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ปฐมบท 
 

 สงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่เีอกลกัษณ์น่าภาคภูมใิจ เป็นสงัคมทีเ่ปิดกวา้งยอมรบัวฒันธรรม
จากภายนอกและน ามาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและวถิชีวีติของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม
และกลมกลนื เป็นสงัคมที่มคีวามสงบสนัต ิอบอุ่น และเอื้ออาทรต่อกนั ปราศจากความขดัแยง้
อย่างรุนแรง มคีวามยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนาทีต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานของหลกัเหตุผลและทาง
สายกลาง มสีถาบนัพระมหากษตัรยิเ์ป็นศูนยร์วมยดึเหนี่ยวจติใจของประชาชนสบืต่อกนัมาเป็น
เวลาชา้นาน 

 เมื่อประเทศไทยย่างเขา้สู่ศตวรรษที ่21 นับตัง้แต่แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 นี้เป็นต้นไป 
กล่าวได้ว่าเป็นช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อที่ส าคญัอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวตัิการวางแผน
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา กระแสโลกาภวิตัน์ 
อนัเกดิจากความก้าวหน้าดา้นวทิยาการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็น
ปจัจยัผลกัดนัทีส่ าคญัท าให้โลกอยู่ในภาวะไรพ้รมแดน และน าโลกเขา้สู่ยุคแห่งการจดัระเบยีบ
ใหมท่างเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงระหว่างประเทศ ซึง่ก่อใหเ้กดิทัง้โอกาสและภยัคุกคามต่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืถาวรของประเทศไทย 

 ในด้านเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ตลาดของโลกกว้างขวางขึ้น มีการ
เคลื่อนย้ายปจัจยัการผลติและการลงทุนข้ามชาติทัว่โลก มกีารจดัตัง้องค์กรการค้าโลก การ
รวมกลุ่มการคา้ทัง้ในอเมรกิาเหนือ ยุโรป อาเซยีนแปซฟิิก เพื่อช่วยสรา้งเสถยีรภาพและความ
เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและการค้าให้แก่ทุกประเทศ และช่วยเร่งกระบวนการถ่ายทอดและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาใหเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ดว้ย ในขณะเดยีวกนัการที่
ระบบเศรษฐกจิของโลกได้มคีวามเชื่อมโยงกนัมากขึ้นโดยทุกๆ  ประเทศให้ความส าคญักบั
นโยบายการคา้เสร ีซึง่จะท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งรนุแรงมากยิง่ขึน้ 

 ทางด้านสงัคม คนไทยจะมโีอกาสในการเลอืกรบัข่าวสารที่หลากหลายตามรสนิยมของ
แต่ละคน สามารถที่จะเรยีนรูร้บัขอ้มูลข่าวสารรอบโลกภายในบ้านของตนเอง หรอืในที่ท างาน
ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละสื่อส าเรจ็รปูต่างๆ ในขณะเดยีวกนัการเตบิโตของภาคธุรกจิและ
อ านาจของข่าวสารที่เผยแพร่เข้าถึงบุคคลโดยตรงท าให้หน่วยต่างๆ ในสังคมมพีลงัในการ 
ต่อรองที่ดขี ึน้ และมกีารกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เกิดแรงกดดนัให้มกีารอนุรกัษ์วฒันธรรม
ทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็ามในทางตรงกนัขา้มกระแสวฒันธรรมและขอ้มลูข่าวสารทีข่าดการ
กลัน่กรองไหลผ่านสื่อในรปูแบบต่างๆ เช่น ธุรกจิบนัเทงิ โฆษณา ฯลฯ ก่อให้เกิดวตัถุนิยมและ
บรโิภคนิยมตลอดจนความฟุ้งเฟ้อต่างๆ ในหมูค่นรุน่ใหมร่วมทัง้การครอบง าทางวฒันธรรม 



 ข 

 นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตน์ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดค่านิยมสากลเช่นกระแส
ประชาธปิไตย กระแสด้านสทิธมินุษยชน กระแสความเท่าเทยีมกนัของหญิงชาย กระแสการ
ร่วมกนัพทิกัษ์รกัษาสภาพแวดล้อม ซึ่งท าให้เกดิการตระหนักร่วมกนัอย่างกว้างขวางว่าการ
พฒันาทีมุ่ง่เน้นไปในดา้นเศรษฐกจิแต่เพยีงอย่างเดยีวโดยละเลยมติคิวามเป็นมนุษย ์ครอบครวั 
ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้เกิดสภาพการเสียดุลของการพฒันาที่รุนแรงซึ่งใน
อนาคตหากไมแ่กไ้ขแลว้คนและธรรมชาต ิจะไมส่ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนืและเกือ้กูลได้ 

สงัคมไทยท่ีพึงปรารถนาในอนาคต 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกทัง้ในแง่บวกและลบ
ดงักล่าวมาแล้วข้างต้น การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง
เตรยีมการจดัระเบยีบทางเศรษฐกจิและสงัคมเสยีใหม่ใหเ้ขม้แขง็พรอ้มรบัสถานการณ์ในอนาคต 
และใหส้ามารถทีจ่ะช่วงชงิโอกาสจากการเปลีย่นแปลงในประชาคมโลกมาใชเ้ป็นแรงผลกัดนัใน
การพฒันาประเทศใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ฐานของวฒันธรรมและตรงกบัความต้องการของคนไทย 
ทัง้นี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่พฒันาแล้วภายในปี พ.ศ. 2563 
โดยเศรษฐกิจไทยจะมขีนาดเป็นล าดบั 8 ของโลก คนไทยมรีายได้เฉลี่ยต่อหวัไม่ต ่ากว่า 
300,000 บาทต่อปี หรอืประมาณ 12,000 เหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งวดั ณ ระดบัราคาปี 2536 และ
สั ด ส่ ว น 
คนยากจนจะลดลงต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ควบคู่กนัไปกบัการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชนส่วนใหญ่ 
ดังรายละเอียดที่ ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดขึ้นเ ป็นวิสัยทัศน์สังคมไทยที ่
พงึปรารถนาในอกี 25 ปีขา้งหน้า ดงันี้ 

 สงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวามเป็นปึกแผ่น มคีวามภูมใิจในความเป็นไทยและด ารงไวซ้ึง่
เอกลกัษณ์ทางศลิปะวฒันธรรมของชาต ิมคีวามมัน่คง สงบสุข สนัตกิบันานาชาต ิเป็นทีย่กย่อง
และเป็นประเทศระดบัแนวหน้าในประชาคมโลกเป็นสงัคมที่คนมคีวามสุข  อยู่ในครอบครวัที่
อบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ เป็นสงัคมทีม่สีมรรถภาพ มเีสถยีรภาพ มคีวามเสมอภาค มคีวามยุตธิรรม 
มรีะเบยีบวนิัย มคีวามเมตตากรุณา เคารพในสทิธมินุษยชน มหีลกัธรรมของศาสนาเป็นเครื่อง
ยดึเหนี่ยวในการด ารงชวีติของคนในสงัคม 

 คนไทยทุกคนมโีอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่มากขึ้น ทัง้ทางร่างกาย 
จติใจ สตปิญัญา และมสี่วนร่วมอย่างเตม็ภาคภูมใินกระบวนการพฒันาประเทศ เดก็ไทยทุกคน
จะได้รบัการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา ได้รบัสารอาหารครบถ้วนตัง้แต่
ปฐมวยั รวมทัง้ได้รบัการศกึษาขัน้พื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี และทุกคนมโีอกาสเขา้ถงึบรกิาร 
พืน้ฐานทางสงัคมทีม่คีุณภาพ 



 ค 

  คนไทยมขีดีความสามารถพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัเพื่อรบักบักระแสการเปลีย่นแปลง 
ซึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับที่สามารถแข่งขันกับ 
นานาชาตไิด ้คนในวยัหนุ่มสาวไดร้บัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 ของคน
ในกลุ่มอาย ุ18 - 24 ปี กลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมไดร้บัโอกาสทางการศกึษาและการมงีานท า
อยา่งทัว่ถงึถว้นหน้า คนไทยจะมคีุณภาพ มคีวามรูค้วามสามารถ รูจ้กัตวัเอง รูเ้ท่าทนัโลก และมี
ศกัยภาพทีจ่ะปรบัตวัเองอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีุณค่าตลอดทุกช่วงวยัของชวีติ 

  เศรษฐกิจตัง้อยู่บนรากฐานของความสร้างสรรค์ เป็นศูนย์กลางที่ส าคญัใน 
ภมูภิาค ทัง้ในดา้นการผลติ การคมนาคม การเงนิ การท่องเทีย่ว และบรกิาร มรีะบบการคา้ขาย
แบบเสรทีีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม ทนัโลกทางด้านเทคโนโลย ีและน าโลกในมติทิี่ประเทศ
ไทยมคีวามเป็นเลศิ มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่องและมเีสถียรภาพ โดยมคีวามสมดุลกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้เป็นฐานการจา้งงานและสรา้งโอกาสในการ
กระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรมทัว่ทุกกลุ่มคนทุกพืน้ที ่ 

  ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในภูมิภาคและชนบทไม่แตกต่างจากคนใน 
เมอืงหลวง คอื จะมโีอกาสได้รบับรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารพืน้ฐานทางสงัคมทีจ่ าเป็น
อย่างมคีุณภาพและทัว่ถงึ มหีลกัประกนัด้านสุขภาพอนามยั สามารถตดิต่อสื่อสารกนัได้อย่าง
สะดวกดว้ยเครอืข่ายระบบโทรคมนาคมและขนส่งทีค่รอบคลุมทุกพืน้ทีม่โีอกาสและทางเลอืกใน
การประกอบอาชพีไดอ้ย่างเสร ีและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนอนาคตได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร ับการดูแลรักษาและจัดการอย่าง 
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพของคนในปจัจบุนั เพื่อเป็นฐานของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืแก่คนรุ่นหลงั 
คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเมืองและชุมชนที่น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัย เป็นความ
ภาคภมูใิจของคนไทยทัง้ชาต ิ

  มรีะบบการเมอืงที่เป็นประชาธปิไตยอย่างสมบูรณ์ โดยมอีงค์พระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข มภีาคราชการที่มปีระสิทธิภาพ มนีักการเมอืงและข้าราชการที่มีคุณธรรม  
จรยิธรรม มคีวามรูค้วามสามารถสงู ยดึผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตเิป็นหลกัเป็น
ทีพ่ึง่และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 

 



 ง 

แนวคิด ทิศทางและกระบวนทศัน์ใหม่ของ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 

 การก้าวไปสู่วสิยัทศัน์สงัคมไทยที่พงึปรารถนาดงักล่าว จงึจ าเป็นจะต้องท าอย่างเป็น
กระบวนการทีต่่อเนื่องไปในระยะยาว โดยการสรา้งโอกาส หลกัประกนัและสภาพแวดลอ้มใหทุ้ก
ภาคส่วนในสงัคมไดม้สี่วนรว่มคดิ รว่มก าหนดแผน รว่มตดัสนิใจ รว่มด าเนินการ และร่วมตดิตาม
ประเมนิผล เพื่อใหก้ารพฒันาสงัคมไทยในอนาคตเป็นสงัคมทีม่เีศรษฐกจิด ีสงัคมไม่มปีญัหาและ
มกีารพฒันาที่ย ัง่ยนืสามารถตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสงัคมได้มากกว่าทศ -
วรรษทีผ่่านมา 

 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 เป็นก้าวแรกของการน าวธิกีารใหม่ในการพฒันาประเทศมาใช้
เพื่อจดัระเบยีบทางเศรษฐกจิและสงัคมให้สามารถบรรลุถงึสภาวะอนัพงึปรารถนาของคนไทย  
ทัง้ชาตใินอนาคต การจดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบันี้ไดเ้ริม่ต้นจากการเปิดโอกาสใหค้นไทยทุกกลุ่ม
สาขาอาชพีและภูมภิาคของประเทศเขา้มาร่วมแสดงความคดิเหน็และก าหนดทศิทางการพฒันา
ประเทศอยา่งกวา้งขวางตัง้แต่การเริม่จดัท าแผน แทนการก าหนดแผนจากภาคราชการแต่เพยีง
ฝ่ายเดยีวอย่างแต่ก่อน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเปิดศกัราชกระบวนการวางแผนที่เน้นสรา้งความ
รว่มมอืรว่มใจกนัผนึกก าลงัอยา่งสมานฉนัทข์องคนในชาต ิ  

 แนวคิดของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต ได้ให้
ความส าคญักบัการเร่งรดัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาไดมุ้่งเน้นพฒันา 
อุตสาหกรรมและการผลติเพื่อการส่งออก โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบทางดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรมนุษย์มาใช้ขยายฐานการผลิตเพื่อสร้างรายได้และการมีงานท าซึ่งเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศใน
ช่วงเวลานัน้ อย่างไรกต็ามการเจรญิเตบิโตรุดหน้าทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและความ
เจรญิทางดา้นวตัถุทีม่ากขึน้ มไิดห้มายความว่าคนไทยและสงัคมไทยจะมคีวามสมบูรณ์พูลสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทัว่ถึง วฒันธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามและเรยีบง่ายของสังคมไทยเริ่ม
เปลีย่นไปพรอ้มๆ กบัความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิและความไมม่ัน่คงของครอบครวั 
ชุมชน และสงัคม 

 การพฒันาทีท่า้ทายต่อการอยู่รอดของระบบเศรษฐกจิและความมัน่คงของสงัคมไทยใน
อนาคต คอื การพฒันาคน ซึง่หมายถงึการพฒันาคุณภาพและสมรรถนะของคนไทยใหส้ามารถมี
ความคิดรเิริม่ สร้างสรรค์ ที่จะเป็นการเพิ่มขดีความสามารถของชุมชน สงัคม และของชาติ 
ในที่สุด ดงันัน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 จงึได้ปรบัแนวคดิการพฒันาจากเดมิที่เน้นการพฒันา
เศรษฐกจิเป็นจดุมุ่งเน้นหลกัของการพฒันาแต่เพยีงอย่างเดยีวมาเป็นการเน้นคนเป็นศูนยก์ลาง



 จ 

ของการพฒันา เพราะคนเป็นปจัจยัชี้ขาดความส าเรจ็ของการพฒันาในทุกเรื่อง โดยการพฒันา
เศรษฐกจิเป็นเพยีงเครือ่งมอือยา่งหนึ่งทีจ่ะช่วยใหค้นมคีวามสุขและมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้เท่านัน้ 
ไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพฒันาอีกต่อไป รวมทัง้ปรบัเปลี่ยนวธิกีารวางแผนจาก 
การแยกส่วนรายสาขาเศรษฐกจิหรอืสงัคมทีข่าดความเชื่อมโยงเกื้อกูลต่อกนั มาเป็นการพฒันา
แบบรวมส่วนหรอืบรูณาการเพื่อใหเ้ป็นแผนพฒันาฯ ทีจ่ะเอือ้อ านวยประโยชน์ใหค้นไทยส่วนใหญ่
ของประเทศอยา่งแทจ้รงิ 

 ยทุธศาสตรใ์หมท่ีเ่ป็นหวัใจส าคญัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 มสีองประการ คอื ประการ
แรก การพยายามเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างรฐักบัประชาชนใหเ้กดิขึน้มากที่สุด โดย
การใชร้ะบบความรว่มมอืและการมสี่วนรว่มจากทุกฝา่ยในสงัคม รวมทัง้การทีจ่ะใหม้หีลกัประกนั
ดา้นสทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาค และการแกไ้ขความขดัแยง้ในสงัคมดว้ยสนัตวิธิ ีประการทีส่อง 
การปรบัระบบการบรหิารจดัการเพื่อให้มกีารแปลงแผนไปสู่ภาคปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล ซึ่ง
การปรบักระบวนการและกลไกในการบรหิารจดัการงบประมาณและบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ มี
ความคล่องตวัและสมัพนัธ์สอดคล้องกนั โดยยดึหลกัการประสานงานภายใต้ระบบการจดัการ
พืน้ทีก่บัภารกจิของหน่วยงานและการมสี่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแผนงาน โครงการ
ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบตดิตามและ
ประเมนิผลโดยการจดัท าเครื่องชีว้ดัความส าเรจ็ของแผนในหลายมติแิละหลายระดบั รวมทัง้จดั
ใหม้รีะบบการตดิตามประเมนิผลเป็นประจ าทุกปี โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูเ้กีย่วขอ้งไดม้ี
ส่วนรว่มในการตดิตามผลการพฒันาอยา่งกวา้งขวาง 

 เป็นทีห่วงัว่าการเริม่ต้นของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 ในระยะเวลาเดยีวกนักบัที่ประเทศ
ก้าวเขา้สู่ศกัราชใหม่จะเป็นยุคสมยัของความเป็นปึกแผ่นและความสมานฉันท์ของคนในชาต ิซึ่ง
ความร่วมมอืร่วมใจในรปูแบบต่างๆ ในการแปลงแผนสู่ภาคปฏบิตัไิดเ้ริม่เกดิขึน้แลว้ จงึเชื่อมัน่
ไดว้่าแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 จะเป็นการเริม่กระบวนการทีทุ่กภาคส่วนของสงัคมจะร่วมกนัก้าว
เดนิไปสู่เป้าหมายเดยีวกนัและรบัผดิชอบรว่มกนัในการตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทุกปี และที่ส าคญัที่สุดคอื เป็นกระบวนการเรยีนรู้ในอันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างรู้รกั 
สามคัค ีรม่เยน็เป็นสุข เป็นธรรม และเป็นไท 

 
--------------------------------------- 



ส่วนท่ี 1 
สรปุสาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) 

 

1. สถานการณ์เศรษฐกิจและสงัคมไทยในช่วง 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา 

 1.1 สงัคมไทยไดป้ระสบความส าเรจ็เป็นอยา่งดใีนการพฒันาเศรษฐกจิ ดงัจะเหน็ได้
จากอตัราการขยายตัวอยู่ในระดบัสูงโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 7.8 ต่อปี รายได้ต่อหวัของคนไทย
เพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาท ในปี 2504 เป็น 68,000 บาท ในปี 2538 หรอืเพิ่มขึ้น 32 เท่าตัว  
สัดส่วนคนยากจนของประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13.7 ในปี 2535 เปรียบเทียบกับ  
เป้าหมายร้อยละ 20 ที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 7 ฐานะ 
การเงนิการคลงัของประเทศมคีวามมัน่คงและไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไปจากนานาประเทศ ส่วน
การลงทุนของภาครฐัในด้านโครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารพืน้ฐานทางสงัคมโดยต่อเนื่องนัน้ ได้
ท าใหค้นไทยมรีายได ้ฐานะความเป็นอยู ่และคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้มาโดยตลอด 

 1.2 ถงึแมว้่าการพฒันาประเทศจะบรรลุเป้าหมายการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิก็
ตามแต่กิจกรรมและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิก็ยงักระจุกตวัอยู่ในภาคมหานครและปรมิณฑล 
รายได้ต่อหวัของคนไทยในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลยงัสูงกว่าภูมภิาคอื่นๆ ของประเทศ
มากโดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งมรีายได้ต่อหวัต ่าที่สุดประมาณ 12 เท่ากลุ่ม 
ครวัเรอืนที่มรีายได้สูงสุด 20 เปอรเ์ซนต์แรกมสีดัส่วนรายได้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 54 ในปี 2531 
เป็นรอ้ยละ 59 ในปี 2535 ในขณะทีก่ลุ่มที่มรีายได้ 20 เปอรเ์ซนต์ต ่าสุดมสีดัส่วนรายได้ลดลง
จากรอ้ยละ 4.6 ในปี 2531 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 3.9 ในปี 2535 ช่องว่างระหว่างรายไดแ้ละโอกาสที่
ได้รบัจากผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ  
คนไทยส่วนใหญ่และการพฒันาประเทศในระยะยาว 

 1.3 ผลของการพัฒนาที่ผ่านมาท าให้คนไทยส่วนใหญ่ได้ร ับบริการโครงสร้าง 
พืน้ฐานและบรกิารพืน้ฐานทางสงัคมมากขึน้ในระดบัทีน่่าพอใจ กล่าวคอื ในปี 2537 ในหมู่บา้น
ชนบทมไีฟฟ้าใชแ้ลว้รอ้ยละ 97.7 มนี ้าสะอาดดื่มกนิในระบบประปา ส าหรบัเขตเมอืงในภูมภิาค
มากกว่ารอ้ยละ 75 และรอ้ยละ 32 ในหมู่บ้านชนบท ในด้านคมนาคมขนส่งได้มถีนนเชื่อมต่อ
ระหว่างจงัหวดั อ าเภอและต าบล คดิเป็นระยะทางรวมทัง้สิน้ 210,025 กโิลเมตร ซึง่เป็นถนนใน
หมู่บ้านประมาณ 123,400 กิโลเมตร ในด้านการศึกษานัน้คนไทยในชนบทมกีารศึกษาสูงขึ้น 
โดยมอีตัราเขา้เรยีนในภาคบงัคบัถงึรอ้ยละ 97.7 ความส าเรจ็ของการพฒันาดา้นสาธารณสุขได้
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ท าให้อายุขยัเฉลี่ยของคนไทยในปี 2537 เพิม่ขึน้เป็น 67.6 ปี เปรยีบเทยีบกบัปี 2533 ซึ่งคน
ไทยมอีายขุยัเฉลีย่เพยีง 63 ปีเท่านัน้ 

 1.4 การมุ่งเน้นการแข่งขนัเพื่อสร้างความมัง่คัง่ในด้านรายได้ท าให้คนไทยและ
สงัคมไทยมคีวามเป็นวตัถุนิยมมากขึน้ ก่อใหเ้กดิปญัหาดา้นพฤตกิรรมของคนในสงัคม คอื การ
ย่อหย่อนในศีลธรรม จรยิธรรม ขาดระเบยีบวินัย การเอารดัเอาเปรยีบ ส่งผลให้วถิีชวีติและ
ค่านิยมดัง้เดมิที่ดงีามของไทยเริม่จางหายไปพร้อมๆ กบัการล่มสลายของสถาบนัครอบครวั 
ชุมชน และวฒันธรรมของท้องถิ่น นอกจากนี้สภาพบบีคัน้ทางจติใจของคนในสงัคมเกิดจาก
ความแออัดของชุมชนเมือง สภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงซึ่งมากับกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจนัน้ ได้ส่งผลให้ภาวะการเจ็บป่วยของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่โรคสมยัใหม่ เช่น 
โรคมะเรง็ โรคหวัใจ โรคความดนัโลหติสงู รวมทัง้การบาดเจบ็ลม้ตายจากอุบตัเิหตุและอุบตัภิยัที่
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและรายไดท้ีส่งูขึน้ 

 1.5 การเร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ท าให้ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมลงเป็นล าดบั ในช่วง 2 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ป่าไมย้งัคง
ถูกท าลายลงถึงปีละ 1 ล้านไร่ ที่ดินท ากินถูกชะล้างพงัทลาย คุณภาพของแม่น ้ า ล าคลอง
เปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถจะน ามาใช้ประโยชน์ได้อกีต่อไป สิง่แวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทัง้ใน
ดา้นคุณภาพของอากาศ ปรมิาณฝุน่ละออง รวมทัง้เสยีงในเขตกรงุเทพมหานครและเมอืงหลกัใน
ภูมภิาคนัน้ได้เกดิผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของคนไทยโดยทัว่ไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้
การพฒันาทีไ่ม่ได้ค านึงถงึต้นทุนและการจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้มองขา้มการ
พฒันาคุณค่าของความเป็นคน ละเลยภูมปิญัญา และวถิชีวีติความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย จะส่งผลต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในอนาคต 

2. วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 

 เพื่อให้สอดคล้องกบักระแสการเปลี่ยนแปลงในสงัคม ช่วยแก้ปญัหาการพฒันาที่ขาด
ความสมดุลคอื เศรษฐกิจดี สงัคมมีปัญหา การพฒันาไม่ยัง่ยืน และเพื่อก้าวไปสู่วสิยัทศัน์
การพฒันาทีพ่งึปรารถนาในระยะยาว การพฒันาในระยะ 5 ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 จงึได้
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการพฒันาไวด้งันี้ 

 2.1 วตัถปุระสงค ์

  (1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนทัง้ในด้านร่างกายจิตใจและ 
สติปญัญา ให้มสีุขภาพพลานามยัแขง็แรง มคีวามรู้ความสามารถและทกัษะในการประกอบ
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อาชพี และสามารถปรบัตัวให้ทนัต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ  
การปกครอง 

  (2) เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมให้มคีวามมัน่คงและเสรมิสร้าง
ความเขม้แขง็ของครอบครวัและชุมชนใหส้นับสนุนการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชวีติของคน 
รวมทัง้ใหชุ้มชนมสี่วนรว่มในการพฒันาประเทศมากยิง่ขึน้ 

  (3) เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจรญิเติบโตอย่างมเีสถียรภาพ  
มัน่คงและสมดุล เสริมสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคนในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาและไดร้บัผลจากการพฒันาทีเ่ป็นธรรม 

  (4) เพื่อให้มกีารใช้ประโยชน์และดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ และ 
สิง่แวดลอ้มให้มคีวามสมบูรณ์สามารถสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมและคุณภาพชวีิตได้
อยา่งยัง่ยนื 

  (5) เพื่อปรับระบบบริหารจัดการเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการพฒันาประเทศมากขึน้ 

 2.2 เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การพฒันาข้างต้น เห็นสมควรก าหนด 
เป้าหมายซึ่งจะเป็นเครื่องชี้วดัผลการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้ตามวตัถุประสงค์
หลกัในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ไว ้ดงันี้ 

  (1) เพิม่ปรมิาณการเตรยีมความพรอ้มทุกดา้นของเดก็ปฐมวยั (0 - 5 ปี)
อยา่งมคีุณภาพ 

  (2) เพิม่คุณภาพการจดัการศกึษาทุกระดบั โดยเฉพาะการขยายการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 9 ปีแก่เดก็ในวยัเรยีนทุกคน และการเตรยีมการขยายการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็น 12 ปี 
รวมทัง้ใหม้กีารฝึกอบรมครอูาจารยท์ุกคนอยา่งต่อเนื่อง 

  (3) ยกระดบัทกัษะฝีมอืและความรูพ้ืน้ฐานใหแ้ก่แรงงานในสถานประกอบ-
การ โดยใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกต่อกลุ่มแรงงานอาย ุ25-45 ปี 

  (4) ให้ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทได้รบัโอกาสการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
และไดร้บับรกิารพืน้ฐานทางสงัคมอยา่งมคีุณภาพและทัว่ถงึ 

  (5) ลดอตัราการประสบอนัตรายจากการท างาน และลดจ านวนการเกิด
อุบตัเิหตุต่างๆ โดยเฉพาะการจราจร การขนส่งวตัถุเคมอีนัตราย และอคัคภียัในอาคารสงู 
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  (6) รกัษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย โดยลดการขาดดุลบัญชี 
เดนิสะพดัใหอ้ยูใ่นระดบัรอ้ยละ 3.4 ของผลผลติรวมในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 และ
รกัษาอตัราเงนิเฟ้อใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเฉลีย่รอ้ยละ 4.5 ต่อปี 

  (7) ระดมการออมของภาคครวัเรอืนใหเ้พิม่ขึน้เป็นอย่างน้อยรอ้ยละ10 ของ
ผลผลติรวมในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 

  (8) ขยายปรมิาณและเพิม่คุณภาพของบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานสู่ภูมภิาค
และชนบท 

  (9) ลดสดัส่วนคนยากจนของประเทศให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 

  (10) อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูบรูณะพืน้ทีป่า่เพื่อการอนุรกัษ์ไวใ้หไ้ดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 25 ของพื้นที่ของประเทศ รวมทัง้รกัษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงไว้ไม่ต ่ากว่า 1 ล้านไร่ในปี
สุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 

  (11) สรา้งโอกาสและเพิม่ทางเลอืกในการประกอบอาชพีเกษตรในรูปแบบ
ของเกษตรธรรมชาต ิเกษตรอนิทรยี ์เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร 

  (12) เพิ่มการลงทุนในการควบคุมและฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
ยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในเมอืง ภมูภิาค และชนบท 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันาดงักล่าว เห็นควรก าหนด
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ทีส่ าคญั ดงันี้ 

 3.1 การพฒันาศกัยภาพของคน ประกอบดว้ยการส่งเสรมิใหป้ระเทศมโีครงสรา้ง
ประชากรทีเ่หมาะสม และมกีารกระจายตวัของประชากรทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาสการ
พฒันาในแต่ละพืน้ทีข่องประเทศ การปรบัปรุงกระบวนการเรยีนรูด้า้นการพฒันาจติใจใหเ้กดิผล
ในทางปฏิบัติการพัฒนาสติปญัญาและทักษะฝีมือแรงงานให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพและ 
ประสทิธภิาพสงูขึน้ในกระบวนการผลติและสามารถปรบัตวัไดก้บัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม รวมทัง้การพฒันาสุขภาพและพลานามยัที่มุ่งเสรมิสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมี 
สุขภาพดถีว้นหน้าและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัโรค 
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 3.2 การพฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมให้เอ้ือต่อการพฒันาคน ประกอบดว้ย
แนวทางการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวัของชุมชน การสรา้งโอกาสใหค้น ครอบครวั 
ชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่นของตนเองและสงัคม การพฒันาระบบความมัน่คงทาง
สงัคมเพื่อสรา้งหลกัประกนัดา้นต่างๆ แก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ การเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ในระบบอ านวยความยตุธิรรมและระบบความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชน และ
การส่งเสรมิใหว้ฒันธรรมมบีทบาทในการพฒันาคนและประเทศใหส้มดุลและยัง่ยนื 

 3.3 การเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาของภมิูภาคและชนบทเพ่ือยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทัว่ถึง ประกอบด้วยแนวทางการกระจายโอกาสและความ
เจรญิดว้ยการพฒันาพืน้ทีใ่นภมูภิาค การพฒันาการมสี่วนร่วมในการพฒันาและการกระจายการ
พฒันาด้วยการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การสนับ สนุนกระบวนการเรยีนรู้และขยาย
เครอืข่ายการเรยีนรูข้องชุมชน การเสรมิสรา้งโอกาสการพฒันาเพื่อสรา้งอาชพีและการมงีานท า
ดว้ยการส่งเสรมิบทบาทของภาคธุรกจิเอกชนและองคก์รพฒันาเอกชน การกระจายกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจและบรกิารทางสงัคม การแก้ไขปญัหาและรกัษาสภาพแวดล้อมเมอืง การบรหิาร
จดัการงานพฒันาในลกัษณะพหุภาค ีทัง้ในงานพฒันาทัว่ไปและในระดบัพืน้ที่ 

 3.4 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคนและ 
คณุภาพชีวิต ประกอบดว้ยแนวทางการเสรมิสรา้งระบบเศรษฐกจิให้เขม้แขง็และเจรญิเตบิโต
อย่างมเีสถยีรภาพ การปรบัโครงสรา้งการผลติใหเ้ขม้แขง็เพื่อให้พรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโลกและยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทย การพฒันาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยเีพื่อเป็นฐาน
ของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตลอดจนการพฒันาพืน้ที ่ชุมชน และบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติและยกระดบัคุณภาพชวีติ 

 3.5 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการ
บรหิารจดัการเพื่ออนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใิหม้คีวามสมบูรณ์ เกดิความสมดุลต่อระบบ-
นิเวศวทิยา รวมทัง้การดแูลรกัษาสภาวะแวดลอ้มเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชุมชนและ
เป็นฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว การจดัระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิง่แวดล้อมให้เกิดการใช้ประโยชน์และควบคุมดูแลอย่างมปีระสิทธิภาพ มกีารจดัสรรอย่าง  
เป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชนอย่างแท้จรงิ รวมทัง้การบรหิารจดัการเพื่อป้องกนั
และบรรเทาภยัอนัเกดิจากธรรมชาต ิ

 3.6 การพฒันาประชารฐั เป็นการพฒันาภาครฐัใหม้สีมรรถนะและพนัธกิจหลกัใน
การเสรมิสรา้งศกัยภาพและสมรรถนะของคน ท าใหค้นในสงัคมเป็นพนัธมติรกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั 
และมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศซึ่งประกอบดว้ยแนวทางการพฒันาเพื่อเสรมิสรา้งหลกันิติ
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ธรรมในการบรหิารรฐักิจ การจดัการแก้ไขความขดัแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี สนับสนุนให้
ประชาชนทุกภาคส่วนของสงัคมมสี่วนร่วมในกจิกรรมสาธารณะของภาครฐั เพิม่พูนประสทิธผิล
และประสทิธภิาพภาครฐัด้วยการปรบัปรุงประสทิธภิาพของระบบราชการ ตลอดจนการสร้าง
ความต่อเนื่องในงานบรหิารรฐักจิ โดยการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจด้านนโยบายสาธารณะและ
การก าหนดระเบยีบวาระแห่งชาต ิ

 3.7 การบริหารจดัการเพ่ือให้มีการน าแผนพฒันาฯ ไปด าเนินการให้เกิดผล
ในทางปฏิบติั ประกอบด้วยแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏบิตัดิ้วยระบบการจดัการในระดบั
พืน้ทีต่ามภารกจิของหน่วยราชการและการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสงัคม การพฒันากลไกของ
รฐัในการปฏบิตัิงาน การเร่งรดัพฒันาระบบกฎหมายให้เป็นไปในแนวทางของระบบกฎหมาย
มหาชน เพื่อเอือ้อ านวยต่อการจดัใหม้กีฎหมายรองรบัแผนพฒันาฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การ
ปรบับทบาทการมสี่วนรว่มของภาคเีพื่อการพฒันา การเพิม่ประสทิธภิาพของหน่วยงานกลางใน
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะกลไกนอกภาครฐั และการติดตามและ
ประเมนิผลโดยมกีารจดัท าดชันีชีว้ดัผลของการพฒันาแบบองคร์วม 

4. ลกัษณะและการใช้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 

 4.1 แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 เป็นแผนชีท้ศิทางการพฒันาประเทศทัง้ในทศวรรษหน้า
และในช่วง พ.ศ.2540-2544 ซึ่งเน้นการพฒันาในลกัษณะที่เป็นกระบวนการเพื่อปรบัเปลี่ยน 
ทศิทางการพฒันาแบบแยกส่วนหรอืตามรายสาขาเศรษฐกจิและสงัคมมาเป็นแบบองค์รวม คอื 
การพฒันาแบบรวมส่วนหรอืบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงซึ่งกนัและกนัอย่างเป็นระบบ 
อนัจะท าให้การพฒันามปีระสทิธภิาพมคีวามยัง่ยนืและคนไทยทัง้หมดได้รบัประโยชน์จากการ
พฒันามากกว่าทีผ่่านมา 

 4.2 ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาซึง่ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 เป็น
การชี้ทศิทางการพฒันาตามวตัถุประสงค์หลกัของการพฒันาประเทศในระยะยาว โดยไม่เน้น
รายละเอียดของแนวทางการพฒันาตามสาขาเศรษฐกิจและสงัคม และมาตรการระยะสัน้ซึ่ง
หน่วยงานปฏบิตัติ้องด าเนินการตามปกติอยู่แล้ว ดงันัน้ผู้เกี่ยวข้องจะต้องน ายุทธศาสตรแ์ละ
แนวทางทัง้หมดไปใช้เป็นกรอบก าหนดแผนงาน โครงการ และมาตรการ เพื่อให้มีการ
ด าเนินการให้เกิดผลในทางปฏบิตัิ รวมถึงการก าหนดให้มเีป้าหมายและโครงการที่จะท าให้
เกดิผลต่อประชาชน มใิช่องคก์รของรฐั หรอืเป็นโครงการพฒันาทีป่ระชาชนตดัสนิใจหรอืมสี่วน
รว่มในการตดัสนิใจและขอรบัการสนบัสนุนจากภาครฐั 

 4.3 การจดัท าแผนงานและโครงการพฒันาตามยุทธศาสตรน์ัน้ ควรจะต้องด าเนิน -
การแบบองค์รวม คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า มีการ
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ประสานการวเิคราะห์ โดยยดึหลกัพื้นที่และภารกจิ รวมทัง้การมสี่วนร่วมของผู้รบัผดิชอบเป็น
กรอบในการจดัท าแผนงานและโครงการ แผนเงนิและแผนคน โดยใชยุ้ทธศาสตรแ์ละแนวทาง
ของแผนควบคู่ไปกบัพื้นที่ เป็นเครื่องมอืในการขอรบัสนับสนุนด้านงบประมาณ ตลอดจนการ
ตดิตามประเมนิผลประจ าปี 

 4.4 การตดิตามประเมนิผลความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด าเนินการตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 จะต้องมกีารสร้างดชันีชี้วดัทัง้ในระดบั
ภาพรวมและแผนงานโครงการใน 5 ระดบั คอื 

  (1) ดชันีช้ีวดัผลกระทบขัน้สุดท้ายของการพฒันา สร้างขึ้นเพื่อเป็น
เครือ่งชีว้ดัผลความกา้วหน้าทีแ่ทจ้รงิของการพฒันาประเทศโดยส่วนรวมในทุกๆ ดา้น ทัง้ในดา้น
การพฒันาคน สงัคม เศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มว่าสามารถด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาได้มากน้อย  
แค่ไหนเพยีงใด 

  (2) ดชันีช้ีวดัประสิทธิผลของการพฒันาเฉพาะด้าน สร้างขึ้นเพื่อ 
ติดตามประเมนิผลการพฒันาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึง
ความส าเรจ็และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาในลกัษณะผสมผสานระหว่างภารกจิกบั
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเพื่อจะน าไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการใน 
แต่ละสาขาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  (3) ดชันีช้ีวดัประสิทธิผลของยุทธศาสตรก์ารพฒันา สรา้งขึน้เพื่อเป็น
เครื่องมอืในการตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็หรอืความล้มเหลวของยุทธศาสตรก์ารพฒันาที่
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 

  (4) ดชันีช้ีวดัประสิทธิผลขององค์กรท่ีด าเนินงานพฒันา สรา้งขึน้เพื่อ
เป็นเครื่องชี้ว ัดขีดความสามารถขององค์กรที่รบัผิดชอบในการด าเนินงานแปลงแผนไปสู่
ภาคปฏิบตัิในทุกระดบัตามแนวทางการประสานแผนงาน แผนเงนิ และแผนคน ที่เน้นการ
กระจายอ านาจสู่ภูมภิาคและท้องถิน่ และการประสานความร่วมมอืกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งเพื่อ
ประโยชน์ในการปรบัปรุงคุณภาพและผลงานขององค์กร ทัง้ในด้านการเสรมิสรา้งกระบวนการ
เรยีนรูใ้หก้บัคนในองคก์ร การเพิม่พูนประสทิธภิาพ การด าเนินงาน การสรา้งระบบการตดิตาม
ประเมนิผล เพื่อน ามาปรบัปรงุการท างานขององคก์รต่อไป 
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  (5) ดชันีช้ีวดัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในด้านต่างๆ เป็นการรวบรวม 
ขอ้มูลเชงิสถิติหรอืข้อมูลพื้นฐานของการพฒันาด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างดชันีชี้วดั
ความส าเรจ็หรอืประสทิธผิลของการพฒันาในระดบัต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ 



ส่วนท่ี 2 
การพฒันาศกัยภาพของคนไทย 

 

 การพฒันาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมามุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจโดยใช้คนเป็น
เครื่องมอืหรอืปจัจยัในการผลติเพื่อสนองความต้องการการพฒันาใหเ้กดิความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ โดยยงัไม่ไดค้ านึงถงึคุณค่าของความเป็นมนุษยแ์ละการพฒันาศกัยภาพของคนให้มี
ความรูค้วามสามารถ มทีกัษะในการประกอบอาชพี และสามารถปรบัตวัให้อยู่ในสงัคมที่มกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้แมว้่าประเทศไทยจะประสบความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมาย
ดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกจิเป็นอย่างดยีิง่ แต่ผลของการพฒันาได้ก่อให้เกดิปญัหาที่ส าคญั
หลายประการ โดยเฉพาะปญัหาการกระจายรายได ้ปญัหาความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาติ และปญัหาด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
คุณภาพชวีติของคนไทยและการพฒันาประเทศในระยะยาว 

 การพฒันาศกัยภาพของคนทีพ่งึปรารถนา จะต้องพฒันาให้คนทุกคนได้รบัการพฒันา
ตามศกัยภาพอยา่งเตม็ทีท่ ัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ ปญัญาและทกัษะฝีมอื เพื่อใหค้นเป็นคนด ีมี
คุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจิตส านึกและมีบทบาทในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมทีด่งีาม ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ซึง่จะช่วยท าใหก้ารพฒันา
ประเทศมคีวามสมดุลยัง่ยนืบนพืน้ฐานของความเป็นไทย 



บทท่ี 1 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตร ์

 

 การพจิารณาผลการพฒันาทีผ่่านมาและแนวโน้มในอนาคตควบคู่กบัอทิธพิลของกระแส
โลกาภวิตัน์ การพฒันาศกัยภาพของคนไทยในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ได้ก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมายและยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพของคนไทยไวด้งัต่อไปน้ี 

1. วตัถปุระสงค ์

 1.1 เพื่อพฒันาศกัยภาพของคนทางดา้นจติใจใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม มจีติส านึกทีด่ี
ต่อสงัคมส่วนรวม 

 1.2 เพื่อพฒันาคนทุกคนให้สามารถคดิวเิคราะห์บนหลกัของเหตุผล มกีารเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มโีลกทศัน์กว้าง รวมทัง้มปีระสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสูงขึ้ น 
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

 1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพพลานามยัดีถ้วนหน้ามีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 1.4 เพื่อเสรมิสรา้งโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสทุกกลุ่มไดร้บัการคุ้มครอง 
ช่วยเหลอื และไดร้บับรกิารพืน้ฐานทางสงัคมทุกดา้นอย่างเหมาะสมทัว่ถงึและเป็นธรรมเพื่อให้
สามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิุขและสมศกัดิศ์ร ี

2. เป้าหมาย 

 2.1 คนไทยมีขนาดครอบครวัที่เหมาะสมและมีการกระจายตัวของประชากรที่ 
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาสการพฒันาในพืน้ที่ 

 2.2 เพิ่มคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและจดัให้มกีลไกประกนัคุณภาพการศึกษา 
พรอ้มทัง้พฒันาหลกัสตูรใหไ้ดม้าตรฐานและจดัใหม้กีารสอบวดัผลวชิาพืน้ฐานส าคญัๆ 

 2.3 เพิ่มสดัส่วนของการผลิตบณัฑติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาขา
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรจ์ากปจัจบุนั 31 : 69 เป็นไมต่ ่ากว่า 40 : 60 
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 2.4 ขยายการฝึกอบรมและพฒันาฝีมอืแรงงานในสาขาช่างต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้
ไดไ้มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของการฝึกอาชพีระยะสัน้ภายในปี 2544 

 2.5 ประชาชนทุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักถงึความส าคญัในการป้องกนั
โรคดแูลสุขภาพของตนเองและครอบครวัตลอดจนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ 

 2.6 สรา้งโอกาสให้สตรแีละผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทในสงัคมได้รบัการพฒันาตาม
ศกัยภาพอยา่งเตม็ที ่และไดร้บับรกิารต่างๆ ทีเ่หมาะสมอยา่งทัว่ถงึ 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพของคนไทย 

 การทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของคนทุกคนใหส้ามารถปรบัตวัและด ารงชวีติไดอ้ย่างปกตสิุข 
และมสี่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไดอ้ย่างยัง่ยนืนัน้ จะประกอบด้วย
ยทุธศาสตรใ์นการพฒันา 5 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 

 3.1 โครงสร้างและการกระจายตวัของประชากร โดยการสนับสนุนให้คนไทยมี
ขนาดครอบครวัที่เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการกระจายตัวของประชากรที่สอดคล้องกับ 
ศกัยภาพและโอกาสการพฒันาในพืน้ที ่

 3.2 การพฒันาศกัยภาพของคนด้านจิตใจ โดยการพฒันาศกัยภาพดา้นจติใจของ
คนทุกกลุ่มใหส้ามารถปรบัเอาหลกัศาสนามาประพฤตแิละเป็นแนวปฏบิตัใินการด าเนินชวีติของ
ตน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพฒันาจติใจ รวมทัง้การบริหาร 
จดัการเพื่อใหทุ้กฝา่ยเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาจติใจมากขึน้ 

 3.3 การพฒันาสติปัญญา ทกัษะ และฝีมือแรงงาน โดยการเตรยีมความพรอ้ม
เดก็ปฐมวยั การปฏริูปกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้ในกระบวนการเรยีนการสอนการปฏริปูระบบการ
ผลติและพฒันาครแูละการน าเทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละระบบสารสนเทศมาใช ้ตลอดจนการพฒันา
คุณภาพในทุกระดบัการศกึษาและเพิม่ศกัยภาพก าลงัแรงงานเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ รวมทัง้การปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัการศกึษาและฝึกอบรม 

 3.4 การพฒันาสขุภาพและพลานามยั โดยการพฒันาศกัยภาพของคนในดา้นการ
ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และดแูลรกัษาเบือ้งต้นทัง้ของตนเอง ครอบครวัและชุมชน การเพิม่
ประสทิธภิาพ คุณภาพและการเขา้ถงึบรกิารดา้นสาธารณสุข การผลติและกระจายบุคลากร การ
พฒันาระบบการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปญัหาเอดส์ การพฒันาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การมสีุขภาพทีด่ ีรวมทัง้การปฏริปูระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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 3.5 การพฒันาประชากรกลุ่มผูด้้อยโอกาส โดยการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มเดก็
ทีอ่ยูใ่นภาวะยากล าบาก เดก็และสตรทีีอ่ยูใ่นธุรกจิบรกิารทางเพศและถูกประทุษรา้ยทารุณต่างๆ 
รวมทัง้สตรทีีถู่กเลอืกปฏบิตัแิละมอีคตทิางเพศคนพกิารผูสู้งอายุทีย่ากจนไม่มญีาตหิรอืผูเ้ลีย้งด ู
คนยากจนทัง้ในเมอืงและชนบท ผูถู้กคุมประพฤตแิละผู้ต้องขงั และกลุ่มคนไทยต่างวฒันธรรม 
ใหส้ามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งสมศกัดิศ์ร ีและมสี่วนรว่มในการพฒันาประเทศมากขึน้ 



บทท่ี 2 
โครงสร้างและการกระจายตวัของประชากร 

 

 การส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยมจี านวนและโครงสรา้งประชากรในขนาดที่เหมาะสม และมี
การกระจายตวัของประชากรที่สอดคล้องกบัศกัยภาพและโอกาสการพฒันาในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถพฒันาศกัยภาพของตนใหสู้งขึน้ ทัง้ในด้านการ
พฒันาสุขภาพอนามยัทางร่างกายและจติใจใหก้บัเดก็ปฐมวยั การใหก้ารศกึษาในระดบัที่สูงขึน้
แก่เดก็ทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน การฝึกอบรมทกัษะฝีมอืแรงงานเพิม่เตมิใหก้บัแรงงาน การดูแลผูสู้งอายุ
ให้ทัว่ถงึ ตลอดจนยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจากความแออดัของ
ประชากรทีก่ระจกุตวัอยูใ่นเมอืงใหด้ขีึน้ โดยมแีนวทางหลกั ดงันี้ 

1. การสนับสนุนให้คนไทยมีขนาดครอบครวัท่ีเหมาะสม โดย  

 1.1 ชะลอการวางแผนครอบครวัในพื้นท่ีท่ีมีอตัราเจริญพนัธุ์ของสตรีในระดบั
ทดแทนหรือต า่กว่า เช่น พืน้ทีภ่าคเหนือ ภาคกลางและกรงุเทพมหานคร โดยยกเลกิเป้าหมาย
การใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัในพื้นที่ดงักล่าว และคดิค่าบรกิารวางแผนครอบครวัในราคาที่
คุม้ตน้ทุนมากยิง่ขึน้ ส าหรบัการใหบ้รกิารในแต่ละวธิ ี

 1.2 เร่งรดัส่งเสริมการวางแผนครอบครวัในพื้นท่ีท่ีมีอตัราการเกิดสูง เช่น ใน
บางพืน้ทีข่องภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใหบ้รกิารวางแผนครอบครวัแบบใหเ้ปล่า
และจัดท าโครงการรณรงค์พิเศษเฉพาะขึ้นให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
ค่านิยมเกีย่วกบัการมบีุตรในพืน้ทีเ่หล่านี้ 

