลชน ร่วมดู แล ติ ด ตาม และตรวจสอบการดําเนิ น งานขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เกิดระบบที่ดีโปร่งใส ไร้ทุจริต
(๔) ปรับระบบการติดตามผลการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดย
(๔.๑) ปรับ ปรุ งระบบข้อ มูล เพื่ อ การพัฒ นา อาทิ ข้อ มูล เศรษฐกิ จและ
สังคมระดับ หมู่บ า้ น (กชช.๒ค.) และข้อ มูล ความจําเป็ นขั้น พื้ นฐาน (จปฐ.) ระบบข้อ มู ล
ภู มิ ปั ญ ญา และระบบข้อ มูล ท้อ งถิ่ น ให้เป็ นฐานข้อ มูล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ความต่ อ เนื่ อ ง
ประชาชนเข้า ถึ ง ได้ เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยสร้า งความโปร่ ง ใส กํ า กั บ ดู แ ล และติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนาของหน่ วยงานต่างๆ
(๔.๒) จัด ทําเครื่องชี้ วัดการพัฒ นา เช่น ดัช นี ค วามเข้มแข็งของชุม ชน
ทั้ ง ด้า นเศรษฐกิ จ และสัง คม ดัช นี ชี้ วัด การพัฒ นาเมื อ งน่ า อยู่แ ละชุ ม ชนน่ า อยู่ ดัช นี ชี้ วัด
ประสิทธิภาพการทํางานของส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็ นเครื่องมือติดตามประเมินผล
(๔.๓) สนับสนุ นให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการพัฒนาเชิงพื้ นที่
อย่างต่อเนื่ อง ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสะท้อนผลการดําเนิ นงานและ
สามารถปรับให้ทนั ต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

๖๐

บ ท ที่ ๕
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ติจาํ นวนมากโดยปราศจากการจัดการดูแลอย่างเหมาะสม
ได้ปัญ หาอย่างรุ น แรงทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นปั จจัยหลัก ที่ สําคัญ ต่ อการผลิ ตภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ การนํ าไปใช้เพื่อขยายผลผลิตอย่างต่อเนื่ องโดยขาด
ความระมัดระวังและไม่มีการฟื้ นฟูอย่างจริงจัง ประกอบกับการไร้ประสิทธิภาพของหน่ วยงาน
ภาครัฐบางหน่ วยงานในการบริหารจัดการและปั ญหาบุคลากรขาดความรับผิ ดชอบ ทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจาํ กัดและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วทรัพยากรดิน ป่ าไม้
ป่ าชายเลน ประมง และชายฝั ่งถูกนํ ามาใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจโดยไม่เข้มงวด และไม่มี
ประสิทธิผล ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิ เวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรนํ้ าเกิดปั ญหาความขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ฤดู แล้ง การใช้สารเคมี ท างการเกษตรมากขึ้ นส่ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพนํ้ าและดิ น อี ก ทั้งการนํ า
ทรัพยากรแร่มาใช้โดยขาดได้ความระมัดระวัง ได้ทําลายแหล่งท่ องเที่ ยวที่ สําคัญในหลาย
พื้ นที่ และสภาวะแวดล้อม
ขณะเดียวกัน การขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดจนการลงทุน
ด้า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ที่เป็ น ไปอย่ างไร้ร ะเบีย บและขาดทิศ ทางที่เหมาะสม
เนื่องจากไม่มกี ารนํ าผังเมืองและผังภาคมาใช้ ทําให้การขยายตัวของชุมชนกระจัดกระจาย เมือง
ขยายตัวโดยไม่มโี ครงสร้างพื้นฐานรองรับอย่างเพียงพอ และมีการนํ าพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสม
ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ผดิ ประเภทภาค ทัง้ หมดนี้ได้ก่อให้เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆ การขยายฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วโดยไม่มมี าตรฐานการประกอบการที่
เหมาะสมและไม่มกี ารบังคับใช้มาตรการควบคุมมลพิษอย่างจริงจัง ได้ทําให้เกิดปั ญ หามลพิษที่
ส่งผลกระทบต่ อ สุข ภาพของประชาชนโดยตรงมากยิ่ง ขึ้น พร้อ มกัน นั น้ การขยายตัว ของการ

ท่องเที่ ยวอย่างรวดเร็วแต่ขาดการดูแลบํารุงรักษา ทําให้แหล่งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ศิลปกรรมหลายแหล่งสูญเสียคุณค่าและความงามไปลํา
การฟื้ นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ยังดําเนินการได้ในขอบเขตจํากัด ไม่
ทันต่อความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและแนวโน้มการเกิดมลพิษต่างๆ เนื่องมาจากขาด
ประสิทธิภ าพในการจัด ทําแผนงานให้สามารถนํ าไปสู่การประสานงานร่วมกันทัง้ กับหน่ วยงาน
ราชการเองและฝ่ ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาวิจยั ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนํ าไปสู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้ขาดมาตรการทีจ่ ะผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตและการบริโภค ทีน่ ําไปสู่
๖๑

การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติทป่ี ระหยัด คุม้ ค่า และสอดคล้องกับศักยภาพ นอกจากนัน้ การกํากับ
ควบคุ มยังมีจุ ด อ่ อน มีปั ญ หาทุ จริต และ ทัง้ ในภาครัฐ และการเมือง ในขณะที่องค์กรชุม ชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แม้จะมีความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แต่ยงั
ขาดความพร้อ มและประสบการณ์ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ย ัง ขาดความรู้แ ละความตระหนั ก ถึง
ความสําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และยังไม่มกี ฎหมายรับรองสิทธิ
ชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีข่ องตนพืน้ ที่ ทําให้เกิดข้อจํากัดในการเข้ามามีส่วน
ร่วม ซึ่งนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิน่ กับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เกิดปั ญหาการ
แย่งชิงการใช้ทรัพยากรระหว่างกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ต่างๆ

ดังนั้ น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึงให้จาํ เป็ นต้องให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการ
จัดการที่เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ กบั การอนุ รกั ษ์ฟื้นฟู เพื่อช่วยลดปั ญหาวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาที่พึ่งตนเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้
คนไทยอยูด่ ีมีสุข และสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ชุมชนและประเทศ รวมทั้งเป็ นรากฐานการพัฒนา
ประเทศ โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการกํากับควบคุม มีความโปร่งใส
สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดจนมีการศึกษาวิจยั และวางแผนชี้ แนะที่เกิดประโยชน์ อย่าง
แท้จริง เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๑

วัตถุประสงค์

เพื่อ ให้ ก ารบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มตอบสนองต่ อ การปรับ
โครงสร้า งการพัฒ นาประเทศให้ เข้า สู่ส มดุ ล ที่มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาในเชิง คุ ณ ภาพ โดยการใช้
ทรัพ ยากรธรรมชาติอ ย่างประหยัด และคุ้ม ค่ า ไม่ส่ง ผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อ ม การจัด การต้อ ง
พิจารณาถึงความเป็ นธรรมในสังคม การให้ค วามสําคัญ ต่อสิง่ แวดล้อม วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต
ตลอดจนการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชน ในการได้รบั ประโยชน์ และมีส่วนในการเข้าร่วมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยังยื
่ น จึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้

๑.๑ ให้มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ องค์กรมี
ความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส มีการชี้ นํ าที่เกิดผลในทางปฏิบตั ิ มีการให้ความรูแ้ ละข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ ให้มีการใช้ประโยชน์ อนุ รกั ษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เพื่อให้
กระบวนมี ก ารควบคุ ม ที่ ดี เพื่ อ สนั บ สนุ นเศรษฐกิ จ ฐานรากและคุ ณ ภาพชี วิ ต พั ฒ นา

๖๒

เศรษฐกิจสังคมที่ สมดุ ล มีการจัดการเมืองและชุ มชนน่ าอยู่ มีและอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้อมของ
แหล่งมรดกวัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒

เป้ าหมาย
๒.๑ เป้ าหมายการบริหารจัดการ

๑ ปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า กั บ ควบคุ ม โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ มี การ รวมทั้ ง การ

(๒) ประชาชนส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ ร วมทั้ ง
ป้ องกันและเฝ้ าระวังมลพิษ
๒.๒ เป้ าหมายเฉพาะด้าน
๑ ให้มีอนุ รักษ์ ๒๕อนุ รักษ์และฟื้ นฟูบูรณะพื้ นที่ ป่าอนุ รักษ์ไม่ตํา่ กว่าร้อยละ ๒๕
ของพื้ นที่ประเทศ และคุ ม้ ครองความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้ นที่อนุ รกั ษ์ รวมถึงการ
จัดทําเครื่องหมายแนวเขตพื้ นที่ป่าอนุ รกั ษ์ ควบคู่ไปกับการอนุ รกั ษ์พื้นที่ป่าชายเลนให้ได้ไม่
ตํา่ กว่า ๑.๒๕ ล้านไร่เพื่อปรับปรุงความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
(๒) ลดปั ญ หาการชะล้างพังทลายของดิ น ไม่ น้ อ ยกว่า ๕ ล้านไร่ และฟื้ นฟู
ปรับปรุงบํารุงดิน ที่มีปัญหาทั้งที่เป็ นดินเปรี้ ยว ดินเค็ม และดินขาดอินทรียว์ ตั ถุ ไม่น้อยกว่า
๑๐ ล้านไร่ ในปี ๒๕๔๙
๒.๓ รักษาคุณภาพนํ้ าในแม่น้ํ าสายหลักทุกสายให้มีปริมาณออกซิเจนละลายไม่ตํา่
กว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดทั้งปี และฟื้ นฟูคุณภาพนํ้ าทะเลชายฝั ง่ ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวม กําจัดและลดกากของเสียอันตราย
จากอุ ต สาหกรรมและจากชุ ม ชนให้ได้เพิ่ ม ขึ้ นไม่ ตํา่ กว่า ร้อ ยละ ๕๐ ของปริ ม าณของเสี ย
อันตรายที่เกิดขึ้ นทั้งหมด ให้มีการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิธีและปลอดภัยได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของจังหวัดทั้งหมด และมีการใช้ประโยชน์ มลู ฝอยได้ไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๓๐ ของ
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้ น ตลอดจนควบคุมคุณภาพอากาศให้ปริมาณฝุ่ นละอองและสารมลพิษ
อื่นๆ ในชุมชนเมืองอยูใ่ นพิกดั มาตรฐาน

๖๓

(๔) รักษาคุณภาพนํ้ าในแม่น้ําสายหลักให้มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าไม่ตาํ ่
กว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดทั้งปี รวมทั้งป้ องกันและฟื้ นฟูคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั ง่ ให้อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
๒.๖ คุม้ ครอง ป้ องกัน ฟื้ นฟู และอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ไม่ตาํ ่ กว่าปี ละ ๕๐ แหล่ง และแหล่งท่องเที่ยวไม่ตาํ ่ กว่าปี ละ ๑๕ แห่ง

๓

แนวทางการพัฒนา

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
แนวทางการพั ฒ นาจึ ง มุ่ งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ กลไกและกระบวนการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีประสิทธิผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นและชุ มชน อนุ รกั ษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน มีการจัดการนํ้ าแบบบ
รูณาการในระดับพื้ นที่ลุ่มนํ้ า ฟื้ นฟูชายฝั ่งและทะเล อนุ รกั ษ์พื้นที่ป่า จัดการทรัพยากรดินที่มี
ปั ญ ห า แ ล ะ เสื่ อ ม โท ร ม อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น า ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม เมื อ งแ ล ะ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว จัดการมลพิษควบคู่กบั การส่งเสริมการผลิตที่สะอาดและนํ ากลับมาใช้ใหม่ โดยมี
แนวทางการพัฒนาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้ อต่อการอนุ รักษ์ ฟื้นฟูและอํานวยประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ดังนี้
(๑) ปรับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ โดย
(๑.๑) ให้มีการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจในการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของท้ อ งถิ่ น จากหน่ วยงานส่ ว นกลาง
ให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ควบคู่ ไปกับ การพัฒ นาขี ดความสามารถให้แก่ อ งค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านข้อมูล วิชาการ กฎหมาย และแนวทางการจัดการ ให้พร้อมรับ
กับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
(๑.๒) ให้องค์กรสิ่งแวดล้อมระดับชาติมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล
กลั น่ กรองนโยบาย การจัด สรรการใช้ท รัพ ยากร และประสานการดํ า เนิ นงานระหว่ า ง
หน่ วยงานต่างๆ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานตามนโยบายและรายงานผลสู่
สาธารณะ