 1.3 ปรบัปรงุคณุภาพและการแบ่งเบาภาระท่ีเท่าเทียมระหว่างหญิงชายในการ
วางแผนครอบครวัวิธีต่างๆ เพื่อใหส้ามารถก าหนดจ านวนบุตรหรอืเวน้ช่วงระยะการมบีุตรได้
ตามความตอ้งการของประชาชนทีร่บับรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัใหม้รีะบบการตดิตามผู้
ที่รบับรกิารไปแล้วให้มารบับรกิารอย่างต่อเนื่อง มกีารศึกษาประสทิธภิาพประสทิธผิลและ
ผลขา้งเคยีงของการวางแผนครอบครวัวธิต่ีางๆ 

 1.4 รณรงคเ์ผยแพร่และประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ืองให้ประชาชนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการมีครอบครวัขนาดท่ีเหมาะสม  โดยใช้สื่อที่มีคุณภาพสามารถเข้าถึง
ประชาชน รวมทัง้การใชภ้าษาทีส่อดคลอ้งกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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 1.5 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการธุรกิจเพ่ือสังคมและจดัตัง้กองทุน 
หมุนเวียนเพ่ือการวางแผนครอบครวัและการพฒันาคณุภาพชีวิตในชุมชนท่ีมีระดบัการ
พฒันาต ่า โดยภาครฐัคดัเลือกชุมชนและสนับสนุนงบประมาณในการจดัตัง้กองทุนและให้
สมาชกิของชุมชนบรหิารงานธุรกจิกองทุนเอง 

2. การส่งเสริมการให้มีการกระจายตวัของประชากรท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพและ
โอกาสการพฒันาในพ้ืนท่ี โดย 

 2.1 สนับสนุนการกระจายบริการทางสงัคมอย่างมีคุณภาพ ทัง้ดา้นการศกึษา 
สาธารณสุข และบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิใหท้ัว่ถงึแต่ละพืน้ที่ 

 2.2 ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะให้คนในชนบทมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นท่ี รวมทัง้สร้างปจัจยั
สนบัสนุนในการประกอบอาชพีส่วนตวั เช่น สนิเชื่อ กองทุน เป็นตน้ 

 2.3 พฒันาระบบข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงานและตลาดผลผลิตท่ีทนัสมยัและ
กระจายถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อใหป้ระชาชนทราบถงึแหล่งงานและสามารถหางาน
ท าทีอ่ยูใ่กลบ้า้นตนเองในพืน้ทีช่นบทได ้ตลอดจนสามารถท าการผลติผลทางการเกษตรไดอ้ย่าง
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของตนเองให้สามารถยงัชพีอยู่ในภาค
เกษตรกรรมชนบทไดโ้ดยไมต่อ้งยา้ยถิน่เขา้มาหางานท าในเมอืง 

 2.4 ปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูประชากรเมืองให้ถกูต้องและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เพื่อ
ใช้ในการวางแผนพฒันาเมอืงต่างๆ ส าหรบัรองรบัการขยายตวัของ ประชากรเมอืงในภูมภิาค
อยา่งเป็นระบบ 



บทท่ี 3 
การพฒันาศกัยภาพของคนด้านจิตใจ 

 
 เพื่อพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนด ีมคีุณธรรม มรีะเบียบวนิัย มี 
ค่านิยมที่ดงีามและมจีติส านึกที่รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม โดยมแีนวทางการพฒันาหลกั 
ดงันี้ 

1. การเสริมสร้างและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพทางจิตใจแก่คน 
โดย 

 1.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรที่ท าหน้าที่ เผยแพร่ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ใหส้ามารถเป็นผู้น าทางด้านการพฒันาจติใจอย่างแท้จรงิ และมคีวามสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้ความเขา้ใจสู่ประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  (1) พฒันากระบวนการเรยีนรูข้องพระภกิษุ สามเณร นักบวช คร ูอาจารย ์
ฯลฯ โดยปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษาทัง้สายปรยิตัธิรรมและสายสามญัทุกระดบั 

  (2) เพิ่มเติมความรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรที่ท า 
หน้าที่เผยแพร่ คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดังกล่าวกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 1.2 พฒันาความรูค้วามเขา้ใจในหลกัจรยิธรรมและหลกัศาสนาต่อนกัเรยีน นกัศกึษา 
และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนัได ้

  (1) ปรบัปรงุเนื้อหาสาระและกระบวนการเรยีนการสอนเกี่ยวกบัความรูด้า้น
ศาสนาและจรยิธรรมในหลกัสตูรการศกึษาแต่ละระดบั 

  (2) เสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างครอบครวั ชุมชน สถานศกึษา องค์กร
ศาสนา ฯลฯ ในการพฒันาจติใจของนกัเรยีน นกัศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 

 1.3 สนับสนุนให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ มเีหตุผลและสามารถเลอืกน าเอา 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในสังคมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสุนทรียภาพทางจิตใจของตน รวมทัง้
ด ารงชวีติอยูภ่ายใตว้ถิปีระชาธปิไตยไดอ้ยา่งเหมาะสมและกลมกลนื 
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  (1) พฒันารูปแบบที่หลากหลายของดนตร ีกฬีาและนันทนาการต่างๆ ให้
เหมาะกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

  (2) ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาและใช้ศลิปวฒันธรรมของชาตแิละของท้องถิน่
เป็นเครื่องมอืในการเสรมิสร้างความอ่อนโยนทางจติใจ โดยเน้นการมสี่วนร่วมของครอบครวั 
ชุมชน และกลุ่มทีส่นใจในโอกาสต่างๆ 

2. การพฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมให้เอ้ือต่อการพฒันาจิตใจ โดย 

 2.1 สนับสนุนใหม้กีจิกรรมและสถานที่ทีใ่หส้มาชกิในครอบครวัและชุมชนประกอบ
กจิกรรมรว่มกนั เช่น สวนสาธารณะ สนามกฬีา หอ้งสมดุ เป็นตน้ 

 2.2 เสรมิสรา้งระบบที่จะใหร้างวลัยกย่องคนดแีละองค์กรทีด่ ีมคีุณธรรม มจีรรยา -
บรรณในวชิาชพีและช่วยบ าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวม เพื่อเป็นตวัอย่างและสรา้งผูน้ าทาง
สงัคมอยา่งต่อเนื่อง 

 2.3 พฒันาการบรหิารงานดา้นศาสนาให้มปีระสทิธภิาพ โดยปรบัปรุงกฎหมายและ
ระบบงานเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณรที่มีความรู้
ความสามารถ ประพฤตดิ ีประพฤตชิอบยงัคงอยู่ในสถาบนัพุทธศาสนาและเป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาจติใจประชาชน 

 2.4 สนับสนุนให้มกีารพฒันาวดัและศาสนสถานทีส่ะอาด ร่มรื่น และมีบรรยากาศที่
เหมาะสมต่อการศกึษาปฏบิตัธิรรมและสรา้งความสงบทางจติใจแก่ประชาชน รวมทัง้ส่งเสรมิใหม้ี
การใชบุ้คลากรและสถานทีท่างศาสนาในการช่วยเหลอืและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 

3. การบริหารจดัการเพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาจิตใจ โดย 

 3.1 สนบัสนุนใหห้น่วยราชการทีท่ างานดา้นการพฒันาจติใจท าหน้าทีป่ระสานความ
ร่วมมือจากทุกสถาบันในสังคมให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ และให้มีการติดตามประเมินผล  
อยา่งต่อเนื่อง 

 3.2 สนับสนุนให้มกีารฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการพฒันาทศันคติ จติส านึกและ
จรรยาบรรณของเจา้หน้าทีห่น่วยงานภาครฐัในการใหบ้รกิารประชาชนทุกคนอยา่งเหมาะสม 

 3.3 ส่งเสรมิให้องค์กรประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาจติใจ โดยเฉพาะ 
องค์กรที่ด าเนินงานเกี่ยวกบัการส่งเสรมิศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการพฒันาจติใจ รวมทัง้
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สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคธุรกจิเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกบักฬีาดนตรแีละศิลปะ เข้ามาม ี
ส่วนรว่มในการพฒันาเดก็ เยาวชน และประชาชน 

 3.4 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนและชุมชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและเกดิความภาคภูมใิจทีจ่ะ
อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม ค่านิยมที่ดงีามและภูมปิญัญาที่มอียู่ในท้องถิน่และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป 

 3.5 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนและชุมชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนมคีวามภาคภูมใิจ
ทีจ่ะรว่มกนัอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม ค่านิยมอนัดงีาม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 3.6 ส่งเสรมิใหส้ื่อทุกรปูแบบเขา้มามสี่วนรว่มในการพฒันาจติใจโดยผลติรายการทีม่ ี
เนื้อหาสาระและจดัช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัศาสนาและการพฒันา
จติใจมากขึน้รวมทัง้กระตุน้ใหผู้ป้ฏบิตังิานและองคก์รสื่อมวลชนมจีติส านึกต่อสงัคมส่วนรวมมาก
ขึน้ 



บทท่ี 4 
การพฒันาสติปัญญา ทกัษะ และฝีมือแรงงาน 

 

 การพฒันาศกัยภาพของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั ตัง้แต่การเตรยีมความพรอ้ม
เด็กปฐมวยัไปจนตลอดชีวิต ให้สามารถคิด วิเคราะห์บนหลักของเหตุผล มีความคิดริเริ่ม 
สรา้งสรรค์ มโีลกทศัน์กว้าง สามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ และสามารถเผชญิกบั
สถานการณ์ใหม่ ตลอดจนมปีระสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสูงขึ้น และสอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศนัน้ มแีนวทางการพฒันาหลกัดงันี้ 

1. การเตรียมความพร้อมเดก็ปฐมวยั โดย 

 1.1 สนับสนุนและส่งเสรมิให้เยาวชน คู่สมรส พ่อและแม่ มคีวามรู้เกี่ยวกับชีวิต
ครอบครวัและวธิกีารเลีย้งลูกที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมอบให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งประสานการ
ด าเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั 

 1.2 สนบัสนุนและส่งเสรมิใหเ้ดก็ก่อนวยัเรยีนไดร้บับรกิารการเตรยีมความพรอ้มใน
รปูแบบต่างๆ เช่น ศูนยพ์ฒันาเดก็ สถานรบัเลีย้งเดก็ในทีท่ างานและในสถานประกอบการ โดย
ด าเนินการรว่มกนัระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครวั 

 1.3 สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รบัการส่งเสรมิด้านโภชนาการอย่างเพยีงพอและมี
คุณภาพ 

2. การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดย 

 2.1 ปฏริูปกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรยีนรู้จกัคดิ วเิคราะห์อย่างมเีหตุผล มี
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์รูจ้กัการคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิและมกีารฝึกปฏบิตัจิากประสบการณ์
จรงิ พร้อมทัง้ปรบัปรุงเนื้อหาสาระวิชาและกระบวนการเรียนรู้ในวิชาส าคัญที่เป็นนโยบาย
เรง่ด่วน เช่น คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ภาษาและคอมพวิเตอร ์ควบคู่กบัจดัใหม้สีื่อและอุปกรณ์
ที่จ าเป็นต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอตลอดทัง้การน าเทคโนโลยมีาใช้ใน
กระบวนการเรยีนการสอนอยา่งเหมาะสม 

 2.2 ส่งเสรมิการจดักิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา ที่มปีฏิสมัพนัธ์กับสงัคมและการ 
ปรบัปรุงเนื้อหาสาระของหลกัสูตรให้มลีกัษณะบูรณาการ ควบคู่กบัการส่งเสรมิให้มตี าราและ
เอกสารวชิาการทีห่ลากหลาย 
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 2.3 กระตุ้นและสนับสนุนการคน้คว้าหาความรูผ้่านหนังสอืและแหล่งการเรยีนรูใ้น
ชุมชน ควบคู่กบัการใช้มาตรการภาษีสนับสนุนให้มหีนังสอื อุปกรณ์สรา้งเสรมิการเรยีนรู้และ
อุปกรณ์กฬีาทีม่คีุณภาพและราคาถูก 

 2.4 ส่งเสรมิการจดัการศกึษาทีใ่หท้างเลอืกหลากหลายตามความเหมาะสมส าหรบั
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทัง้ในระบบและนอกระบบโรงเรยีน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการ 
ถ่ายโอนหน่วยกติที่เชื่อมต่อได้ทุกระดบั และส่งเสรมิการศกึษาเพื่อการอ่านออกเขยีนได้ โดย
เน้นกลุ่มเป้าหมายสตรทีีด่อ้ยโอกาส 

 2.5 สนบัสนุนการกระจายอ านาจการจดัท าหลกัสูตรไปสู่ทอ้งถิน่อย่างจรงิจงั โดยให้
ครูและชุมชนมบีทบาทในการปรบัปรุงหลกัสูตรให้มคีวามสมดุล และสมัพนัธ์กนัทัง้หลกัสูตรที่
เน้นความเป็นสากลบนฐานของความเป็นไทย หลกัสูตรเลอืกทีเ่น้นความสนใจของผู้เรยีน และ
หลกัสตูรทอ้งถิน่ทีเ่น้นภมูปิญัญาชาวบา้นและสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

 2.6 สนบัสนุนใหม้กีารประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการคน้ควา้ การ
วจิยั การสาธติ การสอน และแนะน าวธิกีารปฏบิตัต่ิอเดก็ปญัญาเลศิและเดก็ที่มคีวามสามารถ
พเิศษ ตลอดจนการจดักลุ่มโรงเรยีนและก าหนดโรงเรยีนที่เป็นศูนย์ประสานการส่งเสรมิ
พฒันาการและการใหค้ าปรกึษาแก่ครแูละผูป้กครอง 

 2.7 ปรบัปรุงระบบการวดัสมัฤทธิผ์ลทางการศกึษาให้สามารถสะท้อนจุดประสงค์
ของหลกัสูตรโดยรวม ควบคู่กบัการปรบัปรุงระบบการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในระดบัสูงขึน้ 
ใหส้ามารถสะทอ้นความถนดัและความสนใจอยา่งแทจ้รงิ 

 2.8 ปฏริปูระบบการผลติและการพฒันาครอูาจารย ์

  (1) สรา้งปจัจยัและโอกาสให้คนดคีนเก่งเขา้สู่วชิาชพีครูอาจารย์เช่น การ
ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้ร ับทุน การปรับปรุงระบบต าแหน่ง การเปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถอย่างอสิระควบคู่กบัการปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนและเนื้อหาสาระใหค้รู
อาจารยเ์รยีนรูว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และมกีารทดลองปฏบิตัจิรงิ
มากขึน้ 

  (2) เร่งรดัใหม้กีารพฒันาครอูาจารย ์และบุคลากรด้านการฝึกอบรมทุกคน
อยา่งต่อเนื่อง ตลอดทัง้พฒันาใหส้ามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการ
แบ่งเบาภาระและสนบัสนุนการปฏบิตังิาน 
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  (3) สร้างจติส านึกและส่งเสรมิขวญัก าลงัใจในการท างานของครูอาจารย ์
โดยการสรา้งทางเลอืกและความกา้วหน้าในวชิาชพีทีเ่ปิดกวา้งหลากหลาย ใหก้ารยกย่องเกยีรติ
คุณ ตลอดทัง้ประเมนิการสอนเพื่อน าไปประกอบการส่งเสรมิความกา้วหน้าและสวสัดกิารต่างๆ 

3. การพฒันาคนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการ
พ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีมากขึ้นทัง้ในเชิงคณุภาพและปริมาณ โดย 

 3.1 การพฒันาคุณภาพและปรมิาณก าลงัคนระดบักลางและระดบัสูงไปสู่ความเป็น
เลศิทางวชิาการและมมีาตรฐาน 

  (1) ส่งเสรมิให้สถาบนัอุดมศึกษามเีอกภาพในเชงินโยบาย มอีสิระในการ
บรหิารจดัการ มกีารก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าเพื่อเป็นแนวทางของการผลติบณัฑติทัง้ภาครฐัและ
เอกชน ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาทีช่ดัเจน และสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากทัง้ภายในและภายนอกมากขึน้ 

  (2) พฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของรฐัและ 
เอกชนทัง้ในและต่างประเทศตลอดทัง้การรวมกลุ่มคณาจารยส์าขาขาดแคลนเพื่อเป็นทรพัยากร
ดา้นการเรยีนการสอนรว่มกนั ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

  (3) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยกีารสอนทางไกล เพื่อบรรเทาปญัหาการ
ขาดแคลนอาจารยแ์ละสนับสนุนการกระจายโอกาสการอุดมศกึษาไปยงัภูมภิาคอย่างมคีุณภาพ
ตามความพรอ้มของแต่ละสถาบนัการศกึษา 

  (4) เร่งรดัและขยายการผลติวศิวกร ช่างเทคนิค ช่างฝีมอื และบุคลากรใน
สาขาขาดแคลนอื่นๆ เช่น บญัช ี การเงนิการธนาคาร และการประกนัภยัโดยเน้นการฝึกปฏบิัติ
มากขึน้ พร้อมทัง้ใช้กลไกราคามาก าหนดต้นทุนการฝึกอบรมในสาขาที่ตลาดแรงงานมคีวาม
ตอ้งการสงู 

 3.2 การเสรมิสรา้งศกัยภาพคนดา้นการวจิยัและพฒันา 

  (1) สนับสนุนให้มกีารสร้างองค์ความรู้และฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
พืน้ฐานอยา่งกวา้งขวาง 

  (2) สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการวิจยัและการสงัเคราะห์งานวิจยัอย่าง
กว้างขวางทัง้การวจิยัด้านสงัคมศาสตร ์และด้านวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยทีี่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ธุรกจิอุตสาหกรรมมากขึน้ 
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  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทีมนักวิจยัและเครือข่ายการวิจยัที่ 
เชื่อมโยงกบันกัวจิยัต่างประเทศ 

  (4) พจิารณาปรบัปรงุกฎหมายหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องการเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรและการท างานของคนต่างประเทศในราชอาณาจกัรเพื่อเป็นการส่งเสรมิให้มกีาร
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศหรอืการให้ชาวต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลอืการพฒันา
ก าลงัคนสาขาขาดแคลนในประเทศไทย 

 3.3 การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพของก าลงัแรงงานใหส้ามารถเขา้สู่กระบวนการผลติ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  (1) ยกระดบัความรู้พื้นฐานของคนงานในสถานประกอบการทุกแห่งให้มี
ความรูข้ ัน้ต ่าอย่างน้อยระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นดว้ยวธิกีารต่างๆ รวมทัง้ส่งเสรมิการใชส้ื่อทุก
รปูแบบในการเพิม่ศกัยภาพของก าลงัแรงงานทีอ่ยูใ่นเขตชนบทห่างไกล 

  (2) สนับสนุนการพฒันาระบบขอ้มลูข่าวสารตลาดแรงงาน ใหม้ปีระสทิธ-ิ
ภาพและสามารถชีน้ าการผลติก าลงัคนไดต้ามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

  (3) พฒันาระบบการฝึกอบรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของก าลงัแรงงานที่มี
ความประสงค์จะประกอบอาชพีในภาคเกษตรกรรมและกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนอาชพีจากภาค
เกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารอื่นๆ 

  (4) ส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมทกัษะในด้านบรหิารจดัการและทกัษะด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้น าทางธุรกจิในชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสตร ี
ตลอดทัง้การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระและการรบัช่วงเหมาแก่แรงงานที่ไม่
สามารถกลบัเขา้สู่ระบบการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารสาขาต่างๆ 

  (5) สนับสนุนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพ
ของบุคลากรดา้นการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ ใหม้คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์สงูขึน้ 

  (6) ขยายงานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาต่างๆ ให้ได้
มาตรฐานสากลอย่างเพยีงพอและมคีุณภาพเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางจากภาคเอกชนและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. การปรบัปรุงระบบการบริหารจดัการการศึกษาและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ 
โดย 
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 4.1 สนับสนุนการกระจายอ านาจการจดัการศกึษาทุกระดบัใหม้คีวามคล่องตวั และ
เปิดโอกาสให้ครอบครวั ชุมชนและท้องถิน่เข้ามามบีทบาทในการบรหิารจดัการการศึกษาได้
อย่างเป็นรูปธรรมทัง้ในกระบวนความคดิและการปฏบิตัทิี่ทุกฝ่ายเขา้มาเรยีนรูร้่วมกนั ท างาน
ดว้ยกนัและตดิตามประเมนิผลรว่มกนั พรอ้มๆ ไปกบัการผ่อนคลายกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวางแผนในลักษณะแผนงานที่มีเครือข่ายการ 
ด าเนินงานที่เชื่อมโยงประสานกนัอย่างชดัเจน ให้เป็นกรอบและแนวทางในการประสานการ
ปฏิบัติงานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อลดปญัหาความซ ้าซ้อนและเป็นการใช ้
งบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4.3 สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน และองคก์รประชาชนให้เขา้มามสี่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาและฝึกอบรมทกัษะฝีมอืแรงงานอย่างมคีุณภาพในปรมิาณที่เพิม่ขึน้ทุกระดบั 
โดยทบทวนบทบาทและนโยบายของรฐัให้เอื้อต่อการมสี่วนร่วมของภาคเอกชนอย่างเหมาะสม 
ควบคู่กบัการเร่งรดัและประชาสมัพนัธ์กองทุนเงนิกู้เพื่อจดัตัง้สถาบนัการศกึษา  และการฝึก 
อบรมโดยภาคเอกชน รวมทัง้ปรบัปรุงกฎระเบยีบและลดขัน้ตอนการด าเนินงานให้จูงใจภาค  
เอกชนมากขึน้ 

 4.4 สนับสนุนการน ากลไกตลาดมาใช้ในการผลิตก าลงัคนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ควบคู่กบัการปรบัปรงุระบบการใหทุ้นการศกึษาและการเร่งรดัใหเ้งนิกู้เพื่อการศกึษาแก่นักเรยีน 
นกัศกึษาทีข่าดแคลนใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 

 4.5 ส่งเสรมิและสนับสนุนการระดมพลงัจากทุกส่วนในสงัคมเพื่อสรา้งกระบวนการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  (1) ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพของผูท้ าหน้าทีผ่ลติและเผยแพร่สื่อทุกชนิด 
ตลอดจนการแลกเปลีย่นขา่วสารเพื่อการน าไปเผยแพรอ่ยา่งถูกตอ้ง 

  (2) สนับสนุนการจดัเครอืข่ายการเรยีนรู ้โดยพฒันาความร่วมมอืระหว่าง
บ้าน วดั โรงเรยีน และองค์การบรหิารส่วนท้องถิ่นในการน าภูมปิญัญาท้องถิ่นมาเสรมิสร้าง
กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนอยา่งจรงิจงั 

  (3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง โดยการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศทัง้ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ทันสมยัและถูกต้อง สามารถเชื่อมโยง  
เครอืขา่ยไดท้ัง้ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และระดบัชุมชน 



บทท่ี 5 
การพฒันาสขุภาพและพลานามยั 

 

 การเสรมิสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนเป็นผู้ที่มสีุขภาพพลานามยัที่ด ีมคีวามรู้ความ 
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัของการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของตนเองและ 
ครอบครวั ควรมแีนวทางการพฒันาทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. การพฒันาศกัยภาพคนด้านสขุภาพและพลานามยั โดย 

 1.1 สนบัสนุนใหม้บีรกิารตรวจสุขภาพแก่คู่สมรสก่อนแต่งงาน ก่อนมบีุตรและสตรทีี่
อยู่ในระหว่างตัง้ครรภ์ และใชก้ารวางแผนครอบครวัส าหรบัป้องกนัและคดักรองโรคพนัธุกรรม 
โรคติดต่อในครรภ์และความพิการแต่ก าเนิด เพื่อให้ได้ทารกที่สมบูรณ์และเป็นการส่งเสริม 
สุขภาพทารกตัง้แต่อยูใ่นครรภ ์

 1.2 ส่งเสรมิบรกิารสุขภาพอนามยัเพื่อพฒันาการของเดก็และคุณภาพชวีติที่ดขีอง
แม ่เช่น การใหภ้มูคิุม้กนัโรค การอนามยัแมแ่ละเดก็ การใหอ้าหารเสรมิต่างๆ เป็นตน้ 

 1.3 ส่งเสรมิการเผยแพร่ความรูแ้ละสรา้งทศันคตทิี่ถูกต้องแก่ประชาชนใหรู้้จกัการ
ส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรคทัง้ของตนเอง ครอบครวั และ ชุมชน ตลอดจนการดูแลรกัษา
เบือ้งตน้ส าหรบัโรคงา่ยๆ และการดแูลผูป้ว่ยดว้ยโรคเรือ้รงัในชุมชน 

 1.4 สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสุขภาพจติอย่างเป็นองคร์วม ทัง้การสรา้ง
ความเขม้แขง็ของครอบครวัการลดปญัหาการใช้ความรุนแรงในรปูแบบต่างๆ การแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิและการพฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคม 

 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิร ับรู้และเข้าถึงข้อมูล 
ขา่วสารอนัเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถเลอืกบรโิภคสนิคา้ทีม่คีุณุภาพและปลอดภยั 

 1.6 ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของคนงาน โดยใชม้าตรการทางกฎหมาย หรอืสิง่จูงใจ
ต่างๆ ให้นายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการได้มกีารลงทุนในการพฒันามาตรการป้องกนั
อุบตัเิหตุและอุบตัภิยัในการท างานและการจดัสถานทีส่ าหรบัการเล่นกฬีาและการออกก าลงักาย
เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสมแก่คนงาน 

 1.7 สนบัสนุนการรณรงคผ์่านสื่อต่างๆ อยา่งต่อเนื่องเพื่อใหค้รอบครวัมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจและสามารถดแูลสุขภาพของผูส้งูอาย ุตลอดจนใหไ้ดร้บับรกิารดา้นฟ้ืนฟูสุขภาพ 
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 1.8 ส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐั สถานประกอบการ ธุรกจิเอกชน และสถานศกึษา
ทุกระดบัจดักิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวางรวมทัง้ 
ส่งเสรมิการลงทุนใหภ้าคเอกชนจดับรกิารส่งเสรมิสุขภาพในส่วนภมูภิาคมากยิง่ขึน้ 

2. การพฒันาระบบบริการสาธารณสขุ โดย 

 2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ คณุภาพ และการเข้าถึงบริการสาธารณสขุ 

  (1) ปรบัปรงุและพฒันาสถานบรกิารสาธารณสุขระดบัล่าง ใหม้อุีปกรณ์และ
เวชภณัฑเ์พยีงพอ ตลอดทัง้ส่งเสรมิใหม้กีารหมุนเวยีนแพทยแ์ละบุคลากรสาธารณสุขไปประจ า
ตามความเหมาะสมควบคู่กบัการพฒันาเครอืข่ายและระบบการส่งต่อคนไขก้บัสถานพยาบาล
ระดบัจงัหวดัมากขึน้ 

  (2) ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาเครอืข่ายการให้บรกิารระหว่างสถานพยาบาล
ของรฐัและระหว่างรฐักบัเอกชน โดยเฉพาะการประสานการใช้ทรพัยากรร่วมกนั รวมทัง้การ
สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นทางดา้นวชิาการ 

  (3) สนับสนุนให้ประชาชนมหีลกัประกนัด้านสุขภาพทัว่ถงึ โดยเน้นขยาย
ความครอบคลุมไปสู่ประชาชนผู้มรีายได้น้อย ควบคู่กบัการปรบัปรุงและพฒันาระบบประกนั 
สุขภาพให้มปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม ตลอดทัง้สนับสนุนการศกึษาวจิยัเพื่อการปฏริูประบบ
การประกนัสุขภาพและสวสัดกิารที่มอียู่ให้เป็นเอกภาพและเน้นความรบัผดิชอบต่อประชาชน
เป็นหลกั 

  (4) รณรงค์และก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานพยาบาลของรฐั 
ปรบัปรงุประสทิธภิาพและคุณภาพของบรกิารเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 
โดยใหไ้ดร้บัความสะดวกและรวดเรว็ 

  (5) ส่งเสรมิการลงทุน การวจิยัและพฒันาและการปรบัปรุงกฎหมายและ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการพึ่งตนเองด้านการผลติยา วคัซนีและสมุนไพร 
ตลอดจนพฒันาเป็นสนิคา้อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

  (6) สนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยให้สามารถผสมผสานในระบบ 
สาธารณสุข โดยการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการพฒันาระบบขอ้มลูข่าวสาร ตลอดจนการปรบัปรุง
คุณภาพมาตรฐานของบุคลากรและสถานบรกิารแพทยแ์ผนไทยเพื่อใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอื 
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 2.2 การพัฒนาการผลิตและการกระจายบุคลากรทางการแพทย์และ 
สาธารณสขุ 

  (1) ประสานการผลติบุคลากรสาธารณสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ รวมทัง้สนับสนุนให้ภาคเอกชนมสี่วนร่วมในการผลิตบุคลากร 
สาธารณสุขใหม้ากขึน้ โดยมกีลไกควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวชิาชพี 

  (2) พฒันาเนื้อหาหลกัสูตรการศึกษาและการอบรมบุคลากรสาธารณสุข 
โดยใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรค รวมทัง้การปลูกฝงัในเรื่องจรรยา-
บรรณและคุณธรรมส าหรบัผู้ประกอบวชิาชพีควบคู่กับการพฒันาคุณภาพและศกัยภาพของ
บุคลากรสาธารณสุขอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 

  (3) พัฒนากระบวนการฝึกอบรมบุคลากรประจ าการในสาขาที่มีความ 
ขาดแคลนตามสภาพปญัหาสาธารณสุขใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ เช่น ดา้นอาชวีเวชศาสตร ์ดา้นการดูแล
ผูส้งูอายทุีป่ว่ยเรือ้รงั ดา้นเวชศาสตรก์ารกฬีา เป็นตน้ 

  (4) สนบัสนุนใหม้กีารกระจายบุคลากรสาธารณสุขไปสู่ชนบทโดยการสรา้ง
ขวญัและก าลงัใจ พรอ้มทัง้ใหค้่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่บุคลากรทุกระดบัอยา่งเหมาะสม 

 2.3 การพฒันาและปรบัปรุงระบบการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา
เอดส ์

  (1) เสรมิสรา้งศกัยภาพของประชากรกลุ่มทัว่ไปและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ด้วยวธิกีารต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความตระหนักและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่จะ 
ส่งผลต่อการแพรร่ะบาดของเชือ้เอดส ์

  (2) สรา้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสงัคมให้เอื้อต่อการป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหาเอดส ์อาท ิการสรา้งงานในชนบท การส่งเสรมิใหม้กีารพกัผ่อนหย่อนใจทีเ่หมาะสม 
การต่อตา้นสื่อและการบนัเทงิทีย่ ัว่ยทุางเพศ เป็นตน้ 

  (3) ส่งเสรมิสุขภาพและให้การดูแลรกัษาผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างทัว่ถึงและ
เหมาะสม โดยเน้นการเสรมิสรา้งศกัยภาพของบุคลากรในสถานพยาบาลทุกระดบั รวมทัง้สรา้ง
ศกัยภาพของชุมชนและครอบครวัในการดแูลผูป้ว่ยโรคเอดส ์
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  (4) ลดผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจอนัเนื่องมาจากการติดเชื้อและ
ปว่ยดว้ยโรคเอดส ์เช่น การฝึกอาชพีใหเ้ป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัสภาพของผูต้ดิเชือ้เอดสแ์ละ
การจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูป้ว่ยโรคเอดสแ์ละครอบครวัทีไ่มส่ามารถพึง่ตนเองได ้เป็นตน้ 

 2.4 การพฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคมให้เอ้ือต่อการพฒันาสุขภาพและ
พลานามยั 

  (1) พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี 
สุขภาพด ีเช่น การสรา้งสวนสาธารณะ การลดมลภาวะในสิง่แวดลอ้ม การอาชวีอนามยั และการ
คมนาคมขนส่งทีป่ลอดภยั เป็นตน้ 

  (2) ปรบัปรุงและบงัคบัใช้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคับ ที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพด ีเช่น การควบคุมควนัพษิจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ รวมทัง้การมพีฤตกิรรม
สุขภาพทีเ่หมาะสม เช่น การสวมหมวกกนัน๊อค และการคาดเขม็ขดันิรภยั เป็นตน้ 

  (3) ส่งเสรมิการวจิยัเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และการสงัเคราะห์งานวจิยั
ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัผลกระทบของสิง่แวดลอ้มต่อสุขภาพอนามยั ทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพเศรษฐกจิ 
และสงัคม เพื่อใชก้ าหนดแนวทางป้องกนัและแกไ้ข 

  (4) ส่งเสรมิการระดมทุนเพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน 
ชุมชน เช่น การจดัตัง้กองทุนส่งเสรมิสุขภาพและการดูแลสภาพแวดล้อมมใิห้เป็นอนัตรายต่อ  
สุขภาพ เป็นตน้ 

3. การปฏิรปูระบบบริหารจดัการด้านสาธารณสขุให้มีประสิทธิภาพ โดย 

 3.1 ให้ความส าคญักบัการป้องกนัโรคและการส่งเสรมิสุขภาพ โดยสนับสนุนด้าน 
งบประมาณ บุคลากรและการปรบัปรงุโครงสรา้งของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบ 

 3.2 ปฏริปูระบบบรหิารจดัการสถานพยาบาลของรฐัใหม้คีวามคล่องตวั มปีระสทิธิ-
ภาพ และมคีวามรบัผดิชอบต่อสถานะสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นที่ให้มากยิง่ขึน้ เช่น 
การปรบักฎระเบยีบและวธิกีารงบประมาณทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความคล่องตวั การพฒันาระบบ
บรหิารแบบเอกชน การกระจายอ านาจการบรหิารจดัการและการจา้งเหมาเอกชน เป็นตน้ 

 3.3 ก ากบัดูแลการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขให้มปีระสทิธภิาพ โดยก าหนดนโยบาย
ด้านการเงนิการคลงั เพื่อลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลง โดยเฉพาะการน าเขา้ยาและเทคโนโลย ี
ขัน้สงูทีม่รีาคาแพงเกนิความจ าเป็น 
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 3.4 ส่งเสรมิให้มกีลไกก ากบัดูแลด้านคุณภาพและราคาของบรกิารสาธารณสุขทัง้
ของภาครฐัและเอกชน เช่น การก าหนดใหส้ถานพยาบาลแจง้อตัราค่าบรกิารแต่ละชนิดใหผู้ป้่วย
ทราบล่วงหน้า และการสนับสนุนบทบาทของประชาชนหรอืองค์กรอสิระในการตรวจสอบและ  
ดแูลดา้นคุณภาพของบรกิาร และค่ารกัษาพยาบาลของสถานพยาบาล เป็นตน้ 

 3.5 ส่งเสรมิใหก้ระทรวงสาธารณสุขปรบับทบาทมาเป็นการพฒันานโยบายและการ
ก ากับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั ้งภาครัฐ  ธุ รกิจเอกชน องค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์และองคก์รชุมชนมกีารประสานงานทีเ่ป็นระบบและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 3.6 สนบัสนุนใหเ้กดิระบบการจดัการบรหิารงานในลกัษณะแผนงานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานคุ้มครองผู้บรโิภคงานส่งเสรมิสุขภาพ งาน
โภชนาการ งานอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม งานความปลอดภยัดา้นเคมวีตัถุ และงานป้องกนั
และควบคุมโรคเอดส์ ทัง้นี้เพื่อให้สามารถด าเนินการไปในทศิทางเดยีวกนัได้อย่างมปีระสทิธิ-
ภาพ 

 3.7 ส่งเสรมิให้ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ธุรกิจ 
เอกชนนกัวชิาการและสื่อมวลชนมสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันาการสาธารณสุข โดยสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนความคิดและการปฏบิตัิที่ทุกฝ่ายเข้ามาเรยีนรู้ร่วมกนัจากการท างานด้วยกัน 
รวมทัง้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และรณรงค์ในปญัหาที่มี
ความส าคญัอยา่งกวา้งขวาง 

 3.8 ส่งเสรมิความร่วมมอืและการประสานการแก้ไขปญัหาสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบัประเทศเพื่อนบา้นในเขตชายแดน รวมทัง้ส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของ
ภมูภิาคทางดา้นวชิาการและบรกิารเกีย่วกบัการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 3.9 พิจารณาจดัสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์และ 
องคก์รชุมชน เพื่อใหส้ามารถด าเนินกจิกรรมดา้นการพฒันาสาธารณสุขไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยใหม้กีารประสานสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพฒันาสาธารณสุขของชาต ิ



บทท่ี 6 
การพฒันาประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 

 การเสรมิสรา้งโอกาสใหป้ระชาชนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มเดก็ในภาวะ
ยากล าบากซึง่ประกอบดว้ย เดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคเอดส ์เดก็เร่ร่อนและเดก็ทีย่ากจนและ
ไม่มโีอกาสศึกษาต่อกลุ่มเดก็และสตรใีนธุรกิจบรกิารทางเพศ และถูกประทุษรา้ยทารุณต่างๆ 
กลุ่มคนพกิาร กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนไม่มญีาตหิรอืผู้เลี้ยงดู กลุ่มคนยากจนในเมอืงและชนบท 
กลุ่มผูถู้กคุมประพฤตแิละผูต้้องขงัและกลุ่มคนไทยต่างวฒันธรรม เช่น ชาวเขา ชาวเล เป็นต้น 
ไดร้บัการช่วยเหลอืคุม้ครองและไดร้บับรกิารทุกดา้นอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม ควรมแีนวทางการ
พฒันาดงันี้ 

1. การพฒันากลุ่มเดก็ท่ีอยู่ในภาวะยากล าบาก โดย 

 1.1 เร่งรดัการก าหนดอายุขัน้ต ่าของแรงงานเดก็จาก 13 ปี เป็น 15 ปี ให้มผีล
ในทางปฏบิตัโิดยเรว็ ตลอดจนใหม้กีารก าหนดมาตรการในการคุ้มครอง และให้สวสัดกิารที่ 
เหมาะสมแก่แรงงานเดก็ในภาคเกษตรกรรมและแรงงานเดก็ทีอ่ยูน่อกระบบ 

 1.2 ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแรงงานเด็กแก่ผู้น าชุมชนและผู้น าสหภาพ 
แรงงาน เพื่อให้มสี่วนช่วยเฝ้าระวงั ดูแลป้องกนั และรายงานการใช้แรงงานเดก็ที่ผดิกฎหมาย
หรอืละเมดิสทิธขิองเดก็ทีใ่ชแ้รงงาน 

 1.3 สนบัสนุนใหน้ายจา้งจดัหรอืปรบัปรุงสวสัดกิารใหเ้หมาะสมแก่แรงงานเดก็อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในดา้นการศกึษา การพฒันาทกัษะในการประกอบอาชพี นันทนาการ และ
การพฒันาคุณภาพชวีติ 

 1.4 พฒันาวธิแีละกระบวนการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็เร่ร่อนให้มปีระสทิธภิาพและ
เป็นระบบครบวงจรมากขึ้น โดยระดมความร่วมมอืจากภาครฐั ภาคเอกชนและสนับสนุนให้
สถาบนัศาสนาเขา้มามบีทบาทมากขึน้ 

 1.5 สนับสนุนให้มรีะบบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในภาวะยากล าบากประเภทต่างๆ ที่ 
ถูกตอ้ง ทนัสมยั และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นวงกวา้ง 

 1.6 ศกึษาแนวทางการปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการคุ้มครอง
เดก็และใหม้มีาตรการในการป้องกนัแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัเดก็อยา่งครอบคลุมทุกดา้น 
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 1.7 เสรมิสร้างทัศนคติและปรบัปรุงวิธีการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครฐั  ให้ม ี
ประสทิธภิาพและเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อเดก็ในภาวะยากล าบากมากขึน้ เช่น การแก้ไขปญัหา
ด้านหลกัฐานประกอบการศกึษาของเดก็เร่ร่อน รูปแบบและวธิกีารสบืสวนและตดัสนิคดทีี่เด็ก
เป็นผูเ้สยีหายหรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหาย เป็นตน้ 

 1.8 เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนและโรงเรยีนยอมรบัและปฏบิตัิต่อเด็ก
ที่มาจากครอบครวัที่มกีารตดิเชื้อหรอืมผีู้ป่วยโรคเอดส์เช่นเดยีวกบัเดก็ทัว่ไปและสนับสนุนให้
ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัศาสนาและชุมชน ร่วมสร้างหลกัประกันในการด ารงชวีติแก่เด็ก
เหล่านี้ โดยไมต่อ้งตรวจหาภาวะการตดิเชือ้ในตวัเดก็เสยีก่อน 

 1.9 เสรมิสรา้งศกัยภาพของครอบครวั เครอืญาตแิละชุมชนใหส้ามารถดูแลสุขภาพ
และรู้จกัวิธีการพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็ก ในกรณีทราบภาวะการติดเชื้อเอดส์และมีอาการ 
เจบ็ปว่ยเป็นครัง้คราว โดยเน้นการวางแผนบรกิารเดก็รว่มกนัระหว่างครอบครวัและสถานบรกิาร
หรอืองคก์รเอกชน 

 1.10 พฒันากระบวนการช่วยเหลอืและส่งเสรมิให้เดก็ในชนบทที่ยากจนและเดก็ใน
ภาวะยากล าบากไดม้โีอกาสศกึษาต่อหรอืฝึกทกัษะในการประกอบอาชพีตามความต้องการและ
ศกัยภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมายรวมทัง้ทรพัยากรของแต่ละทอ้งถิน่ 

 1.11 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนชนบทอย่างเป็นระบบ โดยจดับรกิาร 
ข้อมูลเกี่ยวกบัโอกาสการประกอบอาชพีรวมทัง้การพฒันาทกัษะในการวเิคราะห์และการใช้ 
ขอ้มลูในการตดัสนิใจเลอืกอาชพีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. การพฒันากลุ่มเด็กและสตรีในธุรกิจบริการทางเพศและถกูประทุษร้ายทารุณ
ต่างๆ รวมทัง้สตรีท่ีถกูเลือกปฏิบติัและมีอคติทางเพศ โดย 

 2.1 สนับสนุนการจดัตัง้ข่ายงานองค์กรประชาชนระดับต่างๆ โดยเฉพาะระดับ 
หมู่บา้น เพื่อส ารวจ เฝ้าระวงั ตดิตาม ป้องกนัและให้ความช่วยเหลอืมใิห้เดก็และสตรถีูกชกัจูง
หรอืล่อลวงไปประกอบอาชพีธุรกจิบรกิารทางเพศ 

 2.2 รณรงค์ประชาสมัพนัธ์สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเพื่อปรบัเปลี่ยนค่านิยมที่มสี่วน
ส่งเสรมิธุรกิจบรกิารทางเพศ รวมทัง้สร้างปญัหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรโีดยผ่านระบบ 
สื่อสารมวลชนและการสอดแทรกเรือ่งครอบครวัศกึษาไวใ้นการเรยีนการสอนทุกระดบั 

 2.3 สนบัสนุนการจดับรกิารทีเ่ป็นระบบครบวงจร เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ที่ถูกต้องแก่ผู้ที่อยู่ในธุรกิจบรกิารทางเพศในเรื่องผลกระทบของการประกอบอาชพีการดูแล
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รกัษาสุขภาพอนามยั การให้บริการแนะแนวและฝึกอบรมอาชีพ รวมทัง้การจดัหางานและ 
เงนิทุนประกอบอาชพีส าหรบัผูท้ีต่้องการจะเลกิอาชพีธุรกจิทางเพศ โดยใชร้ปูแบบการสื่อสารที่
เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมายและพืน้ที ่

 2.4 สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อขจดัอคติทางเพศและการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรทีุก
รูปแบบ ให้เป็นไปตามอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัิต่อสตร ีและ
ด าเนินการตามปฏญิญาปกักิ่งและแผนปฏบิตัิการว่าด้วยความก้าวหน้าของสตรขีององค์การ
สหประชาชาต ิ

 2.5 สกดักัน้มใิหม้กีารล่อลวงหรอืน าเดก็ สตรไีทยและต่างชาตอิอกไปและเขา้มาเพื่อ
ประกอบธุรกจิบรกิารทางเพศ โดยเฉพาะเสน้ทางทีเ่ชื่อมกบัพืน้ทีช่ายแดน 

 2.6 ให้ความรูด้้านกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและแก้ไขปญัหาธุรกิจทางเพศแก่
พ่อแมแ่ละผูป้กครอง 

3. การพฒันากลุ่มคนพิการ โดย 

 3.1 ใหม้กีารป้องกนัความพกิารอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง คน้หาเฝ้าระวงัความพกิาร
ตัง้แต่ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลงัคลอด ตลอดจนความพกิารภายหลงัและสนับสนุนงาน
ศกึษาวจิยัถงึสาเหตุและการป้องกนัความพกิาร โดยใชห้น่วยงานเดมิทีม่อียู่แลว้เป็นหลกัในการ
ประสานงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 3.2 ส่งเสรมิให้มกีารจดัฝึกอบรม เผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องแก่ครอบครวั 
ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ในเรื่องการป้องกนั ช่วยเหลอื ฟ้ืนฟูและพฒันาคนพกิารให้สามารถ
พึง่ตนเองได ้รวมทัง้รณรงคส์รา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนและชุมชนใหม้ทีศันคตทิีด่แีละ
การยอมรบัความเท่าเทียมต่อคนพิการ พร้อมทัง้การสร้างจติส านึกที่ดใีห้คนพิการเข้าใจใน
สถาน-ภาพของตนและสงัคมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและต่อเนื่อง 

 3.3 สนบัสนุนใหค้นพกิารไดร้บับรกิารทางการแพทยแ์ละการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่าง
ต่อเนื่องและกว้างขวาง โดยเน้นจดับรกิารให้การรกัษาพยาบาลแบบให้เปล่าแก่คนพิการที่
ยากจน 

 3.4 ส่งเสรมิใหค้นพกิารไดร้บับรกิารการศกึษาในทุกระดบั โดยเน้นการเรยีนร่วมใน
โรงเรยีนปกต ิส่วนการศกึษาพเิศษนัน้ใหม้เีฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น 
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 3.5 ใหม้บีรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารดา้นอาชพีโดยเน้นการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานหรอืประกอบอาชพีอสิระ โดยเฉพาะเดก็พกิารดอ้ยโอกาสในชนบท 

 3.6 ปรบัปรงุ แก้ไขกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและการด าเนินงานใหเ้อื้อต่อการคุม้ครอง
สทิธปิระโยชน์ การสงเคราะห ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการจดัสวสัดกิารสงัคมใหค้รอบคลุมคน
พกิารทุกประเภททัง้ในเมอืงและชนบท พรอ้มทัง้สรา้งสภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานทีแ่ละสิง่
อ านวยความสะดวกแก่คนพกิาร 

 3.7 ส่งเสรมิการรวมตวัของคนพกิารในทุกระดบัเพื่อช่วยเหลอืกนัเองและสนับสนุน
องค์กรที่ท าหน้าที่พฒันาคนพกิารทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้เสรมิงานบรกิารของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถพฒันาคนพกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 3.8 สนบัสนุนครอบครวัทีม่คีนพกิารหรอืเจบ็ป่วยเรือ้รงัใหไ้ดร้บัความช่วยเหลอืจาก
ชุมชนและบรกิารของภาครฐัและเอกชนอยา่งเหมาะสมทนัการและทัว่ถงึ 

 3.9 จดัสวสัดกิารสงัคม โดยใหเ้บีย้ยงัชพีแก่คนพกิารทีม่สีภาพความพกิารรุนแรงจน
ไมส่ามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกระบวนการทีม่อียูไ่ด ้

4. การพฒันากลุ่มผูส้งูอายยุากจนท่ีไม่มีญาติหรือผูเ้ล้ียงด ูโดย 

 4.1 จดัสวสัดกิารสงเคราะหโ์ดยเพิม่เบีย้ยงัชพีใหแ้ก่ผูส้งูอายุทีไ่ม่มญีาตหิรอืผูเ้ลีย้งดู
ให้มากขึ้น รวมทัง้ขยายบรกิารรกัษาพยาบาลโดยไม่คดิมูลค่า ตลอดจนลดหย่อนค่าโดยสาร
ส าหรบัพาหนะเดนิทางทุกประเภทและบรกิารสาธารณะต่างๆ ให้ครอบคลุมอย่างทัว่ถึงทัง้ใน
เมอืงและชนบทในรปูแบบทีเ่หมาะสม 

 4.2 ส่งเสรมิใหค้รอบครวัเหน็ความส าคญัและเอาใจใส่ดูแลผูสู้งอายุ ควบคู่ไปกบัการ
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการดูแลผูสู้งอายุในครอบครวั รวมทัง้พจิารณาให้
สิง่จงูใจแก่บุตรหรอืญาตทิีด่แูลผูส้งูอายทุีย่ากจน 

 4.3 สนบัสนุนใหส้ถานพยาบาลเอกชน องคก์รภาคเอกชน องคก์รศาสนาและชุมชน 
เขา้มามสี่วนช่วยเหลอืดแูลผูส้งูอายใุนรปูแบบต่างๆ พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้มีาตรการทางกฎหมาย
ในการส่งเสริม ก ากับและดูแลหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ  
ผู้สูงอายุให้มกีารด าเนินงานและจดับรกิารตามมาตรฐานขัน้ต ่าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
ผูใ้ชบ้รกิาร 



 

 

32 

 

 4.4 ส่งเสรมิให้มอีงค์กรหลกัที่ท าหน้าที่รบัผดิชอบงานด้านผู้สูงอายุที่เป็นเอกภาพ 
โดยท าหน้าทีว่างแผนรวบรวมขอ้มลูและประสานการด าเนินงานอย่างเป็นเครอืข่ายไปในทศิทาง
เดยีวกนั 

5. การพฒันากลุ่มคนยากจนในเมืองและชนบท โดย 

 5.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เดก็ยากจนในเมอืงและชนบทมโีอกาสไดร้บัการศกึษา
ขัน้พื้นฐานเป็นกรณีพเิศษ โดยการจดัสรรทุนเล่าเรยีน การให้เงนิอุดหนุนแก่ครอบครวัเพื่อ  
ทดแทนค่าเสียโอกาสในการส่งเด็กเข้าเรยีนต่อ และการพฒันารูปแบบวิธีการจดัการเรยีน - 
การสอนใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

 5.2 ส่งเสรมิการจดัตัง้และพฒันาองค์กรประชาชนและกองทุนในท้องถิ่นชนบทใน
รปูแบบต่างๆ เพื่อระดมทุนในทอ้งถิน่มาช่วยเหลอืและแกไ้ขปญัหาของคนในชุมชน 

 5.3 ปรบัสภาพแวดลอ้มในชุมชนแออดัใหเ้หมาะสมและขยายบรกิารสงัคมใหเ้ขา้ถงึ
ชุมชนอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัโรคในสงัคมเมอืงต่างๆ โดยเฉพาะ
โรคเอดสแ์ละการป้องกนัปญัหามลพษิ 

 5.4 ส่งเสรมิให้คนในชุมชนชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย สามารถประกอบ 
กจิการอุตสาหกรรมครวัเรอืนและอุตสาหกรรมชุมชนขนาดเลก็และกลางได ้

6. กลุ่มผูถ้กูคมุประพฤติและผูต้้องขงั โดย 

 6.1 เสรมิสร้างโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่
เหมาะสมทัง้ทางดา้นการศกึษา ฝึกอาชพี การมงีานท าและมรีายไดใ้นระหว่างและหลงัการถูกคุม
ขงัและถูกคุมประพฤต ิรวมทัง้มโีอกาสไปท างานบรกิารชุมชนทีจ่ะมสี่วนเสรมิสรา้งจติส านึกที่ดี
ต่อสงัคม 

 6.2 สนับสนุนใหภ้าคธุรกจิเอกชน องค์กรประชาชนและชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมกบั
ภาครฐัในการพฒันาระบบงานและด าเนินการฟ้ืนฟูพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชวีติของผูถู้กคุม
ประพฤตแิละผูต้อ้งขงัในทุกรปูแบบมากขึน้ 

7. การพฒันากลุ่มคนไทยต่างวฒันธรรม โดย 

 7.1 เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหม้ทีกัษะในการด ารงชวีติและประกอบอาชพีโดย
ผ่านระบบการศึกษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีนให้สามารถด ารงชวีติและประกอบอาชพีใน 
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ชุมชนของตนเองได้อย่างยัง่ยนื และไม่สรา้งผลกระทบทางลบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่- 
แวดลอ้ม 

 7.2 เร่งรดัพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยต่างวัฒนธรรมให้ได้ร ับ
สญัชาติ การรบัรองสทิธทิางกฎหมาย การคุ้มครองความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ การ
เขา้ถงึบรกิารขัน้พื้นฐานด้านการศกึษา สาธารณสุข และสาธารณูปโภคอย่างเพยีงพอ รวมทัง้
การเรง่รณรงคใ์หม้กีารวางแผนครอบครวัและป้องกนัโรคเอดสอ์ยา่งทัว่ถงึ 

 7.3 สนบัสนุนการศกึษาวจิยัและรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัคนไทยต่างวฒันธรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทัง้น าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมกบัวถิชีวีติความเป็นอยูข่องแต่ละกลุ่มอกีดว้ย 



  

ส่วนท่ี 3 
การพฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคม 

ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาคน 
 

 การก าหนดใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการพฒันานอกจากจะใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา
ศกัยภาพของคนแลว้ยงัจ าเป็นต้องค านึงถงึระบบกลไกและสภาพแวดลอ้มของสงัคมให้ส่งเสรมิ
และสนับสนุนการพฒันาคน โดยการสรา้งใหค้นมโีอกาสเขา้ถงึศกัยภาพของตนเอง และเป็นทัง้
ส่วนเสรมิใหก้ารพฒันาศกัยภาพของคนด ารงอยูต่ลอดไป 

 การเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมของสงัคมที่พงึปรารถนาจะต้องส่งเสรมิให้วฒันธรรมมี 
บทบาทส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของคนและเป็นพลงัในการพฒันาประเทศในลกัษณะบูรณา
การ การเสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของชุมชน ครอบครวั การพัฒนาบริการ
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมใหค้รอบคลุมประชาชนอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม การ
พัฒนาระบบความยุติธรรมและความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสร้าง
หลกัประกนัต่าง ทางสงัคม เพื่อใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้โดยถว้นหน้า ตลอดจนส่งเสรมิ
ใหว้ฒันธรรมมบีทบาทส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของคนและเป็นพลงัในการพฒันาประเทศใน
ลกัษณะบรูณาการ 

 



บทท่ี 1 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตร ์

 

 ผลการพจิารณาสภาพแวดลอ้มของสงัคมในระยะทีผ่่านมาและแนวโน้มในอนาคตควบคู่
กบัผลกระทบจากอทิธพิลของกระแสโลกาภวิตัน์ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 จงึเหน็สมควร
เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มของสงัคมใหเ้ขม้แขง็เพยีงพอทีจ่ะส่งเสรมิการพัฒนาศกัยภาพของคน 
โดยมวีตัถุประสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถปุระสงค ์

 1.1 เพื่อพฒันาศกัยภาพของครอบครวัและชุมชนใหเ้ขม้แขง็พึง่ตนเองไดแ้ละใหเ้อื้อ
ต่อการพฒันาคน รวมทัง้สรา้งโอกาสใหค้น ครอบครวั ชุมชน มสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
ตนเอง ตลอดจนมสี่วนดแูลทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมประจ าทอ้งถิน่ 

 1.2 เพื่อพัฒนากลไกและระบบความมัน่คงทางสังคมอย่างครบวงจรเพื่อเป็น 
หลกัประกนัดา้นต่างๆ แก่ประชาชนอยา่งทัว่ถงึ 

  1.3 เพื่อเสรมิสร้างขีดความสามารถในระบบการอ านวยความยุติธรรมและการ 
คุ้มครองสทิธต่ิางๆ ตลอดจนพฒันาประสทิธภิาพของระบบความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชนทุกกลุ่มอยา่งทัว่ถงึ 

 1.4 เพื่อส่งเสรมิใหว้ฒันธรรมมบีทบาทส าคญัในการพฒันาคนและพฒันาประเทศให้
สมดุล ยัง่ยนื รวมทัง้เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของคนและชุมชนในการรกัษาและสร้างสรรค์
ศลิปวฒันธรรมทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่เพื่อใหเ้ป็นศูนยร์วมทางดา้นจติใจของประชาชน 

2. เป้าหมาย  

 2.1 ส่งเสรมิใหเ้ดก็ เยาวชน และคู่สมรส มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการด าเนิน -
ชวีติครอบครวั การมบีทบาทเป็นพ่อแม่ทีด่แีละมคีุณภาพ การแบ่งภาระรบัผดิชอบในครอบครัว 
รวมทัง้การอบรมเลีย้งดเูดก็อยา่งอบอุ่นและใกลช้ดิ 

 2.2 ขยายการจดัสวสัดกิารสงัคมและสวสัดกิารแรงงานใหค้รอบคลุมประชาชน และ
แรงงานในกลุ่มต่างๆ ใหท้ัว่ถงึยิง่ขึน้ 
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 2.3 ลดอตัราการประสบอนัตรายจากการท างาน และลดจ านวนการเกิดอุบตัิภยั
ต่างๆ  โดยเฉพาะการจราจร การขนส่งวตัถุเคมอีนัตราย และอคัคภียัในอาคารสงู 

 2.4 ขยายการด าเนินงานดา้นการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธปิระชาชน โดยเฉพาะสทิธิ
เดก็และสตร ี

 2.5 เพิม่การผลติและเผยแพร่สื่อสาระที่มคีุณภาพอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ควบคุม
สื่อทีไ่มเ่หมาะสมซึง่จะส่งผลกระทบต่อศลีธรรมและวฒันธรรมอนัดงีาม 

 2.6 เพิม่เป้าหมายผูใ้ชบ้รกิารในสถาบนัทางวฒันธรรมทีม่อียู่ เช่น พพิธิภณัฑส์ถาน 
โบราณสถาน หอสมดุ ศูนยว์ฒันธรรม ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคไมต่ ่ากว่าเท่าตวั 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสภาพแวดล้อมของสงัคม 

 การที่จะพฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคมให้เอื้อต่อการพฒันาศกัยภาพคนและคุณภาพ
ชวีติของประชาชนทุกกลุ่มนัน้ยทุธศาสตรใ์นการพฒันาประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 

 3.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครวัและชุมชน โดยการพฒันา
กระบวนการเรยีนรูแ้ละการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูข้องครอบครวัและชุมชนการปรบับทบาท
ของรฐัโดยการสนับสนุนใหค้รอบครวัและชุมชนพฒันาตนเอง และการสรา้งหลกัประกนัทัง้ทาง
เศรษฐกจิและสงัคมทีจ่ะสนับสนุนใหค้รอบครวัและชุมชนเขา้มามบีทบาทในกระบวนการพฒันา
มากขึน้ 

 3.2 การพฒันาระบบความมัน่คงทางสงัคม โดยการขยายหลกัประกนัทางสงัคม
ให้ครอบคลุมประชาชนให้กว้างขวางยิง่ขึน้การปรบัปรุงระบบสวสัดกิารแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานสมัพนัธ์ และความปลอดภยัในการท างานให้ได้มาตรฐาน การพฒันาระบบ
บรหิารงานด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและกระบวนการยุตธิรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้รวมทัง้ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏบิตัริาชการของเจ้าหน้าที่
ของรฐั  

 3.3 การเสริมสร้างวฒันธรรมเพ่ือการพฒันา โดยการสนับสนุนเวทวีฒันธรรมใน
รูปแบบหลากหลาย การเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนสามารถเลือกรบัวฒันธรรมที่
เหมาะสมต่อการด าเนินชวีติของตนเอง รวมทัง้การรณรงคส์่งเสรมิใหต้ระหนักถงึสทิธหิน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนการส่งเสรมิบทบาทของสื่อมวลชน ภาคธุรกจิ 
และการด าเนินงานในลกัษณะการมสี่วนรว่มของหลายฝา่ย 



บทท่ี 2 
การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของครอบครวัและชุมชน 

 

 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน รวมทัง้สร้างโอกาสให้คน
ครอบครวัและชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศทุกด้านอย่างมปีระสทิธภิาพ ควรมแีนว
ทางการพฒันาหลกัดงันี้ 

1. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของคนในครอบครวัและชุมชน โดย 

 1.1 การปฏิรปูกระบวนการเรียนการสอนทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน 

  (1) ส่งเสรมิใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมจดัการศกึษาในทุกระดบัมากขึน้ โดย
การกระจายอ านาจทางการศกึษาใหชุ้มชนสามารถก าหนดรายละเอยีดของหลกัสตูรใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพความพร้อมและความต้องการของแต่ละท้องถิ่นภายใต้การก าหนดโครงสร้างและ
มาตรฐานทางคุณภาพของหน่วยงานภาครฐัอยา่งเป็นระบบ 

  (2) ปรับปรุงหลักสูตร ต ารา และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให ้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและวถิชีวีติของชุมชน ควบคู่กบัการปลูกฝงัใหเ้กดิความภาคภูมใิจ
และรกัท้องถิน่ของตนและการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมสากล เช่น ความรูใ้น
ภาษาต่างประเทศ ความรูเ้รือ่งคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

  (3) สอดแทรกความรูเ้รื่องครอบครวัศกึษาและการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติใน
หลกัสูตรการเรยีนการสอนทุกระดบั โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศกึษา รวมทัง้การ
พฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนี้อยา่งถูกตอ้งและสามารถถ่ายทอดความรูใ้นวงกวา้งได้ 

  (4) ส่งเสรมิการวิจยั พฒันา และเผยแพร่ภูมปิญัญาท้องถิ่น ศิลป วฒัน-
ธรรมและประเพณอีนัดงีามเพื่อสรา้งศกัยภาพความเขม้แขง็ของครอบครวัและชุมชน 

  (5) จดัเครอืข่ายระดบัชาตดิ้านวชิาการที่มกีารท างานเป็นอิสระโดยระดม
ความร่วมมอืจากนักวชิาการและสถาบนัต่างๆ ในการประสานแลกเปลี่ยนขอ้มลู พฒันาความรู ้
และให้มกีารเผยแพร่ผลงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างจรงิจงัในการก าหนดนโยบายและการ
ปฏบิตั ิ
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  (6) ส่งเสรมิให้มกีารน าเอาศกัยภาพของผู้สูงอายุที่มคีวามรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ดา้นต่างๆ มาใชป้ระโยชน์ในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ให้ครอบครวั ชุมชน
และสงัคมส่วนรวม 

 1.2 การส่งเสริมการใช้ส่ือสารมวลชนให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพ
ของครอบครวัและชุมชน 

  (1) สนับสนุนและกระตุ้นใหส้ื่อมวลชนเสนอสื่อที่สรา้งสรรคช์วีติครอบครวั
และชุมชน เช่น บทบาทของการเป็นพ่อแม่ลูกทีด่ ีรวมถงึการแบ่งภาระรบัผดิชอบในครวัเรอืน 
ความรูใ้นการอบรมเลีย้งดเูดก็ใหม้พีฒันาการตามวยั เป็นตน้ 

  (2) พฒันาและเผยแพร่สื่อที่มคีุณภาพ ถูกต้องและทนัสมยัในทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ฯลฯ ให้สามารถกระจายเขา้ถงึชุมชนต่างๆ อย่างทัว่ถึง
และกวา้งขวาง 

  (3) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้รู้จกัเลือกรบัและกลัน่กรอง 
ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยทีี่เขา้มาในชวีติประจ าวนัเพื่อให้มโีลกทศัน์สากลควบคู่ไปกบัการ
รกัษาคุณค่าความเป็นไทย โดยผ่านการศกึษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตาม
อธัยาศยัในรปูแบบต่างๆ 

  (4) ส่งเสรมิสทิธกิารรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของประชาชนอยา่งต่อเนื่องควบคู่ไป
กบัการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสทิธหิน้าที่พื้นฐานของตนและสงัคมในการรบับรกิารสงัคม กฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บงัคบั และขา่วสารต่างๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อวถิชีวีติของประชาชนและสงัคม 

 1.3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นระบบ 

  (1) สนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรูร้ะหว่าง
คนในชุมชนเดยีวกนัและระหว่างองคก์รชุมชนดว้ยกนัในทุกรปูแบบโดยเน้นการใชป้ระโยชน์จาก
ภูมิปญัญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ และมีการรับรองวิทยฐานะของการเรียนรู้ 
ดงักล่าว 

  (2) ส่งเสริมการด าเนินงานในลักษณะวิทยาลยัประชาคมที่ท าหน้าที่จดั
การศกึษาและฝึกอาชพีแก่ประชาชนและเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในชุมชนในรปูแบบทีห่ลากหลาย
ตามความสนใจและความถนดัโดยไมจ่ ากดัพืน้ฐานความรู ้
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  (3) ส่งเสรมิใหอ้งคก์รทางสงัคมทุกฝ่าย เช่น สถาบนัครอบครวัสถาบนัทาง
ศาสนา สื่อมวลชน สถาบนัการศกึษาทัง้ส่วนกลางและภมูภิาค ฯลฯ เขา้มามสี่วนรว่มในการสรา้ง
เครอืขา่ยการเรยีนรูข้องชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทของบา้น วดั โรงเรยีน 

2. การส่งเสริมการรวมตวัของชุมชน โดย 

 2.1 การสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนในทุกรปูแบบ 

  (1) ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการรวมตวัของชุมชนทัง้ในเรื่อง
สทิธ ิหน้าที ่บทบาทขององคก์รชุมชน รวมทัง้ทกัษะในการพฒันาองคก์รใหส้ามารถด าเนินการ
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การบรหิารจดัการองค์กร การสร้างจติส านึกในการเป็นเจ้าของ 
ชุมชนและการบ ารงุรกัษาสาธารณสมบตัแิละศลิปวฒันธรรมของชุมชน เป็นตน้ 

  (2) สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการ 
รวมตวัโดยสมคัรใจในแต่ละพืน้ทีม่ากกว่าการชีน้ าจากภาครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่การรวมตวัเพื่อ
ดูแลสิง่แวดล้อมของชุมชนและการรวมตวัของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่นคนพกิาร ผู้ตดิเชื้อเอดส ์
ผูส้งูอาย ุฯลฯ 

  (3) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดบัอุดมศกึษาใช้ความรูแ้ละศกัยภาพที่มอียู่เพื่อพฒันาท้องถิน่ เช่น การส่งเสรมิธุรกจิชุมชน 
และการส่งเสรมิการเกษตรด้วยเทคโนโลยทีี่เหมาะสม การฝึกอบรมผู้น าและอาสาสมคัรเพื่อ
พฒันาครอบครวัและชุมชน เป็นตน้ 

  (4) สนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมของชุมชนในรปูแบบต่างๆ เช่น การจดัตัง้
กองทุนพฒันาชุมชนทีร่ฐัสมทบเงนิทุนในสดัส่วนทีเ่หมาะสม โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนมอี านาจใน
การบรหิารจดัการอยา่งมอีสิระและสามารถพึง่พาตนเองไดใ้นระยะยาว 

 2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนอย่างกว้างขวาง 

  (1) สนับสนุนให้องค์กรชุมชนทัง้ในพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัด ภาค และ
ระหว่างภาค ประสานเครอืข่ายการพฒันาและแลกเปลี่ยนความรูแ้ละร่วมมอืกนัท านุบ ารุงศลิป -
วฒันธรรม รวมทัง้อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนจดัการปญัหาของชุมชนร่วมกนั เช่น 
ปญัหาจราจร ปญัหาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

  (2) สร้างกลไกการประสานเครอืข่ายการพฒันาชุมชนระหว่างประชาชน 
องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครฐัและเอกชนทัง้ในระดบัพื้นที่และส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม 
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รวมทัง้สรา้งเครอืข่ายขอ้มลูระหว่างองคก์รต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัข่าวสารอย่างทัว่ถงึและ
เป็นจรงิ 

  (3) สนบัสนุนใหอ้งคก์รชุมชนใชก้ลไกทางสงัคมเป็นเครื่องมอืในการพฒันา
ทอ้งถิน่และเสรมิสรา้งความสามคัคภีายในชุมชน โดยใหม้กีารท ากจิกรรมร่วมกนั เช่น การฟ้ืนฟู
ประเพณวีฒันธรรมอนัดงีาม 

3. การสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกิจแก่ครอบครวัและชุมชน โดย 

 3.1 การพฒันาทกัษะและโอกาสทางเศรษฐกิจของครอบครวัและชุมชน 

  (1) ส่งเสรมิการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยให้โอกาสแรงงานหญิงชายอย่างเท่าเทยีมกัน และปรบัปรุงระบบ 
ขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน ตลาดผลผลติและขอ้มูลอื่นๆ เช่น ขอ้ดขีอ้เสยีของอาชพีและการ
เดนิทางไปท างานต่างถิน่ กฎหมาย สญัญานิตกิรรม เป็นต้น ให้มคีวามทนัสมยัและกระจายไป
ถงึประชาชนในทุกพืน้ทีอ่ยา่งกวา้งขวาง 

  (2) สนับสนุนอุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมชุมชนที่มีความ 
สอดคลอ้งกบัความพรอ้มและความตอ้งการของแต่ละพืน้ที ่รวมทัง้ส่งเสรมิการประกอบอาชพีทีม่ ี
ความมัน่คง มรีายไดท้ีแ่น่นอน โดยไมท่ าลายบทบาทและความสมัพนัธข์องคนในครอบครวั 

 3.2 การส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ 
ชุมชนและชีวิตครอบครวั 

  (1) รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาคเอกชนในการปรบัเปลี่ยนแนวคดิการบรหิารธุรกจิจากการมุ่งเน้นการสรา้งก าไรในระยะสัน้
เป็นหลกัเพยีงอยา่งเดยีวไปสู่การลงทุนเพื่อพฒันาสงัคมควบคู่กนัไป 

  (2) สรา้งสิง่จูงใจทางมาตรการการเงนิและการคลงัให้ธุรกิจเอกชนเข้ามา
ช่วยฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน การผลติ การจ าหน่าย และการจดัการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
โดยเน้นการเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมจดัการในทุกขัน้ตอนและสามารถพฒันาใหเ้ป็น
ธุรกจิทีชุ่มชนเป็นเจา้ของเองไดใ้นทีสุ่ด 

  (3) สนับสนุนและกระตุ้นใหส้ถาบนัการเงนิเอกชนจดัระบบสนิเชื่อเพื่อการ
พฒันาเศรษฐกจิของครอบครวัและชุมชนในรปูแบบต่างๆ 
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4. การสร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางสงัคมแก่ครอบครวัและชุมชน โดย 

 4.1 การจดัและพฒันาระบบสวสัดิการสงัคมท่ีมีคุณภาพอย่างกว้างขวางและ
ทัว่ถึง 

  (1) พฒันาระบบประสานงานการใหบ้รกิารแก่ครอบครวัในรปูแบบเบด็เสรจ็ 
ซึง่ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ในแต่ละชุมชน เช่นการจดับรกิารดูแลเดก็ และผู้สูงอาย ุ
การใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมายและการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัชวีติการครองเรอืน เป็นตน้ 

  (2) จดัและปรบัปรุงบรกิารพื้นฐานเพื่อสร้างหลกัประกนัให้แก่ประชาชน 
ทุกคนไดม้โีอกาสเขา้ถงึบรกิารอย่างเท่าเทยีมกนัทัง้ในเมอืงและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
จดับรกิารเพื่อแก้ปญัหาชุมชนแออดั การบ าบดัน ้าเสยีและขยะ การแก้ปญัหาจราจร และความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

  (3) จดัสวัสดิการสงเคราะห์และบรกิารฟ้ืนฟู บ าบัด และพัฒนาแก่กลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม เช่น ครอบครวัที่มคีนพกิาร ครอบครวัที่มผีู้ป่วยเรื้อรงัและทุพพลภาพ 
ครอบครวัมแีต่ผูส้งูอายแุละเดก็ เป็นตน้ โดยใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิทีม่หีลกัเกณฑช์ดัเจน 

 4.2 การส่งเสริมบทบาทของครอบครวัและชุมชนในการจดับริการสงัคม 

  (1) ส่งเสรมิบทบาทของครอบครวัและชุมชนในการจดัสวสัดกิารชุมชนทีจ่ะ
ดูแลและเฝ้าระวงัคนในครอบครวัและชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสี่ยงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น 
ครอบครวัที่ยากจนและไม่สามารถเข้าถึงบรกิารของรฐั ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุและเด็กที่ถูก
ทอดทิง้ เป็นตน้ 

  (2) สร้างกลไกและระบบที่เอื้อต่อการส่งเสรมิบทบาทของชุมชนในการ
ตรวจสอบเพื่อพฒันาบรกิารสงัคมใหไ้ดม้าตรฐาน 

  (3) สนับสนุนใหชุ้มชนเป็นแหล่งศูนยก์ลางในการพฒันาความสมัพนัธข์อง
คนในครอบครวัและชุมชน เช่น การจดัสวนสาธารณะ สนามกีฬาและบรกิารนันทนาการใน 
ชุมชน เพื่อใหส้มาชกิมกีจิกรรมทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนั เป็นตน้ 
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5. การปรบัปรงุประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาครอบครวัและชุมชน 
โดย 

 5.1 การปรบัปรุงระบบราชการให้สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของสถาบนั
ครอบครวัและชุมชน 

  (1) กระจายอ านาจการตดัสนิใจและการบรหิารงบประมาณจากส่วนกลาง
ไปสู่ทอ้งถิน่ เพื่อใหชุ้มชนเขา้มามบีทบาทในการวางแผนพฒันาและบรหิารจดัการเรื่องต่างๆ ได้
สอดคล้องกบัสภาพปญัหาศกัยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยรฐัเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลอืในกรณทีีชุ่มชนยงัไมเ่ขม้แขง็เพยีงพอ 

  (2) เพิม่ประสทิธภิาพการจดัเกบ็รายไดข้องทอ้งถิน่ โดยปรบัปรุงอตัราภาษี
และค่าธรรมเนียมที่มุ่งเน้นการจดัสรรให้ท้องถิ่นน าไปใช้ในการพฒันาชุมชนมากขึ้น รวมทัง้
พฒันาแหล่งสนิเชื่อเพื่อการพฒันาอื่นๆ เช่น การจดัตัง้กองทุนพฒันาเมอืง กองทุนพฒันาชนบท 
เป็นตน้ 

  (3) ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานพัฒนาครอบครวัและ 
ชุมชนอยา่งเป็นองคร์วมรว่มกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมี
หน่วยงานวชิาการให้การสนับสนุนในเรื่องขอ้มูลและความรูท้ี่เป็นสหวชิาการทัง้ในองค์ความรู้
สากลและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  (4) พฒันาเจา้หน้าทีภ่าครฐัใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะในกระบวน-
การพฒันาอย่างเป็นองค์รวม และความเขา้ใจในการท างานขององค์กรพฒันาเอกชน รวมทัง้
ทกัษะในการน าทรพัยากรทอ้งถิน่ทีม่อียูม่าใชป้ระโยชน์ในการพฒันามากขึน้ 

  (5) ศกึษาวธิกีารจดัสรรงบประมาณใหเ้อือ้อ านวยต่อการท างานร่วมกนัของ
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างองค์กรชุมชนกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั ้ง 
จดัท าโครงการน ารอ่งทีเ่น้นวธิกีารจดัสรรงบประมาณในลกัษณะงบอุดหนุนทัว่ไปแก่หน่วยงานที่
มคีวามพรอ้มและไดร้บัการปรบัปรงุโครงสรา้งเพื่อรองรบัวธิกีารดงักล่าว 

  (6) ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัใหเ้อื้อต่อการเปิดโอกาสใหชุ้มชน
ไดด้ าเนินงานตามบทบาทและสทิธใินการตดัสนิใจบรหิารจดัการกจิกรรมของชุมชน เช่น สทิธใิน
การตรวจสอบการจดัสรรที่ดินท ากินรวมทัง้สนับสนุนให้มีการเปิดกว้างทางข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะและสรา้งวถิปีระชาพจิารณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ท างานของรฐัไดใ้กลช้ดิขึน้ 
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  (7) สรา้งระบบการตดิตามประเมนิผลด้านการพฒันาครอบครวัและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยทีอ่งค์กรชุมชนมสี่วนร่วม เพื่อน าผลที่ได้ไปใชป้ระโยชน์ต่อการวางแผนและ
การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 5.2 ส่งเสริมให้องคก์รทางสงัคมทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันามากขึ้น 

  (1) ก าหนดนโยบายด้านการลงทุนทางสงัคมให้ชดัเจน เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการด าเนินงานของภาคธุรกจิเอกชน องคก์รพฒันาเอกชนและองค์กรชุมชนต่างๆ ให้
สามารถท างานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยใชม้าตรการทางดา้นกฎหมาย ภาษอีากร การ
ส่งเสรมิการลงทุนทางสงัคม การจดัตัง้กองทุนและอื่นๆ 

  (2) พิจารณาลดหย่อนภาษีสินค้าที่มีส่วนสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เช่น 
ของเดก็เล่น อุปกรณ์การเรยีน อุปกรณ์กฬีาและสิง่อื่นๆ ทีจ่ าเป็น เป็นตน้ 

  (3) ประสานความร่วมมอืระหว่างองค์กรต่างๆ อย่างเป็นระบบและมปีระ -
สทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การประสานเครอืข่ายที่เป็นทางการของรฐัเข้ากบัเครือข่ายการ
พฒันาของชาวบา้น 

  (4) ส่งเสรมิให้สื่อมวลชนท าหน้าที่รณรงค์เผยแพร่ค่านิยมที่เหมาะสมต่อ
สงัคมในวงกวา้งและต่อเนื่อง เช่น บทบาทความสมัพนัธอ์นัเหมาะสมระหว่างชายหญงิ การขจดั
อคติทางเพศและความรุนแรงในครอบครวั การป้องกนัและแก้ไขปญัหาการกระท าทารุณทาง
เพศต่อเดก็ เป็นตน้ 

  (5) ก าหนดกลไกทีจ่ะเปิดโอกาสและใหอ้ านาจประชาชนและชุมชนเขา้มา
ตรวจสอบการท างานของภาครฐัและน าขอ้มูลต่างๆ ไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชวีติและความ
เป็นอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 



บทท่ี 3 
การพฒันาระบบความมัน่คงทางสงัคม 

 

 การพัฒนาระบบความมัน่คงทางสังคมให้คนทุกคนได้รบับริการพื้นฐานทางสังคม 
สวสัดกิารสงัคมและสวสัดกิารแรงงาน หลกัประกนัด้านความมัน่คงปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ
และการท างาน การพทิกัษ์และคุม้ครองสทิธต่ิางๆ มแีนวทางการพฒันาหลกัดงันี้ 

1. การพฒันาระบบสวสัดิการสังคมและสวสัดิการแรงงานให้เอ้ือต่อการพฒันา 
คณุภาพชีวิตคน โดย 

 1.1 การปรบัปรงุระบบสวสัดิการสงัคมให้มีประสิทธิภาพ  

  (1) ส่งเสรมิและพฒันาการด าเนินงานสวสัดกิารสงัคมอย่างครบวงจร โดยมี
กฎหมายสวสัดกิารสงัคมเป็นแมบ่ท ใหส้ามารถช่วยเหลอืประชาชนผูด้อ้ยโอกาสและผูเ้ดอืดรอ้น
ใหม้ปีจัจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติได ้

  (2) ปรบัปรุงข่ายการประสานงานดา้นสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์
ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชนและองค์กรประชาชนทัง้ในส่วนกลาง ส่วน  
ภมูภิาค และส่วนทอ้งถิน่ ใหส้ามารถเชื่อมโยงกนัได้อยา่งเป็นระบบ 

  (3) สนับสนุนการรวมตวัและสรา้งเครอืข่ายของประชาชนและสถาบนัทาง
สงัคม เช่น วดั โรงเรยีน ให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแลงานด้านสวสัดกิารสงัคมและสงัคม
สงเคราะหใ์นชุมชน 

  (4) ส่งเสรมิให้องค์กรพฒันาเอกชนและองค์กรประชาชนเขา้มามสี่วนร่วม
ในการพฒันางานดา้นสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์โดยรฐัเป็นผูอ้ านวยความสะดวกและ
ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานในลกัษณะก ากบัดแูลมากกว่าการควบคุมและสัง่การ 

  (5) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัต่างๆ ให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงานขององคก์รพฒันาเอกชนและองค์กรประชาชน โดยเฉพาะการปรบัปรุงขัน้ตอนและ
วธิกีารจดทะเบยีนการจดัตัง้ใหม้คีวามสะดวกขึน้ 
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 1.2 การเสริมสร้างระบบสวสัดิการแรงงานท่ีได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของผูใ้ช้แรงงาน 

  (1) ปรบัปรงุกฎระเบยีบขอ้บงัคบัใหเ้อือ้อ านวยต่อการส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัสวสัดิการแรงงานที่เหมาะสมและได้มาตรฐานให้
แพร่หลายยิง่ขึน้ เช่น การจดัสถานพยาบาลรวม โรงเรยีนและศูนยเ์ดก็เลก็ที่ได้มาตรฐาน และ
สถานทีเ่ล่นกฬีาและออกก าลงักายในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

  (2) ส่งเสรมิให้นายจ้างจดัสวสัดกิารขัน้พื้นฐานที่จ าเป็นด้านต่างๆ ให้แก่
ลกูจา้งในสถานประกอบการนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด 

  (3) ส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย ์กองทุนส ารองเลีย้งชพี หรอื
กองทุนเงนิสะสมในสถานประกอบการ เพื่อเป็นสวสัดกิารแก่ผู้ใช้แรงงานในระหว่างการท างาน
และเมือ่ออกจากงาน 

 1.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการขยายระบบประกนัสงัคมและการพฒันา
ประสิทธิภาพการให้บริการประกนัสงัคม 

  (1) เรง่รดัการขยายขอบขา่ยการประกนัสงัคม เพื่อใหก้ารคุม้ครองกรณีชรา
ภาพและสงเคราะห์บุตร และสนับสนุนให้มกีารขยายขอบเขตการคุ้มครองประกันสังคมให้
ครอบคลุมสถานประกอบการทีม่ลีูกจา้งต ่ากว่า 10 คน รวมทัง้หาแนวทางในการขยายขอบเขต
การคุม้ครองไปสู่แรงงานในสาขานอกระบบดว้ย 

  (2) เพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารประกนัสงัคมให้มคีวามสะดวกรวดเรว็ 
และมปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพของบรกิารทางการแพทยก์ารจ่ายประโยชน์
ทดแทนและเงนิทดแทนให้เอื้อประโยชน์ต่อลูกจ้างอย่างเต็มที่ พร้อมทัง้สนับสนุนให้มกีารน า
ระบบคอมพวิเตอรม์าใชเ้พื่อเชื่อมโยงเครอืขา่ยขอ้มลูทัว่ประเทศ 

  (3) ปรบัปรุงกฎหมายการประกันสงัคม กฎหมายเงนิทดแทน ตลอดจน
แนวทางปฏิบตัิให้ทนัสมยัและเป็นสากล เพื่อความสะดวกในการบรหิารงานและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดแก่ลกูจา้งผูป้ระกนัตน 

  (4) พัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถาน
ประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายบงัคบัและคุ้มครองตามกฎหมายเข้าสู่ระบบประกนัสงัคม
อยา่งครบถว้น 
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2. การปรบัปรงุประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภยัในการท างานและ
ระบบแรงงานสมัพนัธ ์โดย 

 2.1 การเร่งรดัและขยายการด าเนินงานคุ้มครองแรงงาน 

  (1) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
แรงงานใหม้ขีอบเขตการคุม้ครองทีก่วา้งขวางขึน้ รวมทัง้การพจิารณาขยายขอบเขตการใหก้าร
คุม้ครองในเรื่องค่าตอบแทน สภาพการจา้ง สภาพการท างาน สทิธปิระโยชน์ สวสัดกิาร ความ
ปลอดภัยในการท างานและการประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงแรงงานในสาขานอกระบบ 
โดยเฉพาะลกูจา้งภาคเกษตร ผูร้บัเหมาช่วงงานและผูร้บังานไปท าทีบ่า้น 

  (2) สร้างระบบการตรวจแรงงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครดั รวมทัง้การสนับสนุนบทบาทขององค์กรนายจ้างและองค์กร 
ลูกจา้งในการช่วยสอดส่องดูแลการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานในเรื่องค่าจา้งขัน้ต ่า  สวสัด-ิ
การและความปลอดภยัในการท างานและการรายงานการใชแ้รงงานทีผ่ดิกฎหมายแก่หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

  (3) ด าเนินมาตรการเร่งด่วนในการขจดัปญัหาการใชแ้รงงานเดก็อย่างผดิ
กฎหมาย โดยก าหนดมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ครง่ครดัและมบีทลงโทษทีร่นุแรง 

  (4) ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่าให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัสถานการณ์การจ้างงานและเป็นธรรมทุกฝ่าย รวมทัง้สอดส่องดูแลการบงัคบัใช้
กฎหมายค่าจา้งขัน้ต ่าใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเน้นการตรวจตราสถานประกอบการขนาดกลางและ
เลก็ทีไ่มม่สีหภาพแรงงาน รวมทัง้การลงโทษอยา่งรนุแรงแก่นายจา้งทีห่ลกีเลีย่งกฎหมาย และให้
ความคุม้ครองลกูจา้งทีไ่ดร้บัค่าจา้งต ่ากว่าอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า 

  (5) ปรบัปรุงระบบและกลไกการก าหนดค่าจ้างขัน้ต ่าและจดัท าข้อเสนอ -
แนะใหน้ายจา้งจดัท าโครงสรา้งค่าจา้งในสถานประกอบการ เพื่อใหม้กีารปรบัค่าจา้งประจ าปีให้
ลกูจา้งตามความสามารถและประสบการณ์ และไมเ่ลอืกปฏบิตัทิางเพศและวยั 

  (6) ศกึษาวจิยัเพื่อหาแนวทางในการก าหนดรูปแบบและโครงสรา้งค่าจา้ง
เงนิเดอืนทัง้ระบบ รวมทัง้ความเป็นไปไดใ้นการก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าส าหรบัลูกจา้งในภาค
เกษตรกรรม และการก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่ารายอาชพีตามประเภทอุตสาหกรรม 

  (7) ก าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานไทยไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายและ
ค่าบรกิารใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม การป้องกนัและปราบปรามการหลอกลวงและการลกัลอบไป
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ท างานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครดั รวมทัง้การคุ้มครองสทิธแิรงงานไทยใน 
ต่างประเทศ 

  (8) สนับสนุนให้มกีารรวมกลุ่มหรอืมกีารจดัตัง้เป็นองค์กรนิติบุคคลของ
ผูร้บังานไปท าทีบ่้าน โดยรฐัใหก้ารสนับสนุนการพฒันาองคก์รและเครอืข่ายใหม้คีวามเขม้แขง็ 
รวมทัง้ให้มกีารจดัท าทะเบยีนผู้รบังานไปท าที่บ้านเพื่อให้ได้รบัการคุ้มครองดูแลจากรฐัอย่าง 
ทัว่ถงึ 

  (9) ส่งเสรมิให้มหีน่วยงานของรฐัที่รบัผดิชอบในการให้การส่งเสรมิพฒันา
และคุ้มครองผู้รบังานไปท าที่บ้านโดยตรง รวมทัง้การสร้างเครอืข่ายการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบังานไปท าทีบ่า้นใหม้กีารเชื่อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

 2.2 การพฒันาระบบความปลอดภยัและพฒันาสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  (1) ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวกบัความปลอดภยัและ
สุขภาพอนามยัในการท างานให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
รวมทัง้ทบทวนแก้ไขขอ้บญัญตัขิองกฎหมายฉบบัต่างๆ ทีม่คีวามซ ้าซอ้นและเป็นปญัหาในทาง
ปฏบิตัิ ตลอดจนการปรบัปรุงระบบและกลไกการประสานการตรวจสอบความปลอดภยัตาม
กฎหมายแรงงานหรอืกฎหมายอื่นใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารลงโทษต่อผูก้ระท าผดิอยา่งจรงิจงั 

  (2) พจิารณาปรบัปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะใน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ทัง้นี้ โดยพิจารณาให้ 
ครอบคลุมถงึแรงงานภาคเกษตร และแรงงานนอกระบบดว้ย 

  (3) รณรงคใ์หน้ายจา้งและลกูจา้งในสถานประกอบการและผูท้ีจ่ะเขา้สู่ระบบ
การจา้งงานรูจ้กัการป้องกนัอุบตัเิหตุ อุบตัภิยั และโรคสมยัใหม่ที่เกดิขึน้จากการใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม ่และปฏบิตัติามระเบยีบการท างานอยา่งเครง่ครดั 

  (4) ก าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของนายจา้ง ลูกจา้ง และองคก์ร
ที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องความปลอดภยัที่ชดัเจนและใช้เป็นแนวทางปฏบิตัิร่วมกนั พร้อมทัง้การให้
สิง่จูงใจเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในการพฒันาระบบการป้องกนัและควบคุม
อุบตัภิยัรา้ยแรงและส่งเสรมิงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

  (5) สนับสนุนให้ลูกจ้างมสี่วนร่วมในการตรวจสอบระบบการป้องกนัและ
รักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมในทุกขัน้ตอนของระบบการท างานร่วมกับ 
หน่วยงานของภาครฐับาล 
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 2.3 การพฒันาระบบแรงงานสมัพนัธใ์ห้มีประสิทธิภาพ 

  (1) ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ที่ใช้อยู่ให้มคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การสร้างระบบการ
ปรกึษาหารอื การเพิม่บทบาทขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างในกระบวนการระงบัข้อ
พิ พ า ท 
แรงงาน เป็นตน้  

  (2) ส่งเสรมิการแรงงานสมัพนัธ์ในระบบทวภิาคแีละไตรภาค ีโดยเน้นการ
สนบัสนุนส่งเสรมิใหน้ายจา้งและลูกจา้งใชร้ะบบการปรกึษาหารอืและร่วมมอืกนัในระบบทวภิาคี
ในระดบัสถานประกอบการมากขึน้ 

  (3) เสรมิสร้างองค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้างให้มคีวามเข้มแขง็และมี
เอกภาพ สามารถท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขปญัหาขอ้ขดัแยง้ในระดบั
สถานประกอบการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  (4) ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ก่นายจา้งและลกูจา้งใน
การปฏบิตัติามขัน้ตอนของกฎหมายและยตุขิอ้ขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี

  (5) สนบัสนุนส่งเสรมิใหน้ายจา้งปรบัปรุงการจดัระเบยีบองคก์รการผลติให้
มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีภาวะตลาดแรงงาน และทศันคติ
ของคนท างานรุ่นใหม่ เช่น การสรา้งระบบการปรกึษาหารอืและระบบการมสี่วนร่วมของลูกจา้ง
ในรูปแบบคณะกรรมการลูกจ้าง การจดัท าโครงสร้างเงนิเดอืนที่ชดัเจนมมีาตรฐาน และการ
พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถของลกูจา้งเป็นตน้ 

  (6) สนับสนุนบทบาทหน้าที่และการด าเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงาน 
สหพนัธแ์ละสภาองคก์รลกูจา้ง ทีเ่น้นการรกัษาผลประโยชน์แก่สมาชกิควบคู่กบัการมสี่วนร่วมใน
การสรา้งสรรคส์งัคมทีม่คีุณภาพเช่น การส่งเสรมิการศกึษาฝึกอบรม การใหค้วามรูใ้นเรื่องสทิธิ
และหน้าทีข่องลกูจา้ง และการรณรงคเ์รือ่งความปลอดภยั สุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

  (7) สนบัสนุนใหน้ายจา้งมกีารเตรยีมพฒันาบุคลากรทีจ่ะเป็นหวัหน้างานให้
รูจ้กัการบรหิารจดัการทางธุรกจิอุตสาหกรรมและการบรหิารคนงานใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ เพื่อ
บรรเทาปญัหาการกระทบกระทัง่ระหว่างฝา่ยบรหิารกบัคนงาน 
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3. การป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดเพ่ือเสริมสร้างความสงบสุข
ในสงัคม โดย 

 3.1 ส่งเสริมงานชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ในการแก้ไขปญัหาอาชญากรรมและ 
ยาเสพตดิ โดยภาครฐัเป็นผูส้่งเสรมิสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ เพื่อใหชุ้มชนสามารถพึง่ตนเองและ
ป้องกนัตนเองไดม้ากขึน้ 

 3.2 พฒันาและปรบัปรงุระบบการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ 
โดยเฉพาะการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงทางเศรษฐกจิ รวมทัง้การบุกรุกที่
สาธารณะ เช่น เกาะ ปา่ชายเลน เป็นตน้ 

 3.3 พฒันาขดีความสามารถของหน่วยปฏบิตัิในด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยน าระบบขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วยในการปฏบิตังิาน 
ตลอดจนพฒันาคุณภาพบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ระเบยีบวนิัย คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏบิตังิาน 

 3.4 สนับสนุนการด าเนินงานขององคก์รประชาชนทีด่ าเนินการดา้นการรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของชุมชนให้มีมาตรการ ระบบงานและวิธีการปฏิบตัิในการ  
ตรวจตรา แจ้งข่าวสารระงบัเหตุ ตลอดจนการเป็นพยานในคดอีย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการ
ประสานงานกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 3.5 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชนทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน ตลอดจนกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน โดยเน้น
การมสี่วนรว่มของกลุ่มเป้าหมายควบคู่กบัการจบักุมและด าเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระท าผดิ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายอยา่งจรงิจงัและต่อเนื่อง 

 3.6 พฒันาระบบการบ าบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิใน 3 ระบบคอื ระบบ
สมคัรใจ ระบบต้องโทษ และระบบบงัคบับ าบดั อย่างมคีุณภาพ และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ครอบครวัและชุมชนในการป้องกนัการตดิยาเสพตดิซ ้า 

 3.7 ใชส้ื่อสาธารณะทุกรูปแบบในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชนใน
การร่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปญัหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ อุบตัภิยั การทารุณกรรมเดก็และ
สตร ีและปญัหาสงัคมอื่นๆ 
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 3.8 พจิารณาปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปราม ยาเสพตดิอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้มีมาตรการที่เหมาะสมและสามารถปราบปรามการผลิตและจ าหน่าย  
ยาเสพตดิใหเ้ป็นผลอยา่งจรงิจงั 

4. การปรบัปรงุระบบการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุบติัเหตุ อุบติัภยั และสาธารณ-
ภยั โดย 

 4.1 ปรบัปรุงประสทิธิภาพในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุบตัิเหตุ อุบตัิภยั โดย 
ส่งเสรมิการจดัท าแผนและระบบการประสานงานทัง้ในด้านนโยบายการปฏบิตังิานและการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องการพฒันาความรู้และขดีความสามารถของ
บุคลากร การสรา้งระบบขอ้มลูดา้นอุบตัภิยัและการสนับสนุนดา้นเทคนิค วชิาการและการจดัหา
วสัดุเครือ่งมอือุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 4.2 สนับสนุนให้ความรูแ้ละสรา้งความตระหนักถงึความส าคญัของการป้องกนัและ
ระงบัอุบตัิภยั โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการและเจ้าของกจิการ 
กรรมกรก่อสรา้ง และประชาชนในชุมชนหนาแน่นทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคโดยผ่านสื่อ
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบ รวมทัง้การกวดขนัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งจรงิจงั 

 4.3 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน มบีทบาทในการร่วม 
วางแผนรว่มตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นอุบตัภิยัสาธารณภยัในชุมชนและทอ้งถิน่ 

 4.4 ส่งเสรมิมาตรการดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไดแ้ก่ การเตอืนภยั 
การเตรยีมพร้อมในด้านต่างๆ ไว้ก่อนที่ภยัจะเกิด เช่น แผนที่เสี่ยงภยั เพื่อลดผลกระทบจาก  
สาธารณภยัให้น้อยที่สุด ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีารผนวกมาตรการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
เขา้ไว้ในโครงการต่างๆ โดยถอืเป็นเงื่อนไขส าคญัประการหนึ่งในการวเิคราะหค์วามเหมาะสม
ของโครงการ 

 4.5 ส่งเสรมิบทบาทของสถาบนัวชิาชพีในการวางมาตรฐานการด าเนินกจิกรรมทีจ่ะ
มผีลกระทบต่อความปลอดภยัของชุมชนและสงัคม รวมทัง้ใหค้ าแนะน าและขอ้เสนอแนะในการ
ปรบัปรงุกฎหมายหรอืการตรวจสอบการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. การพฒันาประสิทธิภาพระบบการอ านวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ
ต่างๆ ของประชาชน โดย 

 5.1 พิจารณาจดัระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็น 
เอกภาพ เพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางการอ านวยความยุติธรรมได้อย่างสอดคล้องกนัและ
สามารถพฒันางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 5.2 พฒันาระบบงาน การบรหิารจดัการ และบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการ
ยตุธิรรม โดยแยกเป็นสาขากฎหมายตามความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทัง้ในดา้นคดอีาญา คดแีพ่ง 
และคดปีกครองตลอดจนน าสหวทิยาการและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาช่วยในการอ านวยความ
ยุติธรรมให้ประชาชนได้รบับรกิารที่มปีระสิทธภิาพ สะดวก รวดเรว็ มคีวามเท่าเทยีมกนัและ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