๖๔

(๑.๓) แยกอํานาจหน้าที่ของหน่ วยงานในการอนุ ญาตและตรวจสอบออก
จากกั น ให้ชั ด เจน เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบถ่ ว งดุ ล อํ า นาจซึ่ ง กั น และกั น ได้ และเกิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการ
(๑.๔) สร้างกระบวนการประสานงานและการทํางานร่ว มกัน ระหว่าง
หน่ วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เอื้ อประโยชน์ ต่อ
ประชาชนในพื้ นที่ โดยกําหนดนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร การบริหาร กําหนดหน้ าที่
หน่ วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้ชดั เจน
(๑.๕) ผลักดันให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็ นเรื่องสําคัญในกระบวนการทาง
การเมื อ ง โดยมี อ งค์ก รอิ ส ระด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทั้ ง ในระดับ จังหวัด และระดับ ท้อ งถิ่ น ตาม
ศักยภาพและความพร้อม ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สื่ อ มวลชน องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ชุ ม ชน และประชาชน สํ า หรับ เสนอข้อ คิ ด เห็ น และ
ประสานงานกับกลไกและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพื่อผลักดันให้การอนุ รกั ษ์ ป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ อย่างจริงจังและบังเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
(๒) พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการเชิ งบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ ายอย่างแท้จริงในการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
(๒.๑) ปรับ ปรุ งกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ นท้อ งถิ่ น และประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รับ รองสิ ท ธิ ชุมชน และให้มีส่วนร่วมในการพัฒ นาทุ ก
ขั้นตอน ที่สาํ คัญได้แก่ การออกพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้ า พระราชบัญญัติป่าชุมชน แก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อส่งเสริมการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
ประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสู่ทอ้ งถิ่น และรวมทั้งทบทวนกฎหมาย
ป่ าไม้ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่ าได้อ ย่างสมดุ ล ตลอดจนตลอดจนปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุ มการใช้ที่ดินและการขยายตัวของเมืองให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน ทั้ง
ระบบ
(๒.๒) เสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานและการทํางานร่วมกันของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น องค์ ก รชุ ม ชน ประชาชนในท้อ งถิ่ น และองค์ ก รพั ฒ นา
เอกชนในการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
โดยให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมให้ความรูแ้ ก่แกนนํ าชุ มชน เพื่อเพิ่มศักยภาพที่ จะสร้าง
กระบวนการเรียนรูแ้ ละริเริ่มในชุมชน หรือประชาคมของตนอย่างเท่าทันสถานการณ์ พัฒนา
ระบบรวบรวมและจัดทําแผนข้อมูลระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน รวมทั้งให้มีเวทีประชาชน
ท้องถิ่ น จัดประชุ ม สัม มนา เวที รับ ฟั งความคิ ด เห็ น พร้อ มกับ เผยแพร่ขอ้ มู ลข่ าวสารและ
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แนวคิดโครงการที่ริเริ่มโดยภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน และ
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันและการมีส่วนร่วมคิดร่วมทํา
(๓)
สร้างความโปร่งใสและประสิ ทธิภาพในการกํากับ ควบคุม และ
ตรวจสอบการดําเนิ นงานอนุ รกั ษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระบียบ โดย
(๓.๑) สร้างกลไกและสนั บ สนุ น เครื อ ข่า ยองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น
ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัคร ให้มีความสามารถในการเฝ้ าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนิ นงานจัดการและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเฝ้ าระวังมลพิษ และการบุกรุกพื้ นที่อนุ รกั ษ์ พื้ นที่สาธารณะ แหล่งนํ้ าธรรมชาติ และ
ริมฝั ่งแม่น้ํ าลําคลองต่างๆ การทําเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมาย และการฟื้ นฟูพื้นที่หลังการทําเหมือง
แล้ว
(๓.๒) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ แ ละการบั ง คั บ ใช้ก ฎหมายและ
กฎระเบี ยบ โดยมี บ ทลงโทษที่ เข้ม งวดรุ น แรงเพื่ อ ป้ องปรามให้ได้ผ ล โดยสนั บ สนุ น กลไก
ประสานงานระหว่างชุ มชนและอุ ตสาหกรรมในการระวังภัยสิ่งแวดล้อมและมลพิษ การใช้
มาตรการทางสังคมในการต่อต้านภาคการผลิตที่ก่อมลพิษ โดยให้มีการรายงานและเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างสมํา่ เสมอเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยก
ย่องผูป้ ระกอบการที่ดาํ เนิ นการป้ องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
(๓.๓) พัฒนาและใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให้
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้มีการ
จ่ายค่าการใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ เพื่อนํ าไปลงทุน ฟื้ นฟูและบําบัดสิ่งแวดล้อ ม
รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน กับภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
เมืองและชุมชนโดยใช้มาตรการจูงใจด้านภาษี
(๓.๔) กํากับและควบคุ มการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีมาตรฐานและเป็ นไปตามหลักวิชาการ
อย่างแท้จริง สนั บสนั บให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําโครงการในทุ ก
ขั้น ตอน ตลอดจนโดยให้อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และองค์ ก รชุ ม ชนในท้อ งถิ่ น เป็ น
แกนกลางในการจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นจากสาธารณะก่อนดําเนิ นโครงการลงทุนและ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม รวมทั้ ง ให้มี ก ารวิ เคราะห์ ภ าพรวมด้า น
สิ่ งแวดล้อ มของประเทศรายสาขาหรือ ระดับ พื้ นที่ เพื่ อ รองรับ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน โดย
คํานึ งถึงผลกระทบต่อคนและสังคม
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(๔) พัฒ นาศักยภาพของคนไทย ให้มีขีดความสามารถและจิตสํานึ กใน
การรักษาสภาพแวดล้อมของชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตน โดย
(๔.๑) เสริมสร้างความรู ้ ความเข้มแข็ง และศักยภาพของคนไทยในด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุ นกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในการศึกษาทุกระบบและทุกระดับ
ร ว ม ทั ้ง ส ถ า บ นั ค ร อ บ ค ร วั เ พื ่อ ส ร า้ ง ค ว า ม รู ้ ป ล ูก ฝ ั ง ท ัศ น ค ต ิแ ล ะ
ค่านิ ยมที่ ถูกต้องในการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒ นธรรม ตลอดจน
พฤติก รรมในการบริโภคที่เสริมสร้างสุขอนามัย ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อ ม สร้างความรูส้ ิท ธิ
หน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(๔.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิ นนโยบายสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ
โดยจัดให้มีกลไกทํางานร่วมและที มงานร่วมระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู ้
ด้านนโยบาย การค้า การลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขัน
ทางการค้าและการลงทุ น สําหรับเป็ นข้อมูลในการเจรจาต่อรอง ควบคุ มและการประสาน
ความร่วมมือระดับภูมิภาคให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
(๕) พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕.๑) พัฒ นาฐานข้อมูลระดับพื้ นที่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างทัน
สถานการณ์ อาทิ ข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและพื้ นที่ชุ่มนํ้ าให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนํ ามาใช้ในการวางแผนดําเนิ นการและ
ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งเป็ นเครื่องมือในการป้ องกันและปราบปรามการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายได้อย่างทันสถานการณ์
(๕.๒) ให้มี ก ารศึ ก ษาวิจัย เพื่ อ สร้างภู มิ คุ ม้ กัน และมี ก ารติ ด ตามข้อ มู ล
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก อาทิ ภาวะเรือนกระจก เพื่ อวาง
แผนเตรียมพร้อมรับปั ญหาด้านอุทกภัย ปั ญหาด้านการผลิตภาคการเกษตรและปั ญหาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ อนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์
เพื่ อ ความสมดุ ล ของระบบนิ เวศและใช้ป ระโยชน์ ในการสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จฐานรากของ
ประเทศได้อย่างยัง่ ยืน ดังนี้
(๑) คุม้ ครองและกําหนดเขตพื้นที่อนุ รกั ษ์เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และมีการใช้ประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะ โดย
(๑.๑) ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้ นที่ ที่ ได้กําหนดเป็ นพื้ นที่ ลุ่มนํ้ า
ชั้นที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ และประกาศให้พื้นที่ ลุ่มนํ้ าชั้นที่ ๑ ทั้งหมด เป็ นเขตอนุ รักษ์หรือพื้ นที่
คุ ม้ ครอง และไม่อ นุ ญ าตให้มีก ารใช้ป ระโยชน์ ในพื้ นที่ป่ าอนุ รกั ษ์ทุก ประเภทโดยเด็ดขาด
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จัดทําแนวเขตพื้ นที่ป่าอนุ รกั ษ์และป่ าชายเลนอนุ รกั ษ์ให้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งแนวกันชนรอบ
นอกพื้ นที่ป่าอนุ รกั ษ์ที่สาํ คัญ ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายในการบริหารจัดการพื้ นที่ป่า
อนุ รกั ษ์เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยยึดหลักประสิทธิภาพและหลักการ
มีส่วนร่วม
(๑.๒) ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการฟื้ นฟูและปลูกป่ า
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่ าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๓) ประกาศเขตสงวนรัก ษาพื ช พัน ธุ์ เขตอนุ รัก ษ์ พัน ธุ์สัตว์น้ํ า และ
กําหนดเขตและมาตรการคุม้ ครองการทําประมงพื้ นบ้านให้ชดั เจน
(๑.๔) กําหนดเขตการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในพื้ นที่ ที่ ส มควรอนุ รัก ษ์ เป็ น
พื้ นที่เกษตรกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการด้านสินเชื่อ ภาษี และระบบ
ตลาด เพื่อกระจายสิทธิการถือครองที่ดินกรรมในพื้ นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมแต่ยงั
ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร พร้อมทั้งให้มีกลไกสนั บสนุ นด้านการเงิน เพื่อรับซื้ อ
ที่ดินซึ่งเจ้าของประสงค์จะจําหน่ ายจ่ายโอนไปใช้ในสาขาเศรษฐกิจอื่น นํ ามาให้เกษตรกรที่ไม่
มีที่ดินทํากินเช่าเพื่อทําการเกษตร
(๑.๕) จัด ทํ า แผนระบบพื้ นที่ คุ ้ม ครองแห่ ง ชาติ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ รวมทั้ ง
กําหนดมาตรการคุ ม้ ครองระบบนิ เวศที่สาํ คัญ โดยเฉพาะบริเวณผื นป่ าขนาดใหญ่และระบบ
นิ เวศพื้ นที่ชุ่มนํ้ าที่มีความสําคัญ
(๒) ฟื้ นฟูช ายฝั่ งและทะเลไทยให้คืน ความอุดมสมบูรณ์ โดยจัดทําแผน
หลัก เพื ่อ ฟื้ นฟูท ะเลไทยให้ค รอบคลุม ทั้งในด้านการอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู และการใช้ป ระโยชน์
ทรัพยากรชายฝั ่ง ทรัพยากรทะเล แหล่งท่องเที่ ยวทางทะเล และประมงพื้ นบ้าน สนั บสนุ น
การออกกฎหมายยกเลิกเครื่องมือประมงทะเลที่ทาํ ลายระบบนิ เวศชายฝั ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อวนรุน อวนลาก ประกาศเขตและกําหนดการใช้ประโยชน์ พื้นที่ตลอดแนวชายฝั ่งทะเล การ
คุม้ ครองปะการัง หญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล รวมทั้งกําหนดมาตรการฟื้ นฟูชายฝั ่งทะเลที่
เสื่อมโทรมจากกระบวนการกัดเซาะ ตลอดจนจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบกําจัดขยะ
จากชุมชนและจากกิจกรรมการพัฒนาตามแนวชายฝั ง่
(๓) อนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศ โดยจัดให้มีเครือข่ายข้อมูลและการลงทุนวิจยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
กําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ ม้ ครองชนิ ดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสําคัญ ควบคู่ไป
กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุ รกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคุม้ ครองพันธุพ์ ืชและพันธุส์ ตั ว์
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(๔) สนั บ สนุ นการใช้ ท รัพ ยากรนํ้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ มี ก ารใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็ นธรรม โดย
(๔.๑) บริ ห ารจัด การแหล่ ง นํ้ าที่ มี อ ยู่ ให้มี นํ า มาใช้ป ระโยชน์ ต่ อ การ
เกษตรกรรม การผลิต การบริโภค อย่างเต็ มประสิทธิ ภาพ รวมทั้งปรับระบบการผลิ ตทาง
การเกษตรไปสู่พืชที่ใช้น้ําน้อย ควบคู่กบั การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํ า
(๔.๒) จัดหาแหล่งนํ้ าเอนกประสงค์โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตั้งแต่ข้ัน ตอนการจัดทําโครงการ และให้ป ระชาชนผู ไ้ ด้รับ ประโยชน์ มีส่ว นร่วม
รับภาระการลงทุน
(๔.๓) ศึกษาศักยภาพนํ้ าใต้ดินทัว่ ประเทศ กําหนดแนวทางการจัดการ
คุณภาพนํ้ าใต้ดินและการใช้ประโยชน์ น้ํ าใต้ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งสํารวจและ
ติดตามสถานการณ์แผ่นดินทรุด เพื่อประกาศเขตควบคุมการใช้น้ํ าบาดาลเพื่อแก้ปัญหาการ
ลดลงของนํ้าใต้ดิน
(๔.๔) ให้มี ก ารเก็ บ ค่ า บริ ก ารใช้น้ํ าดิ บ โดยเริ่ ม จากการใช้น้ํ าเพื่ อ
อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม และการประปา ควบคู่ กับ การรณรงค์และสร้า งแรงจูงใจให้
ประชาชนมีจิตสํานึ กในการรักษาคุณภาพแหล่งนํ้าและให้ใช้น้ําอย่างคุม้ ค่า
(๔.๕) พัฒนาระบบการพยากรณ์ทรัพยากรนํ้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ เอื้ ออํานวยต่อการแก้ไขปั ญหานํ้ าขาดแคลน การป้ องกันนํ้ าท่วม และการ
จัดหานํ้ าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
(๔.๖) จัดทําแผนหลักและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ าแบบบูรณาการใน
ระดับลุ่มนํ้ า โดยให้ความสําคัญกับการจัดการคุ ณภาพนํ้ าและการจัดการพื้ นที่ลุ่มนํ้ าวิกฤต
พร้อมกับเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการดําเนิ นการ
(๕) ฟื้ นฟู ท รัพ ยากรที่ ดิ น ที่ มี ปั ญหาและเสื่ อ มโทรม ให้ มี ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยสนั บสนุ น
กิจกรรม การเกษตรแบบยัง่ ยืนหรือเกษตรเชิงอนุ รกั ษ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ล
ด
ก
า
ร
ตกค้างของสารเคมีในดินและนํ้า โดยให้ชุมชนมีบทบาทหลักและรัฐสนับสนุ นด้านวิชาการ
(๖) ใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรแร่ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภาคการผลิ ต โดยไม่ ส่ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพแหล่งแร่นอกเขตอนุ รกั ษ์ ปรับปรุง
กระบวนการทํ า เหมื อ งแร่ แ ละควบคุ ม สั ม ปทานทรั พ ยากรแร่ ไ ม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่ อ
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สภาพแวดล้อม สําหรับการให้สัมปทานรายใหม่ ควรอนุ ญาตเฉพาะทรัพยากรที่ มีการขาด
แคลนเท่ านั้ น รวมทั้งให้มี การบังคับใช้กฎระเบี ยบเพื่ อฟื้ นฟู พื้ นที่ ที่ ผ่ านการทํ าเหมื องแล้ว
ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการทําเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมาย
(๗) ส่ งเสริม ให้มีก ารอนุ รกั ษ์แ ละใช้พ ลั งงานอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประหยัด โดยใช้มาตรการด้านราคา มาตรการบังคับ มาตรการจูงใจ และการสร้างจิตสํานึ ก
พร้อมกับเร่งสํารวจและพัฒนาแหล่งปิ โตรเลียมในประเทศ เพื่อลดการนํ าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ สนั บสนุ นการวิจยั และพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ประโยชน์ เชิง
พาณิชย์
๓.๓ อนุ รกั ษ์ฟื้นฟู และรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้เกื้ อหนุ นต่อคุณภาพชีวติ และเป็ นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ดังนี้
(๑) ฟื้ นฟู แ ละรัก ษาสภาพแวดล้อ มของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ
ศิ ลปกรรมและโบราณคดี เพื่ อส่งเสริมการท่ องเที่ ยวอย่างยั่งยื น โดยให้ความสําคัญกับ
ก า ร พิ จ า ร ณ า ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ร ะ บ บ นิ เว ศ ข อ ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว ที่ จ ะ ร อ ง รั บ
ให้หน่ วยงานหลักที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยว สําหรับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม ให้มี
การแยกออกเป็ นเขตอนุ รกั ษ์และเขตเขตพัฒนาให้ชดั เจน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดและควบคุ ม การก่ อ สร้า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ ให้บ ริ ก ารแก่
นั กท่ อ งเที่ ยวอย่างเหมาะสม และสามารถจัดเก็ บ รายได้เพื่ อ ใช้ในการฟื้ นฟู อ นุ รัก ษ์ มรดก
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
(๒) ใช้ผงั เมืองเป็ นกลไกประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ให้เกิดความ
น่ า อยู่ แ ละยั่ ง ยื น โดยนํ า ผั ง เมื อ งทุ ก ระดั บ เป็ นกรอบในการจัด ทํ า แผนการลงทุ น ด้า น
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ ให้ความสําคัญต่อการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจกรรมต่างๆให้
เห มาะสมกั บ ศั ก ยภ าพ ขอ งพื้ น ที่ ตลอดจน ใช้ ม าตรการท างภ าษี แล ะกฎ ห ม าย
ผังเมือง ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามแผนอย่างเคร่งครัด
(๓) อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อดํารงไว้ซ่ึ งวิถีชีวิต
ที่ เป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องสั ง คมไทย โดยสร้า งค่ า นิ ยมให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จใน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุ รกั ษ์พฒ
ั นาและสืบทอดอย่างต่อเนื่ องใน
วิถีชีวติ ของชุมชน
๓.๔ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสําคัญกับการลดมลพิษ และรักษา

คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ ม เพื่ อ ให้ให้เมื อ งและชุ ม ชนความมี ค วามน่ า อยู่ ประชาชนและ

๗๐

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และและลดต้นทุนทางเศรษฐกิจในการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
(๑) ส่ งเสริมการพัฒ นาระบบกําจัดของเสี ยอันตรายที่ เป็ นที่ ยอมรับของ
ชุ มชน โดยเร่งออกกฎหมายและมาตรการพิเศษในการจัดการของเสียอันตราย ขยะ และ
นํ้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งออกกฎหมายควบคุมมิให้มีการนํ าเข้าของเสียอันตราย
กฎหมายควบคุ ม มาตรฐานและความรับ ผิ ด ชอบของผู ้ป ระกอบการ ให้ผู ้ป ระกอบการ
รับผิ ดชอบความปลอดภัยจากการขนส่ ง การจัดเก็บ และจัดการของเสี ยอันตราย และสาร
อันตราย ตลอดจนจัดให้มีระบบปฎิบัติการฉุ กเฉิ นจากอุบัติภยั ให้มีการประกันภัยที่คุม้ ครอง
ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม และอันตรายที่เกิดแก่ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลอื่น
(๒) สนับสนุ นการลดปริมาณขยะและของเสีย ของเสียและการนําของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งมาตรการผูก้ ่อมลพิษ
เป็ นผูจ้ ่าย และให้มีการสร้างระบบเรียกคืนซากของเสียอันตราย ซากบรรจุภัณฑ์ วัสดุเหลือใช้
ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่รองรับการนําของเสียกลับมาใช้ใหม่
(๓) สนับสนุ นให้จงั หวัดมี ศูนย์รวมกําจัดขยะมู ลฝอยที่มีระบบกําจัดอย่าง
ครบวงจร โดยลงทุนและดําเนิ นงานร่วมกับภาคเอกชน หรือโดยภาคเอกชน รวมทั้งจัดให้มี
ระบบจัดการขยะติดเชื้ อที่มีประสิทธิภาพ
(๔) ฟื้ นฟูโครงการบําบัดนํา้ เสียรวมของชุมชนที่แล้วเสร็จให้ใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิ ดชอบ และรับภาระค่าใช้จ่าย โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
(๕) กํากับ ควบคุ ม และจํากัด เขตอุ ต สาหกรรมที่ ก่อมลพิ ษ สู งให้อยู่ ใน
พื้นที่ท่ีกาํ หนด เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสามารถควบคุมมลพิษได้อย่างเป็ นระบบ โดย
รัฐกําหนดมาตรการสนับสนุ นและจูงใจทั้งบวกและทางลบให้เกิดผลในการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง
(๖) พัฒ นาเทคโนโลยี เพื่ ออนุ รกั ษ์ส่ ิ งแวดล้อมและควบคุ มมลพิ ษ และ
ส่งเสริมกระบวนการผลิ ตที่ สะอาด ลดการใช้วสั ดุ และการแปรรูปของเสีย เพื่อกลับมาใช้
ใหม่ โดยให้มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อม กระตุน้ ให้ภาคเอกชน
เข้ า ร่ ว ม พั ฒ น าเท ค โน โล ยี ด้ า น สิ่ งแ วด ล้ อ ม อ ย่ า งจริ ง จั ง แ ล ะก ว้ า งข วางยิ่ งขึ้ น
ควบคู่ กับ การสนั บ สนุ น ด้านการเงิน แก่ สถานประกอบการเพื่ อ ปรับ สู่ ก ระบวนการผลิ ต ที่
สะอาด
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(๗) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการมลพิษ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับเงื่อนไขและมาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กบั การปรับปรุงมาตรฐาน
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ

๗๒

บ ท ที่ ๖
ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม
วิก ฤตเศรษฐกิ จในช่วงต้น ของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๘ มี สาเหตุ ม าจากการบริห าร
เศรษฐกิจส่วนรวมที่ขาดประสิทธิภาพ กล่าวคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้ นจากการเพิ่ม
ปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตเป็ นหลัก ขณะที่ผลิตภาพการผลิตโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่ อง
การเปิ ดเสรีทางการเงินภายใต้สถานการณ์ที่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนไม่ยดื หยุน่ ทําให้ขาดการ
คํา นึ ง ถึ งความเสี่ ยงจากการเปลี่ ย นแปลงอัต ราแลกเปลี่ ยน จึ งเกิ ด การพึ่ งพาเงิน ทุ น จาก
ต่างประเทศในระดับสูง การกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินที่ ขาดประสิทธิภาพทําให้มีการ
จัดสรรเงินลงทุนไปในภาคการผลิตที่ไม่ช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ดังนั้ นเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลงจากปั ญหาอุปสรรคทางด้านการส่งออก จึง
ก่ อ ให้เกิ ด ปั ญ หาคุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น ที่ ให้กู ใ้ นการลงทุ น ที่ เกิ น ตัว ในภาค
อสังหาริมทรัพย์ และนําไปสู่การขาดความเชื่อมัน่ ในสถาบันการเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี้ ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเก็งกําไรค่าเงินบาทและการไหลออกของเงินทุนระยะ
สั้นอย่างรวดเร็ว ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศจึงขาดเสถียรภาพและเข้าสู่วิกฤตใน
ที่สุด
วิก ฤตเศรษฐกิจและการเงิ น ดังกล่าว ได้ส่งผลให้เศรษฐกิ จหดตัวอย่างรุ น แรงในปี
๒๕๔๑ โครงสร้างระบบสถาบันการเงินอ่อนแอและไม่สามารถดําเนิ นการตามกลไกได้อย่าง
ปกติ ปั ญ หาหนี้ ที่ ไม่ ก่ อ ให้เกิ ด รายได้ส ร้า งความอ่ อ นแอต่ อ ระบบสถาบัน การเงิ น และส่ ง
ผลกระทบต่อภาคการผลิตอย่างรุนแรง ทําให้เกิดปั ญหาสังคมทั้งการว่างงานและคนยากจน
เพิ่มขึ้ นจํานวนมาก ซึ่งแม้ว่าการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้
ระดับหนึ่ ง แต่ผลจากการฟื้ นตัวยังไม่กระจายอย่างทัว่ ถึ งทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากนี้
หนี้ สาธารณะที่ เพิ่ ม มากขึ้ นได้ก ลายเป็ นข้อ จํา กัด ของงบประมาณแผ่ น ดิ น ขณะเดี ย วกัน
ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ในปี ๒๕๔๔ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งเป็ น
ตลาดส่ งออกสําคัญ ยังมี แนวโน้ ม ที่ ช ะลอตัว ต่ อ ไปอี ก ระยะหนึ่ ง จะเป็ นแรงกดดัน ต่ อ การ
ขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึงต้องมุ่งเน้น
การบริห ารเศรษฐกิ จส่ วนรวมที่ ดี ได้แก่ การบริ ห ารด้านการเงิน ด้านการคลัง และการ
ปรับปรุงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้าง
สมดุลทางเศรษฐกิจบนพื้ นฐานการมีเสถียรภาพ และสนับสนุ นให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวอย่างยัง่ ยืน
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แนวทางการบริหารด้านการเงินให้ความสําคัญกับการปรับกลไกการเงินให้ทํางาน
เป็ นปกติและสร้างภูมิคุม้ กันแก่ระบบการเงินเพื่อป้ องกันวิกฤต ได้แก่ การดูแลสภาพคล่อง
และการเคลื่อนย้ายเงินทุ นระหว่างประเทศ และรักษาทุ นสํารองให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม
การลดหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบเศรษฐกิจ การสร้างระบบเตือนภัยและการกํากับดูแล
สถาบั น การเงิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสนั บ สนุ น ตลาดทุ น เป็ นแหล่ งระดมทุ น ของระบบ
เศรษฐกิจเพื่อไม่ให้มีการพึ่งพาการกูย้ มื จากระบบธนาคารมากเกินไป และสร้างระบบประกัน
เงิ น ฝากเพื่ อ ไม่ ให้ป ระชาชนต้อ งรับ ภาระที่ เกิ ด ขึ้ นจากการช่ ว ยเหลื อ สถาบั น การเงิ น ใน
สถานการณ์วิกฤต นอกจากนั้ นระบบการเงินต้องช่วยเหลื อสังคมในการช่วยกระจายความ
เจริ ญ ช่ ว ยเหลื อ คนยากจน และสร้า งความเข้ม แข็ งให้เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ นเศรษฐกิ จ
ฐานรากของสังคมไทย
ด้านการคลัง ในระยะสั้นให้ความสําคัญกับมาตรการกระตุน้ การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
ทั้งด้านการใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการภาษี เพื่ อสนั บ สนุ นการขยายตัวเศรษฐกิจฐานราก
ตลอดจนการจ้า งงานของประเทศ ในระยะยาวเน้ น การบริ ห ารหนี้ สาธารณะอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างฐานรายได้ การจัดการรายได้รายจ่ายและบริหารทรัพย์สินของรัฐ
เพื่ อให้ฐานะการคลังมี ความยัง่ ยืน ในระยะยาว ในขณะเดี ยวกันนโยบายภาษี และรายจ่าย
จํา เป็ นต้อ งสนั บ สนุ นเป้ าหมายทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยไม่ เสี ย วิ นั ย ทางการคลั ง
นอกจากนั้ นการกระจายอํานาจการคลังสู่ทอ้ งถิ่ นจะต้องสนั บสนุ นการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่ วยงานส่วนกลางสู่ทอ้ งถิ่ นอย่างเหมาะสม และสร้างศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนา
ตนเอง ซึ่ งจะช่ ว ยให้ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง และการใช้ง บประมาณสามารถสนองตอบต่ อ ความ
ต้องการของท้องถิ่นรวมถึงคนยากจนได้ดีขึ้น
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในขณะที่การแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้เศรษฐกิจ
เริ่มฟื้ นตัวได้เพียงระดับหนึ่ ง และยังไม่กระจายอย่างทัว่ ถึงทุ กภาคส่วนของสังคม เศรษฐกิจ
ของประเทศยังได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งยังคงมีความเสี่ยง
จากความไม่แน่ นอนของภาวะการเงินในตลาดโลกและข้อกีดกันทางการค้า ตลอดจนแรงกดดัน
จากคู่ แ ข่ ง ขัน การพัฒ นาจึ ง ต้อ งมุ่ ง เปลี่ ย นสภาพแวดล้อ มให้เป็ นโอกาสโดยการเตรี ย ม
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง สร้างภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ จะมีผลกระทบทั้งจาก
ภายในและภายนอก สร้างความพร้อมในการต่อรองเจรจาทางการค้า รวมทั้งปรับปรุงความ
สอดคล้องของนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถแสวงหา
ประโยชน์ และป้ องกันผลกระทบทางลบจากกระบวนการโลกาภิวตั น์ การเปิ ดเสรีการค้า การ
ลงทุ น และความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่คนใน
ประเทศ

๗๔

๑

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการระบบบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมช่วยสนั บสนุ นเศรษฐกิจให้ปรับตัว
เข้าสู่ความมีสมดุ ล มีภูมิคุม้ กัน มีเสถี ยรภาพและความมัน่ คง เอื้ อประโยชน์ ต่อคนยากจน
และการสร้างงาน สนั บสนุ นการกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเป็ นธรรม อัน
เป็ นเงื่อนไขที่ จาํ เป็ นสําหรับการพัฒนาที่ ยงั ่ ยืน การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมจึงได้กําหนด
วัตถุ ประสงค์สําหรับการดําเนิ นงานนโยบายและแนวทางการพัฒ นาด้านการเงิน การคลัง
และความร่วมมือระหว่างประเทศไว้ดงั นี้
๑.๑ เพื่ อ ให้ภ าคการเงิ น มี ค วามเข้ม แข็ ง มี ร ะบบภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ส ามารถป้ องกั น
วิกฤตการณ์และความผันผวนจากเศรษฐกิจการเงินโลกได้ มีศกั ยภาพในการสนั บสนุ นการ
ระดมทุ นของระบบเศรษฐกิจเพื่อฟื้ นฟูและพัฒนาประเทศ และมีส่วนสนั บสนุ นการกระจาย
เงินทุนไปสู่ภูมิภาค
๑.๒ เพื่ อ สร้างความมัน่ คงทางการคลังในระยะยาว โดยคํานึ งถึ งความสอดคล้อง
ระหว่างการรักษาวินัยการคลังและความจําเป็ นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑.๓ เพื่ อ พัฒ นาความเชื่ อ มโยงระหว่างประเทศโดยยึด หลัก ทางสายกลาง ที่ เอื้ อ
ประโยชน์ ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ และมีการเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรูเ้ ท่าทันและมีภูมิคุม้ กันจากผลกระทบที่เกิดจากกระแสโลกาภิวตั น์

๒

เป้ าหมาย

เพื่อที่จะสนั บสนุ นวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป้ าหมายด้านเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ คือ การพัฒนาให้เศรษฐกิจกลับสู่อตั ราการขยายตัวในระดับปานกลาง เพื่อลดปั ญหา
ความยากจนและการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้ นในช่วงวิกฤต สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ ออํานวยต่อ
การแก้ไขปั ญหาหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคเอกชน และลดหนี้ สาธารณะในระยะยาว ซึ่ง
เป็ นเป้ าหมายที่ สามารถบรรลุ ได้ แต่ ต อ้ งใช้ค วามพยายามในการดําเนิ น การสู งและเป็ น
เป้ าหมายที่ จําเป็ นเพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาเศรษฐกิ จและสังคมในระยะยาวที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ งนี้
จําเป็ นต้องดําเนิ นการควบคู่ไปกับเป้ าหมายการพัฒ นาด้านอื่น ๆ ด้วย โดยเป้ าหมายการ
บริหารเศรษฐกิจส่วนรวมที่สาํ คัญ ได้แก่
๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔-๕ ต่อปี
๒.๒ เพิ่มการจ้างงานใหม่ในประเทศไม่ตาํ ่ กว่า ๒๓๐,๐๐๐ คนต่อปี
๒.๓ อัตราเงินเฟ้ อเฉลี่ยไม่เกินประมาณร้อยละ ๓ ต่อปี

๗๕

๒.๔ รักษาการเกิน ดุ ลบัญ ชีเดิ นสะพัดในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๙ เฉลี่ ยร้อยละ
๑-๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๒.๕ ลดการขาดดุล เงิน สดของรัฐ บาลให้อ ยู ่ในระดับ ไม่เกิน ร้อ ยละ ๑-๑.๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ภายในปี ๒๕๔๙
๒.๖ บริหารหนี้ สาธารณะของประเทศให้อยู่ในระดับประมาณร้อยละ ๖๐–๖๒ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และดูแลภาระการชําระหนี้ ในงบประมาณให้อยู่ในระดับเฉลี่ย
ร้อยละ ๑๖–๑๘ ของงบประมาณ

๓

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
จะเน้นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤตอย่างเต็มที่ และสนั บสนุ นการขยายตัว
ของฐานเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและเสถียรภาพที่มนั ่ คง เพื่อนํ าไปสู่การปรับฐานเศรษฐกิจไทย
ให้แข็งแกร่ง สามารถขยายตัวต่อเนื่ องอย่างมีคุณภาพได้ในระยะยาว ซึ่งต้องให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาด้านการเงิน โดยเฉพาะการกํากับดูแลเงินทุนและสร้างความต่อเนื่ องของการ
แก้ไขปั ญหาภาคการเงิน รวมทั้งเพิ่มบทบาทของตลาดทุนให้เป็ นทางเลือกของแหล่งระดมทุน
ของประเทศ ในขณะที่ภาคการคลังต้องเน้นการสร้างความมัน่ คงของฐานะการคลัง และการ
บริหารหนี้ สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะต้องเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศให้สามารถรูเ้ ท่าทันและมีภูมิคุม้ กันจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ โดยเน้นการบริหารจัดการและประสานกลไกการเจรจาการค้าและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้เป็ นประโยชน์ ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดย
มีแนวทางการพัฒนาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการเงินเพื่อสร้างภูมิคุม้ กันต่อวิกฤตเศรษฐกิจและ
ช่วยกระจายความเจริญและความเป็ นธรรม โดยการดูแลสภาพคล่องในระบบให้พอเพียง
และรักษาเสถียรภาพด้านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม มีการดูแลไม่ให้เกิดวิกฤต
ทั้งทางด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ตลอดจน
มีระบบเตื อนภัยทางเศรษฐกิจที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มี การพึ่ งพาแหล่งเงินทุ น ที่ สมดุ ลมากขึ้ น
ระหว่างระบบธนาคารและตลาดทุ น และระหว่างเงินทุ นในประเทศและการระดมทุ นจาก
ต่างประเทศ มีความสามารถในการเผชิญวิกฤตได้ดีขึ้นจากการสร้างความร่วมมือทางการเงิน
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อรองรับวิกฤตและจัดตั้งระบบประกันเงินฝาก และระบบการเงินมี
ส่วนเอื้ ออํานวยต่อการกระจายความเจริญและความเป็ นธรรมเพื่อสร้างความสมดุลของระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้ น
๗๖

(๑) สร้างความเข้มแข็งและระบบระวังภัยของภาคการเงิน โดย
(๑.๑) กําหนดเป้ าหมายเสถียรภาพราคาที่ เหมาะสมต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ฝ่ายกําหนดนโยบายการเงินสามารถกําหนดระดับอัตราดอกเบี้ ยที่เอื้ อต่อ
การพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
(๑.๒) แก้ไขปั ญ หาอุ ปรรคของสถาบันการเงิน ให้สามารถดําเนิ น การได้
อย่างปกติ และบริหารหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบเศรษฐกิจให้ลดลง
(๑.๓) ดูแลสภาพคล่องให้พอเพียงและเอื้ ออํานวยต่อการดําเนิ นธุรกิจของ
ภาคเอกชน
(๑.๔) รัก ษาเสถี ย รภาพของอัต ราแลกเปลี่ ย นและความมัน่ คงของทุ น
สํารองเงินตราต่างประเทศ
(๑.๕) ติ ดตามและดู แลการเคลื่ อ นย้ายเงิน ทุ น ระหว่างประเทศให้อ ยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการไหลออกของเงินทุนอย่างฉับพลัน โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูล และพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อสร้างระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
และเพื่อกําหนดแนวทางในการป้ องกันล่วงหน้า
(๑.๖) ควบคุมดูแลเงินบาทในตลาดนอกประเทศให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
และเอื้ อประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย และเพื่อไม่ให้เป็ นเครื่องมือ
ในการเก็งกําไรและโจมตีค่าเงินบาทได้
(๑.๗) จัดทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการเงิน เพื่ อ
ป้ องกันวิกฤตโดยเน้นด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และระบบการช่วยเหลือเกื้ อกูลซึ่งกันและกัน
ในยามฉุกเฉิน
(๒) ปรับปรุงการกํากับดูแลสถาบันการเงิน โดย
(๒.๑) พัฒ นาประสิทธิ ภาพในการกํากับดูแล และการตรวจสอบสถาบัน
การเงิน โดยการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้ทนั สมัยสอดคล้องกับภาวะการณ์ และให้มี
มาตรฐานการกํากับดูแลในทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิและ
ตั้งอยู่บ นหลัก การบริห ารจัดการที่ ดี สอดคล้อ งกับมาตรฐานสากล โปร่งใส ยืดหยุ่น และ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการตรวจสอบ
(๒.๒) ปฏิรูปกฎหมายทางการเงิน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักสากลและเอื้ อ
ต่อการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ

๗๗

(๒.๓) เสริ ม สร้างระบบสถาบั น การเงิ น ให้เป็ นที่ ย อมรับ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศในเรื่ อ งมาตรฐานการบัญ ชี ความโปร่ งใส ความสามารถในการบริ หาร
สินทรัพย์
(๒.๔) จัดให้มีระบบประกันเงินฝากอย่างเป็ นขั้นตอนและรอบคอบ เพื่อลด
ต้นทุนของรัฐบาลในการคํ้าประกันเงินฝากและเป็ นการสร้างวินัยแก่ท้ังลูกค้าและธนาคารใน
การบริ ห ารเงิน ทุ น รวมทั้ งมี ระบบแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล สิ น เชื่ อของสถาบัน การเงิ น ที่ มี ค วาม
สมบูรณ์มากขึ้ น
(๓) เพิ่มบทบาทของตลาดทุนในการเป็ นแหล่งระดมทุนของประเทศ โดย
(๓.๑) ส่งเสริมให้ภาคธุ รกิจเอกชนมีการทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
พัฒ นาระบบการตรวจสอบและการรายงานผล เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการกํากับดูแลของ
ภาคเอกชนเอง และเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้องกับตลาด ช่วยให้ตลาดทุนพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๓.๒) พัฒนาตลาดหลักทรัพย์ให้มีท้งั ความกว้างและความลึก เพื่อให้เป็ น
ตลาดที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมีสภาพคล่ อ ง เพื่ อ ให้เป็ นกลไกที่ ช่ วยเสริม การระดมทุ น เพื่ อ
พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่
(๓.๓) ส่งเสริมให้มีการแปลงทุนในรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพเป็ น
ทุนเรือนหุน้ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มประเภทและความหลากหลายของ
หลักทรัพย์ในตลาดทุน
(๓.๔) พั ฒ นาตลาดอนุ พั น ธ์ เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กในการลงทุ น และเป็ น
เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของนั กลงทุน
(๓.๕) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็ นทางเลือกใน
การระดมทุนของภาคเอกชนและรัฐบาล
(๔) ปรับปรุงบทบาทของภาคการเงินในการกระจายความเจริญและความ
เป็ นธรรม โดย
(๔.๑) ปรับ ปรุ งการดําเนิ น งานของสถาบัน การเงิน ในกํากับ ของรัฐให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการประกอบธุ รกรรมสูงขึ้ น เพื่ อตอบสนองความต้อ งการทรัพ ยากรทาง
การเงิน และความชํานาญเฉพาะด้า นมากขึ้ นและทัว่ ถึ ง โดยเฉพาะการสนั บ สนุ น การให้
สินเชื่อรายย่อย การให้สินเชื่อและคํ้าประกันสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

๗๘

(๔.๒) กระจายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินไปสู่ภูมิภาคและจัดให้
มีระบบการให้สินเชื่อระดับจุลภาค เพื่อส่งเสริมการกระจายสินเชื่อไปสู่ผูก้ ูร้ ายย่อยและชุมชน
มากขึ้ น
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง เพื่อสร้างความมั ่นคงของฐานะการคลัง
และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเน้นการรักษาวินัยการคลังและบริหารหนี้ สาธารณะ
เพื่ อ ให้ส ามารถลดหนี้ สาธารณะและลดภาระหนี้ ในงบประมาณให้ก ระจายออกไปใน
ระยะเวลาที่ ยาวขึ้ น ด้วยการควบคุ มการก่อหนี้ ใหม่ การเข้มงวดการใช้เงิน กูโ้ ดยพิจารณา
จัด สรรแก่ โครงการลงทุ น ที่ มี ค วามสําคัญ และความจําเป็ นสู ง การพิ จ ารณาทบทวนการ
จัดลําดับความสําคัญและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนงานและโครงการลงทุนภาครัฐและเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐ การบริหารหนี้ ให้มีสกุลเงินที่เหมาะสมและมีสดั ส่วนของ
หนี้ ภายในประเทศมากขึ้ น การควบคุมรายจ่ายรัฐบาลไม่ให้เพิ่มสูงเกินไปและมีประสิทธิผลใน
การใช้จ่ายโดยใช้ระบบงบประมาณที่เน้นผลงาน ในขณะเดียวกันมีการสร้างฐานรายได้ ขยาย
ฐานภาษี และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด เก็ บ รายได้ บริ ห ารทรัพ ย์สิ น ของรัฐ บาลให้เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุด และการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยการกระจายอํานาจและ
ถ่ ายโอนภารกิจสู่ทอ้ งถิ่ นเพื่อให้การใช้งบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่ น
รวมถึ งพิจารณาปฏิ รูปโครงสร้างภาษี อากรให้เอื้ ออํานวยต่อภาคการผลิ ต การลงทุ น และ
ส่งเสริมการกระจายรายได้ที่เป็ นธรรม และปฏิรปู กองทุนบําเหน็ จบํานาญ กองทุนสํารองเลี้ ยง
ชีพ และกองทุนประกันสังคมเพื่อสร้างความมัน่ คงในการดํารงชีวติ ของประชาชน
(๑) รักษาวินยั การบริหารหนี้สาธารณะ โดย
(๑.๑) ควบคุมการก่อหนี้ สาธารณะและดําเนิ นการให้สดั ส่วนหนี้ สาธารณะ
ต่อผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่ อง ลดข้อจํากัดทางงบประมาณ ซึ่งต้อง
รับภาระการชําระหนี้ จากการแก้ไขปั ญหาสถาบันการเงิน
(๑.๒) ควบคุมการก่อหนี้ เงินกูต้ ่างประเทศ โดยคํานึ งถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ระดับของภาระหนี้ สิ นที่ มีอยู่ ฐานะการ
คลังและฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศ
(๑.๓) ปรับ ปรุ งระบบการพิ จารณา และการบริ ห ารโครงการเงิ น กู ใ้ ห้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยการตั ด ทอนเงิ น กู ้สํ า หรับ โครงการที่ มี เงิ น เหลื อ จ่ า ยหรื อ ไม่
จําเป็ นต้องจ่าย และปรับลดหรือระงับโครงการที่ ผลการดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
หรือหมดความจําเป็ นในการดําเนิ นการ