 5.3 ศกึษาวจิยัดา้นการอ านวยความยุตธิรรม การขยายงานอาสาสมคัรคุมประพฤต ิ
รวมทัง้การใหค้วามส าคญักบัคดอีาชญากรรมขา้มชาตแิละคดเีศรษฐกจิ 

 5.4 สนับสนุนการลดปรมิาณคดขีึน้สู่ศาล โดยการไกล่เกลีย่หรอืประนอมขอ้พพิาท 
การส่งเสรมิการระงบัขอ้พพิาทโดยวธิอีนุญาโตตุลาการ การแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะหเ์ดก็ เยาว-
ชน และผู้กระท าผดิที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อป้องกนัการกระท าผดิซ ้ารวมทัง้การหนัเหคดอีอกจากการ
ลงโทษ 

 5.5 สนับสนุนการให้บรกิารช่วยเหลอืทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
ประชาชนผูด้อ้ยโอกาส เช่น การจดัทนายช่วยแก้ต่าง การสงเคราะหจ์ าเลยและครอบครวั  การ
ชดเชยใหผู้ไ้ดร้บัความเสยีหายจากการด าเนินคดใีนกระบวนการยตุธิรรม เป็นตน้ 

 5.6 ส่งเสรมิและสนับสนุนบทบาทของหน่วยงานรฐั องค์กรพฒันาเอกชนสถาบนั
วชิาชพี กลุ่มประชาชนในการประสานควบคุมและก ากับดูแลให้สนิคา้และบรกิารต่างๆ มคีวาม
ปลอดภยัและเป็นธรรม เพื่อการคุ้มครองสทิธขิองผู้บรโิภคตลอดจนด าเนินการให้มกีฎหมาย 
กฎระเบยีบ หน่วยงานรบัผดิชอบ วธิกีารปฏบิตัทิี่ชดัเจนในการคุม้ครองสทิธขิองประชาชนและ
ไดร้บัการชดเชยเมือ่ถูกละเมดิสทิธ ิ

 5.7 ให้ความส าคญัเป็นพิเศษต่อการแก้ไขปญัหาการละเมิดกรรมสิทธิและสิทธ ิ
ส่วนบุคคลและสาธารณสมบตัิ โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงสทิธิ 
หน้าที่ของประชาชน รวมทัง้การกวดขนัให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่างจรงิจงัของเจา้หน้าที่
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ผูร้กัษากฎหมายตลอดจนการปรบัปรุงระบบและกลไกของรฐัในการคุม้ครองดูแลสาธารณสมบตัิ
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 5.8 ส่งเสรมิการให้ความรู้และการคุ้มครองสิทธทิางกฎหมายแก่ประชาชนอย่าง
กว้างขวางรวมทัง้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ  
คุม้ครองสทิธแิละสวสัดภิาพของเดก็และเยาวชนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานทางกฎหมายทัง้ของหน่วยงานภาครฐัและองค์กร
พฒันาเอกชน เพื่อคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธปิระโยชน์ของเดก็และเยาวชนใหม้ากยิง่ขึน้ 

 5.9 สนับสนุนบทบาทสตรใีห้มสีทิธแิละโอกาสทดัเทยีมกบับุรุษในด้านต่างๆ โดย
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และให้มสี่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมอืง และการปกครองทุกระดบั รวมทัง้เสรมิสรา้งศกัยภาพในการรวมกลุ่มมากขึน้ ตลอดจน 
ส่งเสรมิให้สตรไีด้รบัการศึกษา ฝึกอบรม การฝึกทกัษะทุกด้านและการมอีาชพีที่ทดัเทยีมกบั
บุรษุ 

 5.10 พจิารณาปรบัปรุงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ เพื่อขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุก
รปูแบบ รวมทัง้ด าเนินการใหห้น่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคธุรกจิไม่ระบุเพศในการรบั
สมคัรและบรรจุงาน รวมถงึการปรบัเปลี่ยนค่านิยมของทัง้หญงิและชายให้เลกิการเลอืกปฏบิตัิ
และการมอีคตทิางเพศ 

 5.11 ปรบัปรงุกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบั และวธิพีจิารณาความทีเ่กี่ยวกบัการล่อลวง 
กกัขงั หน่วงเหนี่ยว บงัคบั ขูเ่ขญ็ พรอ้มทัง้ใหด้ าเนินการตามกฎหมายอย่างจรงิจงัและเคร่งครดั
ควบคู่กบัใหม้บีทลงโทษอยา่งรนุแรงแก่ผูก้ระท าผดิทางเพศต่อเดก็และสตร ี

 5.12 รณรงคแ์ก้ไขปญัหาความรุนแรงในครอบครวัและการท ารา้ยทารุณทางร่างกาย 
จติใจ และทางเพศต่อเดก็และสตร ีเช่น สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหส้งัคมตระหนักถงึปญัหาและ
ผลกระทบ ขยายบรกิารการใหค้ าปรกึษาแก่ครอบครวัทีม่ปีญัหาใหท้ัว่ถงึมากยิง่ขึน้ เป็นต้น โดย
ใหค้วามคุม้ครองและไมก่ระท าการซ ้าเตมิต่อผูถู้กกระท า 

 5.13 ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาหลกักฎหมายมหาชนเพื่อเป็นกลไกในการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ โดย 

  (1) สนับสนุนให้มหาวทิยาลยัและสถาบนัต่างๆ พฒันาหลกัสูตรกฎหมาย
มหาชนเพื่อเสรมิสร้างแนวความคิดทางปรชัญากฎหมายมหาชนให้แก่นักกฎหมายรวมทัง้
ประชาชนทัว่ไป 
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  (2) พฒันาผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัิงานภาครฐัให้มแีนวความคดิบนพื้นฐาน
ของปรชัญากฎหมายมหาชนและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมอืของรฐัเพื่อประโยชน์ในการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิ 

  (3) พฒันากระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง โดยเพิม่ประสทิธภิาพองคก์ร
ของรฐัให้สามารถรบัเรื่องรอ้งทุกขจ์ากประชาชนที่ได้รบัความเดอืดรอ้นเสยีหายจากการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามกฎหมายของเจา้หน้าทีข่องรฐั และท าหน้าทีเ่ป็นองคก์รชีข้าดเฉพาะดา้น 

 



บทท่ี 4 
การเสริมสร้างวฒันธรรมเพ่ือการพฒันา 

 

 การส่งเสรมิใหว้ฒันธรรมมบีทบาทส าคญัในการพฒันาคนและพฒันาประเทศเป็นเรื่องที่
มคีวามจ าเป็นเพราะจะท าให้การพฒันายนือยู่บนรากฐานของตนเองและภูมปิญัญาของชุมชน
และสงัคม ซึง่จะน าไปสู่การพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืในระยะยาว โดยจะต้องมกีารด าเนินงานใน
ลกัษณะที่เป็นองค์รวม คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความเข้มแข็งให้ 
ครอบครวัและชุมชน รวมทัง้สนับสนุนใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วมในการท านุบ ารุงวฒันธรรมอนัดงีาม
ทัง้ในระดบัชาติและระดบัท้องถิน่ มโีลกทศัน์ทางวฒันธรรมที่กว้างขวาง และรู้จกัเลอืกสรรไป
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและสงัคม ซึง่มแีนวทางการพฒันาหลกัดงันี้ 

1. การเสริมสร้างวฒันธรรมเพ่ือการพฒันาคนและสงัคม โดย 

 1.1 การเสริมสร้างสมรรถภาพของชุมชนหรือสงัคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่ง 
ตนเองโดยตระหนักถึงสทิธแิละหน้าที่ทัง้ต่อตวัเองและสงัคม เพื่อให้เป็นฐานของการพฒันา 
ชุมชนต่างๆ ทัง้ในเมอืงและชนบท 

 1.2 การสนับสนุนเวทีวฒันธรรมในรปูแบบท่ีหลากหลาย เช่น การ สนับสนุน
กจิกรรมทางวฒันธรรมทีร่เิริม่โดยชุมชนทอ้งถิน่ การสรา้งเวทเีสนอผลงานและเผยแพร่งานดา้น
ศลิปวฒันธรรม การพฒันาระบบจงูใจและกระบวนการสรา้งสรรคด์า้นศลิปวฒันธรรมแก่การสรา้ง
ผลงานทีม่คีุณค่าต่อสงัคม 

 1.3 การส่งเสริมการพฒันาอย่างสมดุลระหว่างคน เศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม  

  (1) สนับสนุนการวางกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างคน  
ชุมชน กับทรพัยากรธรรมชาติ และระหว่างกลุ่มคนในสังคม โดยใช้หลกัความร่ วมมือของ 
ประชาชนเป็นแนวทางในการดแูลพฤตกิรรมของสมาชกิในชุมชน 

  (2) สนับสนุนการปรบัปรุงกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายต่อกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิใหร้บัผดิชอบต่อคน สงัคม ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การด าเนินธุรกจินัน้ๆ 
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 1.4 การส่งเสริมการใช้ส่ือท่ีมีคณุภาพในการเผยแพร่คณุค่าของวฒันธรรม 

  (1) ส่งเสริมให้มีสื่อคุณภาพที่น่าสนใจและมีลักษณะหลากหลายเพื่อ 
ถ่ายทอดและปลกูฝงัคุณค่าทีด่งีามและค่านิยมทีเ่สรมิสรา้งความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย และ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใหเ้กดิความเขา้ใจซาบซึง้และน าไปปฏบิตัริว่มกนัได ้

  (2) ส่งเสรมิวฒันธรรมการวพิากษ์วจิารณ์เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพ
ของสื่อมวลชนและเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเลอืกรบัขอ้มลูขา่วสารทีม่คีุณภาพ 

  (3) สนับสนุนใหส้ื่อร่วมกนัตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของขอ้มลูข่าวสาร
ต่างๆ ทีเ่ผยแพรอ่อกสู่ประชาชน 

2. การสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัวฒันธรรมและน ามิติทางวฒันธรรมมาใช้
ในการพฒันา โดย 

 2.1 ปรบัเนื้อหาสาระหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัใหเ้ชื่อมโยงกบัวฒันธรรม โดยการ
ปรบักระบวนการเรยีนรูท้ีใ่ชค้วามจรงิเป็นหลกัและมกีารเรยีนรูจ้ากรากฐานทางวฒันธรรม 

 2.2 ส่งเสรมิการวจิยั การรวบรวมขอ้มลูข่าวสารความรู ้รวมทัง้การสงัเคราะหข์อ้มลู
ขา่วสารและผลการวจิยัเพื่อเสรมิสรา้งภมูปิญัญาใหส้งูขึน้ 

 2.3 สนับสนุนให้มเีวทีแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสม ่าเสมอ  และการสร้างสื่อ
สรา้งสรรคท์างวฒันธรรม 

 2.4 ส่งเสรมิวฒันธรรมกบัการท่องเที่ยวและการพฒันาประเทศด้านเศรษฐกิจและ
สงัคม 

3. การพฒันาและสร้างความภาคภมิูใจในศิลปวฒันธรรมไทย โดย 

 3.1 สนบัสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างรฐัและทอ้งถิน่ในการท านุบ ารุงสรา้งสรรค์
และพฒันาโบราณสถาน พพิธิภณัฑสถาน หอสมดุ ฯลฯ 

 3.2 เผยแพร่คุณค่า รกัษา สืบทอดเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและการสร้างสรรค์ 
ศลิปวฒันธรรมสาขาต่างๆ ขึน้มาใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติปจัจบุนัและอนาคต 
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4. การเสริมสร้างความภาคภมิูใจในความเป็นไทยและการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม
โลก รวมทัง้การขยายโลกทศัน์ทางวฒันธรรม โดย 

 4.1 ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจถงึรากฐานวฒันธรรมระดบัชาต ิระดบัท้องถิน่ และ
ประโยชน์ของวฒันธรรมทีม่ต่ีอชุมชน และการยอมรบัวถิชีวีติทีแ่ตกต่างหลากหลายภายในสงัคม 

 4.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี 
เกี่ยวกบัวฒันธรรมไทยกบันานาชาต ิและให้สามารถรบัวฒันธรรมต่างชาตมิาประยุกต์ใช้อย่าง
รูเ้ท่าทนั 

 4.3 ส่งเสรมิการท่องเที่ยวและการสญัจรทางวฒันธรรมเพื่อสร้างจติส านึกความรู ้
ความเข้าใจ เกิดการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมที่เป็นรากเหง้าของวถิีชวีติภูมปิญัญา
ดัง้เดมิของตนเองและผู้อื่น รวมทัง้ดูแลป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกจิกรรม 
ดงักล่าว 

5. การพฒันาการบริหารจดัการด้านวฒันธรรม โดย 

 5.1 สนบัสนุนการจดัท าและประสานแผนปฏบิตักิารระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้
ภาครฐัและเอกชนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแนวทางดา้นวฒันธรรมเพื่อการ
พฒันา 

 5.2 ส่งเสรมิและประสานชุมชนและองค์กรบรหิารส่วนท้องถิ่นให้มคีวามรู้ความ 
เขา้ใจและขดีความสามารถในการสรา้งสรรคว์ฒันธรรมเพื่อทอ้งถิน่ 

 5.3 สนับสนุนการระดมทุนเพื่อเพิ่มวงเงินกองทุนวัฒนธรรมให้มีจ านวนมาก 
เพยีงพอต่อการส่งเสรมิวฒันธรรมเพื่อการพฒันา 

 5.4 สนับสนุนใหม้กีารแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิกฎกระทรวง และมตคิณะรฐั -
มนตรทีี่เกี่ยวข้องกบังานด้านวฒันธรรม ให้มคีวามชดัเจนและมคีวามเป็นเอกภาพ รวมทัง้ 
ด าเนินการกระจายอ านาจ เพื่อช่วยใหก้ารบรหิารงานดา้นวฒันธรรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

 5.5 สรา้งระบบฐานขอ้มลูทีส่มบรูณ์เกีย่วกบัทรพัยากรทางวฒันธรรมและสรา้งดชันีชี้
วดัดา้นวฒันธรรมกบัการพฒันาเพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานและการตดิตามประเมนิผล 
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 5.6 ระดมสรรพก าลังในการด าเนินงานวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
สถาบนัสงัคม หน่วยงานภาครฐั ธุรกจิเอกชน องคก์รพฒันาเอกชนทุกแห่งเขา้มามสี่วนร่วมตาม
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจดว้ยการยอมรบันบัถอืซึง่กนัและกนั 



 

ส่วนท่ี 4 
การเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาของภมิูภาคและชนบท 
เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนอย่างทัว่ถึง 

 

 ภูมภิาคและชนบทเป็นแหล่งทีต่ ัง้ถิน่ฐานของประชากร แหล่งงาน และแหล่งทรพัยากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ ความตัง้ใจที่จะพัฒนาคนไทยทุกคนให้เพิ่มศักยภาพของตนเอง มี
ครอบครวัที่อบอุ่นและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์จึงจ าเป็นจะต้องให้
ความส าคญัต่อคนในภูมภิาคและชนบทอย่างทัว่ถงึ ทัง้นี้เพราะในหว้งเวลาทีผ่่านมาคนในภูมภิาค
และชนบทไม่เพยีงแต่จะไดร้บัประโยชน์น้อยทีสุ่ดจากการทีเ่ศรษฐกจิของประเทศดขีึน้เท่านัน้ ยงั
เป็นกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดลอ้มทางสงัคมมากทีสุ่ด ส่งผลให้
ชนบทไทยยงัคงอยู่ในสภาพล้าหลงั มกีารอพยพแรงงานเพื่อไปหางานท าในเมอืงหลวงอย่าง
ต่อเนื่อง จนเกดิสภาวะวกิฤตทางครอบครวัมากขึน้ทุกขณะ นอกจากนี้ยงัเกดิภาวะเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม อนัเนื่องจากการใชท้รพัยากรอย่างสิ้นเปลอืงปราศจากการ
พฒันาและอนุรกัษ์ทีเ่หมาะสม 

 ดังนัน้การเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาภูมิภาคและชนบทนับเป็นสิ่ง จ าเป็น 
อย่างยิง่ เพื่อสรา้งสมดุลของการพฒันาให้สามารถรองรบัคนส่วนใหญ่ของประเทศ และลดความ
เหลื่อมล ้าทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมระหว่างกรุงเทพมหานคร เมอืงและชนบท รวมทัง้ยกระดบั
คุณภาพชีวิตและรายได้ของคนไทยอย่างทัว่ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาจงึต้องมีการประสาน 
เชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมอืงให้เป็นไปในทศิทางที่เสรมิสรา้งพลงัซึ่งกนัและกนั โดยอาศยั
กระบวนการมสี่วนร่วมและการเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม การ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆ กบัการกระจายโอกาส
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ และบรกิารทางสงัคมจากภาครฐั 



 
 

บทท่ี 1 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตร ์

 

 การพฒันาภมูภิาคและชนบทในช่วงต่อไปตอ้งปรบัเปลีย่นแนวความคดิและวางแนวทาง
เพื่อใหค้นชนบทมศีกัยภาพสามารถพึง่ตนเองไดม้โีอกาสและมคีวามเสมอภาคทัง้ดา้นเศรษฐกจิ
และสังคม มีครอบครัวที่อบอุ่น มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการพัฒนาที่ย ัง่ยืน และมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากมลพษิ โดยเพิม่ความสามารถของคนและชุมชนในชนบทใหม้คีวาม
เขม้แขง็เพื่อเขา้ไปมสี่วนรว่มในการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และการดูแลสิง่แวดล้อมอย่างเต็มที่ ในขณะเดยีวกนัก็จ าเป็นต้องปรบัแนวทางและวธิกีารการ
พฒันาภมูภิาคและชนบทโดยสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิใหค้รบทุกภูมภิาคและทุกพืน้ทีอ่ย่างเตม็
ศกัยภาพ รวมทัง้ขยายบรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมไปสู่ชนบท เพื่อใหเ้กดิโอกาสทีเ่ท่า
เทียมกันในระหว่างคนทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายไวด้งันี้ 

1. วตัถปุระสงค ์

 1.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน 
ภูมภิาคและชนบท ใหม้คีวามพรอ้มในการเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของภมูภิาคและชนบททีย่ ัง่ยนื 

 1.2 เพื่อใหม้กีารกระจายกจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างทัว่ถงึ และสรา้งโอกาสในการ
พฒันาและการมงีานท าใหส้อดคลอ้งกบัความพรอ้มของคน ชุมชน และศกัยภาพของพืน้ที ่ 

 1.3 เพื่ อ เสริมสร้างการมีส่ วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บูรณะ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตลอดจนให้มกีารใช้ทรพัยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ  
ตนเองอยา่งมคีวามสมดุล ประหยดั และมปีระสทิธภิาพ และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มน้อย
ทีสุ่ด  

 1.4 เพื่อเพิม่บทบาทขององคก์รประชาชน องคก์รบรหิารส่วนทอ้งถิน่ และราชการ
ส่วนภูมภิาค ใหม้ขีดีความสามารถในการประสานงานและการท างานพฒันาภูมภิาคและชนบท
ร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนและ
ทอ้งถิน่ 
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 1.5 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการงานพฒันาของภาครฐั โดยให้จงัหวดั
และกลุ่มจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาภมูภิาคและชนบท 

2. เป้าหมาย 

 2.1 ลดช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มผู้มรีายได้สูงสุดและต ่าสุด โดยเน้น
กลุ่มผูม้รีายได้ปานกลางลงมาถงึผูม้รีายไดน้้อยใหม้สีดัส่วนรายได้เพิม่ขึน้อย่างน้อยเป็นรอ้ยละ 
50 ของรายไดป้ระชาชาต ิเมือ่สิน้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 

 2.2 ลดสดัส่วนคนยากจนของประเทศใหเ้หลอืรอ้ยละ 10 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบั
ที ่8 

 2.3 กระจายการให้บรกิารทางเศรษฐกจิและสังคมที่จ าเป็นส าหรบัการพฒันาศกัย-
ภาพของคนและอาชพี เพื่อให้คนในทุกชุมชนสามารถเขา้ถงึบรกิารได้อย่างพอเพยีง รวดเรว็ 
และมคีุณภาพ 

 2.4 ขยายพืน้ทีป่รบัโครงสรา้งการเกษตรแบบยัง่ยนื โดยใหม้พีืน้ทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
20 ของพืน้ทีเ่กษตรกรรมทัง้ประเทศ หรอืประมาณ 25 ลา้นไร ่

 2.5 สร้างโอกาสให้กลุ่มคนยากจนจ านวน 8 ล้านคน ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรใหม้รีายไดพ้อเพยีงและมทีางเลอืกทีจ่ะด ารงชวีติอยูใ่นชนบทไดอ้ยา่งมัน่คง 

 2.6 เพิม่ทางเลอืกในการประกอบอาชพีนอกภาคเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรมากขึน้ 

 2.7 ให้ทุกชุมชนมบีทบาทมากขึ้นในการมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 2.8 ให้ทุกชุมชนมคีวามสามารถในการแก้ไขปญัหาของตนเองได้อย่างมปีระสทิธ-ิ
ภาพ ตัง้แต่การวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา การแก้ไขปญัหาการจดัท าแผน และการประสาน
การสนบัสนุนจากหน่วยงานรฐัและเอกชน 

3. ยทุธศาสตรก์ารเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาของภมิูภาคและชนบท 

 เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพของคนและชุมชน รวมทัง้กระจายโอกาสการพฒันา อาชีพ  
รายได้ และการมงีานท าให้กบัคนในภูมภิาคและชนบท จงึก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาไว้ 3 
ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 
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 3.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนในการพฒันา 

 3.2 การเสริมสร้างโอกาสการพฒันาเพ่ือสร้างอาชีพและการมีงานท า 

 3.3 การบริหารจดัการการพฒันาภมิูภาคและชนบท 



  

บทท่ี 2 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

และเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนในการพฒันา 
 

 การมสี่วนร่วมของประชาชนในภูมภิาคและชนบทในกระบวนการพฒันา เป็นการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดพ้ฒันาศกัยภาพในการบรหิารจดัการปญัหาไดด้ว้ยตนเอง เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ครอบครวั และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพฒันาได้อย่าง 
เตม็ทีแ่ละทัว่ถงึ ดงันัน้การพฒันาในอนาคตจะเน้นทีก่ารสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในภูมภิาค
และชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมเีศรษฐกจิชุมชนที่ม ัน่คงเป็นตวัน า และเป็นฐานในการ 
ยกระดบัรายได้และคุณภาพชีวติในอนาคต ทัง้นี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพฒันาเอกชนและ
องคก์รประชาชนจ าเป็นจะต้องเขา้มาเสรมิบทบาทของภาครฐัซึง่เป็นผู้สนับสนุนการพฒันาเดมิ 
ซึง่เป็นการผนึกก าลงัในการพฒันาและน าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชน โดยมแีนวทางหลกัดงันี้ 

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชนบทเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อใหชุ้มชนมคีวามพรอ้มในเบือ้งต้นในการตอบรบัต่อ
การเข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาของทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรพัฒนา  
เอกชน โดยยกระดบัความรู้ความสามารถในการเขา้ร่วมกระบวนการพฒันาของชุมชนและมี
แนวทางดงันี้ 

 1.1 การเตรียมความพร้อมของชุมชน  

  (1) เสรมิสรา้งกระบวนการพฒันาคนเพื่อพฒันาประสทิธภิาพในการจดัการ
และทกัษะที่หลากหลาย พร้อมกบัพฒันาความเป็นผู้น าและความเข้มแขง็ของกลุ่มต่างๆ ใน 
ชุมชน โดยจดัการฝึกอบรมด้วยวทิยากรทัง้จากชาวบ้านและภายนอกให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของชุมชน และมกีารเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นระหว่างกนั 

  (2) จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนองคก์รชุมชนเพื่อส่งเสรมิการรวมกลุ่มของ
ชุมชนทุกรปูแบบ 

  (3) ส่งเสรมิให้องค์กรชุมชนเป็นตวักลางในการรบัการสนับสนุนและความ
ช่วยเหลอืจากรฐั เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ท างาน ควบคุม และติดตามผล  
รว่มกนั 
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 1.2 การเพ่ิมศกัยภาพขององคก์รชุมชน  

  (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการกระจายข้อมูลข่าวสาร และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการด าเนินชวีติของครอบครวัและชุมชน 

  (2) สนับสนุนชุมชนให้มกีารรเิริม่ท าธุรกจิที่ชุมชนเป็นเจ้าของและบรหิาร
จดัการเอง ภายใต้ความร่วมมอืของภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพฒันาเอกชน รวมทัง้มกีาร 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการบรหิารจดัการดา้นธุรกจิระหว่างชุมชน 

  (3) ส่งเสรมิบทบาทของสตรใีหม้สี่วนในการสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
ของชุมชน โดยใหม้สี่วนรว่มในการบรหิารจดัการงานพฒันาของชุมชนในทุกดา้นมากขึน้ 

 1.3 การสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรบัการพฒันาชุมชน  

  (1) ขยายการด าเนินงานกองทุนพฒันาชนบท เพื่อสนับสนุนการออมทรพัย์
ในระดบัชุมชน และส่งเสรมิกจิกรรมพฒันาชุมชนและทอ้งถิน่ใหเ้กดิขึน้อยา่งกวา้งขวาง 

  (2) สนับสนุนการจัดตัง้กองทุนในรูปแบบต่างๆ และพัฒนาเครือข่าย 
กองทุนในระดบัชุมชน เช่น กองทุนสวสัดกิารในชุมชน กองทุนพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กองทุนดา้นคน้ควา้วจิยัเพื่อพฒันาอาชพีเสรมิ เป็นตน้ โดยการใหค้วามรูด้า้นบรหิาร
จัดการกองทุนและด้านอื่นๆ ที่จ าเ ป็นให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพของ 
ผูบ้รหิารกองทุนใหม้ากขึน้ 

 1.4 การสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของ
ประชาชน และชุมชนในชนบท  

  (1) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ สื่อมวลชน และสรา้งเครอืข่ายการสนับสนุน
ดา้นเทคโนโลยสีื่อสาร เพื่อการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้

  (2) จดัใหม้กีารฝึกอบรมอาชพีดา้นต่าง  ๆทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของชุมชนและ
ทอ้งถิน่ โดยใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม ภายใต้ความร่วมมอืขององคก์รชุมชน องค์กรพฒันาเอกชน 
และสถาบนัการศกึษาในทอ้งถิน่ 

  (3) รบัรองวทิยฐานะการเรยีนรูข้องชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงเรยีน
ชุมชน วทิยาลยัชุมชน มหาวทิยาลยัชาวบา้น โดยรฐัใหก้ารช่วยเหลอืตามความเหมาะสม 
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  (4) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเลอืกประกอบอาชพีและ
การด ารงชพีผ่านสื่อต่างๆ ทีห่ลากหลาย เช่น ขอ้มลูราคาสนิคา้ ขอ้มลูดา้นบรกิารทางสงัคม เป็น
ตน้ 

 1.5 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถ่ินในการพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

  (1) สรา้งความตระหนักและความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การน าภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการบรหิารจดัการ 

  (2) เผยแพรแ่ละใหโ้อกาสประชาชนไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่จะเกิดขึน้กบัท้องถิน่จากโครงการ
พฒันาของรฐั รวมทัง้สนบัสนุนใหม้กีารประชาพจิารณ์ตามควรแก่กรณี 

  (3) สนบัสนุนใหอ้งคก์รชุมชน เช่น กลุ่มสตร ีกลุ่มเยาวชน มบีทบาทในการ
ควบคุมดแูลและแกไ้ขดา้นสิง่แวดลอ้มของชุมชนเพิม่ขึน้ 

 1.6 การส่งเสริมบทบาทของครอบครวัและชุมชนในการจดับริการสงัคม  

  (1) สรา้งกลไกและระบบที่จะเอื้อต่อการส่งเสรมิบทบาทของชุมชนในการ
ตรวจสอบบรกิารสงัคมต่างๆ ทีด่ าเนินการในชุมชน เช่น การรบัเลีย้งเดก็ปฐมวยั การก าจดัขยะให้
ไดม้าตรฐาน ฯลฯ 

  (2) สนับสนุนใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาความสมัพนัธ์ของคนใน
ครอบครวัและชุมชน โดยการจดักิจกรรม เช่น การจดัสวนสาธารณะและบรกิารนันทนาการ
เพื่อใหส้มาชกิไดร้บัประโยชน์รว่มกนั  

2. การเพ่ิมบทบาทของภาครฐัเพ่ือสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมและโอกาสในการ
พฒันามากข้ึน  

 2.1 การส่งเสริมความเข้มแขง็ด้านเศรษฐกิจขององคก์รชุมชน  

  (1) ใช้มาตรการทางการคลงั โดยการปรบัปรุงระบบภาษีให้ส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการระดมทุนเพื่อการพฒันาองคก์รชุมชน 

  (2) ส่งเสรมิกจิการสหกรณ์ใหเ้กดิขึน้อย่างกวา้งขวาง รวมทัง้รบัรองสถาน-
ภาพของกลุ่มต่างๆ ทีด่ าเนินการโดยใชห้ลกัสหกรณ์เพื่อใหม้สีถานภาพทีส่ามารถเอื้อประโยชน์
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ด้านภาษีต่อภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรม 

  (3) สนับสนุนมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจธุรกิจขนาดใหญ่ให้ท าธุรกิจกับ
องคก์รชุมชนในลกัษณะทีช่่วยเพิม่ขดีความสามารถในการจดัการ การตลาด และการแข่งขนัของ
ชุมชนใหส้งูขึน้ 

  (4) ส่งเสรมิให้สถาบนัการเงนิทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนสนับสนุนสนิเชื่อ
เพื่อการพฒันาใหแ้ก่องคก์รชุมชนมากขึน้ 

  (5) สนับสนุนการจดัตัง้สถาบนัการเงนิระดบัชาต ิในลกัษณะธนาคารเพื่อ
พฒันาองค์กรชุมชน เพื่อให้การสนับสนุนทัง้ด้านการพฒันาองค์กรและด้านสนิเชื่อ เพื่อการ
พฒันาให้แก่องค์กรชุมชน โดยมกีารร่วมมอืประสานงานกบัองค์กรพฒันาเอกชน และสถาบนั
การเงนิอื่นๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอื่นๆ ทีจ่ะรว่มสนบัสนุนการพฒันาองคก์รชุมชน 

  (6) พฒันาขดีความสามารถของสถาบนัและกลุ่มเกษตรกรในรปูแบบต่างๆ 
โดย 

   (6.1) สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบที ่
สอดคล้องกับศักยภาพและภูมปิญัญาของท้องถิ่น รวมทัง้จดัระบบการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคนิควชิาการของสถาบนัและกลุ่มเกษตรกรทีป่ระสบความส าเรจ็ใหแ้พรห่ลาย 

   (6.2) เพิ่มโอกาสการท าธุรกิจของสถาบันเกษตรกร โดยจัดการ
ฝึกอบรมด้านบรหิารจดัการ สนับสนุนข่าวสารด้านการตลาดและเพิ่มสินเชื่อระยะยาวผ่าน
สถาบนัเกษตรกร 

   (6.3) สนับสนุนความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจของสถาบัน
เกษตรกรโดยการแกก้ฎหมายทีจ่ าเป็น 

 2.2 การส่งเสริมความเข้มแขง็ขององคก์รชุมชนด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต  

  (1) กระจายอ านาจการจดัการศึกษาให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดหลกัสูตรการศกึษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของ 
ทอ้งถิน่ และเพิม่โอกาสในการศกึษาต่อแก่เดก็ทีจ่บการศกึษาภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถงึ 

  (2) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดร้บัข่าวสารขอ้มลูอย่างกวา้งขวาง โดยความ
รว่มมอืในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารระหว่างองคก์รชุมชน รฐั และองคก์รพฒันาเอกชน 
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  (3) สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรพฒันาเอกชนและองค์กรชุมชน เพื่อ 
ดแูลกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทีร่ฐัดแูลไมท่ัว่ถงึ 

  (4) กระจายบรกิารสาธารณสุขทัง้ทางดา้นทรพัยากรและบุคลากร เพื่อลด
ความแตกต่างทางดา้นคุณภาพของการใหบ้รกิารระหว่างกรุงเทพมหานครและภมูภิาค 

  (5) เร่งการปฏริปูระบบภาษทีอ้งถิน่ เพื่อใหท้้องถิน่และชุมชนมรีายได้เพยีงพอ
ในการจดับรกิารดา้นสงัคมอยา่งทัว่ถงึ 

3. การส่งเสริมบทบาทของภาคธรุกิจเอกชน และองคก์รพฒันาเอกชนให้มีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมี
ทางเลอืกในการประกอบอาชพีเพิม่มากขึน้ รวมทัง้การเพิม่บทบาทขององคก์รพฒันาเอกชนและ
ภาคธุรกจิเอกชนใหเ้กือ้กูลกจิกรรมของชุมชน  

 3.1 การสนับสนุนธรุกิจเอกชนให้เข้าร่วมในการพฒันาธรุกิจชุมชนตามความ
พร้อมความถนัดและความสมคัรใจของแต่ละองคก์รธรุกิจ  

  (1) สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านโดยการ
สนับสนุนการร่วมทุนระหว่างชุมชนและธุรกจิเอกชน และการหาตลาดส าหรบัสนิค้าที่ผลติใน 
ทอ้งถิน่ 

  (2) ส่งเสรมิชุมชนให้มอีาชพีนอกภาคเกษตรในหมู่บ้าน โดยเฉพาะธุรกิจ
ประเภทรบัเหมาช่วงงาน เช่น การทอผา้ การผลติชิน้ส่วนผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมประเภทต่างๆ  

  (3) ถ่ายทอดความรู้และทกัษะในเชงิธุรกิจ เช่น การผลติ การตลาด การ
บญัช ีการเงนิ และการจดัการทัว่ไป เพื่อวางรากฐานความคดิเชงิธุรกจิโดยยดึหลกัการมสี่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนดว้ยตนเอง 

  (4) สรา้งสิง่จูงใจด้านมาตรการการเงนิและการคลงัให้ธุรกจิเอกชนเขา้มา
ช่วยฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน การผลติ การจ าหน่าย และการจดัการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
โดยให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมจดัการในทุกขัน้ตอนและสามารถพฒันาให้เป็นธุรกจิทีชุ่มชนเป็น
เจา้ของเองไดใ้นทีสุ่ด 

  (5) รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการ
ปรบัแนวคดิการบรหิารธุรกจิจากการมุง่เน้นก าไรไปสู่การลงทุนเพื่อพฒันาสงัคมควบคู่กนัไปดว้ย 
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 3.2 การสนับสนุนองคก์รพฒันาเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

 (1) สนับสนุนบทบาทองค์กรพฒันาเอกชนในการประสานงานการพฒันาร่วมกับ 
ชุมชน องคก์รทอ้งถิน่ ภาครฐั และภาคธุรกจิเอกชน โดยสนับสนุนขอ้มลูข่าวสาร งบประมาณ และ
การอ านวยความสะดวก 

 (2) ส่งเสริมบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการค้นคว้าวิจ ัยและการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยคีวามรูใ้นดา้นต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 

 (3) สนับสนุนทุนแก่องค์กรพฒันาเอกชนในการพฒันาอาชพีและรายไดข้องชุมชน
ในชนบท 



บทท่ี 3 
การเสริมสร้างโอกาสการพฒันาเพ่ือสร้างอาชีพและการมีงานท า 

 

 การลดความเหลื่อมล ้าของรายไดแ้ละกระจายผลการพฒันา จะมุ่งใหค้นไทยในทุกส่วน
ของประเทศไดร้บัผลประโยชน์จากการพฒันา อนัจะน าไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืในระยะยาว ซึง่ใน
การเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานท า จะต้องค านึงถึงความ 
เชื่อมโยงระหว่างคน ชุมชน พื้นที่ และศกัยภาพของการพฒันาที่มอียู่ควบคู่ไปกบัการก าหนด
แนวทางการเสรมิสรา้งโอกาสการพฒันาเพื่อสรา้งอาชพีและการมงีานท า 

 แนวทางการเสรมิสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิใหชุ้มชนและกลุ่มคนในภูมภิาคและชนบท
ด้วยการสนับสนุนให้มกีารกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและบรกิารทางสงัคมและการศึกษา 
รวมทัง้การพฒันาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ เมอืง และชุมชน ตามศกัยภาพและ
ความเหมาะสม เพื่อช่วยเพิม่โอกาสการมงีานท า และลดความเหลื่อมล ้าของรายได ้ซึง่จะมุ่งต่อ
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ในภูมิภาคและชนบท โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและคนจนในเมือง 
ประกอบดว้ยแนวทางส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1. การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสรา้งโอกาสการมงีานท า โดยมุ่งปรบัโครงสรา้ง
การเกษตรตามแนวทางเกษตรยัง่ยนื ไดแ้ก่ เกษตรธรรมชาต ิเกษตรอนิทรยี ์เกษตรผสมผสาน และ
วนเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ตลอดจนการฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อม สนับสนุนใหม้ีการน าผลติผลทางการเกษตรมาสรา้งให้
เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยระบบอุตสาหกรรมการเกษตร การสร้างเครอืข่ายอุตสาหกรรมชนบทและ 
อุตสาหกรรมชุมชนใหเ้ชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ การกระจายฐานอุตสาหกรรม
และบรกิารทางการเงนิ ดงันี้ 

 1.1 การพฒันาเกษตรยัง่ยืนเพ่ือปรบัโครงสร้างการเกษตร  

  (1) พฒันาศกัยภาพของเกษตรกรในการวางแผนการผลติและตดัสนิใจใน
การเรยีนรู ้เพื่อปรบัระบบการเกษตรไปสู่การเกษตรที่ย ัง่ยนื โดยการเรยีนรู้จากประสบการณ์ของ
เกษตรกรทีป่ระสบความส าเรจ็จากระบบเกษตรยัง่ยนืและจดัท าคู่มอืทางเลอืกการประกอบอาชพี
การเกษตรใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของตลาด 

  (2) สนับสนุนเกษตรกรในการด าเนินกจิกรรมเกษตรยัง่ยนื ในด้านต่างๆ 
ดงันี้ 
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   (2.1) สนับสนุนการจดัหาแหล่งน ้าขนาดเล็กในไร่นา การให้บรกิาร
ดา้นการตลาดทีจ่ าเป็นโดยเน้นการใหบ้รกิารเบือ้งตน้ในการขนส่งสนิคา้เกษตรออกสู่ตลาดต่างๆ 
การใหข้อ้มลูขา่วสารการผลติและการตลาดทีท่นัต่อเหตุการณ์เพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

   (2.2) สนับสนุนปจัจัยการผลิตที่จ าเ ป็นในการปรับโครงสร้าง
การเกษตร โดยใหค้วามส าคญักบัการใชพ้นัธุพ์ชืพนัธุส์ตัวท์ีม่คีวามตา้นทานโรค 

   (2.3) ให้ความส าคญักบัการวจิยัแบบสหวทิยาที่น าไปสู่การพฒันา
ระบบเกษตรที่กลมกลนืกบัธรรมชาต ิโดยค านึงถงึภูมปิญัญาทอ้งถิน่และความหลากหลายทาง
ชวีภาพ การพฒันาสารชวีภาพเพื่อลดการใชส้ารเคมกีารเกษตร 

   (2.4) สนับสนุนสนิเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ
ปรบัโครงสรา้งการเกษตรอยา่งเพยีงพอ 

   (2.5) พฒันาคุณภาพผลผลติโดยก าหนดมาตรฐานและตรวจสอบสาร
ตะกัว่ในผลผลิตเกษตรทัง้พืชและสตัว์อย่างเข้มงวด และจดัให้มรีะบบประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (3) ปรบัระบบการส่งเสรมิของภาครฐั จากการเป็นผู้ส่งเสรมิหลกัมาเป็น 
ผู้ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสนับสนุน อ านวยความสะดวก และน า เสนอทางเลอืก
ให้แก่เกษตรกรตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนความเป็นไปได้ทาง
การตลาด เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถของเกษตรกรในการวางแผนการผลติและตดัสนิใจด้วย
ตนเอง รวมทัง้พฒันาบุคลากรของภาครฐัให้เขา้ใจทศิทางและบทบาทของตนเองในการสนับสนุน
การปรบัโครงสรา้งการเกษตรและสามารถด าเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  (4) เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในการร่วม
ประสานกบัภาครฐัในการสนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งการเกษตรโดยรฐัสนับสนุนใหเ้ขา้มามสี่วน
รว่มในการจดัหาตลาด การพฒันาความรูใ้นดา้นการบรหิารจดัการ และถ่ายทอดประสบการณ์ใน
เชงิธุรกจิ เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 1.2 การพฒันาอุตสาหกรรมในระดับครวัเรือน อุตสาหกรรมชนบท และ  
อตุสาหกรรมชุมชน  

  (1) ส่งเสริมให้ภาคธุ รกิจเอกชนเข้ามาสนับสนุนทัง้ ในด้านทุนและ
เทคโนโลยแีก่เกษตรกรและชุมชน รวมทัง้การฝึกอบรมและใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัโอกาสในการลงทุน
ดา้นการแปรรปูสนิคา้เกษตรอยา่งงา่ย 
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  (2) สนับสนุนอุตสาหกรรมชุมชนที่ประชาชนในท้องถิ่นจดัตัง้ และเป็น 
เจ้าของร่วมกนั โดยรฐัให้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีและการลงทุน ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด 
และเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการตลาด อนัจะเป็นทางเลอืกแก่เกษตรกรใน
การผลติสนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเป็นวตัถุดบิในการแปรรปู 

  (3) สรา้งเครอืขา่ยเชื่อมโยงการรบัช่วงการผลติระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในภูมภิาคเดยีวกนัและในภูมภิาคอื่นกบัอุตสาหกรรมชนบทและอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อเป็นการ
กระจายงานจากเมอืงไปสู่พืน้ทีช่นบทมากขึน้ 

  (4) จดัระบบรบัประกนัหรอืกองทุนประกนัความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นใน
การรบัช่วงการผลติของอุตสาหกรรมชนบทและอุตสาหกรรมชุมชน 

  (5) เพิ่มประสิทธิภาพของรัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมชนบทและ 
อุตสาหกรรมชุมชน โดยจดัท าแผนพฒันาอุตสาหกรรมชนบทและอุตสาหกรรมชุมชนเฉพาะ 
พืน้ทีใ่หค้รอบคลุมทุกพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในระดบัภาค อนุภาค หรอืกลุ่มจงัหวดั 

 1.3 การกระจายอตุสาหกรรมและกิจกรรมสนับสนุนไปสู่ภมิูภาค  

  (1) พัฒนาขีดความสามารถและขยายจ านวนผู้ประกอบการในระดับ 
ทอ้งถิน่ โดยจดัหลกัสูตรสมัมนาและฝึกอบรมแก่ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ดา้นการบรหิารจดัการและเทคโนโลยสีมยัใหม ่

  (2) สนับสนุนการย้ายฐานอุตสาหกรรมจากเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล โดยรฐัใหก้ารสนบัสนุนในดา้นระบบการขนส่ง สื่อสารโทรคมนาคม และแหล่งชุมชนที่
เพียงพอ และให้ค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมในด้านปจัจยัพื้นฐานอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้ปรบัปรุงสทิธปิระโยชน์ด้านการลงทุน ภาษีนิติบุคคล และ
จดัหาเงนิกูด้อกเบีย้ต ่าเพื่อใหเ้กดิแรงจงูใจทีเ่พยีงพอในการยา้ยฐานการผลติ 

  (3) พัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมระดับภาคใน 9 จงัหวัด ได้แก่ ล าพูน 
พษิณุโลก นครสวรรค ์นครราชสมีา ขอนแก่น สระบุร ีราชบุร ีสุราษฎรธ์านี และสงขลา โดยใหม้ี
นิคมอุตสาหกรรมหรอืเขตอุตสาหกรรมครบทัง้ 9 จงัหวัด และส่งเสรมิให้มกีารลงทุนใน 
อุตสาหกรรมทีม่คีวามเชื่อมโยงกบัฐานการผลติและปจัจยัการผลติในภาคและจงัหวดัใกลเ้คยีง 

  (4) สนับสนุนศูนย์อุตสาหกรรมของกลุ่มจงัหวดัในลกัษณะนิคมอุตสาห -
กรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยยดึความเชื่อมโยงของเศรษฐกจิในจงัหวดัที่ใกลเ้คยีงกนั มี
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การแบ่งสรรบทบาทระหว่างจงัหวดั ขนาดการผลติที่เหมาะสมในเชงิอุตสาหกรรม และความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุน 

  (5) เพิม่บทบาทของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนกบัภาครฐัในการจดัตัง้
นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรอือุทยานอุตสาหกรรมใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยเฉพาะใน
เรื่องเกี่ยวกบัการจดัสรา้งบรกิารโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมทัง้จดัให้มพีื้นที่เพื่อการ
พฒันาบรกิารทางสังคมในด้านการศึกษา สาธารณสุข การฝึกอบรมแรงงาน ตลอดจนการ  
ควบคุมสิง่แวดลอ้ม 

  (6) สรา้งโอกาสใหมใ่นการพฒันาอุตสาหกรรมจากความร่วมมอืในระดบัอนุ
ภูมภิาค โดยตัง้เขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและเขตปลอดภาษีศุลกากร  เพื่อเร่งการ 
ขยายตัวของการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศ  
เพื่อนบา้น 

 1.4 การกระจายบริการทางการเงินสู่ภมิูภาคและท้องถ่ิน 

   (1) ก าหนดเป็นนโยบายให้สถาบันการเงินที่ได้ร ับอนุญาตใหม่ เปิด
ส านกังานใหญ่ในภมูภิาค 

  (2) ส่งเสรมิให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน บรษิัทหลกัทรพัย์ บรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม เปิดสาขาหรอืสาขาย่อย ส านักอ านวยสนิเชื่อ และส านักบรกิาร
ดา้นหลกัทรพัยใ์นภมูภิาคและชนบทมากขึน้ 

  (3) ส่งเสรมิให้บรษิัทในภูมภิาคระดมทุนจากตลาดหลกัทรพัย์ และศูนย์ 
ซือ้ขายหลกัทรพัยน์อกตลาดหลกัทรพัย ์

  (4) ปรบัปรุงและขยายสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิของรฐั คอื ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถาบนัการเงนิที่สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ให้ครอบคลุมลูกค้าและผู้มรีายได้หรอืทุนน้อยในเมอืงและชนบท รวมทัง้เพิม่
ปรมิาณเงนิทุนและสนิเชื่อชนบท ใหส้ามารถส่งเสรมิการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชุมชนและ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

  (5) จดัตัง้บรรษัทประกันสนิเชื่อเทศบาลและส่งเสรมิให้ส่วนท้องถิ่นออก
พนัธบตัรของตนเองเพื่อระดมทุนในการพฒันาทอ้งถิน่ 
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2. การกระจายบริการด้านสงัคมและการศึกษา  

 2.1 การขยายบริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม  

  (1) กระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึงทุกระดบั ทุกพื้นที่ และทุกกลุ่มคน ทัง้ใน
ระบบและนอกระบบโรงเรยีน รวมทัง้การใช้สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ
สมยัใหม่ในการเตรยีมการสอน พร้อมทัง้สนับสนุนงบประมาณด้านการพฒันาบุคลากร และ
อุปกรณ์การศกึษาอยา่งเพยีงพอ 

  (2) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้แก่ก าลังคนที่ย ังคงอยู่ในภาค
การเกษตร แต่สามารถจะประกอบอาชพีอื่นๆ ในครวัเรอืนเพื่อเพิม่รายได ้เช่น การรบัเหมาช่วง
งานจากโรงงานอุตสาหกรรมมาท าในครวัเรอืนหรอืชุมชน  

  (3) ส่งเสรมิให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างทัว่ถึงใน 
ภมูภิาคและทอ้งถิน่ เพื่อเกือ้หนุนการกระจายงานจากโรงงานไปสู่ชุมชน 

 2.2 การกระจายบริการด้านสาธารณสขุและสวสัดิการสงัคม 

  (1) ปรับปรุงการให้บริการสาธารณสุขของรัฐให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้ตัรสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อย 

  (2) จดัสวสัดกิารทางสงัคมต่างๆ คือ สถานพยาบาล สถานรบัเลี้ยงเด็ก 
สวนสาธารณะอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัโดยให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการดูแลและจดัการ และ
เรง่รดัใหอ้อกกฎหมายสวสัดกิารสงัคม 