๗๙

(๑.๔) พิจารณาทบทวนการจัดลําดับความสําคัญและหลักเกณฑ์การจัด
ทําแผนงานและโครงการลงทุ นภาครัฐเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึ งถึงข้อจํากัดด้านการก่อหนี้ และภาระงบประมาณ
(๑.๕) ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของภาครัฐ
โดยคํานึ งถึงประสิทธิภาพการดําเนิ นงาน มาตรฐานและคุณภาพของการผลิตสินค้าและการ
ให้บริการที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม
(๑.๖) ปรับแนวทางการก่อหนี้ ต่างประเทศ ให้เป็ นหนี้ ภายในประเทศมาก
ขึ้ น โดยเฉพาะโครงการที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีการนํ าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการผั น ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นและเพิ่ ม อุ ป ทานตราสารหนี้ ภายในประเทศ โดย
พิจารณาความเหมาะสมในด้านการกระจายตัวทั้งประเภทและอายุตราสารเพื่อลดต้นทุนการ
ก่อหนี้ ภาครัฐโดยรวม
(๑.๗) ปรับ โครงสร้างเงิน กู ต้ ่ างประเทศให้อ ยู่ในรูป สกุ ล เงิ น ต่ างๆอย่าง
เหมาะสม โดยพิ จารณาความเหมาะสมของต้น ทุ น การกู ย้ ืม เพื่ อลดความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
(๑.๘) พิ จารณาปรับ ปรุ งแก้ไขกฎหมายและระเบี ยบเกี่ ยวกับ การก่ อ หนี้
และการบริห ารหนี้ รวมทั้ง กฎหมายเงิน คงคลัง และพระราชบัญ ญัติวิธีก ารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็ นระบบ และเพิ่มความเข้มแข็งของวินัยการคลัง
ในขณะเดียวกันเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารหนี้ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างเงินกู ้
(๒) ปฏิรปู ระบบงบประมาณและการบริหารรายจ่าย โดย
(๒.๑) ปฏิ รู ประบบงบประมาณไปสู่ ระบบที่ มุ่ งเน้ น ผลงาน ให้มี แผนการ
จัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง และมีการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
(๒.๒) ให้มีการจัดทําบัญ ชี รายรับ -รายจ่ายรวมของภาครัฐที่ ค รอบคลุ ม
งบประมาณส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ และส่วนท้องถิ่น
(๒.๓) มีกลไกประสานแผนงาน แผนเงิน แผนคน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ทั้งระบบโดยยึดหลักการของพื้ นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม และให้จดั สรรงบประมาณลงสู่
ชุมชนหรือองค์กรนอกภาครัฐได้โดยตรง

๘๐

(๒.๔) ปรับปรุงการบริหารรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้มีเพียงพอสําหรับ
การลงทุนเพื่อการพัฒนาและการผ่อนชําระหนี้ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงระบบเงินประจํางวด
และประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
(๒.๕) จัด ระบบกองทุ น และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ รั ฐ บาลสนั บ สนุ นให้มี
ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการบริหารการคลังและลดภาระงบประมาณ
(๓)ปรับปรุงการจัดการด้านรายได้และนโยบายภาษี โดย
(๓.๑) ปฏิ รูปโครงสร้างภาษี อากรให้เอื้ ออํานวยต่อภาคการผลิต การค้า
และบริการให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในเวทีอนุ ภาคอาเซียนและเวทีโลก
(๓.๒) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ต ามมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งระบบ
(๓.๓) ส่งเสริมให้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวกับการยื่นชําระภาษี โดยเฉพาะเร่งรัดการนํ ามาใช้สาํ หรับการยื่นชําระภาษีการนํ าเข้า
และส่งออกสินค้า
(๓.๔) บริหารรายได้ภาครัฐให้มีเพียงพอกับภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้ น
ทั้ง งบประจํา และการชํา ระหนี้ เช่ น การสร้างฐานรายได้ข องประเทศ การเพิ่ ม ฐานภาษี
การบริห ารการจัด เก็ บ รายได้ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรัก ษาอัตราภาษี ที่ เหมาะสม รวมทั้ง
บริหารทรัพย์สินของภาครัฐที่มีอยูใ่ ห้มีผลตอบแทนสูงสุด
(๓.๕) ปรับปรุงภาษี ที่เก็บจากทรัพย์สินเพื่อลดการถือครองทรัพย์สินเพื่อ
การเก็ งกําไร และพิ จารณานํ า ภาษี ม รดกมาบังคับ ใช้ เพื่ อ ช่วยลดความเหลื่ อ มลํ้าในการ
กระจายรายได้
(๓.๖) พิ จ ารณาจัด เก็ บ ภาษี เพื่ อ คุ ม้ ครอง อนุ รัก ษ์ และฟื้ นฟู ท รัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓.๗) ปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบตั ิเพื่อกระตุน้ ให้มีการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาฝี มือแรงงานและการวิจยั และพัฒนา
(๔) ส่ งเสริมระบบการออมของประเทศ โดยปฏิ รูประบบกองทุ น บําเหน็ จ
บํานาญ กองทุ นสํารองเลี้ ยงชีพ และกองทุ นประกันสังคม ให้ครอบคลุมประชากรและผูใ้ ช้
แรงงานอย่างทัว่ ถึง โดยให้ความสําคัญกับการออมเพื่อการชราภาพ ทั้งนี้ โดยคํานึ งถึงความ
เป็ นไปได้ทางการเงินในระยะยาว

๘๑

(๕) กระจายอํานาจการคลังและถ่ายโอนภารกิจสู่ทอ้ งถิ่นอย่างเหมาะสม โดย
(๕.๑) เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในด้านการ
วางแผน การจัดทําและบริหารงบประมาณ เพื่อสามารถสนองต่อความต้องการของชุมชน
(๕.๒) ปรับบทบาทและการจัดสรรบุคลากรของส่วนกลางให้สอดคล้องกับ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ที่ เพิ่ มขึ้ น เพื่ อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพิ่ ม
บทบาทในการจัดการบริการสาธารณะตามศักยภาพของตนเองได้มากขึ้ น
(๕.๓) พัฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในการ
จัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ทรัพย์สินตามศักยภาพของท้องถิ่ น
เพื่อแบ่งเบาภาระจากส่วนกลาง
๓.๓ แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศให้อยูบ่ นทางสายกลาง
มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างรูเ้ ท่าทัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่
ใช้ความรูค้ วามสามารถในประเทศมากขึ้ น โดยต้องสร้างความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการใน
วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม และธุ รกิ จ ชุ มชนในระดับ รากหญ้า ภายใต้ก รอบของ
เศรษฐกิจมหภาคที่ มีเสถียรภาพมัน่ คง ซึ่งจะเอื้ อประโยชน์ ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็ น
การเตรียมความพร้อมของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรูเ้ ท่าทันและมีภูมิคุม้ กันจากผลกระทบที่
เกิดจากความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
(๑) ปรับปรุงระบบการเจรจาทางการค้าทั้งในระดับทวิ ภาคี ภูมิภาคและ
พหุภาคีและปรับกลไกความร่วมมื อเศรษฐกิจต่างประเทศในทุกด้าน ให้มีความชัดเจน
และเชื่อมโยงกันทั้งด้านการค้า การตลาด การบริการ และการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศมาสนั บสนุ นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๒) เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของประเทศ ให้สามารถสนั บสนุ นการลงทุน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์ ต่อประเทศโดยรวม
และมุ่งให้ทุนที่มีคุณภาพสร้างฐานรากในประเทศ และต่อยอดการพัฒนาบนพื้ นฐานของทุน
ภายในประเทศด้านต่างๆ อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรูแ้ ละภูมิปัญญา
ทักษะและฝี มือ ความสามารถในการบริหารจัดการ เทคโนโลยี เป็ นต้น
(๓) ใช้ประโยชน์จากเวที ความร่วมมื อทางด้านเศรษฐกิจและวิ ชาการเพื่อ
การพัฒนาระหว่ างประเทศ โดยสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มหรือภูมิภาคที่มีผลประโยชน์
ร่ ว มกัน โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศในทวี ป เอเซี ย ในการแก้ไ ขและป้ องกัน ปั ญ หาที่ จ ะส่ ง
๘๒

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ การพิทกั ษ์และอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยง
เครือข่ายทางโครงสร้างพื้ นฐาน ความร่วมมือในการวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น

๘๓

บ ท ที่ ๗
ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขี ดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางสังคมเป็ นรากฐานของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ระบบเศรษฐกิจจะต้องสามารถสร้างให้เกิ ดเสถียรภาพและมีภูมิคุม้ กันที่ เอื้ อต่อการ
ปรับ ตั ว เมื่ อ ได้รับ ผลกระทบจากภาวะผั น ผวนของระบบเศรษฐกิ จ โลก รวมทั้ ง จะต้อ งมี
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ทั้งนี้ จะต้องให้ความสําคัญต่อการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ ท่าทัน มีการปรับ
โครงสร้างการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตแทนการเพิ่มการ
ใช้ปัจจัยการผลิต ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมในภาคเกษตร อุ ตสาหกรรมและบริการ
รวมทั้งเชื่อมโยงธุ รกิจขนาดใหญ่ กับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างสมดุ ล เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการที่ ตรงกับความต้องการของตลาดภายในและภายนอก
ประเทศตลอดจนสร้างความแปลกใหม่เพื่อนํ าตลาด นํ าไปสู่การเพิ่มการจ้างงาน การยกระดับ
รายได้ที่แท้จริงและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
ในปั จจุบันปั จจัยที่ มีความสําคัญต่อการปรับโครงสร้างและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระยะยาวยังมีประสิทธิภาพตํา่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศักยภาพของคน
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสามารถด้านการบริหารจัดการ และ
บริ การโครงสร้างพื้ นฐานที่ คุณ ภาพไม่ ดีพ อ การเสริม สร้างให้ปั จจัยเหล่ านี้ มีคุณ ภาพและ
เพียงพอเป็ นเรื่องที่ มีความสําคัญและต้องทําให้เกิดขึ้ นให้ได้ เนื่ องจากเป็ นปั จจัยที่ จะทําให้
ภาคการผลิตมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ การฟื้ นฟูเศรษฐกิจโดย
การสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมัน่ ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมไม่อาจบรรลุวตั ถุประสงค์
โดยอาศัยนโยบายและมาตรการระดับมหภาคโดยลําพัง จึงจําเป็ นต้องคํานึ งถึงแนวทางการ
พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งต่อธุรกิจพื้ นฐานด้านการผลิต การค้า และบริการ
ภาคการผลิตในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวที่ค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะที่โลก
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยฐานความรูเ้ ป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนา เนื่ องจาก
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับตํา่ กว่าประเทศคู่แข่ง
โดยพืชเกษตรหลักไม่สามารถแข่งขันได้ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้ นเปลือง ขาดการ
อนุ รกั ษ์ฟื้นฟูอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะที่ดินและทรัพยากรนํ้า ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ฐานการผลิ ตและเป็ นปั ญหาต่อเนื่ องด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาที่
ยัง่ ยืนในระยะยาว อีกทั้งสถาบันเกษตรกรยังขาดความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศัก ยภาพเกษตรกรและภาคการเกษตรโดยรวม ในขณะที่ ภ าคอุ ต สาหกรรมมี ต น้ ทุ น ใน
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กระบวนการผลิตสูง เนื่ องจากแรงงานขาดทักษะและไม่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตํา่ ขาดการออกแบบที่ดี รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีจุดอ่อนในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต
ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนั บสนุ นและอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง อุ ตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมส่วนใหญ่ยงั อ่อนแอ และขาดกลไกที่จะประสานเชื่อมโยงธุรกิจข้ามชาติในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับทักษะฝี มือแรงงาน รวมทั้งผูป้ ระกอบการของไทยส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถปรับตัวเพื่อการแข่งขันในตลาดที่มีพลวัตและผันผวนสูงขึ้ นได้
ในด้านบริการ แม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็ นแหล่งทํารายได้และการจ้างงานที่สาํ คัญ แต่
ก็ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายประการ อาทิ ความเสื่อมโทรม
ของแหล่ง ท่อ งเที่ย วทางธรรมชาติ รวมทั้ง วิถีช ีวิต และความเป็ นอยู ่ข องชุ ม ชนท้อ งถิ ่น ที่
เปลี่ย นแปลงไป อย่างไรก็ต าม ธุร กิจ บริก ารที่ต่อ เนื่ อ งกับ การท่อ งเที่ย ว ยัง ไม่ไ ด้รบั การ
พัฒ นาให้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับข้อจํากัดด้านบริการการท่องเที่ยวที่ ไม่
เพียงพอและขาดคุ ณภาพ การเอารัดเอาเปรียบนั กท่องเที่ ยว ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนภาพพจน์ดา้ นลบของประเทศด้านยาเสพติดและโสเภณีเด็ก
สําหรับ ด้านการค้า สิ น ค้าส่ง ออกหลัก ส่ วนใหญ่ เป็ นสิ น ค้าอุ ตสาหกรรมที่ มี มูล ค่ า
เพิ่มตํา่ และสินค้าเกษตรขั้นพื้ นฐานโดยสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทอาหารและมิใช่อาหาร
ยังมีน้อยประเภท ทําให้ฐานสินค้าส่งออกค่อนข้างแคบ ขาดความหลากหลาย ขณะเดียวกัน
การส่งออกยังต้องพึ่งพิงตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น จึงมีโอกาสได้รบั
ผลกระทบจากภาวะผันแปรทางเศรษฐกิจในตลาดหลักเหล่านี้ ได้ง่าย ในขณะที่ประเทศไทย
ยังมีอาํ นาจการต่อรองตํา่ ในเวทีระหว่างประเทศ ทําให้ไม่สามารถขยายส่วนแบ่งด้านของตลาด
สินค้าส่งออก รวมทั้งผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจอื่นได้ ความเป็ นเอกภาพในกรอบอาเซียนและ
ความร่วมมื อทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความสําคัญในภาวะที่ การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมีอิทธิพลต่อการค้าและการลงทุนของโลกสูงอย่างที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงทางสังคมอย่างยัง่ ยืน ในส่วนการ
เพิ่ มสมรรถนะและขี ดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ ๙
จําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิตและการค้าของประเทศให้ดาํ เนิ นไป
ในทิศทางเดียวกันในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนของการผลิต
และการตลาด ในขณะเดี ย วกัน ต้อ งคํานึ ง ถึ ง การผสมผสานและความสอดคล้อ งกับ หลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสนั บสนุ นและผลักดันให้เกิดการเพิ่มผลผลิตอย่าง
เป็ นขบวนการในระดับชาติ การมีส่วนร่วมของทุ กฝ่ ายในกระบวนการทํางาน การแบ่ งปั น
ประโยชน์ ร่วมกันของทุกฝ่ ายในสังคม สนั บสนุ นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
พึ่งพาตนเอง รวมถึงการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากธุรกิจขนาดใหญ่ โดยผสมผสาน
ภูมิปัญญาไทยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง
และการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและความรวดเร็วของบริการโครงสร้างพื้ นฐาน ควบคู่
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ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อบรรลุ ผลประโยชน์ ร่วมกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

๑

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ให้ป ระเทศมี ร ากฐานการผลิ ต ที่ แ ข็ งแกร่ ง มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน ใน
ตลาดโลก และกระจายผลสู่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทอย่างทัว่ ถึง สามารถวางรากฐาน
ใ
ห้
คนไทยมีความพร้อมด้านทุนทางปั ญญาในการก้าวเข้าสู่เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกและ
ประเทศได้อย่างเชื่อมัน่ เห็นควรกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา ดังนี้
๑.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับวิสาหกิจ
และหน่ วยผลิตพื้ นฐาน โดยการปรับโครงสร้างของภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการบริการ บนพื้ นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมี ประสิทธิ ภาพและยัง่ ยืน ให้
ความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิง
คุณภาพควบคูไ่ ปกับการกระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ ถึง
๑.๒ สร้า งความเชื่ อ มโยงและความสมดุ ล ระหว่า งเศรษฐกิ จภายในประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยการวางรากฐานและสร้างภูมิคุม้ กันเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ
เสรี นําไปสู่การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ

๒

เป้ าหมาย

๒.๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับ
วิสาหกิจและหน่วยผลิตพื้นฐาน
(๑) ให้ประเทศไทยคงความเป็ นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของโลก โดยเพิ่มส่วน
แบ่งตลาดส่งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็ นแหล่งแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ
๒.๐ ต่อปี โดยที่ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๐.๕ ต่อปี
(๓) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ ๔.๕ ต่อปี โดยผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้ นเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี
๘๕

(๕) สร้างความมัน่ คงของภาคเกษตรโดยขยายกระบวนการพัฒนาเกษตรแบบ
ยัง่ ยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร ด้วยการยกระดับรายได้ควบคู่กับการมีงานทํา และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร
(๖) ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้ น โดยมีวิสาหกิจที่
จดทะเบี ยน คิ ดเป็ นสัด ส่วนไม่ตํา่ กว่าร้อ ยละ ๗๒ ของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
ทั้งหมดในปี ๒๕๔๙
(๗) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้ นอย่างเป็ นระบบมีความต่อเนื่ องใน
การพัฒนาคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และโครงสร้างพื้ นฐาน
(๘) สร้างระบบข้อมูลและตัวชี้ วัดเป็ นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
๒.๒ สร้างความเชื่อมโยงและความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ โดยการสร้างรากฐานและสร้างภูมิคมุ ้ กันเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจเสรี
(๑) ให้การส่งออกสินค้าขยายตัวไม่ตํา่ กว่าร้อยละ ๖ ต่อปี โดยเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดส่งออกของไทย ให้อยูใ่ นระดับร้อยละ ๑.๑ ของตลาดโลก ในปี ๒๕๔๙
(๒) ให้มีนโยบายการลงทุนที่เอื้ อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว
โดยมุ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับการส่งเสริมการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการริเริ่มสร้างเทคโนโลยีดว้ ยตนเอง
(๓) รายได้จากนั กท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้ น โดยเฉลี่ยร้อยละ ๗-๘ ต่อปี
และให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้ นไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ ๓ ต่อปี