  (3) สนับสนุนให้มอีงค์กรที่มเีอกภาพระดบัชาติท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
วางแผน และก ากบัดูแลการประสานแผนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนใน 
การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเมอืง โครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารทางสงัคม 



 
 

บทท่ี 4 
การบริหารจดัการการพฒันาภมิูภาคและชนบท 

 

 การบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพเป็นกลไกส าคญัที่จะท าให้การด าเนินงานตามยุทธ-
ศาสตรต่์างๆ น าไปสู่จุดมุ่งหมายของการลดความเหลื่อมล ้าของรายได ้และการกระจายโอกาสการ
พฒันาไปสู่ภูมภิาคและชนบท ดงันัน้ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 จงึมกีารปรบัปรุงระบบ
บรหิารงานพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาประเทศทีเ่น้นการเพิม่บทบาทการมสี่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนในการก าหนดแนวทางการพฒันาของตนเองมากขึน้ ซึ่งจะต้องมกีารกระจาย
อ านาจการบรหิารงานบุคลากร และงบประมาณ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถของระบบบรหิาร 
จดัการงานพฒันาที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั ใหส้ามารถแก้ปญัหาและส่งเสรมิการพฒันาได้ทนักบัขนาด
และความรุนแรงของปญัหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ส่งเสรมิบทบาทของทุกฝ่าย คอื ภาครฐั ภาคธุรกจิเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทัง้องค์กรพฒันาเอกชนในกระบวนการบรหิารจดัการพฒันาให้มากขึน้เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรในการพฒันาของภาครฐั และการด าเนินการพฒันาดา้นต่างๆ จาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายกระจายอ านาจและสร้างความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รทอ้งถิน่ระดบัล่างใหส้ามารถปฏบิตังิานตามภารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยมแีนวทางหลกัดงัต่อไปนี้ 

1. การบริหารจดัการงานพฒันาทัว่ไป เพื่อให้มกีารแปลงนโยบายสู่การปฏบิตัอิย่างมี
ประสทิธิภาพ มหีลกัการส าคญัโดยให้จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัเป็นศูนย์กลางการพฒันา โดย
ก าหนดแนวทางดงันี้ 

 1.1 สนบัสนุนใหม้กีารจดัท าแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัภาคและ
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัเพื่อการพฒันา
ตามศกัยภาพและความตอ้งการในระยะยาวโดยเน้นการมสี่วนรว่มของประชาชนในพืน้ที่ 

 1.2 ปรบัปรงุรปูแบบของแผนพฒันาจงัหวดั ใหเ้ป็นแผนทีค่รอบคลุมการพฒันาของ
จงัหวดัในทุกเรือ่ง มคีวามชดัเจนสามารถน าไปสู่การปฏบิตัทิีจ่ะสนองความต้องการของพืน้ทีไ่ด้
อยา่งบูรณาการ และสอดคลอ้งกบักรอบหรอืแนวทางการพฒันาในระดบัภาคตลอดจนแผนกลุ่ม
จงัหวดัทีจ่ะมกีารด าเนินการ 

 1.3 ปรบัปรงุกระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัในทุกระดบั ใหทุ้กฝ่ายไดเ้ขา้มามี
ส่วนรว่มในการก าหนดแนวทางการพฒันา ก ากบั รวมทัง้ตดิตามประเมนิผลการพฒันา 
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 1.4 ปรบัปรุงระบบงบประมาณและการบรหิารบุคคลให้มคีวามคล่องตวั สามารถ
น าไปด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันา และสภาพพืน้ทีท่ีจ่ะพฒันา และนโยบาย
การกระจายอ านาจสู่ภมูภิาคและทอ้งถิน่ 

 1.5 ปรบัปรุงระบบการตดิตามประเมนิผล ให้มกีารตดิตามประเมนิผลในทุกระดบั 
ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภาค และจงัหวดั เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงแผนและ
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารงานพฒันา 

 1.6 พฒันาและปรบัปรุงระบบขอ้มลูข่าวสาร เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการ
งานพฒันาในทุกระดบั โดย 

  (1) ปรบัปรงุขดีความสามารถในการพฒันาระบบขอ้มลูในระดบัจงัหวดัและ
อ าเภอใหสู้งขึน้ โดยให้สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูและประมวลผลไดเ้อง โดยเฉพาะขอ้มลูการพฒันา
ชนบท การป้องกนัสาธารณภยั และการพฒันาคุณภาพชวีติ 

  (2) ปรบัปรุงเครื่องชีว้ดัทางเศรษฐกจิและสงัคม และคุณภาพชวีติในชุมชน
ทีม่อียูใ่หเ้หมาะสมต่อการเปลีย่นแปลงของกระบวนทศัน์การพฒันา 

  (3) สนบัสนุนการสรา้งเครือ่งชีว้ดัคุณภาพชวีติและสงัคมของชุมชนในระดบั
ต่างๆ เช่น ระดบัชาต ิระดบัพื้นที่ ระดบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็นเครื่องชี้วดัคุณภาพชวีติและ
สงัคม ในแต่ละระดบัใหเ้หมาะสมกบัสิง่แวดลอ้มนัน้ๆ  

 1.7 เพิม่ขดีความสามารถขององคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่โดยเฉพาะองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลในการปฏบิตัภิารกจิตามนโยบายกระจายอ านาจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

  (1) รฐัเป็นผูส้นับสนุนการด าเนินงานและการพฒันาขดีความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก และเข้าร่วมแก้ไขปญัหาการพัฒนาเฉพาะในส่วนที่ 
องคก์รระดบัล่างมขีดีความสามารถไม่เพยีงพอ 

  (2) จดัท าแผนแม่บทการคลงัท้องถิ่นและแผนแม่บทการเงนิการคลงัเพื่อ
สงัคม เพื่อให้มกีารกระจายผลการพฒันากลบัสู่ท้องถิ่น และเร่งปฏิรูประบบการคลงัท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัเกบ็ภาษจีากฐานที่เป็นจรงิ เพื่อใหท้้องถิน่มรีายไดท้ี่เพยีงพอส าหรบั
การพฒันาตนเองทัง้ดา้นเศรษฐกจิและบรกิารทางสงัคม 

  (3) สนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และเครื่องใช้ที่จ าเป็นแก่องค์การ
บรหิารส่วนต าบลในการปฏบิตัภิารกจิตามนโยบายกระจายอ านาจ 
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 1.8 ก าหนดรูปแบบ ขัน้ตอน และวธิกีารบรหิารงานพฒันา ทัง้ทางด้านการจดัท า
แผน การประสานแผน และการบรหิารงบประมาณ ระหว่างองค์การบรหิารส่วนต าบล และ 
บทบาทภารกจิของราชการส่วนภมูภิาคและส่วนกลาง ทีจ่ะลงไปด าเนินการพฒันาในพืน้ทีเ่พื่อใหม้ี
ความสอดคลอ้ง และสนบัสนุนซึง่กนัและกนั 

 1.9 ปรบัปรุงคณะกรรมการระดบันโยบายที่รบัผดิชอบการกระจายความเจรญิไปสู่
ภมูภิาคและชนบทในระดบัชาตใิหม้อีงคป์ระกอบในลกัษณะพหุภาคมีากขึน้ 

 1.10 เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจดัการการพฒันา เพื่อเสรมิความมัน่คง รวมทัง้จดั
ระเบยีบและพฒันาชุมชนชายแดนและพืน้ทีสู่งใหเ้ป็นถิน่ฐานถาวรและมศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ 
โดยการปรบัปรุงองคก์รการบรหิารงาน การประสานงาน กระบวนการวางแผน ระบบขอ้มลูและ
เครือ่งชีว้ดัการพฒันา ตลอดจนบุคลากรและระบบตดิตามประเมนิผล  

2. การปรบักระบวนการท างานของภาครฐั เอกชน องค์กรพฒันาเอกชน และ 
ประชาชนให้มีลกัษณะพหภุาคี เพื่อเป็นกลไกการบรหิารจดัการทีส่อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิและ
ความตอ้งการของชุมชนมากทีสุ่ด และน าไปสู่การมสี่วนรว่มของทุกฝา่ย โดยกระบวนการท างาน
ร่วมกนัของพหุภาคใีนจุดเริม่ต้นควรด าเนินการในระดบัจงัหวดัก่อน ในลกัษณะของประชาคม
จงัหวดั ซึง่ถ้าหากไดผ้ลกจ็ะขยายลงสู่ระดบัอ าเภอ และต าบล รวมทัง้ขยายขึน้สู่ระดบัภาค เพื่อ
สรา้งเป็นเครอืขา่ยเชื่อมโยงกนัทัง้ประเทศต่อไป ทัง้นี้ประชาคมจงัหวดัจะมลีกัษณะเป็นรปูแบบการ
รวมตวัของประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมกนัคดิหาแนวทางการพฒันาในพื้นที่โดยลกัษณะการ
จัดตั ้งควรให้ เ ป็นไปตามธรรมชาติ แ ต่มีระ เบียบทางราชการรองรับ และให้ เ ป็นที่ 
ยอมรบัของทุกฝา่ยโดยมแีนวทางหลกัดงัน้ี 

 2.1 ภาครฐัควรก าหนดเป็นนโยบายสนับสนุนการจดัตัง้ประชาคมจงัหวดัตามแนว
ทางการพฒันาในลกัษณะของพหุพาค ี

 2.2 สนับสนุนการด าเนินงานของประชาคมจงัหวดั ทัง้ทางดา้นงบประมาณและการ
ประสานงานอยา่งจรงิจงั 



  

ส่วนท่ี 5 
การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการพฒันาคนและคณุภาพ

ชีวิต 
 

การพฒันาสงัคมไทยที่พงึปรารถนา โดยมเีป้าหมายในการพฒันาคนไทยทุกคนให้เต็มศกัยภาพ 
และมกีารพฒันาสภาวะแวดล้อมทางสงัคมที่เกื้อหนุน ตลอดจนการเสรมิสร้างศกัยภาพการพฒันาของ  
ภูมภิาคและชนบท ด้วยการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละดูแลรกัษาสภาวะแวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง มัน่คง และมีขีด
ความสามารถแขง่ขนัภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์อย่างมปีระสทิธภิาพในระยะยาว  
 

การพฒันาเศรษฐกจิทีจ่ะสนบัสนุนการพฒันาประเทศในทศิทางใหมด่งักล่าวขา้งต้น จะต้องเป็นการ
พฒันาที่ไม่ยดึถือคนเป็นเพยีงปจัจยัหน่ึงในการผลติเช่นในอดตีที่ผ่านมา แต่จะต้องเป็นการพฒันาที่ให้
ประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืแก่คนไทย เป็นระบบเศรษฐกจิทีข่ยายตวัอย่างมคีุณภาพ โดยมพีืน้ฐานการขยายตวัจาก
การมสี่วนรว่มในกระบวนการพฒันาของคนทุกคนในสงัคม มกีารพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิของพืน้ทีท่ี่
มกีารพฒันาอยู่แล้วให้เป็นฐานเศรษฐกจิทีส่มบูรณ์ มัน่คง และการสรา้งโอกาสในการพฒันาฐานเศรษฐกจิ
ใหม่ของประเทศเพิม่ขึน้ โดยใหค้นในพื้นที่ได้มสี่วนร่วม และไดร้บัโอกาสในการพฒันาอย่างทัว่ถึง มกีาร
เพิม่พูนทกัษะและความรูค้วามสามารถของคนด้วยการน าวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีาใช้เพื่อการสรา้ง
รากฐานการผลติที่เข้มแขง็ มคีวามสมดุลระหว่างภาคการผลติ ควบคู่ไปกบัพฒันาเครอืข่ายโครงสร้าง  
พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่ม ี
เสถยีรภาพ และการแขง่ขนัอยา่งเสร ี
 



 
 

บทท่ี 1 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตร ์

 
เพื่อใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 สามารถเป็นเครื่องมอืในการพฒันาคนและสรา้ง
คุณภาพชวีติที่ด ีเป็นการวางรากฐานการพฒันาที่ย ัง่ยนื และให้ประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทโีลก ได้
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิไวด้งันี้ 
 
1. วตัถปุระสงค ์
   1.1 เพื่อพฒันาเศรษฐกจิใหม้กีารกระจายตวัไปในระดบัพืน้ที ่ตลอดจนเสรมิสรา้งศกัยภาพใหค้นทุกกลุ่ม
ไดม้โีอกาสพฒันาตนเองจากการมสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันาและไดร้บัประโยชน์จากการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิและการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างทัว่ถงึ 
   1.2 เพื่อเสรมิสรา้งรากฐานการผลติทีเ่ขม้แขง็ เกดิความสมดุลระหว่างภาคการผลติและสรา้งโอกาสการมี
งานท าและเพิม่รายไดโ้ดยไมท่ าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ของคนในสงัคม 
   1.3 เพื่อเสรมิสรา้งระบบเศรษฐกจิของประเทศใหม้กีารเจรญิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ มคีวามมัน่คง และ
มปีระสทิธภิาพ 
   1.4 เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการเศรษฐกจิ สามารถปรบัตวัไดท้นักบักระแสการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ  
 
2. เป้าหมาย  
   2.1 เป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของพื้นท่ี เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ทาง
เศรษฐกิจและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน  
     (1) พฒันากลุ่มจงัหวดัในภมูภิาคและพืน้ทีช่ายแดนในประเทศ รวมทัง้กลุ่มจงัหวดั และพืน้ทีช่ายแดนที่
จะสามารถเชื่อมเขา้กบักลุ่มประเทศเพื่อนบา้น 
     (2) พฒันากลุ่มพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ ได้แก่ พื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
สมบรูณ์ของประเทศนอกเหนือจากกรงุเทพมหานคร และพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิใหม่
ในระยะยาว 
     (3) พัฒนากลุ่มพื้นที่ภาคมหานครที่จะเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชายฝ ัง่ทะเล 
ตะวนัออก อนุภาคกลางตอนบนและอนุภาคตะวนัตก 
   2.2 เป้าหมายการสร้างรากฐานการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสการมีงาน
ท า 
     (1) พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนให้เป็นแหล่งรองรบัและเชื่อมโยงการผลติ 
โดยให้อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรมบีทบาทต่อการผลติรวมของประเทศเพิ่มขึ้น 
น าไปสู่การเพิม่รายไดแ้ละการมงีานท าของเกษตรกร 
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     (2) จดัหาบรกิารพืน้ฐานเพื่อสนับสนุนการปรบัโครงสรา้งการผลติของเกษตรกรทัง้ทีเ่ป็นแหล่งน ้า และ
ตลาดกลางสนิคา้เกษตรระดบัต่างๆ ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 
     (3) ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วที่ส าคญัในภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ มจี านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 7 ต่อปี และมกีารขยายตัวของรายได้เงนิตรา 
ต่างประเทศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 ต่อปี รวมทัง้สนับสนุนให้คนไทยเดนิทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
เพิม่ขึน้ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 3 ต่อปี 
     (4) เพิม่การสนับสนุนค่าใชจ้่ายด้านการวจิยัและพฒันาใหไ้ดร้อ้ยละ 0.75 ของผลผลติรวมในประเทศ 
โดยเพิม่งบประมาณอุดหนุนการวจิยัของรฐัใหเ้ป็นรอ้ยละ 2 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
     (5) ขยายปรมิาณและเพิ่มคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการขยายฐานการผลิตและ 
เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ ี
     (6) จดัหาพลงังานใหเ้พยีงพอกบัความต้องการและยกระดบัคุณภาพการบรกิารเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการผลติและคุณภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 
   2.3 เป้าหมายการรกัษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย 
     (1) รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิใหม้คีวามมัน่คง โดย 
        (1.1) รกัษาอตัราเงนิเฟ้อใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเฉลีย่รอ้ยละ 4.5 ต่อปี 
        (1.2) ลดการขาดดุลการคา้และการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดัใหเ้หลอืรอ้ยละ 3.9 และรอ้ยละ 3.4 ของ
ผลผลติรวมในประเทศตามล าดบัในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8  
        (1.3) รกัษาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยู่ในระดบัเฉลีย่รอ้ยละ 8 ต่อปี เพื่อรองรบัการจา้งงาน
ของประชาชนทีจ่ะเพิม่ขึน้เป็น 34 ลา้นคนในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 
     (2) เร่งระดมและสรา้งโอกาสการออมของครวัเรอืนเพื่อใหป้ระชาชนสามารถออมเงนิไดเ้พิม่ขึน้เป็นไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของผลผลติรวมในประเทศในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 
 
3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ จงึก าหนดยุทธศาสตร์
การพฒันาไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
   3.1 การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิของพืน้ที ่
   3.2 การสรา้งฐานการผลติใหพ้รอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงในตลาดโลก 
   3.3 การเสรมิสรา้งระบบเศรษฐกจิใหเ้ขม้แขง็และมเีสถยีรภาพ 
 



บทท่ี 3 
การสรา้งฐานการผลิตให้พร้อมรบักบัการเปล่ียนแปลงในตลาดโลก 

 
การเปลี่ยนแปลงของปจัจยัด้านเศรษฐกจิ การค้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการ

เปิดเสรทีางการคา้และบรกิาร รวมทัง้กฎเกณฑท์างการคา้ระหว่างประเทศใหม่ๆ จะมผีลท าใหร้ปูแบบการ
ผลติและการคา้ของประเทศตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ทัง้นี้ในการสรา้งรากฐานการ
ผลติทีเ่ขม้แขง็ในระยะยาวจ าเป็นต้องรกัษาภาคเกษตรใหย้งัคงเป็นฐานการผลติที่ส าคญัของประเทศ เพื่อ
เสรมิสรา้งศกัยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลติอาหารเลีย้งประชากรภายในประเทศและผูส้่งออก
สนิคา้เกษตรรายส าคญัของตลาดโลก มกีารเชื่อมโยงกจิกรรมระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บรกิาร โดย
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อสนับสนุนใหม้กีารใชท้รพัยากรและปจัจยัการผลติของประเทศ
อย่างมปีระสทิธภิาพแทนการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างฟุ่มเฟือย ตลอดทัง้การพฒันาบรกิารโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และยกระดบัคุณภาพชวีติของคนไทยทุกระดบัใหด้ขีึน้ 
 
1. การปรบัโครงสร้างการผลิตให้เข้มแขง็เพ่ือให้พร้อมรบักบัการเปล่ียนแปลงในตลาดโลก 
  1.1 การสร้างรากฐานการผลิตท่ีมัน่คง 
   (1) การปรบัโครงสรา้งการผลติการเกษตร และการแปรรปูการเกษตร โดย 
    (1.1) ปรบัโครงสร้างการใช้ที่ดินการเกษตรไปสู่การกระจายการผลิตมากขึ้น มีการกระจาย  
พื้นที่ท านาไปยงัพชือื่นๆ โดยให้มแีหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กเพยีงพอกบัความต้องการในแต่ละ  
พืน้ที ่
    (1.2) สนบัสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการปลกูสวนปา่เพื่อสนองความตอ้งการใชไ้มใ้นประเทศ รวมทัง้
ในอุตสาหกรรมแปรรปูจากไม ้และอุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องกบัการใชไ้มเ้ป็นวตัถุดบิ 
    (1.3) สนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยจัดตัง้เขตการผลิต  
สนิค้าเกษตรเพื่อเป็นวตัถุดบิของอุตสาหกรรม โดยค านึงถงึศกัยภาพของพื้นที่ และให้สิง่จูงใจเป็นพเิศษ
ดา้นภาษีและเงนิทุนดอกเบี้ยเงื่อนไขผ่อนปรนส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตรที่จดัตัง้ใน
แหล่งวตัถุดบิ 
   (2) ปรบัโครงสรา้งการผลติดา้นอุตสาหกรรมและบรกิาร 
    (2.1) เพิ่มรากฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มัน่คงโดยการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุ นใน 
อุตสาหกรรมสนับสนุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล และอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม รวมทัง้จดัตัง้เขตอุตสาหกรรมเฉพาะด้านส าหรบักลุ่ม
อุตสาห-กรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมประกอบกิจกรรมบรกิารและการค้าในลกัษณะของเขตปลอดภาษี
ศุลกากรไวใ้นเขตเดยีวกนั 
    (2.2) เพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการเพิ่ม 
ประสทิธภิาพการจดัหาและปรบัปรุงเทคโนโลยกีารผลติ การส่งเสรมิการลงทุนและการใช้มาตรการจูงใจ
ด้านการเงนิการคลงัส าหรบักิจกรรมการพฒันาและการปรบัปรุงเทคโนโลยกีารผลิต การจดัสร้างระบบ 
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ขอ้มลูและเผยแพร่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยกีารผลติระหว่างกลุ่มผูผ้ลติ รวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไปสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 
    (2.3) พฒันาการใหบ้รกิารและระบบการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่
เจา้ของสทิธแิละเป็นการกระตุน้การคดิคน้เพื่อพฒันาเทคโนโลยภีายในประเทศและสนับสนุนการขยายการ
ส่งออกในตลาดใหม่ๆ  รวมทัง้เพิม่ส่วนแบ่งในตลาดดัง้เดมิ 
   (3) การปรบัประสทิธภิาพแรงงานและจดัระบบแรงงาน 
    (3.1) เพิม่ขดีความสามารถของเกษตรกรและผูป้ระกอบการในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการบรกิาร
ให้สามารถรบัและท างานร่วมกบัเทคโนโลยกีารผลติใหม่โดยการเพิม่การฝึกอบรม การให้สนิเชื่อเพื่อการ
ฝึกอบรม และการใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการพฒันาฝีมอืแรงงาน รวมทัง้การ
จดัตัง้สถาบนัอบรมและพฒันาฝีมอืแรงงานเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม 
    (3.2) จัดระบบบริหารจัดการแรงงานต่างชาติที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยมิให้เกิด  
ผลกระทบต่อโอกาสในการมงีานท า และรายได้ของแรงงานไทยในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และความ  
มัน่คงของประเทศ 
    (3.3) เพิม่บทบาทและการมสี่วนร่วมของลูกจา้ง นายจา้ง และองคก์รต่างๆ ในการพฒันาระบบแรงงาน
สมัพนัธ ์สวสัดกิาร และการคุม้ครองแรงงานการก าหนดค่าจา้งและผลตอบแทน การประกนัสงัคม ตลอดจน
ความปลอดภยัในการท างาน 
    (3.4) สนับสนุนการพฒันาทกัษะฝีมอื วชิาชพี การตลาด การบรหิารจดัการ ขอ้มลูข่าวสารและเงนิทุน
ใหแ้ก่กลุ่มผูท้ีท่ างานในสาขาการจา้งงานนอกระบบ โดยเฉพาะผู้รบัเหมาช่วงการผลติ ผูร้บังานไปท าทีบ่า้น 
ใหม้คีวามสามารถในการพฒันาธุรกจิใหเ้ป็นระบบและสามารถแข่งขนัในตลาดได ้รวมทัง้การสนับสนุนการ
รวมกลุ่ม จดัตัง้องค์กรและสรา้งเครอืข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสรมิ
พฒันาและคุม้ครองดแูลอยา่งเป็นระบบ 
   (4) สนับสนุนองคก์รชุมชนใหม้บีทบาทในการปรบัโครงสรา้งการผลติและสรา้งรากฐานการผลติทีม่ ัน่คง
ของประเทศ โดยการปรบัปรุงกฎหมายใหส้ามารถส่งเสรมิอ านวยความสะดวก และรบัรองสทิธขิองชุมชน 
ใช้มาตรการด้านการคลังและภาษีเพื่อกระตุ้นการสร้างองค์กรชุมชน สนับสนุนข้อมูลข่า วสาร การ 
ฝึกอบรม และการมสี่วนรว่มของภาคธุรกจิเพื่อส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชน 
 
  1.2 การสร้างความสมดลุของการผลิตกบัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   (1) สนับสนุนเกษตรกรในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้แนวทางการพฒันาแบบยัง่ยนื 
สอดคลอ้งกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะช่วยลดอุปสรรคของ
การส่งออกสนิค้าเกษตรของไทยในระยะยาว โดยเฉพาะสนิค้าเกษตรแปรรูปประเภทอาหารและเครื่อง
อุปโภคบรโิภค ไดแ้ก่ ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ยาแผนโบราณ และอาหารปลอดสารพษิ เป็นตน้  
   (2) ส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มในระดบัต ่า โดยใหก้ารสนับสนุนเป็นพเิศษ
ส าหรบัอุตสาหกรรมทีน่ าเอาการลด-การใชใ้หมก่ารแปรรปูกลบัมาใชใ้หม ่เขา้มาใช ้
   (3) ส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ  
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รบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ไอ เอส โอ 14000) 
   (4) ส่งเสรมิให้มกีารตดิฉลากเพื่อแสดงถงึการอนุรกัษ์และพทิกัษ์สิง่แวดล้อม เช่น ฉลากสเีขยีว เพื่อ
รณรงคใ์หม้กีารผลติสนิคา้ทีไ่มก่่อปญัหามลพษิ 
   (5) รณรงคแ์ละส่งเสรมิการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น พชืผกัอนามยั 
   (6) ใหม้กีารก าหนดและจดัเกบ็ค่าบ าบดัและก าจดัมลพษิจากอุตสาหกรรมและชุมชนทีส่ะทอ้นถงึต้นทุน
สิง่แวดลอ้ม เพื่อลดการใชท้รพัยากรอย่างฟุ่มเฟือย รวมทัง้พจิารณาการใชม้าตรการภาษสีิง่แวดลอ้มทีเ่กบ็
จากผูก่้อใหเ้กดิมลพษิ ตลอดจนมาตรการใหส้ิง่จงูใจในดา้นภาษแีก่ผูท้ีร่กัษาสิง่แวดลอ้ม 
   (7) ใหม้กีารควบคุมมลพษิจากอุตสาหกรรม โดยใชร้ะบบตรวจสอบและบนัทกึผล เพื่อใหส้ามารถควบคุม
และป้องกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
   (8) จดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม อุตสาหกรรม โดยใหส้ทิธพิเิศษเพื่อสนับสนุนการจดัตัง้โรงงานก าจดั
กากของเสยีอุตสาหกรรมและออกกฎระเบยีบบงัคบัการบ าบดักากของเสยี 
   (9) บงัคบัใชก้ฎหมายสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรมอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม โดยการตรวจสอบ ลงโทษ และ
ใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการดแูลอุตสาหกรรม  
   (10) ปรบัปรุงกฎหมายเพื่อก าหนดใหโ้ครงการพฒันาด้านอุตสาหกรรมและบรกิารที่มปีญัหามลพษิสูง 
และมผีลกระทบต่อคุณภาพชุมชนโดยตรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคม ีจะต้องจดัให้มกีารจดัท าประชา
พจิารณ์หลงัจากการจดัท าผลการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ และก าหนดเป็นขัน้ตอนส าคญั
ในการพจิารณาอนุมตัโิครงการดว้ย 
  1.3 การเตรียมพร้อมรบัการเปล่ียนแปลงของตลาดโลก 
   (1) การพฒันาดา้นมาตรฐานและคุณภาพสนิคา้ 
    (1.1) พฒันามาตรฐานสนิค้า องค์กร และกลไกการตรวจสอบ ให้เข้าสู่ระดบัสากลเป็นที่ยอมรบัของ
ต่างประเทศ โดย 
     ก. รฐัจดัท ามาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มาตรฐานและกฎระเบยีบทางวชิาการสุขอนามยัของ
ผลติภณัฑเ์กษตร เพื่อให้ภาคเอกชนรบัทราบและน าไปพฒันาผลติภณัฑใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ 
     ข. รบัรององคก์รทัง้ในและต่างประเทศ ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการรบัรองผลติภณัฑแ์ละการ
รบัรองระบบคุณภาพ (ไอ เอส โอ 9000) เพื่อใหก้ารขยายงานด าเนินไปอยา่งรวดเรว็ 
     ค. พฒันากลไกตรวจสอบของภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นทีย่อมรบัของต่างประเทศและลดภาระของ
ผู้ส่ งออก รวมทั ้งสนับส นุนภาคเอกชนในการจัดตั ้งองค์กรหรือสถาบันที่ ได้มาตรฐานเพื่ อ  
ตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ส่งออก 
    (1.2) ก าหนดท่าทจีุดยนืของประเทศใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัหลกัเกณฑใ์หม่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคา้ระหว่าง
ประเทศ โดยการศึกษากฎหมาย กฎระเบียบในประเทศที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ และมาตรการ
สุขอนามยัต่างๆ และปรบัปรุงให้สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบและมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
   (2) การปรบัตวัดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการบรกิาร 
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    (2.1) ร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบา้นทีม่ศีกัยภาพการผลติสนิคา้เกษตรเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการคา้
รว่มกนั 
    (2.2) จัดท าแผนปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดการค้า  
สนิคา้เกษตรโดย 
     ก. พฒันาคุณภาพมาตรฐานสนิคา้และการบรรจุหบีห่อส าหรบักลุ่มสนิคา้เกษตรส่งออกทีป่ระเทศไทยมี
โอกาสขยายตลาดส่งออกไดม้ากขึน้จากการเปิดเสรทีางการคา้ในภูมภิาคต่างๆ ของโลก โดยสนับสนุนดา้น
เทคโนโลยแีละปจัจยัการผลติ ซึ่งจ าเป็นต่อการขยายฐานการผลติและการแข่งขนั โดยไม่ขดัต่อขอ้ตกลง
การคา้ระหว่างประเทศ  
     ข. จดัท าแผนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติส าหรบักลุ่มสนิคา้เกษตรทีข่าดความไดเ้ปรยีบหรอือนาคต
เชงิธุรกจิ แต่มโีอกาสทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพการผลติใหส้ามารถยกระดบัการผลติใหใ้กลเ้คยีงกบัประเทศ
คู่แขง่ขนั โดยใหม้กีารคดัเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตามสภาพภูมปิระเทศ 
     ค. เตรยีมแผนการปรบัตวัรองรบัเพื่อปรบัเปลี่ยนปรมิาณการผลติส าหรบัสนิค้าเกษตรประเภทที่ไม่
สามารถแข่งขนัในตลาดโลกไปสู่การผลิตสินค้าอื่นที่มศีกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต รวมทัง้จดัท า
แผนการผลติและแผนการตลาดรองรบั 
    (2.3) ลดการคุ้มครองภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นขัน้ตอนตามขอ้ตกลงทัว่ไปว่าด้วยพกิดัอตัราภาษี
ศุลกากรและการคา้รอบอุรุกวยั และขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน และจดัตัง้กองทุนเพื่อการปรบัตวัของ
สาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการเปิดเสรทีางการคา้ 
    (2.4) ขยายความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญากับประเทศเพื่อนบ้าน ใน 
ลุ่มแม่น ้าโขง ภูมภิาคอาเซยีน และภูมภิาคอื่นๆ เพื่อขยายความคุม้ครองและปกป้องผลประโยชน์ของไทย
ใหม้ากขึน้ รวมทัง้เพื่อเตรยีมการใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทรพัยส์นิทางปญัญาในภูมภิาค 
   (3) การเพิม่ขดีความสามารถในสาขาบรกิาร 
    (3.1) พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ว โดยการร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐั เอกชน และชุมชน ใหค้งไวซ้ึง่
ความมเีอกลกัษณ์ทางประวตัศิาสตร ์ความเป็นธรรมชาต ิความสะอาด ความปลอดภยั ตลอดจนพฒันาสิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ ทางดา้นการท่องเทีย่วใหม้เีพยีงพอ 
    (3.2) ส่งเสรมิการท่องเทีย่วส าหรบันักท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพจากต่างประเทศใหม้ชี่วงพ านักในประเทศ
ไทยนานขึ้น และให้มีบริการด้านแหล่งจับจ่ายใช้สอยส าหรับนักท่องเที่ยว รวมทัง้ส่งเสริมการ  
ท่องเที่ยวในประเทศและปลูกฝงัจติส านึกในการเป็นนักท่องเที่ยวที่มคีุณภาพ มคีวามรกัและหวงแหนใน
ทรพัยากรแหล่งท่องเทีย่วใหก้บัคนไทย 
    (3.3) ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอินโดจีนเพื่อพัฒนาวงจรการท่องเที่ยวในภูมิภาค 
อาเซยีนและอนิโดจนี โดยใชก้ลยทุธด์า้นการตลาดรว่มกนั 
    (3.4) พฒันาโครงขา่ยการคมนาคมและโครงข่ายโครงสรา้งพืน้ฐานระหว่างเมอืงศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว
ในแต่ละภมูภิาคใหเ้ชื่อมโยงกบัเมอืงอื่นๆ ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 
    (3.5) พฒันาธุรกจิประกนัภยัใหพ้รอ้มรบัการเปิดเสรดีา้นบรกิารประกนัภยั สามารถเป็นแหล่งระดมเงนิ
ออมของประชาชนและสนบัสนุนการขยายตวัดา้นการคา้และการลงทุน โดย 



 91 

     ก. จงูใจใหธุ้รกจิประกนัภยัเพิม่ทุนเพื่อใหธุ้รกจิประกนัชวีติด ารงเงนิกองทุนขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
ของเงนิส ารองประกนัชวีติ และธุรกจิประกนัวนิาศภยัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธใินปี
สุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 
     ข. พฒันาคุณภาพการบรกิารของธุรกจิประกนัภยัใหไ้ดม้าตรฐานสากล และคุม้ครองผูบ้รโิภค 
     ค. ส่งเสรมิใหธุ้รกจิประกนัภยัมกีารควบคุมดูแลกนัเองมากขึน้ ควบคู่ไปกบัการผ่อนคลายการควบคุม
ของภาครฐัทีไ่มจ่ าเป็นลง 
    (3.6) ให้สถาบนัการเงนิของรฐัจดัหาแหล่งเงนิทุนอตัราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนของ
ผูร้บัเหมาไทยใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดต่างปะรเทศ 
 
2. การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือสร้างรากฐานการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 เพื่อใช้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืของการพฒันาเศรษฐกจิให้เจรญิเติบโตอย่างมี 
คุณภาพและยัง่ยนื การสนับสนุนให้มกีารใช้ปจัจยัการผลติที่มจี ากดัอย่างมปีระสทิธิภาพ และช่วยเพิ่ม
ทกัษะและความรูค้วามสามารถของคน ประกอบดว้ยแนวทางหลกั ดงันี้ 
 2.1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 (1) ส่งเสรมิความร่วมมอืทางเทคโนโลยกีบัต่างประเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิให้บรษิทัขา้มชาตมิาลงทุน
ด้านการผลติที่ใช้เทคโนโลยขีัน้สูง การวจิยัและพฒันา และการจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมเทคโนโลยทีี่เป็น
ความตอ้งการของประเทศ เพื่อใหม้กีารถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่คนไทย 
 (2) สนับสนุนใหม้กีารน าองคค์วามรูท้างเทคโนโลยเีขา้มาพรอ้มกบัการน าเขา้เครื่องจกัรอุปกรณ์ที่
เป็นเทคโนโลยขีัน้สูงเพื่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศ รวมทัง้ส่งเสรมิใหโ้ครงการขนาดใหญ่
ของรฐั หรอืทีร่ฐัใหส้มัปทาน มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัคนไทย 
 (3) สนบัสนุนการน าผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศและชาวไทยในต่างประเทศเขา้มา
ท างานด้านวิชาการ โดยปรบัปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองและการท างาน  
ทัง้ในภาพรฐัและเอกชน 
 (4) พฒันาความสามารถและสร้างโอกาสให้กับบรษิัทที่ปรกึษาไทย โดยสนับสนุนให้ร่วมงานที่
ส าคญัๆ ของรฐัทีม่กีารว่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาต่างประเทศ 
 (5) สรา้งเครอืข่ายขอ้มูลเชื่อมโยงแหล่งเทคโนโลยทีัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิโดยให้
ส านกังานทีป่รกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสมาคมนักวชิาชพีไทยในต่างประเทศเป็นสื่อกลาง
ในการตดิต่อกบัแหล่งเทคโนโลยต่ีางประเทศ 
 (6) สนับสนุนให้สถาบนัทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสถาบนัการศกึษาในส่วนกลางและ 
ภูมภิาคเชื่อมโยงเป็นเครอืข่าย เพื่อร่วมมอืกนัในการพฒันาเทคโนโลย ีรวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยทีี่
ประยกุตแ์ลว้เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งทัว่ถงึ 
 
 
2.2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 
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 (1) พฒันาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างเพยีงพอโดยเฉพาะอย่างยิง่ วิศวกร 
นกัวทิยาศาสตร ์ช่างเทคนิค และนกัวจิยัเพื่อสนบัสนุนการสรา้งฐาน และการพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศ 
 (2) พฒันาฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสร้างระบบเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศทาง  
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหเ้ชื่อมโยงถงึภูมภิาคและทอ้งถิน่ โดยให้ความส าคญัเป็นพเิศษต่อขอ้มลูการ
วจิยั สทิธบิตัร และบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

(3) ปรบัปรุงบรกิารของรัฐด้านการวเิคราะห์ ทดสอบ และรบัรองคุณภาพ รวมทัง้สอบเทยีบ 
เครือ่งมอืวดัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนลงทุนในดา้นน้ี เพื่อกระจายงานบรกิารและ
ให้เกดิการแข่งขนัมากขึน้ รวมทัง้ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัการรบัรองระบบคุณภาพ (ไอ เอส 
โอ 9000) และการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ไอ เอส โอ 14000) 
   (4) ให้มีองค์กรระดับชาติในด้านมาตรวิทยา เพื่อรับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวขอ้งในการจดัหา ดูแลรกัษาและพฒันามาตรฐานการวดัทางวทิยาศาสตร ์รวมทัง้สรา้งเครอืข่ายการ
สอบเทยีบใหย้อ้นกลบัไดถ้งึมาตรฐานแห่งชาตแิละมาตรฐานสากล 
   (5) พฒันาสมาคมวชิาการและวชิาชพีทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้เข้มแขง็ เพื่อให้สามารถมี
บทบาทในการเผยแพร่ความรูใ้ห้ความคดิเหน็ทางวชิาการ รวมถงึการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ การให้ 
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชพีและค่าตอบแทนของบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
   (6) จดัใหม้กีลไกเพื่อรบัผดิชอบการประสานงาน การจดัหา การใช ้รวมทัง้ส่งเสรมิและพฒันาเทคโนโลยี
ที่มรีะดบัสูง มรีาคาแพง และมแีนวโน้มการน าประโยชน์มาใช้เพิม่มากขึน้ เช่น ด้านอวกาศ ให้สามารถ
พึง่ตนเองไดอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน 
  2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี 
   (1) สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยทีี่มคีวามส าคญัต่อการสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกจิ 
    (1.1) พฒันาพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว์ที่มคีวามต้านทานและให้ผลผลิตสูง การพัฒนาชีวภณัฑ์ทาง
การเกษตรและการแพทย ์การควบคุมคุณภาพผลติผล การบรรจุหบีห่อ เพื่อเพิม่สมรรถนะการผลติสนิค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    (1.2) ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและการจดัการส าหรบัอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน การใช้เทคโนโลยี
สะอาด รวมทัง้การพฒันาการออกแบบชิ้นส่วนและผลติภณัฑ ์เพื่อสนับสนุนการเพิม่ประสิทธ-ิภาพในการ
ผลติของอุตสาหกรรม 
    (1.3) ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างกว้างขวาง เชื่อมโยงทัง้ระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้พฒันาแหล่งขอ้มูลและสื่อให้เหมาะสมต่อผูใ้ช ้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
และการบรกิารของรฐัและใหป้ระชาชนมโีอกาสไดร้บัรูข้า่วสารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
    (1.4) พฒันาเทคโนโลยเีกี่ยวกบัการประหยดัพลงังานและพลงังานทดแทน ระบบก าจดัของเสยี ระบบ
การหมนุเวยีนใชป้ระโยชน์ของเสยี เพื่ออนุรกัษ์สภาวะแวดลอ้ม 
   (2) สนับสนุนการวจิยัของภาคเอกชน โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษีและการสนับสนุนทางการ เงนิ 



 93 

รวมทัง้ปรบัปรงุการบรหิารกองทุนเพื่อสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีหเ้ป็นไปในเชงิรกุมากขึน้ 
   (3) ปรบัระบบการวจิยัและพฒันาของรฐัใหเ้อื้อต่อการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อเพิม่สมรรถนะทางเศรษฐกจิ
และสนบัสนุนภาคเอกชน โดย 
    (3.1) จดัท าแผนงานการวจิยัและพฒันาที่ครบวงจรเพื่อแก้ปญัหาและยกระดบัความรูค้วามสามารถทาง
เทคโนโลยเีป้าหมาย โดยเริ่มต้นจากความต้องการของผู้ใช้หรอืผลิตภณัฑ์ขัน้สุดท้ายเป็นหลกั สร้าง
เครอืข่ายการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ภาคเอกชน และสรา้งกลไกการน าผลสู่การใช้
ประโยชน์อยา่งชดัเจน 
    (3.2) พฒันาสถาบนัวจิยัของรฐัให้เป็นศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิทางวชิาการเพื่อพฒันาเทคโนโลยทีี่เป็น
ความต้องการของประเทศ ให้บรกิารวจิยัและปรกึษาทางเทคโนโลยแีก่ภาคเอกชนมบีทบาทในการสรา้ง
นกัวจิยัคุณภาพรุน่ใหม ่รวมทัง้รว่มมอืกบัภาคเอกชนในการจดัตัง้สถาบนัวจิยัเฉพาะทางทีจ่ าเป็น 
    (3.3) ส่งเสรมิสถาบนัการศกึษาระดบัสูงของทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแหล่งรวบรวมและศกึษาเกี่ยวกบัภูมปิญัญา 
และความต้องการเทคโนโลยีของท้องถิ่น รวมทัง้พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาและสถาบนัวจิยัในภมูภิาคและในส่วนกลาง 
  2.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยให้มกีารจดัท าแผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีเอกภาพ และมีกลไกประสานการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ 
เกีย่วขอ้งทีช่ดัเจน เป็นทีย่อมรบัแก่ทุกหน่วยงานเพื่อใหส้ามารถน าแผนไปสู่การปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
 
3. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนสนับสนุน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดย 
  3.1 พฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางใน
ภมูภิาคนี้  
   (1) ด าเนินนโยบายเปิดเสรใีนการพฒันาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศ
ไทยให้สอดคล้องกบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยเีพื่อให้มกีารบรกิารทัง้ในด้าน
ปรมิาณและคุณภาพอย่างเพยีงพอและทัว่ถงึ ตลอดจนมอีตัราค่าบรกิารที่สามารถแข่งขนัได้ และมคีวาม
เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค 
   (2) พฒันาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกจิส าคญัและเมอืง
ศูนยก์ลางใหต่้อเชื่อมเครอืข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทัว่ประเทศสอดคลอ้งกบันโยบายการสรา้งงานและการ
กระจายรายได้ เพื่อเปิดโอกาสใหม่และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะ
กระบวนการสื่อสารสาธารณะทีเ่ปิดกวา้งและเสมอภาค 
   (3) ใหก้ารพฒันากจิการและระบบสื่อสารโทรคมนาคมมสี่วนช่วยสนบัสนุนการพฒันาระบบการศกึษาและ
ระบบสาธารณสุข ตลอดจนการใหบ้รกิารของภาครฐัเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
   (4) ปรบัปรงุคุณภาพบรกิารไปรษณยีใ์หม้คีวามรวดเรว็เชื่อถอืได้ และขยายการลงทุนปรบัปรุงเทคโนโลยี
ไปรษณยีใ์หท้นัสมยั รวมทัง้ปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารจดัการและก าหนดอตัราค่าบรกิารใหเ้หมาะสมใน
เชงิพาณชิย ์เพื่อใหก้จิการไปรษณยีส์ามารถเลีย้งตนเองได้ 
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   (5) ประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการพฒันาอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม โดย
ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา และการผลิตบุคลากรด้านสื่อสารโทรคมนาคม ทัง้ปรมิาณและคุณภาพให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาทกัษะบุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทุกระดบั 
   (6) จดัให้มีกลไกระดับชาติที่เป็นกลาง มีความคล่องตัวเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานกิจการ 
สื่อสารโทรคมนาคมให้มปีระสทิธภิาพ และมคีุณภาพบรกิารที่ด ีได้มาตรฐานสอดคลอ้งกบัความก้าวหน้า
ของเทคโนโลย ีรวมทัง้ก าหนดอตัราค่าบรกิารทีเ่ป็นธรรมต่อผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร โดยยดึหลกัการเปิด
โอกาสใหภ้าคเอกชนมบีทบาทในการลงทุนพฒันากจิกรรมดา้นนี้อย่างเต็มศกัยภาพ ควบคู่ไปกับการเพิม่
โอกาสใหป้ระชาชนในภมูภิาคไดใ้ชร้ะบบสื่อสารโทรคมนาคมสมยัใหมเ่ช่นเดยีวกบัประชาชนในเมอืงดว้ย 
   (7) แกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้ร่วมลงทุน
และแขง่ขนัการใหบ้รกิารไดอ้ย่างเสร ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์ดา้นคุณภาพและราคาค่าบรกิารทีเ่หมาะสม
ต่อผู้ใช้บรกิารเป็นหลกัแทนผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนจะให้แก่รฐั ควบคู่ไปกบัการจดัใหม้กีฎหมายที่
เอือ้ต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
 