๓

แนวทางการพัฒนา

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการเสริมสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญในการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙ จํา เป็ นต้อ งให้
ความสําคัญต่อการปรับโครงสร้างการผลิตและการค้าให้สอดคล้องและสนั บสนุ นซึ่งกันและ
กัน โดยอาศัย ปั จจัย หลัก ที่ สําคัญ ได้แก่ ทัก ษะและองค์ค วามรูข้ องคน วิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การบริ ห ารจัด การ และการยกระดั บ คุ ณ ภาพโครงสร้า งพื้ นฐาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและคุ ณภาพของกระบวนการผลิตและความคล่องตัวด้านการตลาด คํานึ งถึ ง
สมดุลกับการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะต้องดําเนิ นการควบคู่ไปกับ
การสร้างและผลักดันการเพิ่มผลผลิตอย่างเป็ นขบวนการในระดับชาติ การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ธุ รกิจชุ มชน รวมทั้งการปรับระบบการเจรจาการค้าและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีเอกภาพสร้างอํานาจต่อรอง และขยายศักยภาพการ
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ลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ดา้ นการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบทบาทมากขึ้ นในการพัฒนา ซึ่งจะทําให้ภาคการผลิต
การค้า และบริการของประเทศมีส่วนสําคัญในการฟื้ นฟูระบบเศรษฐกิจให้เกิดเสถียรภาพ มี
ภูมิคุม้ กัน และสามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยมีแนวทางการพัฒนาตามลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้
๓.๑ การปรับ โครงสร้างการผลิตและการค้าให้ด าํ เนิ น ไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน
เพื่ อเสริ ม สร้างความเข้ม แข็ ง พึ่ งพาตนเองและสร้างภู มิ คุ ้ม กัน ของระบบเศรษฐกิ จ
โดยรวม
(๑) ปรับกระบวนการผลิ ตและวิธีการผลิ ตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการ โดย
(๑.๑) สร้างมูล ค่าเพิ่ มของวัตถุ ดิบการเกษตร โดยส่งเสริม การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น พัฒนาระบบงานวิจยั และบุคลากรวิจยั ทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป
พร้อมทั้งสนั บสนุ นการผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดต้นทุนการผลิตและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดผูบ้ ริโภคทั้งในและต่างประเทศ
(๑.๒) เร่ ง รัด การพั ฒ นาการแปรรู ป สิ น ค้า เกษตร และอุ ต สาหกรรม
การเกษตรในรูปอาหารและไม่ใช่อาหารที่มีศักยภาพในการขยายสัดส่วนการตลาดและการ
ส่งออก โดยนํ าเอาเทคโนโลยี ผลการวิจยั และพัฒนา มาใช้ในเชิงพาณิ ชย์เพื่อการเพิ่มมูลค่า
ของปั จจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกอย่างต่อเนื่ อง
(๑.๓) เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ให้มีขีดความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการได้ สามารถตัดสินใจและวางแผนการผลิ ต
เชื่ อมโยงกับการตลาด การเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดการ มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารด้าน
การผลิต ราคาสินค้า และการตลาดเป็ นเครื่องมือในการทําธุ รกิจ รวมทั้งการแปรรูปสินค้า
และการตลาด โดยใช้หลักสหกรณ์
(๑.๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตที่ แท้จริง เพื่อให้ทันกับ
การปรับเปลี่ ยนโครงสร้างการผลิตและตลาดแรงงาน โดยพัฒ นากลไกและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันฝึ กอบรม สถาบันเฉพาะ
ทาง และสถานประกอบการในภาคการผลิตต่างๆ
๘๗

(๑.๕) สนั บ สนุ น ให้ส ถาบัน เฉพาะทางมีค วามเข้ม แข็ง สามารถเป็ น
ศูน ย์ก ลางการให้บ ริการแก่ผู ป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะ
อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น และอุ ตสาหกรรมวิศ วการ ทั้งในด้านประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต การ
พัฒ นาบุ ค ลากร เทคโนโลยี การตลาด รวมทั้ ง คุ ณ ภาพสิ น ค้า ให้ไ ด้ม าตรฐาน โดยการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองค์กรทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑.๖) ปรับโครงสร้างภาษี เพื่อสนับสนุ นการพัฒนากิจกรรมการผลิตที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุ ดิบและชิ้ นส่วน และการ
นํ าเข้า ปรับ ใช้ หรื อ พัฒ นาเทคโนโลยี ทัน สมัย เพื่ อ ใช้ในการลดต้น ทุ น และผลิ ต สิ น ค้าที่ มี
คุณภาพสูง โดยให้องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในภาคการผลิตเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่ไปด้วย
(๑.๗) ให้ค วามสําคัญ กับ การถ่ ายทอดเทคโนโลยีให้ส อดคล้อ งกับ ทิ ศ
ทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยสนับสนุ นการลงทุนและการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างวิสาหกิจข้ามชาติและวิสาหกิจท้องถิ่น
(๑.๘) พัฒ นาระบบโครงสร้า งพื้ นฐานที่ มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐาน เพื่ อ
อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิ ภาพของผูป้ ระกอบการในการเข้าถึ งและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการผลิ ตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุ นการ
ผลิต การประกอบการธุรกรรมและขยายโอกาสทางการตลาด
(๑.๙) ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุ ณภาพของประเทศ เพื่อให้เป็ นกลไก
ส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพผลิตภัณ ฑ์ อาทิ ระบบมาตรวิทยา ระบบมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์
ระบบทดสอบผลิตภัณฑ์ และระบบรับรองระบบงานให้เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและ
สามารถรองรับความต้องการของภาคการผลิต
(๒) เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิ ตไปสู่
ตลาด และเตรียมความพร้อมเพื่อแสวงโอกาสจากการค้าเสรี โดย
(๒.๑) ปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตรทุ กระดับให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิตอย่างเพียงพอ ให้สามารถสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่าง
ตลาดท้องถิ่ น ตลาดกลางสิ นค้าเกษตรในระดับภูมิ ภาคและระดับประเทศ และตลาดซื้ อขาย
สิ นค้าเกษตรล่ วงหน้ าให้มี ขี ดความสามารถในการกระจายผลผลิ ตไปยังผู ้บริ โภคได้อ ย่า ง
กว้างขวาง
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(๒.๒) กระจายตลาดสินค้าส่งออกไทยที่มีศักยภาพสูงให้กว้างขวางเพื่อ
ลดผลกระทบจากการพึ่งพิงตลาดหลัก โดยส่งเสริมภาคเอกชนในการขยายลู่ทางการตลาด
ของสินค้าไทยร่วมกับกลุ่มเศรษฐกิจและประเทศต่างๆ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี การผนึ ก
พลังร่วมกันของหน่ วยงานภาครัฐในต่ างประเทศ รวมทั้งการพัฒ นาสิ นค้าที่ มีเครื่ องหมาย
การค้าของตนเองที่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน มีการวางระบบการขายและกระจายสินค้าอย่าง
ครบวงจร พร้อมทั้งใช้มาตรการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น การซื้ อขายแบบให้
สินเชื่อและการค้าต่างตอบแทน
(๒.๓) ส่ ง เสริ ม การใช้พ าณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ใ นการจั ด หาและเป็ น
ช่องทางการตลาดในการกระจายสินค้า โดยให้ความรูท้ ี่ถูกต้องและเหมาะสมแก่ผูป้ ระกอบการ
และผูบ้ ริโภค เตรียมความพร้อมในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งด้านบุคลากรระบบ
โครงสร้างพื้ นฐาน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และสนั บสนุ นกลไกที่จาํ เป็ นต่อการสร้าง
หลักประกันและความเชื่อมัน่ ให้แก่ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค รวมทั้งส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ามามีบทบาทในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ตลอดจนร่ว มมือ
กับกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในการผลักดันพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ระหว่างประเทศ
(๒.๔) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
ให้สามารถให้บริการข้อมูลแก่กลไกที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถบริการข้อมูลด้านการค้า การตลาด
และการลงทุน แก่หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นํ าไปสู่การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละพื้ นที่
(๒.๕) ทบทวน ปรับปรุ งกฎระเบี ยบและกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าและการลงทุน และการนํ ากฎหมายที่จาํ เป็ นมาใช้ เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างหลักประกัน สร้างความเชื่อมัน่ และความปลอดภัย
ของสังคม รวมทั้งพัฒ นาสถาบันและบุ คลากรที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับ ใช้กฎหมาย เพื่อให้
กฎหมายสามารถบังคับใช้และส่งผลต่อการสร้างความสมดุลของการเปิ ดรับกระแสเศรษฐกิจ
โลกและการคุม้ ครองภาคการผลิตและผูบ้ ริโภคภายในประเทศ
(๓) สร้างความสมดุลระหว่ างการผลิตกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดย
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(๓.๑) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืนโดยให้เกษตรกร
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร และได้รบั การสนับสนุ นจากภาครัฐ
ในหลายๆ รูปแบบ
(๓.๒) ขยายการพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืนเพื่อสร้างดุลยภาพของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้การเกษตรยัง่ ยืน
อยู่รอดได้ในเชิงพาณิ ชย์ โดยให้มีการจําแนกประเภทกิจกรรมทางการเกษตรแบบยัง่ ยืนที่ มี
โอกาสในการพัฒนาสูง ให้เหมาะสมกับสภาพพื้ นที่และช่องทางการตลาดที่แตกต่างกัน

(๓.๓) สร้างระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงการเกษตรแบบยัง่ ยืนและ
ระบบเศรษฐกิจชุ มชน พร้อมทั้งพิจารณาจัดทํามาตรฐานการผลิ ตและคุ ณภาพสินค้าเกษตร
แบบยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรูแ้ ก่ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคให้
ตระหนักในเรื่องคุณภาพของสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
(๓.๔) สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจให้เแก่เกษตรกรเพื่อลดปริมาณการใช้
สารเคมีการเกษตรอย่างทัว่ ถึง เพื่อส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้แพร่หลาย พร้อมทั้ง
เร่งรัดการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมีการเกษตรและให้มีการขยายผลใน
เชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง
๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้ นฐานทั้งด้านระบบการ
ขนส่ ง สื่ อ สารโทรคมนาคม พลั ง งาน และสาธารณู ป การเพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม
สมรรถนะภาคการผลิตและบริการ โดย
(๑) ใช้ประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พฒ
ั นาขึ้นแล้วให้คุม้ ค่า
โดยให้ความสําคัญกับการจัดการดูแลบํารุงรักษาที่ มีประสิ ทธิ ภ าพและการเพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัย มีราคาที่เหมาะสม เพื่อสนั บสนุ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายโทรคมนาคม ท่าอากาศยาน
และท่าเรือหลัก รวมทั้งกิจการพาณิชย์นาวี ให้มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว
เพื่อสนับสนุ นการเพิ่มสมรรถนะของภาคการผลิตและบริการของประเทศ
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(๓) จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการอย่ างมี คุณภาพ มีความ
มัน่ คงในระดับราคาที่เหมาะสม และพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ประโยชน์ เชิง
พาณิชย์
(๔) ปรับ ปรุง กระบวนการจัด เตรีย มโครงการให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ โดย
คํานึ งถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ภาระหนี้ ของประเทศ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตของชุมชน และสนับสนุ นให้มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในการพัฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐาน รวมทั้ ง มี ก ารดํา เนิ น การตามขั้น ตอนของระเบี ย บและ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งอย่ า งเคร่ ง ครัด เพื่ อ ให้ก ารบริ ห ารจัด การด้า นโครงสร้า งพื้ นฐานมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดการยอมรับจากประชาชน

(๕) ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างเป็ นขัน้ ตอน โดยให้ความสําคัญใน
การเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านการปรับองค์ก รและการพัฒ นาบุ คลากรของหน่ วยงาน
เพื่ อ ให้เกิ ดการบริ ห ารจัด การที่ ดี สนั บ สนุ น บทบาทการลงทุ น ของภาคเอกชนที่ คํ านึ งถึ ง
ประสิทธิ ภาพการให้บริการเพื่อลดภาระการลงทุ นภาครัฐ และเป็ นทางเลือกให้ประชาชน
ได้รบั บริการที่ดีมีคุณภาพดีขึ้น ขณะเดียวกันมีการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลโครงสร้างพื้ นฐาน
รายสาขาให้ไ ด้ม าตรฐาน ทั้ ง ในด้า นคุ ณ ภาพและอั ต ราค่ า บริ ก าร เพื่ อ ให้ก ารแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจเกิดความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริการ และเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม
๓.๓ สร้างและผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตของประเทศเพื่อการแข่งขันและ
การพัฒนาที่ย ั ่งยืน โดย
(๑) พัฒนาปั จจัยหลักในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ การสร้างให้เกิด
จิตสํานึ กในการเพิ่มผลผลิตของคนในชาติ การพัฒนาทักษะของคน การพัฒ นาเทคโนโลยี
การพัฒ นาระบบข้อ มูล พื้ นฐานและดัช นี ชี้ วัด การติด ตามประเมิน ผลเพื ่อ สนั บสนุ น และ
ผลักดันให้แผนพัฒนาของชาติทุกด้านและทุกระดับเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) พัฒนาเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน โดยให้มีองค์กรที่เป็ นมืออาชีพ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทําหน้าที่
เป็ นแกนกลางในการประสาน เชื่อมโยง และผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตในระดับประเทศ
ไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่ อง
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(๓) พัฒนากฎหมายและองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้มี
ความเข้มแข็ง และสนับสนุ นผูป้ ระกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
๓.๔ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน เพื่อการสร้าง
งานและขยายฐานการผลิตให้มั ่นคงและยั ่งยืน
(๑) สนับสนุ นการพัฒนาระบบบริหารจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดย
(๑.๑) พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเป็ นระบบและครบ
วงจร เพื่อให้เกิดการสนับสนุ นและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน นํ าไปสู่การขยายฐานด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการของภาคการผลิตและบริการ โดยส่งเสริมการรับช่วงและ
เชื่อมโยงการผลิตระหว่างกิจการอุตสาหกรรมในลักษณะของกลุ่ มอุ ตสาหกรรม ฝึ กอบรม
ผูป้ ระกอบการในด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพิ่มการลงทุนด้านวิจยั
และพัฒนา
(๑.๒) สนั บ สนุ น ให้มี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยวิส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อ มให้สามารถเชื่อ มโยงกับ ธุ รกิ จขนาดใหญ่ โดยใช้ม าตรการจูงใจ เพื่ อ ให้เกิ ด การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการตลาดทุกระดับร่วมกัน
(๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจชุมชน โดย
(๒.๑) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจชุมชน โดยส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมื อภาครัฐ ภาคเอกชน ชุ มชน และภาคี การพัฒ นาต่างๆ ในการ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในรูปเครือข่ายเศรษฐกิจชุ มชน จัดทําระบบข้อมูลสินค้าชุ มชน
สนั บสนุ นการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ที่เน้นการนํ าวัตถุดิบในท้องถิ่น
มาใช้ป ระโยชน์ จากภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ โดยให้ชุ ม ชนสามารถบริ ห ารจัด การได้ด ว้ ย
ตนเองตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
(๒.๒) เพิ่ ม ปริ ม าณสิ น เชื่ อ ให้แ ก่ เ กษตรกร สถาบั น เกษตรกร และ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบอาชีพและดําเนิ นธุรกิจอย่าง
เพี ย งพอตามความจํา เป็ น รวมทั้ ง พัฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยสิ น เชื่ อ ให้เชื่ อ มโยงกับ สถาบั น
เกษตรกรและกลุ่มผูป้ ระกอบการ
(๒.๓) สนั บสนุ นกระบวนการสหกรณ์ให้เป็ นองค์กรทางเศรษฐกิจที่ จะ
ส่ งเสริ ม การผลิ ต ของชุ ม ชน รวมทั้งเป็ นกลไกสํา คัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สังคม และ
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การเมืองภาคประชาชน พร้อมทั้งสนั บสนุ นให้บรรจุในหลักสูตรการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์
แนวคิดแก่ชุมชน
๓.๕ ปรับ ปรุ งระบบการเจรจาและความร่วมมื อ ในเวที ระหว่ างประเทศด้า น
เศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุน
(๑) การสร้า งเอกภาพในการเจรจาทางการค้า และความร่ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดย
(๑.๑) ให้มีการกําหนดทิศทางในการเจรจาการค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็ นแกนกลางร่วมกับกลไกระดับนโยบาย
เฉพาะด้านในการจัดทํายุทธศาสตร์ เพื่อกําหนดภารกิจ และการแบ่งงานกันทํา รวมทั้งการ
ประสานงานระหว่างกัน
(๑.๒) กําหนดกลไกในการดําเนิ นการเจรจาการค้าและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี ให้มีความชัดเจน รวมทั้งระบบการประสานงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กาํ หนดให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
(๑.๓) สนั บสนุ นใหัภาคเอกชนมีการรวมตัวกันในการกําหนดท่าที ของ
ประเทศร่วมกับภาครัฐในการเจรจาและร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกรอบต่างๆ
(๒) เสริมสร้างอํานาจการต่อรองของไทยในเวที เศรษฐกิ จ การค้า การ
ลงทุนระหว่างประเทศ
(๒.๑) แสวงหาโอกาสสร้างเงื่อนไขใหัไทยและมิตรประเทศสามารถเข้า
ไปมีบทบาทมากขึ้ น ในการกําหนดทิศทาง การสร้างกฎระเบียบและรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่า งประเทศด้า นการค้า การลงทุน และการเงิน ระหว่า งประเทศให้ส อดคล้อ งกับ
ผลประโยชน์ และทิศทางในการพัฒนาประเทศของไทย
(๒.๒) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
กับประเทศในภูมิภาค เช่น อาเซียน เอเปค อาเซม เพื่อ การขยายตลาดสิ น ค้าและบริการ
รวมทั้งการเพิ่มแหล่งวัตถุ ดิบสําหรับผลิตสินค้าที่ มี ศักยภาพ ตลอดจนการขายบริการด้าน
การศึกษา ท่องเที่ยว และสาธารณสุข ที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขัน

๙๓

(๓) ส่งเสริมความร่วมมื อทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยาย
โอกาสด้า นการค้า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง เพิ่ มศั ก ยภาพในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน นําไปสู่การพึ่ งพาซึ่ งกันและกัน และยกระดับคุณภาพชี วิตของคนใน
ภูมิภาค โดย
(๓.๑) ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการท่ องเที่ ยวกับ ประเทศในกลุ่ มอาเซี ยนและอิ น โดจีน โดยเฉพาะการสนั บสนุ นการ
ดําเนิ นการด้านตลาดร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค และการพัฒนา
โครงข่ายโครงสร้างพื้ นฐานระหว่างแหล่ งท่องเที่ ยวภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน

(๓.๒) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกันให้เป็ นพื้ นที่
เศรษฐกิ จ ที่ ส ามารถสนั บ สนุ นการประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ตามแนวพื้ นที่ เขต
เศรษฐกิจ เพื่อนํ าไปสู่การใช้ประโยชน์ ในทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมขีด
ความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๓.๓) ร่วมมือกับประเทศที่สามและ/หรือองค์กรระหว่างประเทศในการ
ฟื้ นฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน โดยการกระตุน้ ธุรกิจด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวในพื้ นที่เศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ
๓.๖ ส่งเสริมการค้าบริการที่มีศักยภาพเพื่อสร้างงาน กระจายรายได้ และหา
รายได้จากเงินตราต่างประเทศ
(๑) พัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่งั ยืนเพื่อเพิ่มการจ้างงาน และกระจายรายได้
สู่ชุมชน โดย
(๑.๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการขยายตัวของ
นั กท่ อ งเที่ ยวไทยและต่ างประเทศ โดยการพัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงกลุ่ม พื้ นที่ พร้อ มทั้ง
สนับสนุ นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้ นที่ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคํานึ งถึงขีด
ความสามารถของพื้ นที่ในการรองรับนั กท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ อย่างถูกวิธี

๙๔

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
การกีฬา สวนสุขภาพ และสวนสนุ ก
(๑.๒) ปรับปรุงคุ ณ ภาพด้านการบริก ารและผลิ ตภัณ ฑ์ที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
การท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ โดยให้ความสําคัญต่อการ
เพิ่มและกวดขันมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนั กท่องเที่ยว การแก้ไขปั ญหาการหลอกลวง
เอารั ด เอาเปรี ย บนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะด้านการเข้าออกประเทศ การเดินทางในประเทศ การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย รวมทั้งพัฒ นาบุ คลากรทางการท่ อ งเที่ ยวให้มีคุ ณ ภาพและปริมาณสอดคล้องกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภท

(๑.๓) ส่งเสริมบทบาทชุ มชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมใน
การบริ ห ารจัด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งครบวงจร ทั้ ง การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การ
บํา รุ งรัก ษา และการพัฒ นาสิ่ ง อํา นวยความสะดวกด้า นการท่ อ งเที่ ย ว โดยรณรงค์ส ร้า ง
จิตสํานึ กและเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งสนั บสนุ นให้มีการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพื้ นบ้านและบริการใน
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยว
(๑.๔) ให้ความสําคัญ กับ กลุ่ม เป้ าหมายนั ก ท่ อ งเที่ ยวที่ มี ระยะพักนาน
และนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มการประชุม การจัด
นิ ทรรศการนานาชาติ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ นรางวัล เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นของรายได้ต่ อ
นักท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยให้มีระบบ
บริ ห ารจัด การเฉพาะขึ้ นมารับ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง ให้มี ศู น ย์ป ระชุ ม และศู น ย์แ สดงสิ น ค้า
นานาชาติในเมืองหลักที่มีศกั ยภาพขึ้ นมารองรับ
(๑.๕) ประชาสัมพัน ธ์และสร้างจิตสํานึ กการท่ องเที่ ยวอย่างมี คุณ ภาพ
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมากขึ้ น และเร่งรัดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้รบั การพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้ นที่ เพื่อการ
สร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น

๙๕

(๒) พัฒ นาธุรกิจ บริการที่ มีศั ก ยภาพ เพื่อเป็ นแหล่ ง สร้างและกระจาย
รายได้ใหม่ท่ีสาํ คัญ โดย
(๒.๑) สนั บสนุ นบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริ มสุ ขภาพสําหรับชาว
ต่างประเทศ โดยจัดให้มีองค์กรทําหน้าที่ควบคุมดูแล กําหนดมาตรฐานรองรับคุณภาพบริการ
ของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของเอกชน รวมทั้งส่งเสริ มการศึ กษา วิจัย และพัฒ นา
คุณภาพบริการด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของไทยให้ทนั สมัย โดยเฉพาะแพทย์
แผนไทยและยาสมุ น ไพร โดยปรับ ปรุ งกฎ ระเบี ย บ ให้สามารถรับ รองมาตรฐานการขึ้ น
ทะเบียนยาได้
(๒.๒) สนั บสนุ นธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร โดยให้มีมาตรการ
จูงใจเพื่อกระตุน้ ให้ผูป้ ระกอบการภัตตาคารและร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หันมาควบคุ มดูแลมาตรฐานและสุ ขอนามัยของตนเองให้มากขึ้ นเพื่อคุ ณ ภาพชีวิตที่ ดีของ
ผู บ้ ริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพัน ธ์การจัดงาน
เทศกาลอาหารไทยให้เป็ นที่รจู ้ กั อย่างแพร่หลายอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง

(๒.๓) ส่งเสริมบริการด้านการศึ กษาของประเทศให้มีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับ รวมทั้งสนั บสนุ นการศึ กษานานาชาติและฝึ กอบรมวิชาชีพเฉพาะด้านสําหรับชาว
ต่างประเทศ โดยปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้ ออํานวยต่อการเดินทางเข้ามาศึกษาและฝึ กอบรม
ในประเทศ โดยเฉพาะหลั ก สู ต รระยะสั้น และจัด ระบบการศึ ก ษาและฝึ กอบรม ให้เป็ น
มาตรฐานสากลที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงและประสานกับ สถาบั น การศึ ก ษาระหว่า งประเทศ
สําหรับเป็ นทางเลือกสําหรับผูต้ อ้ งการศึกษาต่อต่างประเทศ
(๒.๔) ส่ ง เสริ ม การออกแบบทางสถาปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรม และงาน
ออกแบบอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุ นการออกไปรับงานธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศ เพื่อเป็ นการ
ส่งออกด้านบริการ โดยให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ

๙๖

บ ท ที่ ๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็ งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศมีสาเหตุประการหนึ่ งจากซึ่งได้ในเวทีโลกตามลําดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกลับลดตํา่ ลงอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในทางการผลิ ต เนื่ องจากไทยไม่ ส ามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับ โครงสร้างและเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โดยใช้เทคโนโลยี ในขณะที่ ปั จ จัย การผลิ ต หลั ก คื อ แรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในภาวะสูญเสียความได้เปรียบ ดังจะเห็นได้จากพืชเกษตรหลักขาด
ความหลากหลายและไม่ ส ามารถแข่ ง ขัน กั บ ประเทศคู่ แ ข่ ง ได้ มี ก ารใช้ปั จจัย การผลิ ต
โดยเฉพาะที่ดินและนํ้ าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตการเกษตรต่อไร่ไม่คุม้ ค่า เพราะต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีและปุ๋ ยจากต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เน้นการใช้ทกั ษะแรงงาน
ในการประกอบชิ้ นส่วน ต้องพึ่งพาการนํ าเข้าองค์ประกอบหลักจากต่างประเทศ อีกทั้งไม่
สามารถประยุกต์ใช้พฒ
ั นาดัดแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ส่งผลให้ตน้ ทุนการ
ผลิตสูง นอกจากนี้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศยังไม่เกื้ อหนุ นต่อภาคการ
ผลิต ดังกล่าว โดยบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ งานวิจยั ไม่สามารถสร้างองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีที่นําไปใช้ประโยชน์ ได้ จึง
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด ดังนั้ น กระแสการพัฒนาของโลกกําลังมุ่ง
สู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ ซึ่งจะทําให้แนวโน้มการแข่งขันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้ น ตจําเป็ น
ต้อ งเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน โดยใช้ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี เพื่ อ อย่างจริงจัง ให้มี บ ทบาทต่ อ การฟื้ นตัวจากวิ กฤตและสามารถการพัฒ นา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ โดยแนวทางที่ สําคัญ คือ ประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยี และสนั บสนุ นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและ
บริการ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและเกษตรกรผูใ้ ช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีในการกําหนด
แนวทางดําเนิ นการเฉพาะสาขาเพื่อ และเร่งพัฒนาสังคมไทยให้มีพื้นฐานความรู ้ ความคิด
ทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ เป็ นความ
ต้อ งการทั้ ง ด้า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพอย่ า งพอเพี ย ง รวมทั้ ง ยกระดั บ การใช้แ ละพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การพัฒนาชุ มชน และการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งเพื่อทําให้เกิดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้ นฐานทางเทคโนโลยี อันจะเป็ นการ
สร้างบรรยากาศการลงทุ น ในกิ จการที่ ใช้เทคโนโลยีสูงในระยะต่ อไป ในการนี้ จําเป็ นต้อ ง
ปฏิรปู การบริหารจัดการงานให้เป็ นไปในเร่งรัดและเชิงรุก ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
มีอยู่แล้ว เพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างกลไกการกระจาย
๙๗

ความรูแ้ ละบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่คนในชนบท เพื่อลดช่องว่างทางสังคม
แ ล ะ เพิ่ ม โ อ ก า ส ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ส่ ว น ใ ห ญ่ ข อ ง ป ร ะ เท ศ
วัตถุประสงค์
๑
เพื่อให้การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือในการ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานสําหรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ดุลยภาพ
สามารถก้าวตามโลกได้อ ย่ า งรู ้เท่ า ทั น และสร้างความเป็ นธรรมในสั งคม จึ งได้กํ าหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนาไว้ ดังนี้
๑.๑ พัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็ นเครื่องมือในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิต ให้สามารถประยุกต์และพัฒ นาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่ นและเทคโนโลยีทันสมัย
เพื่อนํ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเหมาะสมในการฟื้ นฟูและพัฒ นาเศรษฐกิจ ในการฟื้ นฟู
การแก้ไขปั ญหาความยากจน และการรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๒ เสริ ม สร้า งพื้ นฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้กั บ สั ง คมไทยการ
สนั บสนุ นการปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาของประเทศ เพื่อความอยูร่ อดทางเศรษฐกิจของ
ไทย

๒

เป้ าหมาย
๒.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการฟื้ นฟูทางเศรษฐกิจ

(๑)๒.๑
เพิ่มความสามารถในการประยุ กต์ ประดิษฐ์ นวัตกรรม และความรู ้
ทางเทคนิ ค เพื่อเพิ่มผลิตภาพรวมในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ตามเป้ าหมาย
การปรับโครงสร้างภาคการผลิต
(๒) ให้มีกลไกและเครือข่าย
(๓)การแพร่กระจายและถ่ ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่
ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต รวม ถึ งป ระช าช น ใน ทุ ก ภู มิ ภ าค ทั ่ ว ป ระเท ศ ผ่ าน ศู น ย์ บ ริ ก าร
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระดับจังหวัดและระบบเครือข่ายสารสนเทศจากส่วนกลางสู่ระดับตําบล
รวมทั้งอินเทอร์เน็ ตสู่ตาํ บล และการใช้อินเทอร์เน็ ตในโรงเรียนที่มีความพร้อม และเร่งปรับ
ระบบการจัดการภาครัฐให้เข้าสู่รฐั บาลอิเล็กทรอนิ กส์
(๑) เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
เป็ นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือให้ภาครัฐสนั บสนุ น
ค่าใช้จา่ ยการวิจยั และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยเน้น

๙๘

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กบั การใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร คนยากจน และผูด้ อ้ ยโอกาส
(๓)๔ เพิ่มจํานวนนักวิจยั ของประเทศเป็ น ๓.๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๕ เพิ่ ม คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นทุ ก ระดั บ
การศึ ก ษาและเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของนั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ต่ อ กลุ่ ม
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ให้มากขึ้ น

๓

แนวทางการพัฒนา

เพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทในการสนั บสนุ นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ และ
การอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนพัฒนาฯ
ฉ บั บ ที่ ๙ จึ ง มุ่ ง เน้ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ เ ท ค โน โล ยี ที่ มี อ ยู่ ก า ร พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ ่น การพัฒ นานวัต กรรมที ่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาด การ
เสริม สร้า งพื้ นฐานความคิด แบบวิท ยาศาสตร์ให้ก บั สัง คมไทย และพัฒ นาบุค ลากรด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะครู/อาจารย์นักวิจยั บุคลากรสารสนเทศให้ทนั ต่อการ
ใช้งาน รวมทั้งยกระดับ การพัฒ นาและใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ นํ าไปสู่
เศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู ้ และปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้เป็ นไปในเชิงรุก มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็ นหลัก ทั้งนี้ ได้จดั ลําดับ
ความสําคัญของการดําเนิ นงานไว้ ดังนี้
๓.๑ การประยุกต์ใช้และการพัฒนาเทคโนโลยี ให้ความสําคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิ ต เพื่ อ สร้างความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ลดสัด ส่ วนการพึ่ งพาเทคโนโลยี จาก
ต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ สูงสุด ให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเอง
ได้ โดยสนั บ สนุ น การวิจัย และพัฒ นาตามศักยภาพของคนไทย นํ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ดัดแปลงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่ น และนํ าไปใช้ประโยชน์ ในภาคการผลิตได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งสนั บสนุ นให้ภาคเอกชนเป็ นผูน้ ํ า
ด้านการวิจยั และพัฒนา ให้มีการพัฒนานวัตกรรม สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ และสร้างผลิตภัณฑ์
จากการวิจัยมาใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ชย์ อัน จะนํ าไปสู่ก ารเสริ ม สร้างสมรรถนะและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับ โดยสนั บสนุ นให้ภาคเอกชน
และเกษตรกรผู ้ใ ช้ป ระโยชน์ เป็ นผู ้ชี้ นํ า แนวทางและประเภทของการวิ จัย พั ฒ นา และ
นวัตกรรม โดย

๙๙

(๑) สนับสนุ นการดัดแปลง ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีท่ีมีอยู่
โดย
(๑.๑) สาขาการเกษตร เน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิ ตทางการเกษตร
และการพึ่ งพาตนเอง รวมทั้ ง สร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยส่ งเสริ ม การวิ จัย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒ นาพัน ธุ ์พืช และพัน ธุ ์ส ตั ว์ข องไทย ปุ๋ ยและอาหารสัตว์ การควบคุม
และกํา จัด ศัต รูพืช การกําจัดของเสี ย เพิ่ มคุ ณ ภาพและผลผลิตต่อพื้ นที่ พัฒ นาเทคโนโลยี
ประหยัดนํ้ าและเทคโนโลยีสาํ หรับระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการการผลิตและเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพ ยากรทางการเกษตร พัฒ นากระบวนการผลิ ตและการแปรรูป ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เน้ น
ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารสมุ น ไพรเพื่อ เสริมสร้างสุ ขภาพและยารักษาโรค รวมทั้งการอนุ รักษ์ และ
พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
(๑.๒) สาขาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ สนั บสนุ นการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยส่งเสริมการวิจยั
พัฒ นาเกี่ยวกับการออกแบบวัสดุ ทางวิศวกรรม กระบวนการผลิ ตและวิธีการผลิต รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐานอาชีวอนามัย
โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและเทคโนโลยีการแยกชิ้ นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนํ า
วัสดุกลับมาใช้ใหม่
(๑.๓) สาขาสุขภาพและสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
และทดแทนการนําเข้า ให้พึ่งตนเองได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยส่งเสริม
การวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
รักษา และฟื้ นฟู รวมถึ งการวิจัย และพัฒ นาทั้งเคมี ภัณ ฑ์ ชี วภัณ ฑ์ และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ตลอดจนให้มีการผลิตยาหลักขึ้ นภายในประเทศในการรักษาโรคสามัญให้เพียงพอกับความ
ต้องการในทุกสภาวการณ์
(๑.๔) สาขาพลังงาน มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานโดยส่งเสริม
การวิจยั เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทดแทนประเภทต่างๆ เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิ ตย์ เพื่อให้มีการใช้เชื้ อเพลิง
ฟอสซิลน้อยลง โดยมุ่งลดอัตราการเพิ่มของการใช้พลังงานให้ตาํ ่ กว่าอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ

๑๐๐

(๑.๕) สาขาสิ่งแวดล้อม เพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตของประชาชนและให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็ นโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและมี
ความพร้อมในการรองรับมาตรการการค้าที่ใช้เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีโลก โดยพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม ขจัดมลพิษและนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด เพื่อป้ องกันและควบคุ มมลพิษ การสร้างองค์ความรูข้ องการจัดการและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการป้ องกันและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ รวมทั้งวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและขจัดมลพิษเพื่อทดแทนการนําเข้าและส่งเสริมการส่งออก
(๑.๖) สาขาการบริการและการพาณิชย์ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจทดแทนการนํ าเข้าและลดการขาดดุ ลทางการค้า ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิ ท ธิ ภาพการจัดการของสาขาการค้า การขนส่ ง การเงิน และการท่ องเที่ ยว โดย
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม พัฒนาบริการใหม่ๆ ให้
สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา และต้นทุนตํา่ สร้างความพึงพอใจ
และมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภค
(๑.๗) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นเครื่องมือสําคัญในการสร้าง
สมรรถนะการแข่งขันของประเทศและการก้าวเข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งนี้ การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องดําเนิ นการให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่ นๆ อย่างเป็ นองค์รวม เกิดประโยชน์ สูงสุด เช่น
การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเครื่อ งใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไมโคร
อิเล็กทรอนิ กส์ การเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบโทรคมนาคม รวมทั้งให้ความสําคัญกับการ
วิจยั และพัฒนาการออกแบบและการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มี
ระบบเครือข่ายข้อมูลที่รวดเร็ว เชื่อถือได้และราคาประหยัด โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของภาคเศรษฐกิจ การบริการของภาครัฐให้เข้าถึงคนในชนบทและทุกระดับการศึกษา พร้อม
กับเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคแรงงาน

(๒) ปรับกระบวนทรรศน์การวิจยั และพัฒนา โดย
(๒.๑) จัด ระบบกองทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จัย และพัฒ นาที่ มี อ ยู่ให้มี
เอกภาพ ให้ความสําคัญต่อการประยุกต์ การประดิษฐ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลทาง
ปฏิ บัติ ต่อ การพัฒ นาประเทศ และเปิ ดโอกาสให้บุ คคลทัว่ ไปที่ มีค วามคิ ดริ เริ่ม และความ
๑๐๑

เชี่ ย วชาญมี โ อกาสได้รั บ การสนั บสนุ นด้ว ย โดยรั ฐ พิ จ ารณ าจั ด หาแหล่ ง เงิ น สมทบ
นอกเหนื อ จากงบประมาณแผ่ น ดิ น ทั้ ง จากภายในและภายนอก ร่ ว มกั บ เงิ น สมทบจาก
ภาคเอกชน
(๒.๒) ปรับยึด รวมทั้งเปลี่ยนกฎระเบียบของรัฐที่เอื้ อต่อการวิจยั ที่มุ่งผล
ในการเลื่อนตําแหน่ งเป็ นการสนั บสนุ นการวิจยั ที่เกิดประโยชน์ ต่อประเทศ นํ าความต้องการ
ของภาคเอกชนเป็ นเป้ าหมายของการพัฒ นาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลัก ดัน ให้
เอกชนลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาโดยทบทวนกําหนดมาตรการจูงใจทางการเงินและการ
คลัง และพัฒ นามาตรการจูงใจใหม่ๆ รวมทั้งลดขั้นตอนเพื่อช่วยในการส่งเสริมการพัฒ นา
เทคโนโลยีของตนเอง
(๒.๓) ส่งเสริม ให้เกิ ดความร่ว มมื อ ระหว่างภาครัฐ สถาบัน การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึ กษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒ นาขีดความสามารถด้านวการออกแบบ
และวิศวกรรมการผลิต รวมทั้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและหน่ วยบ่ม
เพาะเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุ นการวิจยั เชิงนวัตกรรม การออกแบบ และการวิศวกรรมให้
มากขึ้ น
(๒.๔) เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันวิจยั ภาครัฐ มหาวิทยาลัย บริษัท/
สถาบันเอกชนในการให้บริการ และสนั บสนุ นเทคโนโลยีให้ถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้อย่างเหมาะสม ต่อเนื่ อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น ระบบมาตร
วิทยา การฝึ กอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็ นต้น
(๒.๕) สร้างอาชีพ นั ก วิจัยให้มี ความมัน่ คงและเพิ่ ม โอกาสการจ้างงาน
โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนทําการวิจยั และพัฒนามากขึ้ น รวมทั้งผลักดันให้บริษัท
ต่ า งประเทศเข้า มาลงทุ น ในโครงการซึ่ ง ต้อ งอาศัย การวิจัย และพัฒ นาเป็ นพื้ นฐาน และ
กระจายงานวิจยั ด้านปฏิบัติการไปยังภูมิภาคต่างๆ และให้โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
และเอกชนที่ ได้รบั การสนั บสนุ นการลงทุนต้องมีแผนงานด้านการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง
ฐานเทคโนโลยีของตนเองและช่วยลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
(๒.๖) กระตุ ้น ให้บ รรษั ท ข้า มชาติ มี กิ จ กรรมการวิ จัย และพั ฒ นาใน
ประเทศให้มากขึ้ น รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงาน ควบคู่ไปกับ
การสนั บสนุ นให้หน่ วยงานวิจยั และสถาบันการศึกษาทําการวิจยั พัฒนา และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้อย่างคล่องตัวมากขึ้ น

๑๐๒

(๓) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดย
(๓.๑) สนั บสนุ นการนํ าเทคโนโลยี แนวคิด และการบริหารจัดการใหม่ๆ
มาพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมแปรรูปจากวัตถุดิบการเกษตร อุตสาหกรรม อุปกรณ์
เพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อม ส่งเสริมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือของคนไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน เพื่อลดการนําเข้าเครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิต
(๓.๒) จัดทําเครือข่ายประสานข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้ความสําคัญกับเครือ ข่ายเทคโนโลยีของการเพิ่มผลผลิต การ
ลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และสร้างขีดความสามารถในการส่งออก
(๓.๓) ปรับ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายและกลไกการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ
ประโยชน์ ของทรัพย์สินทางปั ญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยายสิทธิให้ผูป้ ระดิษฐ์คิดค้นที่ ได้รบั
การสนั บสนุ นทางด้านการเงินจากภาครัฐเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญา และได้รับการ
แบ่งปั นผลประโยชน์ ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ระบบสิทธิบตั ร การจดสิทธิบตั ร และลิขสิทธิ์ภายในประเทศ
(๓.๔) จัด ให้มี ศู น ย์บ ริ ก าร ฝึ กอบรม และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ในทุ ก
จังหวัด โดยพัฒนาจากศูนย์ที่มีอยู่แล้วหรือพิจารณาจัดตั้งขึ้ นใหม่ตามความจําเป็ น และให้มี
ศูนย์ทํางานประสานเป็ นเครือข่ายและมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
องค์ความรูร้ ะหว่างกันในระดับภาค
๓.๒ การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลของชาติในทุกระดับ
(๑) เสริมสร้างพื้นฐานความคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดย
(๑.๑) ปฏิร ูป ระบบการศึก ษาและพัฒ นากระบวนการเรีย นรู ้ เพื ่อ
เสริมสร้างแนวความคิดและองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้รูเ้ ท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการสมัยใหม่ โดย

๑๐๓

๑) ปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ
การศึ กษาให้ทันสมัย มีสัดส่วนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์อย่าง
เพี ยงพอ หลากหลาย ผสมผสานระหว่างความรู ้ ทัก ษะ และประสบการณ์ สอดคล้อ งกับ
สภาพปั ญหาของท้องถิ่ นและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นให้ผูเ้ รียนรูจ้ กั คิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุผล เป็ นวิทยาศาสตร์ และลงมือปฏิบัติดว้ ยตนเอง
โดยเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผล
การเรียนการสอน
๒) ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มให้กับ เด็ ก เยาวชน และประชาชนให้ส นใจ
เรียนรูแ้ ละตระหนั กถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและคอมพิวเตอร์ให้
มากขึ้ น โดยจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นอย่างเพียงพอ นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมทั้งในและนอกระบบการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของสังคมในทุกระดับในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝั งค่านิ ยม
ของภาครัฐและเอกชนในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
(๑.๒) กระจายแหล่งเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาคอย่างเสมอภาค
และทัว่ ถึง เพื่อประชาชนสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาชีพและยกระดับความ
เป็ นอยู่ โดยพัฒนาสถาบันการศึกษา และ/หรือสถาบันเฉพาะทางในท้องถิ่นให้เป็ นแหล่งผลิต
และพัฒนาสาระความรู ้ ทักษะต่างๆ พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ และระบบการเรียน
การสอน รวมทั้งการฝึ กอบรมทางไกล

(๒) พัฒ นาครู/อาจารย์ทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ โดย
(๒.๑) ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพฒ
ั นาก
ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการทดลองปฏิบัติจริงมากขึ้ น โดยจัดให้มี
การฝึ กอบรมและการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย่ างต่ อ เนื่ อ งและเป็ นระบบ รวมทั้ ง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนั บสนุ นกระบวนการเรียนการสอนและเป็ นเครื่องมือกระจาย
ข้อมูลและองค์ความรูข้ องครู/อาจารย์

๑๐๔

(๒.๒) สนั บ สนุ นให้ส ถาบั น ที่ ผ ลิ ต ครู /อาจารย์ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษาร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในการฝึ กงานในสถานประกอบการ
เพื่ อยกระดับ ความรูแ้ ละทัก ษะครู/อาจารย์ดา้ นวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัน กับการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี เพื่ อ สามารถสอนและพั ฒ นาสื่ อ การสอนให้นั ก เรี ย นมี
ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดและนําไปใช้ประกอบอาชีพได้มากขึ้ น
(๒.๓) สร้างบรรยากาศจูงใจให้บุคคลที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประกอบอาชีพครู/อาจารย์ เช่น ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผูร้ บั ทุน ปรับปรุง
ระบบตําแหน่ งและความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควบคู่กบั การปรับปรุงวิธีการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ทนั สมัย

(๓) การพัฒนากําลังคนและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย
(๓.๑) ประเมินและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของภาค
การผลิต ควบคู่ไปกับการประเมินความต้องการกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ทุกสาขาที่เป็ นความต้องการของตลาดแรงงานเป็ นระยะๆ
(๓.๒) พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศให้ขยายการผลิตบัณฑิตและ
ช่างเทคนิ คในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณ ภาพได้มาตรฐาน วางระบบรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา รวมทั้งร่วมมือกับภาค
เอกชนและสมาคมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวางแผนกําหนดเป้ าหมาย
การผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและในระดับที่เพียงพอกับเป้ าหมาย
การพัฒนาประเทศ
(๓.๓) พัฒ นาสถาบัน การศึ ก ษาให้เป็ นแหล่ งการวิจัย เป็ นที่ รวบรวม
ค้นคว้า ศึกษาหาความรูใ้ หม่ๆ และกระจายไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน
(๓.๔) พัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และ/หรือครู/อาจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้มีหลักสูตร
พิเศษ พร้อมกับกระจายทุ นการศึกษาในระดับสูงและทุ นวิจัยอย่างต่อเนื่ องและทัว่ ถึ ง เพื่อ
พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับ
๑๐๕

(๓.๕) ให้มี ก ารรวมกลุ่ ม มหาวิท ยาลัย ในสาขาวิช าต่ างๆ เป็ นภาคี กับ
หน่ วยงานหรื อ สถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู ้
ประสบการณ์ ให้มีการทําวิจยั และพัฒนาร่วมกัน มีการรวมกลุ่มคณาจารย์สาขาขาดแคลน
ระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการจัดการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุ คลากร
ร่วมกันด้วย
๓.๓ การยกระดับการพัฒ นาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็ นโครงสร้า งพื้ นฐานที ่สํา คัญ ในการกระจายองค์ค วามรู แ้ ละข่า วสารสู ่ค นไทยอย่า ง
กว้างขวาง อันเป็ นการสนั บสนุ นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการฟื้ นตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และความอยูร่ อดของประเทศในระยะยาว โดย
(๑) พัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานสารสนเทศให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีประสิทธิภาพสูงในราคายุติธรรม ควบคู่กบั การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์การบริหารจัดการและการกํากับดูแลโครงสร้างพื้ นฐานที่มีอยู่
(๒) ส่ งเสริม ให้มีการสร้างและใช้ขอ้ มู ล สารสนเทศเพื่ อกิ จ กรรมต่ างๆ
อาทิ การศึกษา การเรียนรูต้ ลอดชีวิต การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การบริหารจัดการภาครัฐ
และเอกชน ความมัน่ คงของชาติ สวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูด้ อ้ ยโอกาส
ตลอดจนการอนุ ร กั ษ์ฟ้ ื นฟู วัฒ นธรรมและภูมิปั ญ ญา รวมทั้ง ส่ง เสริม ให้ข ยายเครือ ข่า ย
อ ิน เท อ ร์ เน็ ต สู่ ตํ า บ ล ที่ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม เพื่ อ เ พิ่ ม เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ติดต่อสื่อสาร และการเรียนรูข้ องชุมชน รวมถึงนําสินค้าในชนบทสู่ตลาดโลก โดยอาศัยระบบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์
(๓) เร่งพัฒ นากํา ลั ง คนด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี
ความสามารถสูงอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับตลาดในประเทศและตลาดโลก รวมทั้งการพัฒนา
ต่อยอดความรูใ้ ห้กบั บุคลากรที่จบจากสาขาอื่น พร้อมทั้งผลิตบุคลากรด้านนี้ โดยตรง โดยมี
ระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ การรับรองมาตรฐานของผูป้ ระกอบการให้ได้ในระดับ
ทัดเทียมนานาชาติ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจบุคลากรที่ ทํางานอยู่ต่างประเทศให้กลับมา
ทํางานในประเทศ
(๔) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
จะนําไปสู่การส่งออกที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ้ น

๑๐๖

๓.๔ การบริ ห ารการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี มุ่ ง ประสิ ท ธิ ผ ล
กระจายบทบาทให้ภาคเอกชนเป็ นผูน้ ํ าในการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการผลิต ภาครัฐเป็ น
ผูส้ นั บสนุ นและให้ความร่วมมือ ประสานและผนึ กกําลังจากทุกส่วนของสังคมเพื่อสนั บสนุ น
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย
(๑) เพิ่ มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดําเนิ นงานของหน่ วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐ หรือที่ได้รบั การสนับสนุ นจากภาครัฐ โดยนํ า
ระบบการทํางานที่วดั ความก้าวหน้าหรือความสําเร็จด้วยผลงาน การสนองความต้องการของ
ภาคการผลิตที่วดั ผลได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นระบบ
(๒) องค์กรทางวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและมหาวิทยาลัย
ต้องร่วมกันทํางานและร่วมมือกับภาคเอกชนได้อย่างอิสระ มีการระดมและจัดระบบการ
ใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ และอุปกรณ์ร่วมกันอย่างคล่องตัว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความรูค้ วามชํานาญระหว่างหน่ วยงานด้วยกัน
(๓) ให้ องค์กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐสร้างเครือข่ายในทุก
ภาค เพื่อกระจายความรูค้ วามชํานาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ภาคการผลิตและ
ชนบททัว่ ประเทศ โดยรัฐให้การสนั บสนุ นงบประมาณตามเหมาะสมและให้ความสําคัญต่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาหรือทรัพยากร
ในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(๔) จัดให้มีกลไก/มาตรการป้ องกันมิให้ไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ สนั บสนุ นภูมิปัญญาท้องถิ่น และลดความฟุ่ มเฟื อยทางการบริหารจัดการ
และการลงทุนด้านอาคาร เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อมาใช้ในการดําเนิ นการ รวมทั้งการกระจาย
เผยแพร่ผลงานวิจยั ที่มีอยู่ เพื่อให้มีการนําไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อ

๑๐๗

บ ท ที่ ๙
การบริหารการเปลี่ ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
และการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิ บัติในระยะที่ ผ่านมา
มักเป็ นไปในลักษณะที่แยกส่วน คือ ต่างหน่ วยต่างคิด ต่างหน่ วยต่างทํา ยึดตามหน้าที่ของ
หน่ วยงานเป็ นหลัก จึงทําให้ขาดพลัง ขาดความเข้มแข็ง ขาดความเชื่อมโยงของการดําเนิ นงาน
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ จะเริ่มให้
ความสําคัญกับการปรับกระบวนทรรศน์ การพัฒ นาใหม่ มาสู่การพัฒนาที่ เป็ นองค์รวม มุ่ง
ปรับวิธีการคิดให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ ปรับวิธีการทํางานที่ ยึดภารกิจร่วมกัน และ
ทํางานแบบมี ส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่ วมรับ ผิ ดชอบ แต่ ในทางปฏิ บัติก็ ย ังไม่ บังเกิ ด ผล
เท่าที่ควร ประกอบกับโครงสร้างระบบบริหารราชการ ตลอดจนทัศนคติ ค่านิ ยมของคนยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ทนั ทีทนั ใดและเป็ นอุปสรรคต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิอยูม่ าก
ดังนั้ น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จึงต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง โดยจะต้องให้ความสําคัญเป็ นลําดับสูงต่อ
การผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทาํ งาน รวมทั้งการสร้างพลังสังคมในทางบวก ซึ่ง
หมายถึงการสร้างวิสยั ทัศน์ ร่วม สร้างกระบวนการเรียนรูใ้ หม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลง อันได้แก่
การเรียนรูจ้ ากการปฏิ บัติจริงที่ ผ่ านมา การร่วมกัน วิเคราะห์ โอกาส ภัยคุ กคามที่ เกิ ดขึ้ น
จากการเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ งจุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง มี ก ารกําหนดภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง
แผนปฏิบตั ิการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ และมีเนื้ อหาสาระเพื่อสร้าง
พลังร่วมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความเชื่อมโยงกัน มีความเข้มแข็งเพียงพอ มีความเข้าใจ
มองเห็น ตระหนั ก รู ้ และรับเอาภารกิจการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไปดําเนิ นการสู่การ
ปฏิ บัติ มี ก ารจัด ทํ าแผนปฏิ บัติ ก ารในทุ กระดับ ที่ เชื่ อ มโยงกัน ภายใต้ห ลัก การที่ ยึ ดพื้ นที่
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนปรับปรุงระบบ กลไก แก้ไขระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ รวมทั้ง
การพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามแผนอย่างเป็ นระบบ
เพื่อสามารถปรับปรุงแนวทางดําเนิ นการให้เหมาะสม ทําให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ บังเกิด
ผลในทางปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑๐๙

๑

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิและการติดตาม
ประเมิ น ผลบั ง เกิ ด ผลอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙ จึ ง ได้กํ า หนด
วัตถุประสงค์การดําเนิ นการไว้ ดังนี้
๑.๑ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมองค์กรให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธี
ทํางานใหม่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนองค์ความรู ้ ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยได้ตระหนั กในความสําคัญ ของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๙ และมี ส่วนร่วมในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิในทุกระดับ
๑.๒ เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุ นการแปลง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เชื่อมโยงสู่การจัดทําแผนปฏิบตั ิการในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
นําไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
๑.๓ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยมีการจัดทําดัชนี
เครื่องชี้ วัดเป็ นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

๒

เป้ าหมาย

ภายใต้วตั ถุ ประสงค์การบริหารการเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้เกิดการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิ บัติและการติ ดตามประเมิน ผลอย่างเป็ นระบบ ได้กําหนดเป้ าหมายการดําเนิ น การที่
สําคัญ ดังนี้
๒.๑ ทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีความเข้าใจในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๙ สามารถมี
ส่ ว นร่วมในกระบวนการแปลงแผนสู่ก ารปฏิ บัติทุ ก ขั้น ตอน และติ ด ตามตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐในทุกระดับ
๒.๒ มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการในระดับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการของหน่ วยงานปฏิบัติในทุกระดับ ทั้ง
ระดับกระทรวง ระดับพื้ นที่ ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน
๒.๓ สร้างเครื่องชี้ วัดผลสําเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ได้อย่างเป็ น
รูปธรรมและมีความต่อเนื่ องเป็ นระบบ

๓

แนวทางการดําเนิ นการ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไปสู่การปฏิบตั ิและ
การติดตามประเมินผลจะบังเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมได้น้ั น จําเป็ นจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและ
วิธีทาํ งานอย่างจริงจังจากการคิดแยกส่วนมาเป็ นบูรณาการ จากต่างคนต่างทําตามหน้าที่มา
เป็ นมุ่งภารกิจร่วมกัน และต้อ งระดมพลังร่วมจากทุ กภาคส่วนมาร่วมกัน ดําเนิ นการอย่าง
จริงจังต่อเนื่ อง โดยเริ่มจากกระบวนการสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไปพร้อม
กับการสร้างองค์ความรูแ้ ละสร้างสภาวะผูน้ ํ าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน
ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบตั ิการในระดับต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันและ
เชื่อมกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ภายใต้หลักการที่ยดึ พื้ นที่ ภารกิจ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
การจัดทําแผนแม่บทหรือแผนหลักและแผนปฏิบตั ิการในทุกระดับ และจําเป็ นต้องเร่งปรับปรุง
กลไกและบทบาทของหน่ วยงานกลางให้มีการประสานความร่วมมือ สนับสนุ นการดําเนิ นงาน
ของหน่ วยปฏิบัติ ที่ สาํ คัญที่สุดต้องมีการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่เน้นผลสัมฤทธิ์
กระจายสู่ทอ้ งถิ่นชุมชนอย่างสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ภาครัฐ
สร้างการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และพัฒนาระบบและกลไก
ติดตามประเมินผล สร้างดัชนี ชี้วัดระดับต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล และโครงข่าย
ข้อมูลข่าวสารในทุกระดับ โดยมีแนวทางดําเนิ นการตามลําดับความสําคัญ ดังต่อไปนี้
๓.๑ เสริมสร้างความเข้าใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ พร้อมสร้างองค์ความรูใ้ น
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการสร้าง
ความรู ้ สร้างวิธีการเรียนรู ้ และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ให้คนในสังคมไทยมีความ
เข้าใจ มีความรูส้ ึกเป็ นเจ้าของ มีขีดความสามารถ มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดย
(๑) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นผูอ้ ํานวยความสะดวกใน
การระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ให้มีขีดความสามารถสูงเพียงพอในการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม และเป็ นผูน้ ํ าในการเชื่ อมโยงเรื่องราวการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ในสังคม เพื่อก่อ
ให้เกิ ด การปรับ เปลี่ ย นวิธี คิด วิธี ทํางานของบุ ค คล ชุ ม ชน และหน่ วยงานต่ า งๆ โดยให้มี
การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิจยั เชิงนโยบายอย่างต่อเนื่ อง