  3.2 พฒันาการขนส่งทางอากาศ ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งในภูมภิาค 
   (1) ก่อสรา้งท่าอากาศยานสากลกรงุเทพแห่งทีส่องใหเ้ปิดบรกิารไดภ้ายในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 
ตลอดจนพฒันาระบบเชื่อมโยงการขนส่งต่างๆ ระหว่างเมอืงกบัสนามบนิใหม้คีวามสะดวกเพื่อใหส้นามบนิ
แห่งใหมเ่ป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศของภูมภิาคทีส่มบรูณ์ 
   (2) ประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการพฒันาการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ของ
สนามบนิอู่ตะเภา 
   (3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดตัง้สายการบินแห่งชาติเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม  
ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารแก่ประชาชน ตลอดจนวางแผนและส่งเสรมิการเปิดเส้นทางการบนิใหม่ทัง้ของ
ภาครฐัและเอกชนทีม่คีวามเป็นไปไดใ้หเ้ชื่อมเมอืงส าคญัของไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น 
   (4) พฒันาสนามบนิภายในประเทศแห่งใหม่เพิม่ขึ้นตามความจ าเป็นและเหมาะสม พรอ้มไปกบัการ
พฒันาระบบโครงข่ายขนส่งทางบกเชื่อมโยงสนามบนิใหม่กบัชุมชนขนาดใหญ่โดยรอบเพื่อให้สนามบนิ
สามารถบรกิารประชาชนไดเ้ป็นกลุ่มจงัหวดั 
   (5) เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารต่างๆ แก่ผูโ้ดยสารในการเดนิทางเขา้ออกจากท่าอากาศยาน ใหเ้กดิ
ความสะดวกต่อประชาชนและไดม้าตรฐานสากล 
   (6) ประสานความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชนในการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
การให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมภิาค ได้แก่ กจิกรรมการท่องเที่ยว การจดั
ประชุมนานาชาต ิและกจิกรรมการกฬีาระหว่างประเทศ 
  3.3 พฒันาระบบการขนส่งทางบกให้เช่ือมโยงการขนส่งระบบอ่ืนและเป็นฐานรองรบักิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นท่ีต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ดงันี้  
   (1) พฒันาระบบทางด่วนระหว่างเมอืงและทางหลวงพเิศษทีค่วบคุมทางเขา้-ออกสมบูรณ์ เป็นโครงข่าย
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ครอบคลุมทัว่ประเทศ ตามแผนงานระยะยาว 20 ปี และก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการใชท้างดงักล่าว
อย่างเป็นระบบ เพื่อน ารายได้กลบัคนืมาใช้ลงทุนขยายโครงข่ายต่อไป โดยให้เอกชนเขา้มสี่วนร่วมลงทุน
พฒันา รวมทัง้พจิารณาความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้กองทุนพเิศษเพื่อพฒันาเป็นการเฉพาะ 
   (2) พฒันาเส้นทางแนวตะวนัออก-ตะวนัตกของประเทศเพื่อเชื่อมโยงศูนยก์ลางเศรษฐกจิที่ส าคญัเขา้
ดว้ยกนั รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพของพืน้ทีใ่นแนวตดัผ่านจากการพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศ
เพื่อนบา้นทัง้สองฝ ัง่  
   (3) สนับสนุนการวางแผนพฒันาระบบการขนส่งทางถนนและรถไฟให้เชื่อมต่อกบัการขนส่งทีส่นามบนิ
และท่าเรอืเป็นแผนรวมเบด็เสรจ็ เพื่อให้การขนส่งสนิค้าและผู้โดยสารในระบบต่างๆ บรเิวณสถานีรถไฟ 
สนามบิน ท่าเรือ และสถานีขนถ่ายสินค้า สามารถเชื่อมโยงประสานกันได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสทิธภิาพ 
   (4) ประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการพฒันาสมรรถนะการขนส่งทางรถไฟให้เป็น
ระบบขนส่งหลกัระบบหน่ึงของประเทศ ตลอดจนใหร้ะบบรถไฟสนับสนุนการพฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะ พืน้ทีเ่มอืง 
และชุมชนเมอืง รวมทัง้วางแผนงานต่อขยายเชื่อมโยงโครงขา่ยรถไฟกบัประเทศเพื่อนบา้นใหเ้กดิประโยชน์
รว่มกนั 
  3.4 พฒันาระบบการขนส่งทางน ้าภายในและระหว่างประเทศให้เต็มศกัยภาพ โดยการประสาน
ความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน ตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 
   (1) พฒันาท่าเรอืชายฝ ัง่ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเพิม่ขึน้เพื่อสรา้งโครงข่ายการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างทางน ้า 
ทางบก และทางอากาศ โดยเฉพาะเครอืขา่ยการขนส่งสนิคา้ทางน ้ากบัท่าเรอืหลกัของประเทศบรเิวณพืน้ที่
ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก 
   (2) พฒันากจิการพาณชิยนาว ีโดย 
    (2.1) เพิม่สมรรถนะการขนส่งทางทะเลใหม้ขีดีความสามารถในการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศเพิม่มาก
ขึน้ โดยส่งเสรมิใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทในการลงทุนและด าเนินงานกจิการท่าเรอื ตลอดจนพฒันาระบบ
โครงข่ายการขนส่งทางถนนและรถไฟเชื่อมโยงระหว่างท่าเรอืกบัพืน้ที่หลงัท่าใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็  
และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เชื่อมโยงโครงขา่ยกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อผลประโยชน์รว่มกนั 
    (2.2) พฒันากองเรอืพาณิชยไ์ทย ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพใหม้ปีระสทิธภิาพและทนัสมยั รวมทัง้
ให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อเพิ่มบทบาทในการขนส่งสินค้าเข้า -ออกให้มากขึ้น และลดการพึ่งพาเรือ 
ต่างชาติ โดยสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างเอกชนไทยกบัต่างประเทศ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพทางด้าน
การตลาดใหก้วา้งขวางขึน้ 
    (2.3) ส่งเสรมิภาคเอกชนใหม้กีารพฒันาธุรกจิพาณิชยนาวใีนดา้นธุรกจิการบรกิารบนฝ ัง่ การประกนัภยั
ทางทะเล อุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรอื และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยปรบัปรุงกลไกทัง้ดา้นกฎหมาย และ
การสนบัสนุนทางการเงนิการคลงั เพื่อลดตน้ทุนอนัจะช่วยใหส้ามารถแขง่ขนักบันานาประเทศได ้  
    (2.4) พฒันาบุคลากรด้านพาณิชยนาวทีัง้ด้านปรมิาณและคุณภาพใหม้ทีกัษะความรูค้วามสามารถได้
มาตรฐานสากลเพยีงพอต่อความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัการพฒันา  
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  3.5 พฒันาและจดัหาแหล่งพลงังานให้เพียงพอ และมีความมัน่คงควบคู่ไปกบัการใช้พลงังานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรบัการผลิตสินค้าและบริการของประเทศ โดย  
   (1) จดัหาแหล่งพลงังานให้เพยีงพอกบัความต้องการมคีุณภาพ มคีวามมัน่คง และในระดบัราคาที่
เหมาะสม 
    (1.1) ส ารวจและพฒันาปิโตรเลยีมทัง้จากแหล่งในประเทศและภายใต้องค์กรความร่วมมอืกบัประเทศ
เพื่อนบา้น 
    (1.2) ส ารวจและพฒันาถ่านหนิโดยปรบัปรุงกฎเกณฑท์ี่เป็นอุปสรรค และสนับสนุนบทบาทเอกชน 
เพื่อใหก้ารพฒันาถ่านหนิด าเนินการอย่างเป็นระบบ มปีระสทิธภิาพ และเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อย
ทีสุ่ด 
    (1.3) ใหม้กีารเจรจาและพฒันาพลงังานกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
6 ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้ธุรกิจทางด้านพลงังานของไทยไปร่วมลงทุนและพฒันาพลงังานใน
ต่างประเทศ 
    (1.4) ศกึษาความเหมาะสมและก าหนดรปูแบบการก ากบัดูแลการใชพ้ลงังานปรมาณูในการผลติไฟฟ้า 
รวมทัง้จดัหาพลงังานจากแหล่งนอกประเทศ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตเิหลว น ้ามนัดนิ และถ่านหนิ 
    (1.5) ลงทุนเพื่อเพิม่ก าลงัผลติไฟฟ้าส ารอง และปรบัปรงุระบบส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิม่ความมัน่คง
ของระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตอุตสาหกรรมและพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิใหม่ในภูมภิาคต่างๆ รวมทัง้
การน าสายไฟฟ้าลงดนิในเขตกรงุเทพมหานครและเมอืงใหญ่ 
   (2) ส่งเสรมิให้มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและประหยดั เพื่อลดภาระการลงทุนในการจดัหา
พลงังาน โดยใช้มาตรการทางดา้นราคาเป็นมาตรการส าคญัที่จะสรา้งแรงจูงใจให้มกีารใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้การใชม้าตรการบงัคบั การใหส้ิง่จงูใจเพิม่เตมิและการสรา้งจติส านึก 
    (2.1) รกัษาโครงสรา้งและระดบัราคาพลงังานใหส้ะทอ้นถงึตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรแ์ละเป็นไปตามกลไก
ตลาด แต่ในขณะเดยีวกนัใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูใ้ชพ้ลงังานในกรณทีีม่กีารผกูขาด 
    (2.2) ส่งเสรมิการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้าและการอนุรกัษ์พลงังานตามพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 เพื่อใหม้กีารน าไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ตลอดจนรณรงคเ์พื่อสรา้ง
จติส านึกในดา้นการอนุรกัษ์พลงังานใหก้บักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
    (2.3) ก าหนดมาตรฐานการทดสอบและมาตรฐานระดบัประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานขัน้ต ่าของเครื่องมอื
อุปกรณ์ต่างๆ การติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารผลิตเครื่องมือ
อุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานสงู และการผลติอุปกรณ์หรอืวสัดุทีช่่วยใหเ้กดิการอนุรกัษ์พลงังาน 
   (3) ส่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการพลงังานและบทบาทของภาคเอกชน เพื่อน าไปสู่การใช ้การจดัหา และ
การจ าหน่ายพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนลดภาระการลงทุนของรฐั และใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม
พฒันาพลงังาน 
   (4) ป้องกนัและแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อมจากการพฒันาและการใช้พลงังาน รวมทัง้ปรบัปรุงให้กจิการ
พลงังานด าเนินการอยา่งปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 
   (5) พฒันากฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการพลงังานและกลไกการบรหิารงานด้านพลงังาน เพื่อให้การ
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ด าเนินงานของรฐัสอดคล้องกบัสภาวะดา้นพลงังานที่เปลีย่นแปลงไป โดยมกีารคุม้ครองผู้บรโิภคและให้มี
ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
  3.6 พฒันาและจดัหาน ้า เพื่อสนับสนุนการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม และการอุปโภคบรโิภค 
ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ โดย 
   (1) พฒันาใหม้แีหล่งน ้าดบิขนาดต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของลุ่มน ้าและระบบนิเวศน์ของแต่ละ
พืน้ที ่ 
   (2) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน ในการบริหารจดัการและดูแลบ ารุงรกัษา 
แหล่งน ้าทีม่อียูแ่ลว้ใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่โดยเฉพาะกจิกรรมต่อเนื่องทางดา้นการเกษตร 
   (3) สนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการลงทุน ขยายการผลติและการบรกิารน ้าประปาในเขตเมอืงใน
ภมูภิาค 
   (4) เพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการ เพื่อลดปรมิาณน ้าสูญเสยีของน ้าประปาทัว่ประเทศให้อยู่ใน
ระดบัเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ภายในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 
   (5) จดัใหม้กีารปรบัโครงสรา้งอตัราค่าน ้าใหส้อดคลอ้งกบัต้นทุนค่าใชจ้่าย โดยยดึหลกัการจดัเกบ็ค่าน ้า
ในอตัราที่แตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่ตามต้นทุนการผลติในพื้นที่นัน้ๆ และตามประเภทของกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิ 
   (6) ประสานความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนในการรณรงค ์จดัการดา้นการใชน้ ้า โดยใชม้าตรการ
สิ่งจูง ใจและมาตรการด้ านราคา รวมทั ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึงปญัหาการ 
ขาดแคลนน ้า ตลอดจนสรา้งนิสยัใหป้ระชาชนช่วยกนัประหยดัการใชน้ ้า 
   (7) จดัให้มอีงค์กรกลางเพื่อการพฒันาทรพัยากรน ้าให้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ประสานแผนปฏบิตั ิ
และบรหิารจดัการทัง้ในกรณกีารขาดแคลนน ้า การป้องกนัอุทกภยัและการรกัษาคุณภาพน ้า 
 
4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือสนับสนุนการสร้างรากฐานการผลิตท่ี 
เข้มแขง็และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โดย 
  4.1 ลดบทบาทของภาครฐัจากการเป็นผู้ก ากบัดแูลและด าเนินการด้านการผลิต การค้า และการ
บริการ มาเป็นผูป้ระสานงาน โดยใหธุ้รกจิเอกชนและองคก์รชุมชนมสี่วนรว่มในการพฒันามากขึน้ 
  4.2 ปรบัระบบการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ จากที่มีล ักษณะเป็นรายโครงการระดับกรม มาเป็นการก าหนดสัดส่วนงบประมาณของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะแผนงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 
  4.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อน าไปสู่การเพิม่
อ านาจการต่อรองในการเจรจาการคา้ทุกระดบั โดย 
   (1) ปรบัโครงสร้างองค์กรการเจรจาการค้าให้เป็นเอกภาพในการก าหนดนโยบายการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ การศกึษาผลกระทบและมาตรการในการรองรบัและตอบโตท้างการคา้ รวมทัง้การประสาน
ท่าทขีองหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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   (2) จดัตัง้ระบบสนับสนุนใหก้บังานเจรจาการคา้ระหว่างหน่วยงานภาครฐั โดยพฒันาบุคลากรในองคก์ร
การเจรจาการคา้ให้มทีกัษะในการเจรจาต่อรอง พฒันาระบบขอ้มูลทางการคา้ระหว่างประเทศ และขอ้มูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทนัต่อเหตุการณ์ รวมทัง้สนับสนุนให้ภาคเอกชนและนักวิชาการมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศมากขึน้ 
  4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชนในการพฒันาประเทศ โดยมกีลไก
รองรบัระบบการร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชนให้มปีระสทิธภิาพและเกดิความต่อเนื่อง ใหม้กีารจดัตัง้
ส านักงานประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน เพื่อเป็นองคก์รกลางท าหน้าทีป่ระสานนโยบาย 
และแผนพฒันาความร่วมมอืในระดบัชาต ิระดบัภาค และระดบัจงัหวดั โดยออกระเบยีบส านักนายกรฐั -
มนตรเีพื่อรองรบัระบบความร่วมมอืเป็นทางการอย่างถาวร ตลอดจนเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององค์กร
ภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้มกีารรวมตวัเป็นองค์กรเดยีวกนัเพื่อประสานงานกบัภาครฐัเป็นไปอย่างมี 
เอกภาพและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
  4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรพัยากรความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยให้มรีะบบและ 
กลไกการประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมทัง้บทบาทและแนวทางการร่วมมอืกบัองคก์รความ
ช่วยเหลือต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรความช่วยเหลือจากต่างประ เทศสอดคล้องกับ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 และมกีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  4.6 ให้มีคณะกรรมการระดับนโยบายท่ีมีเอกภาพเป็นการถาวร  ร ับผิดชอบการพัฒนา 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อท า 
หน้าทีก่ ากบั ประสานนโยบาย แผนงาน และการจดัสรรทรพัยากรสนบัสนุนใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  4.7 ให้มีคณะกรรมการระดบันโยบายรบัผิดชอบการพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้างเป็นการเฉพาะ 
เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายส่งเสรมิและการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิก่อสรา้งของคนไทย 
  4.8 ปรบับทบาทของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไปสู่การพฒันาและปรบัปรงุแหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศ ตลอดจนเป็นแกนกลางในการแก้ไขปญัหาของธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และให้
หน่วยงานในท้องถิน่สรา้งกลไกการพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสถานที่ท่องเที่ยวในระดบั 
พืน้ทีเ่พื่อระดมความรว่มมอืจากประชาชนและชุมชนในทอ้งถิน่ในการพฒันาคุณภาพของแหล่งท่องเทีย่ว 
  4.9 ให้มีกฎหมายการป้องกนัการผกูขาด เพื่อสนับสนุนระบบการแข่งขนัเสร ีโดยก าหนดกตกิาที่ 
ชดัเจนเพื่อให้ธุรกจิขนาดเลก็สามารถแข่งขนักบัธุรกจิขนาดใหญ่อย่างเป็นธรรม รวมทัง้พฒันาระบบการ 
คุ้มครองผู้บรโิภค โดยมรีะบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการผลติและตวัสนิค้าที่ผู้บรโิภคสามารถ  
ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 
5. พฒันารฐัวิสาหกิจ เพ่ือลดบทบาทของรฐัในการเป็นเจ้าของรฐัวิสาหกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ โดย 
  5.1 เพ่ิมบทบาทภาคเอกชน เพื่อให้รฐัวสิาหกิจเป็นเครื่องมอืในการเสรมิสร้างระบบเศรษฐกิจที่ 
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เขม้แขง็ โดยให้มกีารตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการตามแผนงานและเป้าหมายในการลดบทบาท
การเป็นเจา้ของรฐัวสิาหกจิ 
  5.2 สนับสนุนรฐัวิสาหกิจให้มีสถานะเป็นบริษทัมหาชน และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อให้
สามารถระดมทุนจากประชาชนไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
  5.3 จดัตัง้องคก์รกลางเป็นการถาวร เพื่อบรหิารนโยบายการเพิม่บทบาทภาคเอกชน และประสานการ
ปฏิบัติกับรัฐวิสาหกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้องค์กรก ากับรายสาขา รัฐวิสาหกิจที่มีการเพิ่ม 
บทบาทภาคเอกชนเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมทัง้แก่ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้การคุม้ครองผูบ้รโิภคในดา้น
ราคา ปรมิาณ และคุณภาพการบรกิาร 
  5.4 น าระบบประเมินผลการด าเนินงานมาใช้แทนการก ากบัดูแลในรายละเอียด เพื่อให ้
รฐัวสิาหกจิด าเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและคล่องตวั 
 



บทท่ี 2 
การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจของพืน้ท่ี 

 
การที่จะพฒันาเศรษฐกจิใหก้ระจายตวัไปในระดบัพื้นทีไ่ด้อย่างมัน่คงนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้อง

เสรมิสรา้งศกัยภาพของคนและชุมชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีใ่หส้ามารถปรบัตวัตามกระแสการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ดว้ยการสรา้งประสทิธภิาพใหแ้ก่ฐานการผลติทีม่อียู่แลว้และทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ในอนาคต 
ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพและการมงีานท า ให้สอดคล้องกับ  
ศกัยภาพของแต่ละพืน้ที ่ควบคู่ไปกบัการดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 

การพฒันาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ นอกจากจะต้องใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรยีบของ
สภาพภูมเิศรษฐกจิของพื้นทีแ่ลว้ยงัต้องมกีารบรหิารจดัการเชงิพื้นทีท่ีเ่ป็นเอกภาพและครบวงจรควบคู่ไป
กบัการพฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่นบัสนุนการพฒันาคนและการสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน รวมทัง้
การดแูลกลุ่มคนจนทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงและชุมชนแออดัใหส้ามารถพฒันาตวัเองไดใ้นระยะยาวซึง่จะส่งผลให้
การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิของพืน้ทีแ่ละคนที่อาศยัในพืน้ทีส่ามารถเกื้อหนุนซึ่งกนัและกนัได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
1. การบริหารจดัการพื้นท่ีเพ่ือการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจ 
   1.1 พฒันากลุ่มจงัหวดัที่มศีกัยภาพทางภูมเิศรษฐกจิร่วมกนัทัง้ทางด้านทรพัยากร และโครงสรา้งการ
ผลติ โดยเปิดโอกาสใหค้นในพืน้ทีเ่ขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการวางแผนและจดัการตัง้แต่ตน้ 
   1.2 สนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการพฒันาพื้นที่ภูมภิาคและชนบทโดยปรบันโยบายส่งเสรมิการ 
ลงทุนใหย้ดึปจัจยัเชงิพืน้ทีเ่ป็นเกณฑห์ลกัในการส่งเสรมิการลงทุนใหส้อดคล้องกบันโยบายการจดัการเชงิ
พืน้ที ่
   1.3 กระจายบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานทางสงัคม โดยเฉพาะการศกึษาที่ได้มาตรฐานทดัเทยีมกบัการ
ให้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครไปสู่พื้นที่ในภูมภิาคและชนบท เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของคน และ
หยุดยัง้การอพยพเข้าเมอืงใหญ่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถสูงกระจาย
ออกไปตัง้ถิน่ฐานตามพืน้ทีต่่างๆ ได ้ 
   1.4 พฒันาโครงข่ายโครงสรา้งพื้นฐานทัง้ทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ให้ประสานเป็นโครงข่ายที่
สนบัสนุนการพฒันาชุมชนเมอืงและชนบทอยา่งเป็นระบบ 
   1.5 เสรมิสร้างฐานชุมชนเมอืงที่มอียู่ให้เข้มแขง็ยิง่ขึ้น รวมทัง้กลุ่มเมอืงใหม่ที่จะเกิดขึ้น ทัง้ในภาค  
มหานคร กลุ่มจงัหวดั ศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาคและบรเิวณเมอืงชายแดน พื้นที่เขตเศรษฐกจิใหม ่
และพืน้ทีชุ่มชุมเมอืงใหม ่
   1.6 จดัใหม้รีะบบการวางแผนและประสานงานการพฒันาแบบบูรณาการ โดย 
   (1) สนับสนุนใหเ้มอืงทีเ่ป็นชุมชนศูนยก์ลางของพืน้ที ่สามารถท าหน้าทีเ่ป็นฐานรองรบัและกระจายการ
พฒันาไปสู่ชุมชนโดยรอบ มกีารจดัระเบยีบเมอืงและชุมชนทีด่ ีโดยมกีารวางผงัเมอืง ระบบสาธารณูปโภค 
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ป้องกนัและควบคุมปญัหาสิง่แวดล้อม รวมทัง้การสนับสนุนทางด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกจิและ
บรกิารทางสงัคม เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ของชุมชนศูนย์กลางได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมโีครงข่าย
โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกบัชุมชนโดยรอบ และเมอืงอื่นๆ ในพื้นที่เพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิและสงัคม 
   (2) ยดึแนวทางการประสานแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของกลุ่มจงัหวดัที่เกี่ยวขอ้งในการพฒันา 
พื้นที่เฉพาะเป็นหลกัในการจดัสรรทรพัยากรในการพฒันาของภาครฐั และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รชุมชนใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
   (3) เพิม่ขดีความสามารถขององคก์รทอ้งถิน่ในทุกระดบัในการวางแผนการจดัการและงบประมาณ เพื่อ
การประสานความร่วมมอืและผนึกก าลงักบัภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน และองค์กรชุมชนทัง้ภายใน
และภายนอกในการพฒันา 
 
2. การพฒันาพื้นท่ีและชุมชนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 
   2.1 การพฒันาพื้นท่ีอนุภาคและพื้นท่ีชายแดน เพื่อเพิม่ความเขม้แขง็และโอกาสทางเศรษฐกจิของ
พืน้ที ่เมอืง ชุมชน และคนในพืน้ที ่โดยสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เมอืงทีเ่ป็นชุมชนศูนยก์ลางของอนุภาคและ
เมอืงชายแดน ซึ่งมศีักยภาพที่จะเป็นประตูการค้าติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาตใิห้สามารถ
เชื่อมโยงกบัชุมชนศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของประเทศ และเปิดตดิต่อเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่มประเทศอนิโดจนี กลุ่มประเทศอาเซยีน และนานาชาตไิดม้ากขึน้ อนัจะเป็นการพฒันาฐานการผลติใหม่
ของประเทศในระยะยาวต่อไป 
     (1) พื้นท่ีภายใต้ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการพฒันาความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ เมอืง และชุมชน ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และ  
ส่งผลเชื่อมโยงถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภายใต้โครงการพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลภาคใต้ โดยอาศยัความ 
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านการค้า การลงทุน พลงังาน และโครงข่ายโครงสร้าง  
พืน้ฐาน 
     (2) พื้นท่ีภายใต้ความร่วมมืออนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง 6 ประเทศ (กมัพูชา ลาว เมียนมาร ์ไทย 
เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนาน)) เพื่อสนับสนุนการสรา้งอาชพีและการมงีานท าของคนที่อาศยัอยู่ใน
พืน้ที่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตกของประเทศ เป็นการพฒันา
ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของอนุภาคและกลุ่มจงัหวดัต่างๆ เพื่อกระจายความเจรญิไปยงัเมอืงศูนยก์ลางและ
เมอืงชายแดน ซึง่จะเป็นตวักลางในการถ่ายทอดผลการพฒันาไปยงัพืน้ทีโ่ดยรอบ รวมทัง้การพฒันาพืน้ทีท่ี่
มศีกัยภาพสูงในการตดิต่อและร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบ้านในด้านการลงทุน การค้า การ
ท่องเทีย่ว และโครงขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน 
     (3) พื้นท่ีภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุทวีป (ไทย อินเดีย ศรีลงักา บงัคลาเทศ และ
เมียนมาร)์ ซึง่จะพฒันาความร่วมมอืดา้นการคา้ อุตสาหกรรม พลงังาน การบนิ และโครงข่ายการเดนิเรอื 
โดยอาศยัโครงสร้างพื้นฐานที่จะพฒันาขึน้บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนั เป็นฐานเศรษฐกิจที่จะส่งผลถึง 
พืน้ทีภ่าคใตแ้ละดา้นตะวนัตกของประเทศ 
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   2.2 การพฒันาพื้นท่ีชายฝัง่ทะเลตะวนัออก เพื่อเพิม่ขดีความสามารถของพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก
ให้สมบูรณ์ และพร้อมที่จะรองรับการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายประชากร 
โดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไปตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีน่ี้ได้เพิม่ขึน้ ควบคู่ไปกบัการยกระดบั
ให้เป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงทางอากาศกบันานาชาต ินอกเหนือจากทางทะเล 
โดย 
     (1) พฒันาโครงขา่ยระบบการขนส่งต่อเนื่องจากทีม่อียูแ่ลว้ ดงันี้  
        (1.1) พัฒนาโครงข่ายถนนสายใหม่เชื่อมโยงพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวันออกกับภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และกลุ่มประเทศอนิโดจนี และก่อสรา้งถนนสายรอง เพื่อเปิดพื้นทีใ่หม่ที่มี
ศกัยภาพและพฒันาเป็นเขตอุตสาหกรรมและชุมชนเชื่อมโยงกบัท่าเรอืแหลมฉบงัและมาบตาพุด 
        (1.2) ลงทุนระบบรถไฟความเรว็สูงเพื่อเพิม่คุณภาพชวีติทีด่ใีนการเดนิทางของประชาชนเชื่อมโยง
กรงุเทพมหานครกบัท่าอากาศยานสากลกรงุเทพแห่งที ่2 และแหล่งชุมชนชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก 
     (2) สนับสนุนให้มกีารจดัตัง้นิคม/เขตอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในพื้นที่ตอนในที่มี 
ศกัยภาพ เพื่อส่งเสรมิการลงทุนและจา้งงาน 
     (3) พฒันาท่าเรอืพาณิชยใ์นพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกให้เป็นท่าเรอืหลกัของประเทศแทนท่าเรอื
คลองเตยภายในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 และพฒันาท่าเรอืมาบตาพุดระยะที ่3 และ 4 ใหแ้ลว้เสรจ็
ในช่วง 5 ปีต่อไป เพื่อเป็นฐานเศรษฐกจิหลกัทีจ่ะรองรบัการจา้งงานของประชากรในพืน้ที ่ควบคู่ไปกบัการ 
ดแูลรกัษาสภาวะแวดลอ้มทีด่ใีหค้งไว ้
     (4) พฒันาสนามบนิอู่ตะเภาเพื่อประโยชน์ในเชงิพาณิชยใ์หม้ากขึน้ และสนับสนุนภาคเอกชนใหเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมพัฒนาการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการขนส่งทางอากาศ และความ  
กา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิการบนิ 
     (5) พฒันาแหล่งน ้า ระบบผลิตและจ าหน่ายน ้า ทัง้ในด้านปรมิาณและคุณภาพให้เพียงพอและ  
ทัว่ถงึส าหรบัชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม โดยสนบัสนุนใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนรว่มมากขึน้ 
     (6) จดัให้มพีื้นที่เพื่อการพฒันาบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานทางสังคมด้านการศกึษา สาธารณสุข การ
ฝึกอบรมควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับประชาชนที่อพยพ  
เคลื่อนยา้ยจากทีต่่างๆ เขา้มาท างานและอยูอ่าศยัอย่างถาวรและใหป้ระชาชนไดร้บัผลจากการพฒันาอย่าง
สมบรูณ์  
     (7) จดัระบบกลไกการบรหิารจดัการพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกให้เกิดความคล่องตวัและมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และน าไปสู่การมอีงค์กรถาวรที่มเีอกภาพ ท าหน้าที่ก ากบัดูแลการวางแผน การ
พฒันาและการบรหิารจดัการภายในพืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     (8) พฒันาระบบกลไกเพื่อสร้างกระบวนการให้ประชาชนและชุมชนในระดบัพื้นที่ ได้เข้ามาม ี
ส่วนรว่มในการจดัท าแผนงานการพฒันาของรฐัและตดิตามความกา้วหน้าของโครงการต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง 
 



 82 

   2.3 การพฒันาพื้นท่ีชายฝัง่ทะเลภาคใต้ เพื่อเพิม่สมรรถนะการขนส่งทางทะเลของประเทศไทย โดย
อาศยัศกัยภาพดา้นภมูเิศรษฐกจิตอนใตใ้นการพฒันาสะพานเศรษฐกจิ ดว้ยระบบคมนาคมขนส่งสมยัใหม่ที่
มปีระสทิธภิาพ เชื่อมโยงทะเลอนัดามนักบัอ่าวไทย อนัจะเป็นการเปิดประตูเศรษฐกจิใหม่ของประเทศออก
สู่ทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย และช่วยส่งเสรมิโอกาสของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
เศรษฐกจิกลุ่มเอเซยีตะวนัออกและกลุ่มเอเซยีใต ้ดงันี้ 
     (1) พฒันาโครงขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐานหลกั นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรอื และเขตชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละควบคุมคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
        (1.1) ริเริ่มการพัฒนาท่าเรอืน ้าลึกชายฝ ัง่ทะเล ทัง้ฝ ัง่ตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้ใน 
พืน้ที่ทีเ่หมาะสม และจดัระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทะเลอนัดามนักบัอ่าวไทยเพื่อการขนส่งสนิคา้และ
กระจายความเจรญิไปสู่ภาคใต้ 
        (1.2) พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ทัง้ทางถนน รถไฟ และท่อน ้ามนั และถนนเชื่อมทะเล 
อนัดามนักบัอ่าวไทย พรอ้มทัง้โครงขา่ยถนนรองรบัใหส้อดคลอ้งกบัผงัเมอืง 
     (2) สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนั อุตสาหกรรม
ปิโตรเลยีม อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทัง้การพฒันาโครงการโครงสรา้งพืน้ฐาน
ต่างๆ 
     (3) ประสานความร่วมมอืกับประชาชนในพื้นที่ในการจดัหาที่ดิน และการพัฒนาแหล่งน ้ าเพื่อ  
รองรบัการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใตใ้นระยะเริม่แรกและระยะยาว 
     (4) วางระบบบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดมาตรการทีเ่ขม้งวดเพื่อ
สนับสนุนการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวกระบี่ พงังา 
ภเูกต็ และทะเลโดยรอบเกาะสมยุ 
     (5) จดัใหม้กีลไกการบรหิารและจดัการพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต ้โดยมอีงคก์รทีม่เีอกภาพ เพื่อท าหน้าที่
พฒันา บรหิาร และประสานการปฏบิตักิารตามแผนพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลภาคใต้อย่างเป็นระบบ โดยให้
ประชาชนและชุมชนในระดบัพื้นที่ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผนงานการพฒันาของรฐัและการ
ตดิตามความกา้วหน้าของโครงการอยา่งต่อเนื่อง 
     (6) จดัให้มพีื้นที่เพื่อการพฒันาบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานทางสงัคม ด้านการศกึษา สาธารณสุข การ
ฝึกอบรมควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนได้รบัผลจากการ
พฒันาอยา่งสมบรูณ์ 
 
   2.4 การพฒันาพื้นท่ีชายฝัง่ทะเลตะวนัตก เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางรองรบัการกระจายความเจรญิออกจาก
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ไปสู่ภมูภิาคอกีพืน้ทีห่นึ่งนับตัง้แต่ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 (2540-2544) 
เป็นต้นไป ด้วยการริเริ่มพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสู่ฝ ัง่ทะเลอันดามันในเมียนมาร์ และพัฒนา 
อุตสาหกรรมทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตจิากเมยีนมารเ์ป็นเชื้อเพลงิในบรเิวณตอนบนของพื้นทีค่วบคู่ไปกบัการเร่ง
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ใหก้ารสนบัสนุนภาคเอกชนในการพฒันาอุตสาหกรรมเหลก็สมบูรณ์แบบและท่าเรอืน ้าลกึในบรเิวณตอนใต้
ของพืน้ที ่โดย 
     (1) จดัท าแผนแม่บทการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก เน้นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การบรหิารและ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบับทบาททางเศรษฐกจิในแต่ละกลุ่มพืน้ที่ 
     (2) เรง่จดัท าแผนปฏบิตักิารโครงสรา้งพืน้ฐานหลกั เช่น น ้า ถนน ไฟฟ้า และท่าเรอื เพื่อสนับสนุนการ
ลงทุนทีส่นองตอบนโยบายกระจายอุตสาหกรรมไปในพืน้ที ่
     (3) ศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาพืน้ทีเ่ชื่อมโยงไทย-เมยีนมาร ์บรเิวณทีเ่ป็น
ประตูออกสู่ทะเลอนัดามนั 
     (4) วางระบบบรหิารและการจดัการพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก โดยมอีงค์กรท าหน้าที่ในการประสาน
และผลกัดนัใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
   2.5 การพฒันาพื้นท่ีภาคมหานคร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ชุมชน
ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ชุมชนอนุภาคกลางตอนบน และชุมชนอนุภาคตะวนัตก เพื่อใหเ้ป็นฐานเศรษฐกจิที่
เกื้อหนุนซึ่งกนัและกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารก าหนดแนวทางการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ตลอดจนมกีารประสานการจดัการใช้ประโยชน์ที่ดินและการลงทุนโครงข่ายโครงสร้าง  
พืน้ฐานทีส่อดคลอ้งกนั เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพของฐานการผลติหลกัของประเทศและยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของคนในภาคมหานคร ดงันี้ 
     (1) จดัระเบยีบการขยายตวัของชุมชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อพฒันาใหค้นเป็นศูนย์
ธุรกจิ การเงนิ การคา้ และศูนยข์า่วสารขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 
        (1.1) ชุมชนใจกลางเมอืงมหานคร โดยพฒันาฟ้ืนฟูเกาะรตันโกสนิทร์ตามแผนแม่บท ได้แก่ การ
ฟ้ืนฟูชุมชนเมอืงเดมิที่เสื่อมสภาพ การจดัระเบยีบการก่อสรา้งและขยายตวัของย่านธุรกจิการคา้และที่อยู่
อาศยัทีเ่ป็นอาคารสงู โดยยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มชุมชนทีด่ใีหค้งไว้ 
        (1.2) ชุมชนชานมหานคร โดยวางแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มปีระสิทธิภาพเชื่อมโยง 
ชุมชนชานมหานครกบัพืน้ทีชุ่มชนใจกลางมหานคร พรอ้มทัง้จดัโครงข่ายโครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ด้มาตรฐาน
ส าหรบัการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัศูนยร์าชการ ตลอดจนจดัระเบยีบศูนยธ์ุรกจิการคา้ทีจ่ะช่วยรองรบักจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของชุมชนชานมหานคร เพื่อบรรเทาความแออดัของใจกลางเมอืงมหานครได้ 
        (1.3) ชุมชนเมอืงใหม่ในพืน้ทีร่อบนอกกรุงเทพมหานคร โดยเป็นชุมชนเมอืงใหม่ทีม่ศีกัยภาพ เป็น
แหล่งสรา้งงาน และสามารถรองรบัการกระจายกจิกรรมและการลงทุนจากกรุงเทพมหานคร โดยมกีารจดั
โครงขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดม้าตรฐานสากล พรอ้มทัง้ด าเนินการเพื่อใหม้คีุณภาพชวีติและสิง่แวด-ลอ้มที่
ดคีวบคู่กนัไป 
     (2) พฒันาชุมชนพืน้ทีต่อนในชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก โดยเฉพาะบรเิวณจุดตดัถนนทางหลวงกบัสถานี
รถไฟ โดยการพฒันาชุมชนเมอืงที่เป็นระบบทัง้ด้านการใช้ที่ดนิ โครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคมเพื่อบรกิารชุมชนเมอืงต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์อย่างทัว่ถงึ 
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     (3) พฒันาชุมชนอนุภาคกลางตอนบนและชุมชนอนุภาคตะวนัตกโดยแบ่งเขตการใช้ที่ดนิเพื่อที่อยู่
อาศยั พาณชิยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยครอบคลุมถงึพืน้ที่ระดบัจงัหวดั เพื่อใหก้ารด าเนิน-
งานเป็นระบบและไมเ่กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรม 
     (4) แก้ไขปญัหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทุก
กลุ่มและสงัคมใหด้ขีึน้ โดยมแีนวทางดงันี้ 
        (4.1) ให้ความส าคญัล าดบัแรกต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เตรยีมการ
ขยายโครงข่ายออกไปยงัชุมชนชานเมอืงรอบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความสะดวกในการเดนิทางของ
ประชาชน และช่วยลดการใชร้ถส่วนบุคคลในการเดนิทางเขา้ออกในเขตกรงุเทพมหานคร 
        (4.2) ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบรถไฟฟ้าเป็นปจัจยัสนับสนุนการพฒันาชุมชนชาน
มหานคร ชุมชนเมอืงใหม่ และศูนยธ์ุรกจิใหก้ระจายออกไปอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความแออดัภายในเมอืง
และเพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของประชาชน 
        (4.3) จดัให้มสีถานีกลางระบบขนส่งในย่านใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ในการอ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารที่ดแีก่ประชาชน ทัง้นี้ 
รวมถงึการจดัระบบอ านวยความสะดวกในการใชบ้รกิารทัง้ในเขตย่านสถานีและการเขา้ถงึยา่นสถานี 
        (4.4) สนับสนุนให้หน่วยงานของภาครฐัและเอกชนยา้ยแหล่งกจิกรรมทางเศรษฐกจิขนาดใหญ่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการขนส่งเป็นจ านวนมากในพื้นที่ย่านธุรกิจชัน้ในที่แออัดคบัคัง่ รวมทัง้หน่วยงานราชการให้
กระจายออกไปอยู่พื้นที่ที่จดัเตรยีมไว้นอกกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และส่งเสรมิให้มกีารพฒันา  
ศูนยก์ลางธุรกจิพรอ้มกบัแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั เพื่อใหก้ารพฒันาพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
        (4.5) จดัระบบการจราจร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใชร้ถและใชถ้นนใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ
ในย่านธุรกิจและเขตชานเมอืง รวมทัง้น าเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยเฉพาะการสื่อสารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามบีทบาทในการจดัระบบจราจรให้มากขึ้น ตลอดจนการบงัคบัใช้กฎหมาย
จราจรอย่างเขม้งวด และการร่วมมอืกนัระหว่างรฐักบัประชาชน องค์กรพฒันาเอกชน ในการรณรงค์สรา้ง
จติส านึกใหผู้ข้บัรถมวีนิยัการจราจรอยา่งเคร่งครดั 
        (4.6) จดัใหม้โีครงขา่ยถนนเลีย่งเมอืงรอบเขตกรุงเทพมหานครใหเ้ชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเขา้กบัถนน
วงแหวน เพื่อช่วยลดความแออดัของการจราจรในเขตกรงุเทพมหานคร 
     (5) ก าหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหเ้กดิประสทิธภิาพ โดย 
        (5.1) ก าหนดพืน้ทีเ่พื่อใช้ในการระบายน ้าในฤดูน ้าหลาก เพื่อบรรเทาปญัหาน ้าท่วมขงับรเิวณดา้น
ตะวนัออกและดา้นตะวนัตกของแมน่ ้าเจา้พระยา ตัง้แต่จงัหวดัอ่างทองจนถงึสมทุรปราการ 
        (5.2) ก าหนดพืน้ทีร่อยต่อระหว่างชุมชนเมอืงใหม้คีวามหนาแน่นน้อย และในระยะยาวรกัษาไวเ้ป็น
พืน้ทีน่ ้าหลากเพื่อป้องกนัน ้าท่วมในเขตเมอืง 
        (5.3) ก าหนดให้มีพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และพื้นที่สีเขียว เพื่ อพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ทาง 
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม และเพิม่พืน้ทีส่วนสาธารณะขนาดต่างๆ 
        (5.4) รฐัเป็นแกนน าในการปรบัปรุงพืน้ฟูเมอืง โดยน าเอาทีด่นิของส่วนราชการทีย่งัใชป้ระโยชน์ไม่
เตม็ทีม่าพฒันาเป็นสวนสาธารณะส าหรบัประชาชน และถนนเพื่อช่วยแกไ้ขปญัหาจราจร 
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     (6) ประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและประชาชนในการจดัการด้านผงัเมอืงอย่างเป็นระบบและ
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบตัิ ควบคู่ไปกับการส่งเสรมิให้ท้องถิ่นมบีทบาทหลกัในการพัฒนาและการ  
จดัท างบประมาณอยา่งมขีัน้ตอน 
 
3. การจดัให้มีองคป์ระกอบของชุมชนท่ีสมบูรณ์ โดยรฐัสนับสนุนใหค้นในพืน้ที่มสี่วนร่วมในกระบวน-
การวางแผนและจดัการกนัเอง 
 
   3.1 สนับสนุนให้มกีลไกและองค์กรระดบัท้องถิน่เพื่อเป็นแกนกลางในการจดัท าผงัเมอืงรวม ผงัเมอืง
เฉพาะของชุมชนและแผนแมบ่ทการพฒันาชุมชนชายแดน 
   3.2 สนบัสนุนใหม้รีะบบโครงขา่ยคมนาคมขนส่งทีเ่ชื่อมโยงกนัระหว่างชุมชนศูนยก์ลางต่างๆ และชนบท 
   3.3 น าทีด่นิของรฐัในเมอืง โดยเฉพาะทีด่นิทีย่งัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์มาพฒันาใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์อย่าง
สมดุลระหว่างกจิกรรมทางเศรษฐกจิและโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของชุมชน 
 
4. การรกัษาสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเมือง 
   4.1 จดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาสิง่แวดลอ้มเมอืงและแผนปฏบิตักิาร เพื่อจดัการแก้ไขปญัหาสิง่แวด-ลอ้ม
เมอืงตามล าดบัความส าคญัของปญัหา ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนจดัท าแผนการลงทุนเพื่อให้
สามารถแกไ้ขปญัหาและพฒันาสิง่แวดลอ้มเมอืงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   4.2 ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนมสี่วนร่วมในการลงทุนพฒันาและแก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้มเมอืงมากขึน้ ดว้ย
การน ามาตรการส่งเสรมิการลงทุนมาใช้กบักจิการด้านการควบคุม ป้องกนัและแก้ไขมลพษิที่ภาคเอกชน
เป็นผู้ด าเนินการ รวมทัง้พจิารณาสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อลดภาระการลงทุนของ
ภาคเอกชน 
   4.3 พจิารณาให้มกีารจดัท าประชาพจิารณ์ก่อนประกาศเขตอนุรกัษ์และคุ้มครองสิง่แวดล้อม และการ
ด าเนินโครงการพฒันาขนาดใหญ่ของรฐัที่จะมผีลต่อสาธารณชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อสรา้งความ  
เข้าใจและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มสี่วนเกี่ยวข้องรวมตลอดทัง้ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ 
จดัการมากขึน้ 
   4.4 เตรยีมการป้องกนัและควบคุมปญัหาสิง่แวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของชุมชนเมอืงในเมอืง
ศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาคและเมอืงชายแดน โดยให้มแีนวทางควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดนิอย่างมี
ประสทิธภิาพ ตลอดจนใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมมลพษิ การอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย 
และการรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
   4.5 ปรบัสภาพแวดล้อมในชุมชนแออัด ให้เหมาะสมและขยายบรกิารสงัคม ให้เข้าถึงชุมชนอย่าง  
กวา้งขวาง รวมทัง้ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัโรคสงัคมเมอืงต่างๆ โดยเฉพาะโรคเอดสแ์ละการป้องกนั
ปญัหามลภาวะพษิ 
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5. การแก้ไขปัญหาชุมชนแออดั และยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนจนในเมือง การสรา้งโอกาสใหแ้ก่
ชุมชนและคนจนในเมอืง เพื่อแก้ไขปญัหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่าง 
รวดเรว็ทีผ่่านมา จ าเป็นต้องยกระดบัคุณภาพชวีติของคนจนทีอ่ยู่ในเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ โดยการ
พฒันาที่อยู่อาศยั อาชพี รายได้ บรกิารสงัคม และสุขาภบิาลสิง่แวดล้อม เพื่อใหชุ้มชนและคนจนในเมอืง
สามารถก่อรา่งสรา้งตวัและช่วยเหลอืตนเองต่อไปไดอ้ยา่งถาวร โดยมแีนวทางพฒันาดงันี้ 
   5.1 ให้มีคณะกรรมการประสานการพฒันาชุมชนเมืองระดบัชาติ เพื่อก าหนดนโยบาย ประสานและ
ก ากับดูแลการด าเนินงานและงบประมาณในการพัฒนาชุมชนแออัด และคนจนในเมืองอย่างเป็น  
เอกภาพ โดยมรีะเบยีบส านักนายกรฐัมนตรรีองรบัและมผีูแ้ทนจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้การประสาน
กบัคณะกรรมการในระดบัทอ้งถิน่ต่างๆ อยา่งใกลช้ดิ 
   5.2 การเพ่ิมบทบาทของภาครฐัในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออดัและคนจนในเมือง 
     (1) จดัตัง้กองทุนพฒันาชุมชนเมอืง โดยสนับสนุนดา้นสนิเชื่อและอื่นๆ ส าหรบัการแก้ปญัหาดา้นทีอ่ยู่
อาศัย อาชีพ สภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัย และการรื้อย้ายชุมชน เพื่อให้การแก้ไขปญัหาและ 
ปรบัปรงุพฒันาชุมชนแออดัและคนจนในเมอืงสามารถด าเนินการไดอ้ย่างกวา้งขวาง ครบวงจรและต่อเนื่อง 
     (2) สนับสนุนให้มกีารพจิารณาจดัใหม้กีฎหมายเกี่ยวกบัชุมชนแออดั รวมทัง้ปรบัปรุงแก้ไขกฎหมาย
ระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชนแออดัและคนจนในเมอืง ตลอดจนปรบัวธิกีารจดัสรรงบประมาณ
ใหล้งสู่ชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 
     (3) จดัท าแผนการพฒันาและจดัหาที่อยู่ที่เหมาะสมของชุมชนแออัด แรงงานอุตสาหกรรมและ 
คนจนในเมอืง รวมทัง้แผนป้องกนัการเกดิชุมชนแออดั โดยให้ชาวชุมชนมบีทบาทส าคญัในการจดัเตรยีม
แผนไวล้่วงหน้ารว่มกบัเจา้ของทีด่นิและหน่วยงานทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมหีน่วยงานภายนอกอื่นๆ ร่วมให้
การสนับสนุน รวมทัง้การพจิารณาน าที่ดนิของรฐัที่ยงัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์เตม็ที่มาใช้ประโยชน์ให้เกดิความ
สมดุลทัง้ในเชงิเศรษฐกจิและการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัของคนจนในเมอืง 
     (4) ใชม้าตรการภาษสี่งเสรมิการมทีีอ่ยูอ่าศยัของผูม้รีายไดน้้อย เช่น เพิม่ค่าลดหย่อนภาษเีงนิไดบุ้คคล
ธรรมดาในส่วนค่าดอกเบีย้เงนิกูท้ีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อย เป็นตน้ 
   5.3 พฒันาขีดความสามารถของชุมชนแออดัเพ่ือเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมในการพฒันา 
     (1) ส่งเสรมิความรู้ทกัษะในการจดัการทางการเงนิของชาวชุมชนและกลุ่มออมทรพัย์ในชุมชนให้
เขม้แขง็ และสามารถสรา้งโอกาสการระดมเงนิทัง้จากแหล่งงบประมาณของรฐั ภาคเอกชนและแหล่งเงนิกู้
ในระบบเพื่อการพฒันาชุมชน อาชพี และทีอ่ยูอ่าศยัไดอ้ยา่งต่อเนื่องในระยะยาว 
     (2) ส่งเสรมิพฒันาชุมชนในด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยพฒันาฝึกอบรมผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่ ม
เยาวชนใหต้ระหนักถงึการปรบัปรุงพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมในชุมชน และระดมความร่วมมอืจากผู้อยู่
อาศยัในชุมชนใหด้ าเนินการพฒันารว่มกนักบัหน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ 
   5.4 จดัระบบองค์กรและหน่วยงานที่สามารถเอื้ออ านวยในการเจรจาตกลงเพื่อแก้ไขความขดัแย้ง 
ระหว่างเจา้ของทีด่นิและชาวชุมชนใหส้ิน้สุด และเป็นไปโดยราบรื่นสนัต ิตลอดจนจดัใหม้กีารประมวลความ 
อบรมและเพิม่พนูความช านาญเกีย่วกบักระบวนการแกไ้ขความขดัแยง้ดงักล่าว 
 



บทท่ี 4 
การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแขง็และมีเสถียรภาพ 

 
การทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิใหส้ามารถสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของคน เพื่อยกระดบัรายไดแ้ละ

ความเป็นอยูข่องประชาชนทุกกลุ่มใหด้ขีึน้ จ าเป็นตอ้งด าเนินนโยบายเศรษฐกจิเพื่อใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัใน
ระดบัที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มกีารจ้างงานเต็มที่และมรีายได้พอที่จะใช้ในการพฒันาคุณภาพชวีติของ 
คนไทยในระยะยาว เป็นเศรษฐกิจที่ม ัน่คง สนับสนุนการด าเนินธุรกิจและการด ารงชีวติของประชาชน  
ตลอดจนมกีารใชท้รพัยากรของประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยมแีนวทางดงัต่อไปนี้  
 
1. การเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   1.1 รกัษาเสถียรภาพของระดบัราคาผูบ้ริโภค โดยด าเนินนโยบายการเงนิการคลงั โดยเฉพาะนโยบาย
ภาษแีละขนาดของงบประมาณรายจ่ายใหเ้หมาะสมและไม่สรา้งแรงกดดนัต่อระดบัราคาที่ก่อให้เกดิความ
เดอืดรอ้นต่อประชาชน 
   1.2 เพ่ิมระดบัเงินออมของประเทศ โดย 
     (1) ด าเนินมาตรการการเงนิการคลงัเพื่อลดพฤตกิรรมการใชจ้่ายทีฟุ่่มเฟือยของประชาชนควบคู่ไปก้บ
การปลกูฝงัและรณรงคใ์หเ้กดิค่านิยมการออมในหมูป่ระชาชนทัว่ไป 
     (2) ใชม้าตรการภาษสี่งเสรมิใหม้กีารออมมากขึน้โดยเฉพาะในภาคครวัเรอืน และพฒันาเครื่องมอืและ
กลไกการออมในลกัษณะผูกพนับงัคบัในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้พฒันาตลาดตราสารทางการเงนิระยะยาว
โดยเฉพาะพนัธบตัรรฐับาลและรฐัวสิาหกจิ และการขยายสาขาของสถาบนัการเงนิไปสู่ภูมภิาคใหม้ากขึน้ 
     (3) พฒันาตลาดตราสารหนี้ทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อใหป้ระชาชนและธุรกจิมทีางเลอืกในการออมและ
การระดมทุนมากขึน้ 
   1.3 ลดการขาดดลุบญัชีเดินสะพดั โดย 
     (1) ลดการขาดดุลการคา้ โดยลดการพึง่พาการน าเขา้ดว้ยการส่งเสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติ
สนิคา้ขัน้กลางและสนิคา้ทุนในประเทศใหม้ากขึน้ 
     (2) เพิม่ความสามารถในการสรา้งรายไดภ้าคบรกิาร เพื่อชดเชยการขาดดุลการคา้ โดย 
        (2.1) ส่งเสรมิและรณรงคใ์หค้นไทยใชส้นิคา้ไทยและท่องเทีย่วภายในประเทศใหม้ากขึน้ 
        (2.2) เพิม่สทิธปิระโยชน์ด้านภาษีเพิม่ขึ้น เพื่อจูงใจให้เอกชนลงทุนในด้านการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยภีายในประเทศ 
        (2.3) ให้สทิธปิระโยชน์ด้านต่างๆ และใช้มาตรการด้านการเงนิ เพื่อสนับสนุนการพฒันากองเรอื
พาณชิยนาวไีทยและธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง  
        (2.4) พัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ
ประกนัภยั ธุรกจิการก่อสรา้ง และธุรกจิการเงนิใหข้ยายการลงทุนไปในต่างประเทศมากขึน้ 
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2. การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาระบบการเงนิและตลาดทุน เพื่อให้
เอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกจิทัง้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร ให้มคีวามแขง็แกร่งสามารถ
แขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก ดงันี้ 
 
   2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมบทบาทของระบบการเงิน โดย 
     (1) ใชเ้ครื่องมอืนโยบายการเงนิ การคลงั และตลาดทุน เพื่อใหเ้กดิการจดัสรรทรพัยากรการเงนิไปสู่
ภาคการผลติทีม่ผีลติภาพสงูและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ เสรมิสรา้งศกัยภาพการผลติ โดยการเพิม่ผลติ
ภาพของแรงงานและประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร 
     (2) เพิม่จ านวนสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศและสถาบนัการเงนิต่างประเทศที่เขา้มาด าเนินธุรกจิใน
ประเทศเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสรมิการแข่งขนัในระบบการเงนิ รวมทัง้เพื่อรองรบัการพฒันาประเทศ
ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิในภูมภิาคดว้ย 
     (3) ขยายขอบเขตการด าเนินงานของสถาบนัการเงนิ โดยใหส้ถาบนัการเงนิเอกชนมกีารด าเนินธุรกจิที่
หลากหลายมากขึน้ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
     (4) สนับสนุนให้สถาบนัการเงนิและระบบการเงนิมบีทบาทสนับสนุนนโยบายกระจายความเจรญิสู่
ภมูภิาค  
     (5) ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรทางการเงินของภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้มีการด าเนินการ 
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในดา้นน้ีใหม้ากขึน้ 
   2.2 เสริมสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงของระบบการเงินไทย 
     (1) แก้ไขขอ้จ ากดัและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการเงนิ โดยพฒันาตลาดหลกัทรพัยไ์ทยให้เป็น
ตลาดส าคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และพัฒนาตลาดเงินตราต่างประเทศให้มี
ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพ ตลอดจนการพฒันาองคก์รทางการเงนิใหม่ๆ เพื่อเพิม่ทางเลอืกการออม และ
การระดมเงนิทุนใหก้บัประชาชน 
     (2) พฒันาระบบช าระเงนิ โดยเพิม่ความคล่องตวัในการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการช าระเงนิ การ
ขยายขอบเขตการใชง้านของระบบการโอนเงนิรายใหญ่และรายย่อย  
   2.3 ปรบัปรงุประสิทธิภาพการก ากบัดแูลสถาบนัการเงินและระบบการเงิน โดย 
     (1) แก้ไขกฎหมายการเงนิใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป และพจิารณาออกกฎหมาย
ส าหรบัธุรกจิการเงนิใหม่ๆ  รองรบัการเปลีย่นแปลงของระบบการเงนิ 
     (2) ปรบัปรุงประสทิธภิาพการก ากบัดูแลสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจของรฐั และสถาบนัที่มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึ้นให้สอดคล้องกับระบบการเงินและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น แยกการควบคุม  
รฐัวสิาหกจิประเภทสถาบนัการเงนิออกจากระเบยีบการก ากบัและควบคุมรฐัวสิาหกจิทัว่ไป 
   2.4 พฒันาบุคลากรด้านการก ากบั ดูแลสถาบนัการเงินและการเสริมสร้างจรรยาบรรณในการ
ประกอบธรุกิจการเงิน 
     (1) ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รและพฒันาบุคลากรภาครฐัในการตดิตามพฒันาการของสถาบนัการเงนิ 
โดยเฉพาะบุคลากรดา้นการก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ 
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     (2) สนับสนุนการสรา้งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิทางการเงนิ โดยใหส้มาคมสถาบนัการเงนิ
ต่างๆ จดัท ามาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏบิตังิานและดแูลใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณดงักล่าว 
 
3. การพฒันาให้ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางทางการเงินและตลาดทุนเพ่ือเป็นแหล่งระดมเงินทุน
และเงินออม โดย 
   3.1 สนับสนุนกิจการวิเทศธนกิจ โดยปรบัปรุงสทิธปิระโยชน์ดา้นภาษแีละขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกจิของกจิการวเิทศธนกจิ 
   3.2 ผอ่นคลายปริวรรตเงินตราด้านการลงทุนในหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการระดม
ทุนจากตลาดทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศของบรษิทัต่างประเทศทีเ่ป็นกจิการของคนไทย หรอืกจิการ
ทีค่นไทยรว่มทุน 
   3.3 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยสนับสนุนการจดัตัง้กองทุนรวมส าหรบันักลงทุนชาว
ต่างประเทศ การจดัตัง้กองทุนรวมประเภทใหม่ๆ  เพื่อเป็นทางเลอืกแก่นกัลงทุน  
   3.4 พฒันาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินกบัประเทศเพ่ือนบ้านในภมิูภาค โดยจดัระบบการให้
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ และการใหกู้ย้มืหรอืรว่มลงทุนในโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิไทยและ
ประเทศเพื่อนบา้นในภมูภิาค 
   3.5 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมทางการเงินและลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการแข่งขนักบัต่างประเทศ และเพื่อขยายบทบาทในการใหบ้รกิารการเงนิแก่ประเทศอื่นๆ 
ในภมูภิาคอยา่งมปีระสทิธภิาพ 



บทท่ี 1 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตร ์

 

1. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อให้ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเป็นปจัจยัเกื้อหนุนการด ารงชวีติและการ
พฒันาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 จงึมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

 1.1 เพื่อให้มกีารใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติควบคู่ไปกบัการฟ้ืนฟูบูรณะให้
ทรพัยากรธรรมชาติมคีวามอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้ควบคุมรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมให้สามารถ
สนบัสนุนการพฒันาทางเศรษฐกจิและคุณภาพชวีติไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 1.2 เพื่อให้การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นไปอย่างมปีระสทิธิ-
ภาพ เกดิความสมดุลทัง้ในด้านระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม โดยใช้การร่วมมอืหลายฝ่าย 
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่มสี่วนร่วมมากขึน้ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ดูแลรกัษาสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองด้วยการสนับสนุนจากภาครฐั นักวิชาการ องค์กร
พฒันาเอกชน และองคก์รธุรกจิ 

2. เป้าหมาย 

 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมดงักล่าว
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 จงึเหน็ควรก าหนดเป้าหมายทีส่ าคญั ดงัน้ี 

 2.1 เป้าหมายเพ่ือสนับสนุนคณุภาพชีวิตท่ีดีของคนและชุมชน 

  (1) ฟ้ืนฟูบูรณะพืน้ทีป่่าเพื่อการอนุรกัษ์ใหไ้ดร้อ้ยละ 25 ของพืน้ทีป่ระเทศ 
และจดัท าเครือ่งหมายแนวเขตพืน้ทีป่า่อนุรกัษ์ใหแ้ลว้เสรจ็ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 

  (2) รกัษาพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อรกัษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชวีภาพใหค้งไวไ้มต่ ่ากว่า 1 ลา้นไร ่ในปีสุดทา้ยของแผนพฒันาฯ ฉบบั 8 

  (3) ส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินรปูแบบของป่าชุมชนเพื่อการ
อนุรกัษ์พฒันาสภาวะแวดลอ้มและคุณภาพชวีติของชุมชน 
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  (4) รกัษาระดบัคุณภาพน ้าในแม่น ้า น ้ าทะเล ชายฝ ัง่ทะเลและแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น ้าท่าจนี เขตควบคุมมลพิษและแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ส าคญั ไม่ให้เสื่อมโทรมลงต ่ากว่าระดบัคุณภาพน ้าในปี 2539 ให้สิง่มชีวีติในน ้า
สามารถอาศยัอยูไ่ดต้ลอดปี และสามารถเอือ้อ านวยประโยชน์ต่อการพฒันาได้ 

  (5) ควบคุมดูแลคุณภาพอากาศในเขตเมอืงและเขตควบคุมมลพษิใหอ้ยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานของประเทศไทย รวมทัง้ระดบัเสยีงในชุมชนใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อ
การไดย้นิ 

  (6) เพิม่ขดีความสามารถในการเกบ็ขยะมลูฝอยของเทศบาลและสุขาภบิาล 
รวมทัง้ใหม้กี าจดัของเสยีอนัตรายจากชุมชน อยา่งถูกสุขลกัษณะ 

  (7) ส่งเสรมิใหส้ถานพยาบาลของรฐัและเอกชนมีการจดัการมลูฝอยตดิเชือ้
อยา่งถูกวธิแีละครบวงจร 

 2.2 เป้าหมายเพ่ือเป็นฐานการผลิตทางเศรษฐกิจ 

  (1) ลดปญัหาการชะล้างพงัทลายของดนิให้ได้ไม่ต ่ากว่าปีละ 1 ล้านไร ่
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 

  (2) ให้มกีารจดัการฟ้ืนฟูที่ดนิเพื่อการด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่มี
ปญัหาทัง้ทีเ่ป็นดนิเคม็ ดนิเปรีย้ว และดนิขาดอนิทรยีว์ตัถุใหไ้ดไ้ม่ต ่ากว่าปีละ 1 ลา้นไร่ ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 

  (3) จดัท าแผนฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย ทัง้ในดา้นการอนุรกัษ์
ฟ้ืนฟูและการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มทางทะเล ใหค้รอบคลุมคุณภาพน ้า สตัว์น ้า 
แนวปะการงั หญา้ทะเล และชายฝ ัง่ทะเล 

3. ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดงักล่าว เหน็ควรก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 
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 3.1 การฟ้ืนฟบูรูณะทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 3.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

 3.3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



ส่วนท่ี 6 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 การพฒันาประเทศในระยะทีผ่่านมาไดม้กีารน าทรพัยากรธรรมชาตมิาใชใ้นการผลติเพื่อ
เพิม่รายไดป้ระชาชาตแิละยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องประชาชน โดยขาดการบรหิาร 
จดัการทีเ่หมาะสม ซึง่แนวทางการพฒันาดงักล่าวท าใหเ้ศรษฐกจิโดยรวมของประเทศขยาย
ตวัอยา่งรวดเรว็ อยา่งไรกด็กีารใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งไมจ่ ากดั ท าใหท้รพัยากรธรรมชาตทิี่
เคยอุดมสมบรูณ์รอ่ยหรอและเสื่อมโทรมลง มผีลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ สรา้งปญัหาความ
ขดัแยง้ในสงัคมอนัเกดิจากการแยง่ใชป้ระโยชน์ทรพัยากร และเกดิภยัธรรมชาตทิี่รนุแรงตดิตาม
มา ในขณะเดยีวกนัการขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิและชุมชนเมอืงโดยปราศจากการ 
ดแูลรกัษาสภาวะแวดลอ้มเท่าทีค่วรไดก่้อใหเ้กดิปญัหามลพษิต่างๆ ซึง่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชนเนื่องจากสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิต่อคนและชุมชนมาก 

ทีสุ่ด 

 เพื่อใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นปจัจยัทีเ่กือ้หนุนต่อการด ารงชวีติและการ
พฒันาประเทศทีย่ ัง่ยนืต่อไป การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวด-ลอ้มในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่ 8  จ าเป็นตอ้งเรง่ฟ้ืนฟูพรอ้มทัง้อนุรกัษ์ทรพัยากร-ธรรมชาตแิละป้องกนัสภาวะ
สิง่แวดลอ้มในชนบทและในเมอืง ดว้ยการสนบัสนุนใหป้ระชาชน ชุมชน และองคก์รทอ้งถิน่ 
เขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการมากขึน้ ควบคู่ไปกบัการน าเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรม์าใชใ้น
การควบคุมดแูลการใชแ้ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การสรา้งเสรมิวนิยั
และประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรธรรมชาตเิพื่อการผลติใหเ้ป็นไปอยา่งประหยดั ไดป้ระโยชน์
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิสงูสุดและมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด ตลอดจนเพิม่บทบาทของ

ประเทศไทยในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศทัง้ในระดบั
ภมูภิาคและระดบัโลก 



บทท่ี 3 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

  

 เพื่อสนับสนุนประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นให้เข้ามามสี่วนร่วมและสามารถบรหิาร 
จดัการทรพัยากรธรรมชาติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใช้การมสี่วนร่วมจากหลายฝ่ายใน
กระบวนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้
การพฒันาเป็นไปโดยยัง่ยนื ดงันี้ 

1. ปรบัปรุงบทบาทของภาครฐัเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชน ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย 

 1.1 ปรบัทัศนคติและปรบัปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานของรฐัให้
สามารถร่วมมือและเก้ือหนุนชุมชนในท้องถ่ิน เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวด-
ลอ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนในทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ 

 1.2 รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน
และองค์กรชุมชน ใหต้ระหนักถงึผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมรวมทัง้ ให้ความร่วมมือในการป้องกันติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

2. พฒันาเครือข่ายสารสนเทศทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้เผยแพร่
ขอ้มลูต่อสาธารณชน โดยถอืเป็นสทิธใินการรบัรูแ้ละใชป้ระโยชน์ของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งและผูท้ีส่นใจ
อยา่งเท่าเทยีมกนั 

3. สร้างโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  

 3.1 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและชุมชนในท้องถิน่มสี่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
ตดัสนิใจและตดิตามประเมนิผลในโครงการพฒันาของรฐัทีจ่ะมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม โดยรฐัจดัให้มขี ัน้ตอนประชาพิจารณ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การรเิริม่
แนวคดิโครงการ จดัเตรยีมโครงการ และการด าเนินโครงการ  

 3.2 ออกพระราชบญัญตัิป่าชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรบัจากทุกฝ่ายเพื่อให้ชุมชนมสีทิธิ
ตามกฎหมายในการดแูลรกัษาและใชป้ระโยชน์จากปา่ชุมชน 
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 3.3 สนับสนุนให้มกีฎหมายรองรบัสทิธขิองชุมชนท้องถิน่และชาวประมงขนาดเลก็
ให้มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเล ทัง้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และดูแลรกัษา  
ป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการงั เพื่อให้มกีารใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชายฝ ัง่โดยเฉพาะ
ทรพัยากรประมงไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 3.4 ส่งเสริมองค์กรชุมชนและท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรกัษ์เพื่อเสรมิสรา้งเศรษฐกจิของชุมชน และการจดัท าแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนแหล่ ง เงินทุนหรือ งบประมาณหรือกองทุนส าหรับใช้ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืน ฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิ 



บทท่ี 4 
การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโดยใหค้วามส าคญัต่อการจดัการทีค่รบวงจรและการ
ใชก้ฎหมายเป็นเครือ่งมอืในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1. บริหารจดัการทรพัยากรน ้าในระดบัลุ่มน ้าอย่างเป็นระบบ ทัง้การจดัหาแหล่งน ้า
เพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน การดแูลคุณภาพน ้าและมลพษิทางน ้า และการระบายน ้า 

 1.1 ให้มีกลไกในการก ากับ ดูแล และประสานการพัฒนาทรัพยากรน ้ าทัง้ใน
ระดบัชาตแิละระดบัลุ่มน ้าโดยมกีฎหมายรองรบั เพื่อใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
มกีารประสานงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและสอดคลอ้งกนัอยา่งต่อเนื่อง 

 1.2 จดัระบบการจดัสรรและแบ่งปนัทรพัยากรน ้าระหว่างการใช้น ้าในกจิการต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม โดยยดึหลกัความจ าเป็น ล าดบัความส าคญั และเป็นธรรม โดยมอีงคก์รทีผู่ม้สี่วน
เกีย่วขอ้งทุกฝา่ยรว่มรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ 

 1.3 ให้มกีารจดัเกบ็ค่าน ้าดบิทัง้เพื่อการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคบรโิภค 
รวมทัง้ปรบัปรงุโครงสรา้งและระดบัราคาค่าน ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคและอุตสาหกรรมใหส้ะทอ้น
ถงึตน้ทุนการจดัหา การผลติ การแจกจา่ย และการบ าบดัน ้าเสยี 

 1.4 ปรบัปรุงระบบส่งและจ่ายน ้ าเพื่อการชลประทานและการอุปโภคบริโภคใน 
ชุมชนเพื่อลดการรัว่ไหลของน ้า 

 1.5 รณรงคแ์ละเผยแพร่ใหม้กีารใชน้ ้าอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ
การแนะน าวธิกีารใชน้ ้าอยา่งประหยดั ส่งเสรมิใหม้กีารใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้าในชุมชน การน าน ้า
หล่อเยน็และน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้มาใชใ้หมใ่นอุตสาหกรรมบางประเภท 

2. ให้มีการประสานนโยบายและการจดัการด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัและเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ี รวมทัง้เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อคนและชุมชนอยา่งแทจ้รงิ โดย 

 2.1 จดัท าและก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีป่า่สงวนแห่งชาตนิอกเขตป่า
อนุรกัษ์ให้ชดัเจนเหมาะสมกบัสภาพทรพัยากรดนิ เขตการใช้ประโยชน์ที่ดนิชายฝ ัง่ทะเลให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มชายฝ ัง่ รกัษาพื้นทีช่ลประทาน
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ไว้เพื่อการผลติทางด้านการเกษตร รวมทัง้พจิารณาด้านกฎหมาย กฎระเบยีบ และมาตรการ 
จงูใจ เพื่อใหก้ารก าหนดเขตบรรลุผลในทางปฏบิตั ิ

 2.2 ก าหนดและวางแนวเขตนิเวศน์ทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึวฒันธรรมและประเพณีทีม่ ี
อยู่หลากหลายของชุมชนเพื่อให้การด าเนินวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชุมชนมสี่วนสนับสนุน
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

 2.3 ปรบัระบบการจดัการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สามารถแก้ไข
ปญัหาเกษตรกรไรท้ีท่ ากนิทัง้ในเรื่องออกเอกสารสทิธริวมทัง้การจดัระบบการตดิตามตรวจสอบ 
เพื่อใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิท ากนิในเขตปฏริปูเกษตรกรรมอยา่งจรงิจงั  

3. จดัการส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีสีเขียว โดยก าหนดนโยบายและจดัท าแนวทางที่
ชดัเจนเพื่อการรกัษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิพืน้ทีส่เีขยีว พืน้ทีโ่ล่ง และสวนสาธารณะในเมอืง 
ใหไ้ดส้ดัส่วนกบัจ านวนคนและการเจรญิเตบิโตของชุมชนรวมทัง้เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งภมูทิศัน์ 

4. รกัษาส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม โดยก าหนดใหม้กีารจดัการ
และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม เช่น การขึน้ทะเบยีนและประกาศเขตคุ้มครอง
แหล่งธรรมชาต ิโบราณสถานและศลิปกรรม เพื่อให้มศีกัยภาพสนับสนุนกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ ได้อย่างยัง่ยนืและเป็นมรดกทางสงัคมและวฒันธรรม 
ของชาต ิ

5. สนับสนุนให้มีการจดัการทรพัยากรแร่ท่ีครบวงจร โดย 

 5.1 เร่งรดัการส ารวจและประเมนิปรมิาณส ารองทรพัยากรธรณีวตัถุดบิทัว่ประเทศ 
โดยค านึงถงึผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื้นทีแ่ละสงวนแหล่งแร่ในเขตอนุรกัษ์ไว้เป็นแหล่ง
สุดทา้ยทีจ่ะน ามาพฒันาและใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

 5.2 สนับสนุนการน าทรพัยากรแร่มาใชป้ระโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพตามหลกัการ
อนุรกัษ์ โดยค านึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การประสานการใช้
ประโยชน์รว่มกบัทรพัยากรธรรมชาตอิื่น 

6. สนับสนุนให้มีการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอนัเกิดจากธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย 
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 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ร ับผิดชอบการป้องกันและฟ้ืนฟูความ 
เสยีหายจากภยัธรรมชาต ิด้วยการให้ความส าคญักบัการเตอืนภยัและการป้องกนัสาธารณภยั
เบือ้งตน้ 

 6.2 สร้างระบบประสานงานในระดับพื้นที่ตามประเภทของสาธารณภัยจาก 
ธรรมชาต ิโดยใชก้ลไกการจดัการสาธารณภยัทีม่อียูใ่หม้ปีระสทิธภิาพ 

 6.3 จดัท าแผนทีพ่ื้นทีเ่สี่ยงภยัธรรมชาตใินระดบัจงัหวดัและภาค เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การเตอืนภยั การป้องกนัและควบคุมภยัธรรมชาต ิ

 6.4 ก าหนดมาตรการในการสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการ 
ป้องกนัตนเอง ทัง้การใช้ข้อกฎหมายในการบงัคบัและการฝึกอบรมให้มคีวามตระหนักถึงภยั
ธรรมชาต ิ

7. เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้ควบคุมและแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม โดย 

 7.1 ปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนและการจัดงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิจากทีเ่คยยดึหน่วยงานเป็นหลกัมาเป็นการยดึพื้นทีใ่นลกัษณะกลุ่มจงัหวดั 
สถานการณ์ และศกัยภาพของทรพัยากรแต่ละประเภทเป็นหลกั โดยมขีบวนการและเครอืข่าย
การท างานรว่มกนัหลายฝา่ยทีมุ่ง่วตัถุประสงคเ์ดยีวกนั  

 7.2 พฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพระบบตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพษิ โดย
จดัใหม้รีะบบตดิตาม ตรวจสอบ และบนัทกึผลมลพษิ โดยผูเ้ป็นเจา้ของสถานประกอบการเป็น  
ผูจ้ดัท าขึน้เพื่อใหภ้าครฐัท าการตรวจสอบ ซึง่จะช่วยใหก้ารเฝ้าระวงัเป็นไปอยา่งมรีะบบ 

 7.3 สนับสนุนการออกกฎหมายยกเลกิเครื่องมอืประมงทะเลที่ท าลายระบบนิเวศน์
ชายฝ ัง่โดยเฉพาะอวนรนุอวนลาก และสนบัสนุนการเปลีย่นเครื่องมอืประมงทีก่่อใหเ้กดิอนัตราย
ต่อสิง่แวดลอ้ม  

 7.4 ก ากบัและควบคุมมใิหก้ารกระจายอุตสาหกรรมออกสู่ชนบทส่งผลกระทบในเชงิ
ท าลายสภาวะแวดลอ้ม ตลอดจนดูแลอาชวีอนามยัแวดล้อมของคนในโรงงานอุตสาหกรรมและ
ชุมชนใกลเ้คยีง 

 7.5 ก าหนดและปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดูแลสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้ง
กับสภาพการณ์และช่วยป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การก าหนดอัตรา 
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ค่าธรรมเนียมจดัการมูลฝอยให้สามารถเพิม่ค่าธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสม การใช้ระบบ
ประกนัภยัในเรือ่งการจดัการของเสยีอนัตราย เป็นตน้ 

8. เพ่ิมบทบาทความร่วมมือในการจดัการส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยก าหนด
ท่าทจีดุยนืของประเทศในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มใหช้ดัเจน รวมทัง้
เพิ่มความเข้มแขง็ขององค์กรและพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรในการเจรจาด้านสิ่ง 
แวดลอ้มในเวทรีะดบัโลก ทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหุภาค ีเพื่อรกัษาผลประโยชน์และป้องกนัการ
เสียเปรียบของประเทศในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนพิจารณาเพิ่มความร่วมมือทางด้าน  
วชิาการในลกัษณะโครงการร่วมกันเพื่อแก้ไขปญัหาระหว่างประเทศ เช่น การลดลงของชัน้
โอโซน และการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูโิลก 



บทท่ี 2 
การฟ้ืนฟบููรณะทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  
 เพื่อปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามเสื่อมโทรมให้
กลบัคนืสู่สภาพทีเ่อื้ออ านวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์วทิยา ยกระดบัคุณภาพชวีติและ
สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิไดอ้ยา่งต่อเนื่องแลว้ แนวทางการด าเนินการประกอบดว้ย 
 

1. จดัการฟ้ืนฟทูรพัยากรดินท่ีผ่านการใช้ประโยชน์และขาดการดแูลรกัษา เพื่อเพิม่
ผลผลติในกจิกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่องและไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ในพืน้ทีท่ี่
ผ่านการท าเหมอืงแร่แลว้ พืน้ทีน่ากุ้งทิง้รา้ง รวมทัง้พืน้ที่ทีม่ปีญัหาต่อการเกษตรและดนิทีถู่กใช้
โดยไมเ่หมาะสม เช่น พืน้ทีด่นิเคม็ ดนิเปรีย้ว ดนิชายทะเล โดย 

 1.1 ส่งเสริมการอนุรกัษ์ดินและน ้า รวมทัง้การปรบัปรุงบ ารุงดินด้วยวิธีการ 
ธรรมชาต ิ วธิกีารทีเ่กษตรกรยอมรบัและสามารถถ่ายทอดน าไปปฏบิตัไิดเ้ช่น ส่งเสรมิการปลูก
พชืแบบผสมผสานแทนการปลูกพชืเชงิเดี่ยว ใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์แทนปุ๋ ยเคม ีและปลูกพชืตามแนว
ระดบัในพืน้ทีล่าดชนั เป็นตน้ 

 1.2 ส่งเสริมการน าระบบเกษตรทางเลือกในรปูแบบต่างๆ มาใช้ในเขตปฏริูป
ที่ดนิ พื้นที่นากุ้งทิ้งร้าง และพื้นที่ผ่านการท าเหมอืงแร่แล้ว โดยการให้ความรู้ ฝึกอบรม และ
สนับสนุนด้านเงนิทุน ตลอดจนเทคโนโลยทีี่เหมาะสม เพื่อให้ราษฎรมรีายได้เพยีงพอกบัการ  
ยงัชพีอย่างต่อเน่ือง เป็นการลดปญัหาการละทิ้งที่ดนิ การใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อวตัถุประสงค์
นอกภาคเกษตรกรรม ตลอดจนเพื่อฟ้ืนฟูสภาพพืน้ทีด่นิทีเ่สื่อมโทรมใหก้ลบัสมบรูณ์ 

2. ลดปริมาณมลพิษและการแพร่กระจายมลพิษในสภาพแวดล้อม ได้แก่ น ้าทิ้ง 
ชุมชนและอุตสาหกรรม มลพษิทางอากาศ กากของเสยี สารอนัตราย โดยใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่ม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั และความเป็นอยูข่องคน  

 2.1 ลดและควบคุมมลพิษทางน ้ าอันเน่ืองมาจากกิจกรรมของชุมชน
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม  

  (1) จดัท าแผนปฏบิตักิารควบคุมมลพษิของชุมชนใน 25 ลุ่มน ้าทัว่ประเทศ 
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  (2) จดัท าแนวทางและแผนปฏบิตักิารฉุกเฉินเพื่อป้องกนัและแกไ้ขอนัตราย
จากการแพรก่ระจายของมลพษิและสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นพษิซึง่มผีลกระทบต่อคุณภาพน ้าทะเล
และแหล่งน ้า 

 2.2 ลดปริมาณมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรมและพื้นท่ีการจราจร
หนาแน่น โดยเฉพาะก๊าซซลัเฟอรไ์ดอ๊อกไซด ์ฝุน่ละอองและควนัด าในบรรยากาศ 

  (1) ควบคุมมาตรฐานยานพาหนะและปรับปรุงคุณสมบัติของน ้ ามัน 
เชื้อเพลงิ เช่น ลดความถ่วงจ าเพาะ ปรบัปรุงซลัเฟอรใ์นน ้ามนัดเีซลและให้มกีารศกึษาวธิกีาร
ปรบัปรงุมาตรฐานยานพาหนะและคุณภาพน ้ามนัทีคุ่ม้ค่าเหมาะสมเพื่อลดปรมิาณมลพษิ 

  (2) ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพษิทีต่อ้งควบคุมการระบายอากาศ
เสยีออกสู่บรรยากาศ และมาตรฐานการควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิดใหค้รบถว้น 

 2.3 ก าจดักากของเสียและลดปริมาณมลูฝอย  

  (1) สนับสนุนให้จงัหวดัจดัเตรยีมที่ดนิที่เหมาะสมส าหรบัใช้ก าจดัขยะใน
ระยะยาว รวมทัง้การก าหนดพืน้ทีส่งวนไวเ้พื่อการก าจดัมลูฝอยในผงัเมอืง 

  (2) ก าหนดเกณฑ์การปฏบิตักิารจดัการมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลที่เหมาะสม 
ตัง้แต่การเก็บขน การขนส่ง และการก าจดัอย่างถูกสุขลกัษณะ รวมทัง้ให้มกีารลดปรมิาณกาก
ของเสยีและการใชป้ระโยชน์ของเสยี ตลอดจนการน ากลบัมาใชใ้หมอ่ยา่งเหมาะสม 

 2.4 ลดและควบคมุสารอนัตรายจากแหล่งก าเนิด โดยก าหนดใหอุ้ตสาหกรรมที่
ผลติหรอืใช้สารอนัตรายร้ายแรงในปรมิาณมากต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่ง  
แวดลอ้มและประเมนิความเสีย่งอนัตราย และใหม้กีารควบคุมอยา่งเขม้งวด 

3. สนับสนุนให้มีระบบบ าบดัและก าจดัของเสียรวม ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม และ
การก าจดัขยะมลูฝอย 

 3.1 สนับสนุนให้มีการลงทุนในระบบบ าบดัน ้าเสียรวม และระบบก าจดัขยะ 
มลูฝอยในพืน้ทีศู่นยก์ลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ เขตปรมิณฑล 5 จงัหวดั พืน้ที่ชายฝ ัง่
ทะเลตะวนัออกบรเิวณจงัหวดัชลบุรแีละระยอง เมอืงศูนย์กลางความเจรญิในภูมภิาค เมอืง  
ชายฝ ัง่ทะเลและแหล่งท่องเทีย่ว 
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 3.2 สนับสนุนการจดัตัง้ศูนยก์ าจดัของเสียส่วนกลางและศูนยก์ าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือทีส่ามารถใชร้ว่มกนัไดร้ะหว่างชุมชนหรอืกลุ่มจงัหวดัทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนั 

4. ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการบ าบดัของเสียและเทคโนโลยีสีเขียวใน
ขบวนการผลิตท่ีเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด เพื่อเป็นต้นแบบในการผลติเชงิ
พาณิชยร์วมทัง้การวเิคราะห์และประเมนิเทคโนโลยกีารจดัการสิง่แวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถน ามาถ่ายทอดใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  



ส่วนท่ี 7 
การพฒันาประชารฐั 

 

 การพฒันาประชารฐั คอืการพฒันาให้รฐัและประชาชนมคีวามเข้าใจที่ดี มคีวาม
รบัผดิชอบและมคีวามเอือ้อาทรต่อกนั ทัง้นี้เพื่อใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างรฐัและประชาชนด าเนิน
ไปในเชงิสรา้งสรรค์และเสรมิสรา้งสมรรถนะซึ่งกนัและกนัและเนื่องจากภาครฐัเป็นสถาบนัของ
ประเทศทีม่บีทบาทส าคญัในกระบวนการพฒันา จงึเป็นองคก์รที่มเีอกสทิธิใ์นการก าหนดกรอบ 
กลไก กระบวนการติดต่อและการสร้างสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัของคนทุกคนในสงัคม ภาครฐัมี
ทรพัยากรและบุคลากรจ านวนมากทีจ่ะสามารถผลกัดนัการเปลีย่นแปลงและแก้ไขปญัหาต่างๆ 
ของสงัคมได ้อยา่งไรกต็ามโครงสรา้งและกลไกการบรหิารจดัการของภาครฐัยงัมขีอ้จ ากดัหลาย
ประการ อาท ิการรวมศูนย์อ านาจ ประสทิธภิาพของการบรหิาร การบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เขม้แขง็ การมสี่วนรว่มจากเอกชนและประชาชน ความชอบธรรมและเป็นธรรมของการใชอ้ านาจ
การบรหิาร ความรบัผดิชอบทางการบรหิาร ความไมต่่อเนื่องดา้นนโยบายรวมทัง้การด าเนินงาน
ตามแนวทางของแผนพฒันาประเทศ  

 ในช่วงของการพฒันาประเทศที่ผ่านมา โดยเฉพาะในระยะของการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่7 ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เช่น รฐัประหาร การยุบสภา ซึง่มี
ส่วนท าให้การพฒันาประเทศชงกังนัและล่าช้า ส าหรบัด้านการบรหิารการพฒันา ได้เกิดข้อ
ขดัแย้งทัง้ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ กนัเอง และระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ กับภาครฐั 
ภาครฐัยงัขาดกลไกกระบวนการในการจดัการประสานประโยชน์ รบัฟงัความคดิเหน็ และจดัการ
ขอ้ขดัแยง้ระหว่างกลุ่มพลงัทางสงัคมต่างๆ ปญัหาน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัเรือ่งของสทิธเิสรภีาพและ
การมสี่วนร่วมของประชาชน การขาดความโปร่งใสและโครงสรา้งกระบวนการแบบรวมศูนยใ์น
การด าเนินการบรหิารงานของภาครฐัก็มสี่วนส าคญัท าให้กลไกและสถาบนัต่างๆ  ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของประชาชนได้ทนัท่วงท ีท าให้เกิดปญัหาวิกฤต
ศรทัธา และเป็นอุปสรรคในการพฒันาประเทศ 

ทิศทางการพฒันาประชารฐั 

 การพฒันาประชารฐัใหม้ลีกัษณะขา้งตน้จ าเป็นต้องด าเนินการพฒันาแบบ องคร์วม โดย
การพฒันาใหภ้าครฐัมสีมรรถนะและพนัธกจิหลกัในการเสรมิสรา้งศกัยภาพและสมรรถนะของคน 
ท าใหค้นในสงัคมเป็นพนัธมติรกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัและมสี่วนรว่มในการพฒันาประเทศทัง้ในดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนืดงัต่อไปนี้ 
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1. การสนับสนุนศกัยภาพและโอกาสการพฒันาของคน  

 1.1 การให้หลกัประกันสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิเสรีภาพของชุมชน ให้
ความส าคญักบัหลกัมนุษยธรรม เกยีรตภิูมแิละศกัดิศ์รขีองมนุษยทุ์กคน รวมทัง้หลกัประกนัการ
ปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนัภายใตก้ฎหมาย 

 1.2 การให้หลกัประกนัในด้านโอกาสและช่องทางในการมสี่วนร่วมในส่วนของการ
ก าหนดนโยบายและการบรหิารจดัการการพฒันาทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นและความตอ้งการของคนกลุ่มต่างๆ ในสงัคม 

2. การพฒันาสภาพแวดล้อมทางสงัคม  

 2.1 การสรา้งสงัคมเปิดทีม่คีวามสมานฉันท ์ยอมรบัการเปลีย่นแปลงและเหน็คุณค่า
ของความแตกต่างหลากหลายและการสรา้งความเท่าเทยีมเสมอภาคระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ใน
สงัคม 

 2.2 การสรา้งจรยิธรรมและวฒันธรรมของการใชอ้ านาจทีเ่ป็นธรรม 

 2.3 การสร้างกติกาสังคมและแบบอย่างทางการเมืองและการบริหารที่ให้
ความส าคญักบัการประนีประนอม สนัตธิรรม เมตตาธรรม การยอมรบับงัคบัใชก้ฎหมาย 

 2.4 การสรา้งวฒันธรรมประชาสงัคมทีค่นในสงัคมมคีวามส านึกถงึสิทธิหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบรว่มกนัในฐานะพลเมอืงและความรบัผดิชอบทีม่ต่ีออนุชนรุน่หลงั   

3. การเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาของภมิูภาคและชนบท 

 3.1 การสร้างช่องทางให้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยในส่วนภูมิภาคและชนบทได้ร ับ
ประโยชน์จากการพฒันาประเทศทีเ่ท่าเทยีมกนัและเสมอภาคเพิม่ขึน้ 

 3.2 การสรา้งขดีความสามารถให้คนในภูมภิาคและชนบทได้ร ับการพฒันาความรู้
ความสามารถ การพฒันาทกัษะและโอกาสในการรบับรกิารจากรฐั เพื่อใหส้ามารถแก้ไขปญัหา
ของตนเองและเสรมิสรา้งโอกาสการพฒันาเพื่อสรา้งอาชพีและการมงีานท า 

 3.3 การให้คนในภูมิภาคและชนบทตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรกัษา 
อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและบรูณะทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่ออนุชนรุ่นหลงัชุมชนของตนเอง
และประเทศชาตโิดยรวม 
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 3.4 การสรา้งระบบและกลไกการบรหิารเพื่อเปิดโอกาสใหทุ้กฝา่ยในสงัคมมสี่วนร่วม
ในการพฒันาภมูภิาคและชนบท 

4. การพฒันาสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  

 4.1 การสรา้งผู้น าที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจและมวีสิยัทศัน์กว้างไกลในด้านการแก้ไข
ปญัหาและพฒันาเศรษฐกจิ 

 4.2 การสร้างระบบการบริหารที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทัง้การให้ 
หลกัประกนัความเสมอภาคและเสรภีาพในการแข่งขนัและการสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส 
ตลอดจนการยดึหลกัการและเหตุผลในการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาธารณชน 

 4.3 การสรา้งระบบการบรหิารทีส่ามารถตอบสนองและจดัการการเปลีย่นแปลงและ
สรา้งความต่อเนื่องดา้นนโยบายและแนวทางการบรหิารจดัการการพฒันาประเทศ 

5. การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 5.1 การให้คนทุกฝ่ายในสงัคมสามารถร่วมกนัก าหนดควบคุมการใช้และอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิไดอ้ยา่งสมดุล 

 5.2 การสรา้งมาตรฐานหรอืเกณฑว์ดัระบบสากลเพื่อควบคุมดแูลสภาวะแวดลอ้มทัง้
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลเขตเมอืง ชุมชน ชนบททีเ่อื้อต่อการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองคนใน
สงัคม 

 5.3 การสร้างระบบการบริหารจัดการให้ชุมชนในพื้นที่ซึ่งใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติได้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจและการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
ภาครฐัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มและคุณภาพชวีติของคนในพืน้ที่ 

6. การพฒันาระบบบริหารจดัการ  

 6.1 การสรา้งระบบการเมอืงการบรหิารทีม่กีารตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
ฝา่ยต่างๆ ทัง้ภายในภาครฐั และระหว่างรฐักบัเอกชนและประชาชน 

 6.2 การสร้างระบบการบรหิารที่ท าให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของคนใน 
แต่ละชุมชน และประโยชน์ของชาติ ระหว่างประโยชน์ของประชาชาติและประโยชน์ของ
มนุษยชาต ิทีท่ าใหเ้กดิดุลยภาพระหว่างประโยชน์ในปจัจบุนัและประโยชน์ในอนาคต 
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 6.3 การสร้างระบบการบรหิารจดัการที่มกีระบวนการและกลไกของรฐัในการเปิด
โอกาสใหทุ้กฝา่ยในสงัคมมสี่วนรว่มในการพฒันาประเทศ 



บทท่ี 1 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตร ์

 

1. วตัถปุระสงค ์

 วตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาประชารฐั คอื 

 1.1  เพื่อเสรมิสรา้งการใชห้ลกันิตธิรรมในการบรหิารรฐักจิการจดัการการพฒันาและ
การด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วนของสงัคมใหม้ากยิง่ขึน้ 

 1.2 เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสงัคมมสี่วนร่วมในกจิกรรมของรฐั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในการจดัการการพฒันาประเทศ 

 1.3 เพื่อเพิม่พนูประสทิธผิลและประสทิธภิาพของภาครฐัในการบรหิารรฐักจิและการ
จดัการการพฒันาประเทศ 

 1.4 เพื่อสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในงานบรหิารรฐักิจและการจดัการพฒันา
ประเทศทัง้ในดา้นนโยบายและการปฏบิตั ิ

2. เป้าหมาย 

 2.1 ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัทุกระดับเข้าใจในหลักปรชัญากฎหมายมหาชนซึ่งเป็น
กฎหมายหลกัในการปกครองประเทศและเป็นแนวทางในการปฏบิตัิราชการเพื่อให้มกีารใช้
กฎหมายโดยยดึหลกัความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และความถูกต้องในการตดั 
สนิใจและการบรหิาร เคารพและบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิมคีวาม
รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการด าเนินการบรหิารงานสาธารณะรวมทัง้ให้มกีารสรา้งกลไก 
กระบวนการในการจดัการความขดัแยง้ในสงัคมอยา่งสนัตวิธิ ี

 2.2 ใหป้ระชาชนมหีลกัประกนัในการมสี่วนร่วมในกจิกรรมของรฐั สงัคมและชุมชน
ใหม้ากขึน้ เป็นการเพิม่พูนโอกาสและช่องทางการมสี่วนร่วมอย่างมดีุลย ภาพ และใหเ้กดิระบบ
การตรวจสอบถ่วงดุลในการบรหิารรฐักจิทัง้ภายในระบบราชการ และการตรวจสอบถ่วงดุลจาก
สงัคมนอกระบบราชการ 
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  2.3 ใหเ้กดิความฉบัไว เกดิความคล่องตวัของภาครฐัในการปรบัตวัและจดัการอย่าง
เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิตัน์ เพื่อให้การตดัสนิใจและการด าเนินการ
สาธารณะของภาครฐัเกดิความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้

 2.4 ส่งเสรมิให้เกิดความต่อเนื่องในงานบรหิารรฐักิจและการบรหิารจดัการการ
พฒันาโดยการสรา้งพนัธมติร เพื่อก าหนดพนัธกจิและระเบยีบวาระแห่งชาติ เพื่อพฒันาคน  
ชุมชน สงัคม และประเทศชาตริว่มกนั  

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาประชารฐั ประกอบด้วยการเสริมสร้างหลักการใช้บังคับ
กฎหมายทีถู่กตอ้งตามเจตนารมณ์และปรชัญากฎหมาย โอกาสและสภาวะแวดลอ้มใหส้นับสนุน
การมสี่วนร่วมของประชาชน การมสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันาของทุกภาคส่วน การส่งเสรมิ
การเพิม่พูนประสทิธผิลและประสทิธภิาพ และความรบัผดิชอบทางการบรหิารของภาครฐั และ
การสรา้งความต่อเนื่องในงานบรหิารรฐักจิ 

 



 

 

บทท่ี 2 
การเสริมสร้างโอกาสและสภาวะแวดล้อมในการพฒันาประชารฐั 

 

 ภายใต้โครงสร้างการบรหิารจดัการที่ผ่านมาภาครฐัเป็นผู้ก าหนดแนวทางใน การ
ด าเนินงานทีเ่ชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยปราศจากการเปิดโอกาสและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ท าให้การด าเนินงานของภาครัฐขาดประสทิธภิาพ ตลอดจนขาดการ
ยอมรบัและสนับสนุนจากประชาชน ในหลายครัง้ได้น าไปสู่ความขดัแยง้ทางการเมอืง และการ
เผชญิหน้าระหว่างประชาชนกบัภาครฐั ซึง่เป็นการบัน่ทอนพลงัในการพฒันาของสงัคมไทย 

 เพื่อให้กระบวนการพฒันาของชาติในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 เป็นไปอย่างม ี
ประสทิธผิลตามแนวทางทีเ่น้นคนเป็นศูนยก์ลาง และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มสี่วนร่วม การ
ด าเนินบทบาทของภาครฐัที่จะได้รบัการยอมรบัย่อมต้องอาศยัความชอบธรรมที่เกิดจากการ
สรา้งหลกัประกนั โอกาส และสภาวะแวดล้อมที่เสรมิสรา้งโอกาสการมสี่วนร่วมของประชาชน 
โดยการก าหนดหลกัการและบรรทดัฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัประชาชน ทัง้นี้การ
พฒันาประชารฐัจะประกอบดว้ยยทุธศาสตรท์ีส่ าคญั 4 ยทุธศาสตรด์งัต่อไปนี้ 

1. การเสริมสร้างหลกัการใช้บงัคบักฎหมายท่ีถกูต้องตามเจตนารมณ์และปรชัญา
กฎหมาย โอกาสและสภาวะแวดล้อมให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อใหเ้กดิ
หลกัประกนัดา้นสทิธทิางการเมอืงและสทิธขิองประชาชน การจดัการลดปญัหาความขดัแยง้ของ
กลุ่มชนต่างๆ ในสงัคมกบัภาครฐั และการสนบัสนุนสมรรถนะของประชาชน ดงันี้ 

 1.1  การให้หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพ 

  (1) รบัรองและให้หลกัประกนัสทิธทิางการเมอืง สทิธมินุษยชนและความ
เสมอภาคระหว่างหญงิชายใหท้ดัเทยีมกบับรรทดัฐานนานาอารยะประเทศ 

   (2) ใหม้กีฎหมายรบัรองสทิธปิระชาชนในการรบัรูข้่าวสารขอ้มลูโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ขา่วสารขอ้มลูของราชการ 

  (3) ส่งเสรมิใหม้กีารพทิกัษ์สทิธแิละควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของรฐั
ในทางการบรหิาร เช่น รองรบัสิทธปิระชาชนในการรอ้งขอใหร้ฐัจดัประชาพจิารณ์ ตามระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะโดยวธิปีระชาพจิารณ์ พ.ศ. 2539 
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  (4) สนับสนุนการพฒันาระบบศาลปกครองเพื่อพทิกัษ์สทิธิประชาชนซึ่ง
อาจถูกละเมดิจากการด าเนินการของหน่วยงานของรฐั  

 1.2 การจดัการแก้ไขความขดัแย้งในสงัคมด้วยสนัติวิธี 

  (1) สนับสนุนให้เกดิการท างานร่วมกนัเพื่อแก้ไขปญัหาความขดัแยง้อย่าง
สนัต ิโดยยอมรบัพื้นฐานของความเสมอภาคและเคารพสทิธซิึ่งกนัและกนั ให้มกีารสร้างหรอื
ปรบัปรุงความสมัพนัธร์ะหว่างคู่กรณี การท าความเขา้ใจร่วมกนั การค านึงถงึสิทธขิองทุกฝ่ายที่
ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มโดยตรงในการแกไ้ขความขดัแยง้ 

  (2) สนับสนุนให้มบีุคคลคณะบุคคลหรอืสถาบนัที่มคีวามช านาญในการ
ป้องกนัและแก้ไขขอ้ขดัแยง้ในสงัคมทัง้ในและนอกภาครฐักระจายไปทัว่ทุกพืน้ที ่พรอ้มทัง้สรา้ง
เครอืข่ายข้อมูลข่าวสาร เครอืข่ายการด าเนินการและส่งต่อปญัหาให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกัน 
รว่มมอืและประสานงานกนัในการแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัแยง้ในสงัคม 

  (3) สนับสนุนให้มสีถาบนัท้องถิน่และสถาบนัวชิาการเพื่อท าหน้าที่ศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมและเผยแพร่ แนวทางการป้องกนัและแก้ไขข้อขดัแย้งเพื่อน ามาซึ่งวสิยัทศัน์  
ทศันคตทิีถู่กตอ้ง และความเขา้ใจรว่มกนัของคนในชุมชนและสงัคมในวงกวา้ง การเจรจาต่อรอง
ประนีประนอมอนัน ามาซึง่ขอ้ตกลงรว่มกนัดว้ยเหตุผล 