๑๑๑

(๒) ส่งเสริมให้สถาบัน การศึ กษาและหน่ วยงานฝึ กอบรมต่ างๆ จัดให้มีการ
เรียนการสอนและให้ความสําคัญต่อการวิจยั และพัฒ นาการสร้างพลังองค์กร โดยเน้นการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การสร้างกระบวนการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิจริงจากบทเรียนที่ผ่านมา
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทําอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความยัง่ ยืนของการคิดใหม่ ทําใหม่
และร่วมกระบวนการเดียวกันในการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ สู่ภาคปฏิบตั ิอย่างแท้จริง
(๓) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่องค์ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ในสังคมไทยให้
ได้รบั ทราบ และเรียนรูถ้ ึงความเคลื่อนไหวในกระบวนการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่ อง โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายแต่ละ
กลุ่มและใช้สื่อที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของภูมิภาคและท้องถิ่น เช่น
สื่อพื้ นบ้านหรือสื่อท้องถิ่นต่างๆ
๓.๒ ให้มีการบริหารยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ อย่างจริงจัง พร้อม
ไปกับพัฒ นากระบวนการจัดทําแผนปฏิ บัติการในระดับต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน
ภายใต้หลักการที่ยึดพื้ นที่ ภารกิจ การมี ส่วนร่วมและมี การจัดลําดับความสําคัญ เพื่อ
เป็ นเครื่องมือในการประสานแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ไปสู่การ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม โดย
(๑) ผลั ก ดั น ให้เกิ ด การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ใ นลั ก ษณะที่ เป็ นองค์ร วม มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การหนุ นนํ าอย่างต่อเนื่ องและจริงจังจากฝ่ ายบริหารประเทศ โดยส่งเสริม
ให้มี การประสานและทํ างานในแนวราบระหว่างหน่ วยงานมากขึ้ น สนั บสนุ นให้มี กลไกเชิ ง
ยุทธศาสตร์ช่วยขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการทํางานระหว่างหน่ วยงาน รวมทั้งให้มีการจัดทํา
แผนการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐ เพื่อชี้ นํ าทิศทางการลงทุนที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
(๒) สนั บสนุ นการจัดทําแผนแม่บทหรือแผนหลัก ที่มีลกั ษณะเป็ นแผนเฉพาะ
เรื่องอย่างเป็ นองค์รวม โดยเลือกดําเนิ นการในเรื่องที่มีลาํ ดับความสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และเป็ นเรื่องต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายหน่ วยงานมาร่วมดําเนิ นการอย่างมีบูรณาการ โดยแผนแม่บทหรือแผนหลักควรเป็ นแผน
ระยะ ๕ ปี จัดทําโดยหน่ วยงานเจ้าของเรื่องและผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่องนั้ นๆ มีหน่ วยงานกลางเป็ น
ผู ้ป ระสานแนวทางในการจัด ทํ า มี ส าระที่ ส อดคล้อ งเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ มาสู่แนวดําเนิ นการในขั้นปฏิบตั ิที่มีแผนงานรองรับและมีผูร้ บั ผิดชอบที่
ชัดเจน รวมทั้งมีกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผน

(๓) สนับสนุ นการจัดทําแผนปฏิบตั ิการของหน่ วยงานระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบตั ิ ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ กับภารกิจของหน่ วยงาน
และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ ายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในระดับพื้ นที่
โดยเปิ ดโอกาสให้ผูร้ บั ผิดชอบทั้งด้านนโยบายและปฏิบตั ิมีการเรียนรูแ้ ละเข้าใจในกระบวนการ
วางแผนแบบบูรณาการ ที่ตอ้ งมีการประสานงานในแนวราบระหว่างหน่ วยงานให้มากขึ้ น โดย
แผนปฏิบัติการควรมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี มีสาระที่ บ่งชี้ ถึงหลักการ เหตุผล วิสัยทัศน์ การ
พัฒ นา วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายและภารกิ จหลัก ตลอดจนสาระรายละเอี ยดของแผนงาน
โครงการ มาตรการ มีสดั ส่วนการใช้ทรัพยากรการเงินจากแหล่งต่างๆ มีผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจน
และมีการจัดลําดับความสําคัญรวมทั้งมีแนวทางในการติดตามประเมินผล
(๔) สนั บ สนุ น การจัดทําแผนปฏิ บัติก ารในระดับ ชุ มชนและระดับ ท้อ งถิ่ น ที่
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในระดับที่สูงกว่า โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู ้
ร่วมกัน ดังนี้
(๔.๑) ส่งเสริมกระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิการระดับชุมชนที่สอดคล้อง
กับศักยภาพ สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชนและประชาสังคมแต่ละ
แห่ ง เป็ นแผนปฏิบัติการที่ ชุมชนร่วมคิด ร่วมค้นหาศักยภาพ และปั ญ หา ร่วมกันกําหนด
ความมุ่งหวังเพื่อวางแผนงาน กิจกรรมและดําเนิ นการร่วมกันบนพื้ นฐานการพึ่งตนเอง เสริม
ด้วยการเกื้ อหนุ นจากภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔.๒) ประสานเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระดับชุ มชนเข้ากับกระบวนการ
จัด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ท้อ งถิ่ น มี ค วามชั ด เจน
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยลักษณะของแผนปฏิบตั ิการระดับท้องถิ่นควรมีระยะเวลา
ไม่เกิน ๓ ปี มีสาระรายละเอียดแผนงาน โครงการ และมาตรการ มีแนวทางในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งมีผูร้ บั ผิดชอบที่ ชดั เจนและมีสดั ส่วนการใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ โดย
เน้นการพึ่ งพาทรัพยากรในท้องถิ่ นและชุ มชนของตนเป็ นหลัก เสริมด้วยทรัพยากรจากแหล่ง
ภายนอก
(๕) วางหลักเกณฑ์เบื้ องต้น สําหรับ การพิ จารณาจัดทําแผนปฏิ บัติ การและ
แผนงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อหน่ วยงานทุกระดับสามารถใช้ประโยชน์
ในการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบตั ิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์สาํ คัญ ดังนี้
(๕.๑) ยึดแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา

๑๑๓

(๕.๒) มี เป้ าหมายที่ มุ่ งแก้ปั ญ หาความยากจน ดู แลผู ้ดอ้ ยโอกาส และ
กระจายรายได้เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย
(๕.๓) เป็ นการพัฒ นาที่ มี ความสมดุ ลและยัง่ ยืน บนพื้ นฐานการพึ่ งพา
ตนเองให้ได้มากที่สุด ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย การใช้ทรัพยากรและการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๕.๔) มีการแบ่งบทบาท ภารกิจ และความร่วมมือที่ส่งเสริมสนั บสนุ นซึ่ง
กันและกัน ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเหมาะสม
(๕.๕) มีแผนงาน โครงการ และมาตรการ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการ
ดําเนิ นงานที่ชดั เจน มีการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจและกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิ นงาน รวมทั้งปรับลดหรือระงับโครงการที่ผลการ
ดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายหรือหมดความจําเป็ นในการดําเนิ นการ เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
(๕.๖) การดําเนิ นแผนงานโครงการขนาดใหญ่ ต้องคํานึ งถึงความจําเป็ น
ประโยชน์ โดยรวม ความเหมาะสม ความพร้อ ม ขี ด ความสามารถในการลงทุ น รวมทั้ ง
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจส่วนรวม สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในสังคม
ต้องมีกระบวนการจัดเตรียมและนํ าเสนอโครงการที่ สมบูรณ์ โปร่งใสตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี และเป็ นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
นั บแต่เริ่มต้นโครงการ มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในหลายรูปแบบที่ ดําเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่ องและเข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับได้
(๕.๗) ผลที่ ไ ด้จ ากดํ า เนิ นแผนงาน โครงการ และมาตรการจะต้อ ง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ สามารถติดตามและประเมินผล
ได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีเครื่องชี้ วัดผลสําเร็จและผลกระทบที่เกิดขึ้ น
๓.๓ ปรับ ปรุ งกลไกและบทบาทของภาคส่วนต่า งๆ ในสัง คม เพื่ อ สนับ สนุ น
กระบวนการแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
(๑) ประสานความร่วมมือและปรับบทบาทของหน่ วยงานกลางให้สนั บสนุ น
การดําเนิ นงานของหน่ วยงานระดับปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้มีการทํางานเป็ นที มงาน มีการ
ประสานงานระหว่างหน่ วยงานในแนวราบมากขึ้ น มีการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน

อย่างมีบูรณาการ ควบคู่กับการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่ เน้นผลสัมฤทธิ์กระจาย
ลงสู่ทอ้ งถิ่นชุมชนอย่างสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการ โดยยึดพื้ นที่ ภารกิจ การมีส่วนร่วม

(๒) สนั บสนุ นให้หน่ วยงานภาครัฐในระดับปฏิบัติจดั ทําแผนแม่บทหรือแผน
หลักเฉพาะเรื่อง เฉพาะสาขา ในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็ น รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ที่ สอดคล้องตามยุ ท ธศาสตร์ข องแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๙ โดยจัด ทํา แผนงานโครงการใน
ลักษณะบูรณาการที่ประสานระหว่างหน่ วยงาน มีการจัดลําดับความสําคัญ และมีเครื่องชี้ วัด
ประสิทธิผลการพัฒนาในระดับแผนงานโครงการและองค์กร
(๓) สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมความร่วมมือจากชุมชนและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานจัดทําแผนปฏิบตั ิการในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามศักยภาพ
ขีดความสามารถของท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ภายใต้กรอบทิศทาง
ของแผนปฏิบตั ิการระดับกระทรวง ทบวง กรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
(๔) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและชุ มชนร่วมกันจัดทําแผนปฏิ บัติการระดับ
ชุ มชน ที่ กาํ หนดแนวทางการพัฒนาโดยชุมชนและเพื่อชุ มชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
โดยชุ ม ชนวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพและปั ญหาของชุ ม ชนร่ ว มกั น นํ า มากํ า หนดเป็ นแผนการ
ดําเนิ นงานที่นําไปปฏิบัติได้จริง มีความสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของแต่
ละชุมชนที่แตกต่างกันไป โดยพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนเป็ นลําดับแรกและประสานขอรับ
การสนั บสนุ นในส่วนที่เกินขีดความสามารถจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริมให้สถาบันการศึ กษาและนั กวิชาการเป็ นแกนประสานเครือข่าย
ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรูท้ างวิชาการและเทคนิ ควิธีการจัดทําแผน รวมตลอดทั้ง
การแปลงแผนสู่การปฏิบตั ิแก่หน่ วยงานต่างๆ และภาคีการพัฒนาในทุกระดับ
(๖) สนั บสนุ นสื่อมวลชนทําหน้าที่เป็ นสื่อกลางที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์
ความสามัคคี ในสังคม สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ในการถ่ายทอดความรู ้ สะท้อ น
ปั ญหาและความต้องการของประชาชนสู่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์
๓.๔ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กับการลดความขัดแย้ง
ในสังคมอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการพัฒนา เพื่อให้สามารถประสานแปลงแผนไปสู่
การปฏิบตั ิได้อย่างราบรื่นสัมฤทธิผลและเกิดความสงบสุขสามัคคีในสังคม โดย

๑๑๕

(๑) ผลักดันให้ภาครัฐสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
พัฒนาตั้งแต่ข้ันเริ่มต้นโครงการและต่อเนื่ องในขั้นการศึ กษารายละเอี ยด การนํ าเสนอและ
ตัด สิ น ใจในโครงการ รวมทั้งขั้น การดําเนิ น โครงการและติ ดตามประเมิ น ผล โดยเลื อ กใช้
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับประเภทโครงการ สถานการณ์ สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต สามารถเข้าถึ งกลุ่มคนทุ กระดับได้อย่างทัว่ ถึ งเพื่ อป้ องกันและลด
ความขัดแย้งในสังคม
(๒) สนั บสนุ นให้หน่ วยงานเจ้าของโครงการเผยแพร่ให้ความรูท้ ี่ถูกต้อง รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลโครงการที่ครบถ้วนเป็ นระยะๆ ต่อเนื่ องและทัว่ ถึง เพื่อสร้างความเชื่อถือ
และไว้วางใจจากประชาชน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ประชาชนรับรู ้ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
โครงการ
(๓) ปรับบทบาทและทัศนคติของภาครัฐ ให้สามารถปฏิบัติงานป้ องกันแก้ไข
ข้อขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวธิ ี โดย
(๓.๑) ทุกส่วนราชการยึดหลักการดําเนิ นงานที่เปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย มี ส่ วนร่ วมแก้ไขปั ญ หาอย่างมี เหตุ มี ผ ล และมี ค วามจริ งใจในการทํ างานร่ ว มกั บ
ประชาชน ใช้ท้ังหลักรัฐศาสตร์ควบคู่กบั หลักนิ ติศาสตร์ในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้ง
ในสังคม
(๓.๒) ส่งเสริมการใช้ฉันทานุ มตั ิในการแก้ไขปั ญหาแทนการใช้เสียงข้าง
มากและเผยแพร่มติขอ้ ตกลงให้ประชาชนรูอ้ ย่างเปิ ดเผยและกว้างขวาง
(๔) ส่งเสริมให้มีหลักสูตรการเรียน การสอน และการฝึ กอบรม “การใช้สันติ
วิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง” ควบคู่กบั จัดทําคู่มือทางเลือกในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ชดั เจน เพื่อเผยแพร่
ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจอย่างกว้างขวาง
(๕) สนั บสนุ นบทบาทของกลไกสาธารณะ หรือหน่ วยงานที่ มีความเป็ นกลาง
มีความอิสระเป็ นที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนิ นการ ให้
ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยเจรจาทําความตกลงหาข้อยุติที่ยอมรับร่วมกันได้ และสามารถยุติปัญหา
ความขัดแย้งในพื้ นที่
๓.๕ พั ฒ นาระบบและกลไกการติ ด ตามประเมิ น ผลและสร้า งดั ช นี ชี้ วั ด
ความสําเร็จของการพัฒ นาในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกระบวนการปรับระบบบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
(๑) ประสานวางระบบการติดตามประเมินผลงานและตรวจสอบผลงานของ
หน่ วยงานกลางให้เป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น และเป็ นเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงกั น มี เกณฑ์ ชี้ วัด

ประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนํ ามาเป็ นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผน
เงิน และแผนคนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
(๒) สนับสนุ นให้หน่ วยปฏิบตั ิทุกระดับดําเนิ นการติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการ สร้างเกณฑ์ชี้วัดและระบบประเมินผลงานขององค์กรที่ เน้นผลลัพธ์ของงาน เปิ ด
โอกาสให้ทุ ก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบและติ ด ตามประเมิ น ผลการดําเนิ น งานของ
หน่ วยงานมากขึ้ น รวมทั้งให้มีการนํ าข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงแผนงานโครงการประจําปี โดยต่อเนื่ อง
(๓) พัฒนาดัชนี ชี้วัดการพัฒนาต่อเนื่ องจากที่ดาํ เนิ นการในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๘ โดยเฉพาะในระดับภาพรวมหรือผลกระทบขั้นสุดท้าย ระดับยุทธศาสตร์ และการ
พัฒนาเฉพาะด้าน ให้เป็ นรูปธรรมมีความยืดหยุน่ และสอดคล้องกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง โดยให้ความสําคัญ ต่อการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ ายและนําไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวาง
(๔) พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้แ ละเสริ ม สร้า งความเข้า ใจในเรื่ อ งการติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒ นาและการจัดทําดัชนี ชี้วัดให้แก่หน่ วยงานปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น และองค์กรชุ ม ชน โดยใช้ก ระบวนการฝึ ก อบรม เรี ย นรูแ้ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ร่วมกัน เพื่อสร้างทักษะในการติ ดตามประเมินผล และสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ร่วมกัน
อย่างเป็ นรูปธรรม
(๕) จัดให้มีการระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับชาติเป็ นประจําปี โดยเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ กี่ยวข้องและประชาชน
ได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
๓.๖ ส่ งเสริม การจัด ทํา ฐานข้อมู ล และการพัฒ นาโครงข่ า ยข้อ มู ล ข่ าวสารใน
ระดับต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและการบริหารจัดการการพัฒนา โดย
(๑) พัฒ นาระบบโครงข่ายข้อมูล ข่ าวสารของหน่ วยงานระดับนโยบาย เพื่ อ
ติดตามตรวจสอบการดําเนิ นนโยบายสําคัญๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการตัดสินใจของ
ฝ่ ายบริหาร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของฐานข้อมูลที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
(๒) ประสานความร่วมมือจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันการศึกษา
ในท้องถิ่น ให้การสนั บสนุ นด้านวิชาการแก่ทอ้ งถิ่นและชุมชนในการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการ
วางแผน และใช้ประโยชน์เพื่อการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการพัฒนา ทั้งนี้ การบริหาร
จัดการฐานข้อมูลจะต้องยึดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและชุมชนเป็ นหลัก
๑๑๗

(๓) สนั บ สนุ น การจัด ทํา ฐานข้อ มูล ระดับ ชุม ชนและท้อ งถิ่น รวมทั้ง ข้อ มูล
ข่าวสารที่บ่งชี้ ศักยภาพบุคคล องค์กรชุมชน ชุมชน และประชาสังคม อย่างเป็ นระบบภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่ วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น
ให้เป็ นระบบที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีขอ้ มูลทันสมัยที่ถูกต้อง
แม่นยํา เป็ นประโยชน์ ต่อการวางแผนในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้ น