  (4) ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ของรฐัมทีศันคตคิวามเขา้ใจและมทีกัษะเกี่ยวกบั
กลไกกระบวนการต่างๆ ในการจดัการความขดัแย้งในสังคมด้วยสนัติวธิ ีเช่น การไกล่เกลี่ย
ประนีประนอม การเจรจาต่อรอง การใชอ้นุญาโตตุลาการ 

  (5) ให้เจา้หน้าที่ของรฐัปฏบิตัิงาน โดยให้ความส าคญักบัการป้องกนัการ
เกดิขอ้ขดัแยง้มากกว่าการแก้ไขด าเนินการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ด้วยการให้ข่าวสารขอ้มูลที่
ถูกต้อง มคีวามจรงิใจและให้ความร่วมมอืแก่ทุกฝ่าย รวมทัง้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้มกีาร
ปรกึษาหารอืรว่มกนัโดยทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในระยะแรกเมือ่เกดิขอ้ขดัแยง้ขึน้  

 1.3 การสร้างเสริมสมรรถนะของประชาชนและพลงัทางสงัคม 

  (1) สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรพฒันาเอกชนและองค์กรอื่นๆ ที่ให้
ความชว่ยเหลอืประชาชนในดา้นต่างๆ ทีจ่ะน าไปสู่การเพิม่สมรรถนะของประชาชน 
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  (2) ปลูกฝงัวัฒนธรรมการเคารพกฎระเบียบและเผยแพร่ความรู้เรื่อง
กฎหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัและประชาชนทราบอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องสทิธิ
และหน้าทีข่องประชาชน 

  (3) สนับสนุนการเผยแพร่และบังคบัใช้ระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนอยา่งจรงิจงั 

  (4) ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชนและสนับสนุนการพัฒนาสื่อเสร ี
ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงสื่อและเครื่องมอืการสื่อสารของรฐัโดยประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น 
การใหค้นในชุมชนมสีทิธใิชห้อกระจายขา่วหมูบ่า้น ใหม้วีทิยชุุมชน วทิยทุอ้งถิน่  

  (5) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้องในสทิธหิน้าที ่สภาพเศรษฐกจิ สงัคม
และการเมอืงทัง้ภายในและภายนอกประเทศแก่ประชาชน โดยใชส้ื่อของรฐัและภาคเอกชน ทาง
วทิยุและโทรทศัน์ ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่การด าเนินการของรฐั ภาคเอกชนและองค์กร
พฒันาเอกชน ในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชนหรอืประเทศ 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาของทุกภาคส่วน เพื่อให้เอกชน
และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในฐานะผู้ตัดสินใจและผู้ด าเนินการ มิใช่ในฐานะ
กลุ่มเป้าหมายที่จะไดร้บัผลการพฒันาตามนโยบายของรฐั ซึ่งจะเป็นการเปิดระบบการก าหนด
นโยบาย การวางแผน การตดัสนิใจ การปฏบิตักิาร การตดิตามประเมนิผลของรฐั โดยใหเ้อกชน
และประชาชนมสี่วนร่วมรบัรู้ ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจและร่วมด าเนินการ ตลอดจนร่วมติดตาม
ประเมนิผลและปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้ท าใหภ้าครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ไดม้โีอกาสเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ท าความเขา้ใจกนั อนัจะเป็นแรงผลกัดนัใหภ้าครฐัและเจา้หน้าที่
ของรัฐเห็นและเข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างวิธีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกบัความต้องการและแนวทางของภาคเอกชนและประชาชน และยงัช่วยเสรมิสรา้ง
ความสมานฉนัทแ์ละการรวมพลงัสรา้งสรรคใ์นสงัคมอกีดว้ย 

 2.1 การสร้างภาคีเพ่ือการพฒันา 

  (1) สนับสนุนการสรา้งภาคเีพื่อการพฒันาทีไ่ม่เป็นฝกัฝ่ายในทางการเมอืง 
รวมทัง้การใหค้วามส าคญักบัการสรา้งภาคเีพื่อการพฒันาในระดบัภมูภิาคทอ้งถิน่และชุมชน เช่น 
ประชาคมจงัหวดั 

  (2) ก าหนดให้การพฒันาแบบภาคเีป็นเงื่อนไขในการจดัสรรทรพัยากร คอื 
ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัระบุภาค ีเพื่อการพฒันาในการวางแผนการด าเนินการโครงการต่างๆ 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาอาชพี คุณภาพชวีติทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

 

 2.2 การปรบัดลุยภาพการมีส่วนร่วมในการพฒันา 

  (1) เพิม่ดุลการมสี่วนรว่มใหก้บัประชาคมและกลุ่มคนทีย่งัขาดดุลการมสี่วน
รว่ม เช่น เกษตรกรรายยอ่ย ชาวประมงพืน้บา้นชายฝ ัง่ คนจนในเมอืง  

  (2) เพิ่มสดัส่วนตวัแทนภาคเอกชนและภาคประชาชนในคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ ของระบบบรหิารการพฒันา เช่นคณะกรรมการพฒันา
จงัหวดั คณะท างานบรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  (3) เปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนได้รบัการ
สนับสนุนงบประมาณโดยตรงเพื่อด าเนินกิจกรรมพัฒนาร่วมกับภาครัฐหรือสนับสนุน 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของภาครฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกจิกรรมทีก่ าหนดใหป้ระชาชนเป็นฝ่าย
น าและภาครฐัสนบัสนุน 

   (4) สนับสนุนให้องค์กรประชาชนที่มคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัพื้นที่และ
ชุมชนนัน้ มสี่วนร่วมบรหิารท้องถิน่ของตนและด าเนินงานการพฒันาผ่านช่องทางองค์กรการ
บรหิารส่วนทอ้งถิน่ เช่น องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสภาต าบล เทศบาล สุขาภบิาล และช่องทาง
อื่นๆ 

 2.3 การส่งเสริมท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมในการพฒันา 

  (1) รบัรองสทิธิชุมชนและท้องถิ่นในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่ -
แวดลอ้ม และการมสี่วนรว่มในกจิกรรมและโครงการต่างๆ ทีอ่ยู่ในพืน้ทีน่ัน้ๆ อาทใิหป้ระชาชนผู้
ไดร้บัผลกระทบจากโครงการพฒันาของรฐัมสี่วนร่วมในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
ตดิตามตรวจสอบประเมนิผลการด าเนินการโครงการ 

  (2) จดัสรรงบประมาณใหท้อ้งถิน่ในลกัษณะเงนิอุดหนุนทัว่ไปใหม้ากขึน้ และลด
การจดัสรรเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้ท้องถิ่นมอีิสระในการก าหนดแผนงานรวมทัง้บรหิาร
กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพการณ์ของทอ้งถิน่ 
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 2.4 การเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รประชาชน 

  (1) ส่งเสรมิการจดัตัง้องคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รประชาชนทัง้ทีเ่ป็นนิติ
บุคคลและไมเ่ป็นนิตบิุคคล 

  (2) สนบัสนุนใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนไดร้บัสทิธปิระโยชน์ดา้นภาษแีละการ
สนบัสนุนงบประมาณจากภาครฐั 

  (3) ส่งเสรมิให้องค์กรธุรกิจเอกชนสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาเพื่อ 
ชุมชนและสงัคมขององคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รประชาชนดว้ยมาตรการทางภาษี 

  (4) สนับสนุนการพฒันาเครอืข่ายองคก์รประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ และเสรมิสรา้งทกัษะในการบรหิารจดัการ 

3. การเพ่ิมพนูประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครฐั เพื่อเพิม่พูนประสทิธผิลและ
ประสทิธิภาพของภาครฐัโดยการปรบัเปลี่ยนบทบาท จุดเน้น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ด าเนินงาน ตลอดจนขัน้ตอน ระเบยีบและวธิกีารของหน่วยงานภาครฐั เพื่อให้ภาครฐัสามารถ
รองรบัและเสรมิสรา้งการพฒันาของภาคอื่นๆ ดงันี้ 

 3.1 การปรบัปรงุบทบาทการบริหารจดัการของส่วนราชการ 

  (1) ปรบับทบาทของระบบราชการจากการตรวจสอบ ควบคุม เป็นการ
ก ากบั ดูแล ส่งเสรมิ พรอ้มทัง้ลดบทบาทในการด าเนินกจิกรรมของภาครฐั เพื่อส่งเสรมิให้ภาค
ประชาชนและภาคเอกชนเขา้มามบีทบาทมากขึน้ 

  (2) ลดขนาดระบบราชการ โดยจ ากดัการขยายตวัของหน่วยราชการและ
ตรงึก าลังคนภาครฐั พร้อมทัง้เร่งรดัการปรบัปรุงโครงสร้างองค์กรทัง้ภารกิจ บุคลากรและ  
ขัน้ตอนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงทีเ่ป็นอยูอ่ยา่งจรงิจงั  

  (3) ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการงานของหน่วยงานกลางและกระทรวง 
ทบวง กรม ดา้นการวางแผน ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร และดา้นการให้บรกิาร ให้มคีวาม
อสิระและการจดัการแบบสมยัใหมแ่ละเป็นสากลมากขึน้ 

  (4) การกระจายอ านาจตามระดบัการบงัคบับญัชาหรอืการมอบอ านาจการ
ตดัสนิใจ ในหน่วยราชการกลาง กระทรวง ทบวง กรม สู่หน่วยงานปฏบิตัิและผู้ปฏบิตัิงานให้
เหมาะสมกบัระดบังานแต่ละระดบัมากยิง่ขึน้ โดยใหส้ามารถใชดุ้ลยพนิิจตดัสนิใจแบบเบด็เสรจ็
และทนัต่อเหตุการณ์ 
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  (5) เร่งรดัระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏบิตังิานของส่วนราชการและ
ขา้ราชการ เพื่อใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อประชาชน สงัคมและชุมชน 

  (6) ปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบราชการและระบบขา้ราชการ ดงันี้ 

   (6.1) เพิม่บทบาทของส่วนราชการในพืน้ที ่เช่น จงัหวดั พรอ้มทัง้ลด
บทบาทของการบรหิารราชการส่วนกลาง อกีทัง้ลดขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็นในการบรหิารจดัการใน
ดา้นแผนงาน ดา้นงบประมาณ ดา้นการคลงั และดา้นบุคคลเพื่อให้เกดิความคล่องตวัและอสิระ
ในการจดัการของหน่วยงานของพืน้ทีไ่ปสู่ส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่อยา่งผสมผสานครบวงจร 

    (6.2) เพิม่บุคลากรในการด าเนินงานของส่วนราชการในพื้นทีพ่รอ้ม
ทัง้กระจายหรอืลดก าลงัคนภาครฐัในการบรหิารราชการส่วนกลาง เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพใน
การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในภมูภิาคและชนบทอยา่งทัว่ถงึ 

   (6.3) ปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบการบรหิารงานบุคคลภาครฐัเพื่อจงู
ใจและธ ารงรกัษาคนทีม่คีวามรูพ้รอ้มคุณธรรมไวใ้นระบบราชการ โดยการปรบัปรุงค่าตอบแทน
ให้ใกล้เคยีงหรอืเท่าเทยีมกับภาคเอกชนโดยมขีัน้ตอนที่ชดัเจนและแน่นอนและการส่งเสรมิ
ความกา้วหน้าในอาชพีอยา่งเป็นธรรม  

  (7) ปรบัปรุงการด าเนินงานบรหิารรฐักิจเป็นระบบการจดัการโดยเน้นทัง้
พืน้ทีก่บัภารกจิของหน่วยงานและการมสี่วนรว่มของประชาชนอยา่งไดส้มดุล 

   (8)  ยกระดบัความส าคญัของหน่วยการบรหิารส่วนจงัหวดั โดยก าหนดให้
จงัหวดัเป็นหน่วยงานจดัการหลกัเพื่อการพฒันาทุกด้านของพื้นที่ในความรบัผดิชอบ พรอ้มทัง้
กระจายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบในการวางแผนงานงบประมาณและการบริหาร
บุคลากร ตลอดจนการตดิตามประเมนิผลการพฒันาโดยรวมอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่องใหม้ี
ความคล่องตวัและอสิระในการบรหิารจดัการ ภารกจิของตนอยา่งแทจ้รงิ 

  (9) ปรบับทบาทของหน่วยงานกลางและหน่วยราชการในส่วนกลางให้มี
หน้าทีว่างแผนก าหนดนโยบายในเชงิยทุธศาสตร ์ประสานงานและใหค้วามสนับสนุนทางเทคนิค
และอื่นๆ เช่น ทรพัยากร ขวญัก าลงัใจ ใหแ้ก่ส่วนราชการในภมูภิาคและทอ้งถิน่เป็นส าคญั 

  (10) เพิ่มบทบาทของหน่วยงานในส่วนจงัหวัด พร้อมกับสนับสนุนการ 
พฒันาศกัยภาพให้มคีวามสามารถในการวางแผน การบรหิารงบประมาณและบุคลากร ฯลฯ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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 3.2 การปรบัปรงุกระบวนการทางงบประมาณ เพื่อใหส้่วนราชการต่างๆ มคีวาม
อิสระและยืดหยุ่นในการบริหารเงินงบประมาณ และจังหวัดสามารถตัง้และรบัการจดัสรร
งบประมาณไดเ้อง 

 3.3 การก าหนดให้จงัหวดัมีบุคลากรท่ีมีความสามารถมากขึ้น พร้อมทัง้ลด
อตัราก าลงัของหน่วยงานบรหิารราชการส่วนกลาง ตลอดจนสรา้งเครอืข่ายการหมุนเวยีนหน้าที่
การงาน โอกาสความก้าวหน้าด้านอาชพี เกยีรติภูม ิและค่าตอบแทนให้แก่เจา้หน้าที่ของรฐัผู้
ปฏบิตัหิน้าทีท่ ัง้ในส่วนภมูภิาคและทอ้งถิน่ไมน้่อยกว่าในส่วนกลาง 

 3.4 การสร้างเกณฑ์ช้ีวดัและระบบประเมินผลงาน เพื่อวัดประสิทธิผลและ 
ประสทิธภิาพของการบรหิารงานในความรบัผดิชอบของหน่วยงานของรฐัทุกประเภทและทุก
ระดบั 

 3.5 การสร้างความรบัผิดชอบทางการบริหาร ด้วยการเปิดโอกาสให้องค์กร 
เอกชนและประชาชนมสี่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบแผนและผลการปฏิบตัิงานของส่วน 
ราชการต่างๆ และขจดัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

 3.6 การสร้างความโปร่งใส ด้วยการส่งเสริมให้องค์การต่างๆ มีส่วนร่วมให้ 
ความคดิเหน็ ทว้งตงิ ตรวจสอบโครงการพฒันาขนาดใหญ่หรอืแผนงานส าคญัๆ ของภาครฐัก่อน
การด าเนินการ 

 3.7 การปรบัการบริหารจดัการนโยบายสาธารณะ 

  (1) สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการลงทุนด้านบริการ
การศกึษา ด้านสาธารณสุข ด้านบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานอย่างเต็มศกัยภาพ ฯลฯ โดยให้เป็น
การแขง่ขนัโดยเสรทีีค่ านึงถงึประโยชน์ดา้นคุณภาพและราคาค่าบรกิารทีเ่หมาะสมต่อผูใ้ชบ้รกิาร
เป็นหลกัแทนผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่อกชนจะใหแ้ก่รฐัหรอืองคก์รของรฐั 

  (2) ใหม้กีลไกระดบัชาตทิีม่คีวามเป็นกลางเพื่อก ากบัดูแลบรกิาร สาธารณะ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ คล่องตวั และมคีุณภาพบรกิารทีด่ ีไดม้าตรฐาน รวมทัง้ก าหนดอตัราค่าบรกิาร
ทีเ่ป็นธรรมต่อผูใ้หแ้ละผูใ้ชบ้รกิาร 

  (3) ทบทวนปญัหาและขอ้จ ากดัที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายและระเบยีบที่เปิด
โอกาสหรอืเพิ่มบทบาทภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินแผนงานโดยการปรบักฎ 
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัย ให้สนับสนุนส่งเสริมการจัดการนโยบายสาธารณะที่มี 
ประสทิธภิาพ 
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 3.8 การพฒันาด้านกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการพฒันาประเทศ  โดยที่ตาม
แผนพฒันาฯ ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาทัง้ในดา้นคน สงัคม สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิและการ
บรหิารการจดัการโดยใชก้ลไกทางกฎหมายเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการผลกัดนัใหก้ารพฒันาตาม
แผนดงักล่าวบรรลุผลในการปฏบิตัไิดอ้ย่างจรงิจงั จงึจ าเป็นต้องปรบัองคก์รกลางทางกฎหมาย
ของประเทศให้สามารถเป็นศูนย์กลางในการสร้างกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางใน
แผนพฒันาฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การวางระบบการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการใหม้ี
ประสทิธภิาพ และให้เจา้หน้าที่ของรฐัสามารถปฏบิตัิการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตาม
เป้าหมายของกฎหมายในแต่ละเรือ่งทีก่ าหนดขึน้ 

4. การสร้างความต่อเน่ืองในงานบริหารรฐักิจ เพื่อสรา้งความต่อเนื่องและเสถยีรภาพ
ของการบรหิารรฐักจิ โดยการผนึกก าลงัของกลุ่มพลงัต่างๆ ในสงัคมและใหม้ขีอ้ตกลงร่วมกนัใน
การก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและระเบยีบวาระแห่งชาตใิหเ้ป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่ายซึง่จะท าให้
ฝ่ายต่างๆ สามารถมีจินตภาพในแนวทางการพัฒนาประเทศได้ ตลอดจนมีพันธะความ 
รบัผดิชอบทีส่นบัสนุนแนวทางดงักล่าว ดงันี้ 

 4.1 การสร้างพนัธมิตรเพ่ือก าหนดระเบียบวาระแห่งชาติ 

  (1) ให้มกีารจดัการประชุมระหว่างพรรคการเมอืง หน่วยงานของรฐั รฐั -
วสิาหกจิ องค์การเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรประชาชน และตวัแทนกลุ่มอาชพีต่างๆ 
เพื่อก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และระเบยีบวาระแห่งชาตเิป็นประจ าอยา่งต่อเนื่อง 

   (2) สนบัสนุนใหม้กีารจดัการฝึกอบรม การประชุม ใหบุ้คลากรทุกระดบัของ
องค์กรต่างๆข้างต้นได้มีโอกาสดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

  (3) เผยแพร่ประสบการณ์และเทคนิคในการสร้างพันธมิตรที่ประสบ
ความส าเรจ็ ตลอดจนการก าหนดระเบยีบวาระแห่งชาต ิทีม่คีวามเหน็สอดคลอ้งตอ้งกนัเพื่อสรา้ง 
จดุมุง่หมายรว่มกนั 

  (4) ก าหนดให้มกีารวดัผลส าเรจ็ในการประสานกลุ่มพลงัต่างๆ ในสงัคม 
โดยการสรา้งดชันีชีว้ดัทีเ่ป็นทีย่อมรบัร่วมกนัของกลุ่ม เพื่อน ามาเพิม่พูนศกัยภาพในการบรหิาร
จดัการทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกลุ่มและองคก์รของตนเอง 

 4.2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะเพ่ือ 
เสริมสร้างวิสยัทศัน์ร่วมกนั  
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  (1) สนับสนุนให้มกีารเผยแพร่นโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ แผนงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ในรูปแบบที่ประชาชนทัว่ไป
สามารถเขา้ใจได ้

  (2) สนับสนุนใหม้กีารศกึษาวจิยัเชงินโยบาย เพื่อประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายระยะยาว และล าดบัความส าคญัหรอืความเร่งด่วนของปญัหาหลกัๆ ของสงัคมหรอื
ประเทศ 

  (3) สนับสนุนการวจิยั สมัมนา เผยแพร่วธิีการต่างๆ ที่จะช่วยให้องค์กร
ต่างๆ และสาธารณชนมคีวามรู ้ความคดิกว้างไกล เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิตัน์ 
รวมทัง้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรของภาครฐั การจดัการฝึกอบรม การประชุม 
ให้บุคลากรทุกระดบัขององค์กรต่างๆ ขา้งต้น ได้มโีอกาสดูงานแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และ
ประสบการณ์กนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจ ความสมานฉันท์ และการรวมพลงั
สรา้งสรรคซ์ึง่กนัและกนั 

 การทีจ่ะบรรลุถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันาประชารฐัไดน้ัน้ จ าเป็นจะต้อง
มกีารบรหิารการจดัการเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัิที่ระดมสรรพก าลงัจากทุกส่ วนของ
สงัคมใหเ้กดิการผนึกก าลงัเป็นภาคเีพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยจะต้องมกีารค านึงถงึเงื่อนไข 
ขอ้จ ากดัและแนวโน้มพฒันาการของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่การหาแนวทางและมาตรการใน
การประสานสมัพนัธ์บทบาทและภารกจิที่ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกนั
ปฏบิตังิาน เพื่อสรา้งความสุขและสนัตสิุข แก่ปจัเจกบุคคล ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ



ส่วนท่ี 8 
การบริหารจดัการเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 

 

  ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาการด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิยงั
ไมบ่งัเกดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล สาเหตุส าคญัประการหนึ่งคอื โครงสรา้งการบรหิาร
ราชการแผ่นดนิทีเ่ป็นอยูท่ าใหห้น่วยงานของรฐัมกีารบรหิารจดัการในลกัษณะรวมศูนย ์ขาดการ
กระจายอ านาจไปยงัหน่วยงานระดบัล่างหรอืผูป้ฏบิตั ิลกัษณะการแบ่งอ านาจหน้าที่เป็นไปใน
แนวดิง่เป็นล าดบัชัน้ อกีทัง้หน่วยงานของรฐัที่มหีน้าที่รบัผดิชอบคล้ายคลงึกนั ต่างมแีผนงาน
และจดัท าค าของบประมาณเป็นของตนเองทัง้ๆ ทีล่ ักษณะงานเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั หน่วยงาน
ในแต่ละระดบัตัง้แต่กระทรวง กรม กองขาดการประสานงานและร่วมมอืกนัอย่างใกลช้ดิ ท าให้
การด าเนินแผนงานโครงการไมส่ามารถเกดิผลตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาประเทศ 

 รฐัได้พยายามแก้ไขปญัหาข้างต้นโดยก าหนดกลไกการบรหิารนโยบายเฉพาะ ด้าน
ขึ้นมารองรบังานพฒันาที่รฐัให้ความส าคญัในช่วงเวลาต่างๆ  เช่นงานพฒันาชนบท โดยมี
โครงสรา้งการบรหิารการพฒันาทีด่ าเนินการร่วมกนัโดย 8 กระทรวงหลกั และงานพฒันาพืน้ที่
พเิศษ เช่น คณะกรรมการพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก การด าเนินงานลกัษณะดงักล่าว 
แมว้่าไดช้่วยใหก้ารแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัดิขี ึน้ในระดบัหน่ึง แต่กย็งัคงมปีญัหาในทางปฏบิตั ิ
คอืหน่วยงานในระดบัพืน้ทีย่งัคงด าเนินการในลกัษณะเอกเทศ ขาดการประสานกนัของช่วงเวลา
ด าเนินการและเกดิการท างานซ ้าซอ้นในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

 ปญัหาพื้นฐานในการด าเนินงานพฒันาของภาครฐั คอื การที่แผนงาน แผน เงนิ และ
แผนคนขาดความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนั ซึ่งเกิดขึ้นทัง้ในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตัิ ท าให้
โครงการพฒันาไมไ่ดร้บัการด าเนินการใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนด นอกจากนี้ยงัมี
ปญัหาอ านาจบรหิารจดัการดา้นงบประมาณในหน่วยราชการเอง ซึง่ขาดความอสิระและคล่องตวั
ในการจดัการงบประมาณของตนเอง ในหลายกรณีได้ก่อใหเ้กดิความล่าชา้และส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการพฒันา นอกจากน้ีสงัคมไทยใน
ปจัจบุนัปรากฏว่าการเตบิโตของพลงันอกระบบราชการเพิม่มากขึน้ พลงัเหล่าน้ีไดแ้ก่องคก์รทาง
การเมอืง กลุ่มการเมอืง และองค์กรประชาชนซึ่งต้องการมสี่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทุก
ขัน้ตอนมากขึน้ 

 การแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัิให้มปีระสิทธภิาพในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 นัน้  
จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างและระบบบริหารการพัฒนาของรัฐ แต่เนื่ องจากการ
ปรบัเปลี่ยนดงักล่าวจ าเป็นจะต้องมีการปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง
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จ านวนมากซึ่งต้องใช้เวลาและขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันัน้เพื่อให้การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏบิตัเิกดิประสทิธผิลอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึต้องด าเนินการภายใต้ขอ้จ ากดัและโครงสรา้งเดมิ
ของระบบราชการที่มอียู่แล้วไปก่อน โดยการปรบักระบวนการและกลไกในการบรหิารจดัการ
งบประมาณ และบุคลากรให้คล่องตวัขึน้ โดยยดึหลกัการประสานงานภายใต้ระบบการจดัการ
พืน้ทีก่บัภารกจิของหน่วยงานและการมสี่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดแผนงานโครงการ
ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 



บทท่ี 1 
วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และยทุธศาสตร ์

 

1. วตัถปุระสงค ์

 1.1 เพื่อปรบักระบวนการและกลไกการบรหิารจดัการงานพฒันาให้สามารถแปลง
แผนไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

 1.2 เพื่อเสรมิสรา้งกระบวนการการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการบรหิารงาน
พฒันา และเสรมิสร้างสมรรถนะการพฒันาในลกัษณะเน้นคนเป็นศูนย์กลาง การพฒันาแบบ 
องคร์วมและการมสี่วนรว่มของภาค ี

 1.3 เพื่อให้มกีารติดตามและประเมนิผลแผนงานโครงการการพฒันาในทุกระดบั 
โดยการจดัท าดชันีเครือ่งชีว้ดัเป็นเครือ่งมอื 

2. เป้าหมาย 

 2.1 สรา้งระบบการบรหิารจดัการเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่

 2.2 สรา้งภาคแีละชุมชนให้มศีกัยภาพในการมสี่วนร่วมของการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏบิตัใินทุกขัน้ตอน 

  2.3 สรา้งดชันีเครือ่งชีว้ดัผลส าเรจ็ของการพฒันา 5 ระดบั  

3. ยทุธศาสตรก์ารแปลงแผนสู่การปฏิบติั 

 เพื่อใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไวก้ารด าเนินการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏบิตัปิระกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ การปรบัเพิม่ประสทิธภิาพของหน่วยงานกลางในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏบิตั ิการปรบักระบวนการบรหิารจดัการการพฒันาไปสู่การปฏบิตั ิการมี
ส่วนรว่มของประชาชนการพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผล 

 ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ได้ผลจะต้องเน้นการท างาน การเรยีนรู้และ 
เสรมิสรา้งความสามารถร่วมกนัทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การวางแผน การก าหนดเป้าหมายแต่ละดา้น 
การร่วมกนัปฏบิตัติามแผนและการตดิตามประเมนิผล โดยมดีชันีชี้วดัร่วมกนั ตัง้แต่ระดบัชาติ
จนถึงระดบัท้องถิ่น ทัง้นี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาครฐั และนอกภาครฐั จะต้องร่วมกนัก าหนด 
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แนวทางขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งอ านาจและหน้าที่ความ
รบัผดิชอบทีต่กลงรว่มกนั 



บทท่ี 2 
การปรบัเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ของหน่วยงานกลางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 
 

 หน่วยงานกลางที่มบีทบาทส าคญัในการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัิ ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิและส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ซึง่ตอ้งรว่มกนัประสานแผนงาน แผนเงนิ และแผนคน พรอ้มทัง้การตดิตามประเมนิผล
แผนงานโครงการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ รวมทัง้
การปรบัแผนต่างๆ ให้เกดิเป็นกลไกในการบงัคบัใหเ้กดิผลอย่างแทจ้รงิดว้ยการสรา้งกฎหมาย
แต่ละเรื่องให้เป็นระบบที่สอดคล้องทัง้การพฒันาประเทศ การบรหิารงานภาครฐัฯ และการให้
ความคุม้ครองต่อประโยชน์สาธารณะ ในทางปฏบิตัหิน่วยงานทัง้ห้ายงัมขีอ้จ ากดัในด้านปจัจยั
การสนับสนุน การประสานงาน อกีทัง้ยงัขาดการปรบัปรุงบทบาทของหน่วยงานให้ทนักบัการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืงในยุคโลกาภิวตัน์ ท าให้
หน่วยงานเหล่านี้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิผลในฐานะเป็นผู้ก ากับ ส่งเสริม 
สนับสนุน และดูแลให้กระทรวง ทบวง กรม ใช้ทรพัยากรที่มไีปในทศิทางเดยีวกบัแนวทางที่
ก าหนดไวใ้นแผนพฒันาฯ ดงันัน้จงึควรปรบัปรงุบทบาทหน่วยงานทัง้ 5 ดงันี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 1.1 ปรบัปรุงบทบาทการปฏบิตังิานใหเ้อื้อต่อการวางแผนในลกัษณะทีเ่น้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพฒันาให้กว้างขวางยิง่ขึน้ ทัง้ในระดบัชาตสิู่ระดบัพื้นที่คอือนุภาคและกลุ่ม
จงัหวัด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกส่วนมีส่วนร่วมด าเนินการ การวางแผน การ
ประเมนิผลและการสรา้งดชันีชีว้ดัความส าเรจ็ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินทุก
ระดบั 

 1.2 รเิริม่การประสานงานการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัิ ทัง้ฝ่ายภาครฐั และนอก
ภาครฐั ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรประชาชน และองค์กรพฒันาเอกชน โดยใช้ระบบ
การจดัการพืน้ทีก่บัภารกจิของหน่วยงาน และการมสี่วนรว่มของประชาชนเป็นตวัก าหนด 

 1.3 วางกรอบหรอืเกณฑก์ารแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัเิพื่อใหแ้ผนงานและแผนเงนิ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัภายใตย้ทุธศาสตรแ์ละแผนงานพฒันา ตลอดจนการตดิตามประเมนิผล
การด าเนินงานภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
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2. ส านักงบประมาณ 

 2.1 ปรับบทบาทการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดสรร
งบประมาณตามหลกัประสิทธผิลและประสทิธิภาพให้กระทรวง ทบวง กรม ที่สอดคล้องกับ
แผนพฒันาฯ ซึ่งอาศยัระบบการจดัการพื้นที่กบัภารกิจของหน่วยงานและการมสี่วนร่วมของ 
ประชาชน การวเิคราะหโ์ครงการใหค้ านึงถงึกระบวนการท างานและผลกระทบทีเ่กดิขึน้มากกว่า
ปจัจยัทีใ่ชแ้ละผลผลติในเชงิปรมิาณ 

 2.2 เชื่อมโยงกจิกรรมตามแผนงานในการจดัสรรงบประมาณใหต้รงกบัแผนงานตาม
ยทุธศาสตรใ์นแผนพฒันาฯ และแผนงานโครงการของกระทรวง ทบวง กรม ใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั 

 2.3 กระจายอ านาจในการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณใหก้ระทรวง ทบวง กรม มี
อสิระและคล่องตวัในการบรหิารจดัการภายใตก้ารด าเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2.4 ปรบักระบวนการ กลไก วธิกีาร และขัน้ตอนของงบประมาณใหส้ัน้ และลดความ
ซ ้าซ้อนของการปฏิบตัิงาน โดยเน้นบทบาทผู้ก าหนดนโยบายวางแผนด้านงบประมาณเชิง
ยทุธศาสตร ์มากกว่าเน้นการควบคุมการปฏบิตัใินรายละเอยีด 

 2.5 วางระบบและท าการติดตามประเมนิผลให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิในการ 
จดัสรรและการใช้จ่ายเงนิงบประมาณแผ่นดิน รวมทัง้การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

3. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 3.1 ปรับปรุงบทบาทการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรอืน เพื่อมุ่งเน้นการเป็นผูว้างแผน ก าหนดนโยบายก าลงัคนภาครฐัในภาพรวม โดยอาศยั
แนวทางการใช้ระบบการจดัการทรพัยากรตามพื้นที่กบัภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นเกณฑ์ ตลอดจนให้ค าปรกึษาและแนะน าด้านเทคนิคในการจดั  
องคก์าร การจดัการ และการบรหิารงานบุคคลแก่หน่วยงานภาครฐั 

 3.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนและผลกัดนัให้กระทรวง ทบวง กรม ปรบัเปลี่ยนบทบาท 
ภารกิจหลกั โครงสร้าง ระบบการบรหิารจดัการในภาพรวมไปสู่สมยัใหม่และเป็นสากล ให้ 
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สอดคลอ้งกบักระแสการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงของประเทศและของโลกใน
ยคุโลกาภวิตัน์ 

 3.3 เร่งรัดการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้สามารถเป็ น 
เครื่องมอืที่สนับสนุนการบรหิารราชการอย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพด้วยการปรบัปรุง
โครงสรา้งเงนิเดอืนใหส้อดคลอ้งกบัภาวะค่าครองชพีและการจา้งงานในตลาดแรงงาน การแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนก าลงัคนในสาขาวชิาชพีที่จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ และการพฒันา 
คุณภาพก าลงัคนในทุกระดบัอยา่งเป็นระบบต่อเนื่องและทัว่ถงึ 

 3.4 สรา้งระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานที่สามารถวดัผลไดอ้ย่างเที่ยงตรงและสม
เหตุผลเพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมนิความคุ้มค่าในการใช้ทรพัยากรและความพงึพอใจของ
ประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารของรฐั 

 3.5 กระจายอ านาจการบรหิารงานบุคคลให้ส่วนราชการสามารถบรหิารทรพัยากร
บุคคลไดอ้ยา่งคล่องตวั มมีาตรฐานและคุณธรรม 

4. ส านักงานตรวจเงินแผน่ดิน 

 4.1 ปรบับทบาทการตรวจสอบการด าเนินงานของส่วนราชการจากการมุง่การปฏบิตัิ
ตามกฎ ระเบยีบ มาสู่การตรวจสอบประเมนิผลตามผลงาน 

 4.2 สรา้งกลไกการตรวจสอบประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนราชการต่างๆ โดย
เน้นการให้ความส าคญัที่ผลงานเป็นหลกั และกฎระเบยีบเป็นรองเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพการ
ท างาน 

 4.3 กระจายอ านาจการบรหิารจดัการการด าเนินงานของส่วนราชการ ใหม้อีสิระใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรของตนเองอย่างเหมาะสม โดยลดการควบคุมและแก้ไขกฎระเบยีบ
ใหท้นัสมยั 

 4.4 วางระบบการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นระบบ
และต่อเนื่อง สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงแผนงาน แผนเงนิ และแผนคน อย่าง 
ทัว่ถงึทุกพืน้ทีแ่ละทุกปี 

5. ส านักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา 

 5.1 เพิม่บทบาทใหเ้ป็นองคก์รกลางในดา้นกฎหมายภาครฐัไดอ้ย่างแทจ้รงิ ดว้ยการ
ปรบัปรุงกระบวนการตรากฎหมายและการให้ความเหน็ทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรฐัโดย
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ค านึงถงึความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อใหส้ามารถสรา้งกฎหมายที่สอดคลอ้งกบัแนวทางตาม
แผนพฒันาฯ โดยมกีารประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้ ง
อยา่งใกลช้ดิ รวมทัง้การวางกรอบหรอืแนวทางของกฎหมายใหเ้ป็นไปโดยมรีะบบและเป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนั 

 5.2 ตดิตามการใชบ้งัคบักฎหมายและรเิริม่เสนอแนะการปรบัปรุงกฎหมายทีล่า้สมยั
หรอืไมเ่อื้ออ านวยต่อการพฒันาประเทศ รวมทัง้การศกึษาวจิยัในดา้นกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพสงัคมและระบบของสากล และตดิตามการพฒันากฎหมายของต่างประเทศเพื่อน ามาปรบั
ใชก้บัประเทศไทยใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5.3 พฒันากระบวนการวนิิจฉยัคดปีกครองเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าที่ของรฐัและจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางการ
ปฏบิตัิราชการของเจ้าหน้าที่ของรฐัให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตป้รชัญากฎหมายมหาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะและคุม้ครองประชาชน 

 5.4 ส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรภาครฐัใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบกฎหมายของ
ประเทศและหลกักฎหมายมหาชน เพื่อใหม้แีนวความคิดพืน้ฐานทางดา้นกฎหมายเกี่ยวกบัการ
บรหิารราชการแผ่นดินอย่างถูกต้องและสามารถน ากฎหมายไปใช้เป็นกลไปในการพัฒนา
ประเทศตามแผนพฒันาฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกนั 



บทท่ี 3 
การปรบักระบวนการบริหารจดัการการพฒันาไปสู่การปฏิบติั 

 

 การแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัติ้องอาศยักระบวนการและกลไกการผนึกก าลงั ในหลาย
มติิ กล่าวคือการประสานแผนงาน แผนเงนิ และแผนคน กบัพื้นที่และหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏบิตัใิหเ้ป็นเอกภาพ การก าหนดแผนงานหรอืโครงการพัฒนาตามระบบบรหิารจดัการนี้จะใช้
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของแผนเป็นกรอบส าหรบัก าหนดภารกจิ หน่วยงาน พืน้ที ่และการมสี่วน
รว่มของผูเ้กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาประเทศ การปรบั
กระบวนการและกลไกบรหิารจดัการดงักล่าวมแีนวทางดงัต่อไปนี้ 

1. การแปลงแผนสู่การปฏิบติัด้วยระบบการจดัการพื้นท่ีกบัภารกิจของหน่วยงาน
และการมีส่วนร่วม 

 1.1 ก าหนดบทบาทตลอดจนกจิกรรมการจดัการงานพฒันารวมทัง้ความสมัพนัธ์
ระหว่างภาครฐั ภาคธุรกจิเอกชนและองคก์รประชาชนใหช้ดัเจนและเป็นรปูธรรม  

 1.2 จดัให้มกีารทบทวนภารกจิของหน่วยงานส่วนกลางเพื่อก าหนดกจิกรรมหลกัที่
ควรด าเนินการภายใต้ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น โดยใช้ 
แนวทางการบรหิารจดัการพืน้ทีก่บัหน้าทีแ่ละการมสี่วนรว่มเป็นหลกั 

 1.3 ใชแ้นวทางการประสานการวเิคราะห์ใน 3 มติ ิคอื ดา้นพืน้ที ่ภารกจิหลกัของ
หน่วยงาน และการมสี่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นกรอบในการวางแผน
งานและโครงการ 

 1.4 ปรบัเปลี่ยนการจดัท าแผนงานและแผนเงนิที่เน้นกรมเป็นหน่วยหลกั มาเป็น
พืน้ทีแ่ละชุมชน คอื จงัหวดั อ าเภอและต าบล 

 1.5 พฒันาระบบการประสานงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานกลาง ตลอดจนพฒันา
ระบบขอ้มลูทีใ่ชเ้ชื่อมโยงหน่วยงานกลางทีท่ างานดา้นแผนงาน แผนเงนิ แผนคน และหน่วยงาน
ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล 

2. การเช่ือมโยงระหว่างแผนงาน แผนเงิน และแผนคน 

 2.1 พฒันากรอบและหลกัเกณฑก์ารพจิารณาแผนงานและโครงการของส่วนราชการ
ตามล าดบัความส าคญัรว่มกนัระหว่างส านกังบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
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เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิใหเ้ป็นไปตามกรอบยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาทีก่ าหนดไว้
ในแผนพฒันาของชาต ิ

 2.2 สรา้งกรอบแนวคดิและหลกัการในการก าหนดแผนงาน โครงการของกระทรวง 
ทบวง กรม ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้
แต่ละหน่วยงานท าความตกลงและมสี่วนร่วมในการก าหนดกรอบและหลกัการในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏบิตั ิ

 2.3 สรา้งระบบตดิตามประเมนิผลและสรา้งตวัชีว้ดัประสทิธผิลประสทิธภิาพในระดบั
โครงการ โดยองคก์รกลางและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัก าหนดตวัชีว้ดั  

 2.4 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัท าแผนงานงบประมาณ การบรหิาร
บุคคล และการตดิตามและประเมนิผลของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคประชาชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและทกัษะในการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัการจดัระบบแผนงานและแผนเงนิใน 
แนวทางใหมใ่หไ้ปในทศิทางเดยีวกนั 

3. การกระจายอ านาจในระบบกลไกการบริหารงานของรฐั 

 3.1 กระจายอ านาจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การคลัง และการ
บรหิารงานบุคคลจากหน่วยงานกลางไปสู่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในระดบัพื้นที่
อย่างครบวงจรและเป็นเอกภาพโดยการปรบักระบวนการและวธิกีารให้มอีสิระในการบรหิาร
จั ด ก า ร 
งบประมาณและบุคลากรมากขึน้ 

 3.2 พิจารณาให้หน่วยราชการระดบัพื้นที่ คือ จงัหวัด ให้มีสถานภาพเป็นส่วน 
ราชการหรอืสามารถเขา้มาอยู่ในกระบวนการการจดัสรรทรพัยากรของรฐัได ้ตลอดจนใหม้กีาร
รวมกลุ่มจงัหวดัในการด าเนินงาน แผนงานและโครงการรว่มกนั 

 3.3 ลดขัน้ตอนการท างานโดยการมอบอ านาจ โดยเฉพาะกระบวนการอนุมตั ิการ
จดัระเบยีบและวธิกีารท างานให้สามารถด าเนินการได้สัน้และรวดเรว็ ทัง้ด้านงบประมาณ การ
คลงั และด้านบุคคล เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนราชการรวดเรว็ขึน้ โดยการปรบัปรุงหรอื  
ยกเลกิกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ทีไ่ม่เอื้ออ านวยต่อการกระจายและมอบอ านาจใหห้น่วยงานระดบั
พืน้ที ่



บทท่ี 4 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 โดยเหตุทีใ่นปจัจบุนัปญัหาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมมคีวามซบัซอ้น และการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืต้องอาศยักระบวนการความร่วมมอืและการมสี่วนร่วมของหลายฝ่ายในสงัคม ในขณะที่
การพัฒนาในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ท าให้ภาคประชาชนเติบโตและมศีักยภาพและมีความ
ต้องการที่จะมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของรฐัและบรหิารจดัการ  
ชุมชน อกีทัง้ภาครฐัเองมขีดีความสามารถจ ากดั  จ าเป็นต้องเปิดโอกาสและส่งเสรมิสนับสนุนให้
ชุมชนและสังคมได้มีส่วนเข้ามาแก้ไขปญัหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางส าคัญ  
ดงันี้ 

1. จดักระบวนการหรอืกลไกการบรหิารจดัการของรฐัทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการ
วเิคราะหส์าเหตุของปญัหา การจดัท าแผน และด าเนินการแกไ้ขปญัหาของชุมชน 

2. สนับสนุนให้มคีณะกรรมการของประชาชนในชุมชนและท้องถิน่ใหร้่วมคดิ ร่วมท างาน และ
เรยีนรูป้ระสบการณ์ความรูค้วามสามารถซึง่กนัและกนั 

3. ส่งเสรมิใหม้เีครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างชุมชนหรอืทอ้งถิน่ในการแลกเปลีย่นความรูค้วาม
เขา้ใจในการพฒันาดา้นต่างๆ และผลกระทบจากการพฒันา 

4. จดัใหม้กีระบวนการและช่องทางของการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางการพฒันาเป็น 2 ระบบ
ควบคู่กนัไป คอื ระบบการมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมการพฒันารว่มกบัภาครฐัซึง่เป็นระบบทีม่ ี
การปฏบิตัอิยูใ่นปจัจบุนัและระบบการจดัการกจิกรรมการพฒันาใหม ่โดยใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม
อยา่งสมบรูณ์ ซึง่ภาครฐัเป็นฝา่ยสนบัสนุนในดา้นนโยบาย มาตรการ และงบประมาณสนบัสนุน 

5. เสรมิสรา้งวสิยัทศัน์และสรา้งขดีความสามารถในการจดัการหรอืการมสี่วนร่วมใหแ้ก่องคก์ร
ประชาชน องค์กรพฒันาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณชน ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อให้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการด าเนินแผนงานโครงการของรฐัหรอืของชุมชน เช่น การใช้มาตรการจูงใจทาง
ภาษี การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านการจดัการ และการส่งเสรมิความร่วมมอืกบัฝ่ายอื่นๆ ใน
สงัคม 
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6. พฒันาศกัยภาพการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ของรฐัและความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน
ประชาสมัพนัธ ์ภาครฐัและภาคเอกชนในการให้บรกิารข่าวสารและขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวทางการ
พฒันาประเทศแก่ขา้ราชการในกระทรวง ทบวง กรม และประชาชนอย่างเพยีงพอใหเ้กดิความรู ้
ความเขา้ใจ ทศันคต ิและการมสี่วนรว่มในการพฒันาประเทศ 



บทท่ี 5 
การพฒันาระบบการติดตามและประเมินผล 

 

 โดยที่การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทัง้องค์กรภาครฐัตัง้แต่
กระทรวง ทบวง กรม จนถึงระดบัท้องถิ่น องค์กรนอกภาครฐั ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน  
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรประชาชน นอกจากนี้ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจะมผีลกระทบถงึประชาชนกลุ่มต่างๆ ทัง้ในเมอืงและชนบท การที่จะวดั
ความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของแผนพฒันาประเทศ จ าเป็นต้องพฒันาระบบการติดตาม
ประเมนิผล ซึ่งจะต้องเป็นระบบที่ได้รบัการยอมรบัและเป็นระบบที่สามารถจะวดัผลของการ
พฒันาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ระบบการติดตามประเมนิผลมีความส าคัญในการด าเนินงานของทุกองค์กรทัง้ ใน 
ภาครฐัและนอกภาครฐัเพื่อช่วยใหท้ราบถงึความกา้วหน้าปญัหาอุปสรรค ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ อนั
จะช่วยให้ผู้รบัผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน ค้นหาวิธีปรบัปรุงงาน และบริหาร  
จัดการแผนงานโครงการให้ได้ผลในระยะต่อไป ดังนั ้นระบบการติดตามประเมินผลที่มี
ประสทิธผิลประสทิธภิาพจะต้องอาศยัดชันีชี้วดัความส าเรจ็ในหลายมติแิละหลายระดบั เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการบรหิารการจดัการพฒันาตามแนวทางใหม่ และกระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชน โดยมแีนวทางในการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. การจดัท าระบบฐานข้อมลู 

 1.1 จดัท าระบบฐานข้อมูลทุกระดับตัง้แต่ระดับท้องถิ่น จงัหวัด และระดับชาต ิ 
เน่ืองจากการด าเนินแผนงานโครงการเกี่ยวข้องกบับุคคลหลายฝ่ายอย่าง กว้างขวาง จงึต้อง
พฒันาระบบและรปูแบบขอ้มลูทีม่กีารจ าแนกเพศใหไ้ด้มาตรฐานประชากรทีส่มบูรณ์ใหท้นัสมยั
ต่อเนื่องและสามารถสรา้งความเขา้ใจในระหว่างผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์รว่มกนัได้ 

 1.2 สรา้งเครอืขา่ยเชื่อมโยงฐานขอ้มลู โดยใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัท าฐานขอ้มลู และ
ให้หน่วยงานกลางได้แก่ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ และ
กระทรวงการคลงั รว่มกนัจดัวางระบบดงักล่าวใหเ้ป็นเกณฑแ์ละมมีาตรฐานเดยีวกนั 

 1.3 สนับสนุนให้มกีารน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลมาใช้ประโยชน์
และปรบัปรงุแผนงานและโครงการประจ าปีโดยต่อเนื่อง  
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 1.4 จดัให้มีกลไกหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมนิผลอยา่งเป็นอสิระโดยรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ 

 1.5 จดัประชุมสมัมนาเพื่อระดมความคดิการวางแผน การปฏบิตัิตามแผนพฒันา 
การติดตามประเมนิผลในระดบัท้องถิ่น ภูมภิาคและระดบัชาติ พร้อมทัง้ให้มกีารจดัประชุม 
ตดิตามประเมนิผลประจ าปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวขอ้ง ได้มสี่วนร่วมอย่าง 
กวา้งขวาง 

 1.6 ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้ประชาชนโดยทัว่ไปมคีวามรู้
ความเขา้ใจทีส่อดคลอ้งกนัเพื่อสนับสนุนกระบวนการมสี่วนร่วมในการพฒันาตามแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่8 

 1.7 ส ารวจความคดิของประชาชนและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยใหท้ราบความก้าวหน้าและ
อุปสรรคการด าเนินงานแผนงาน และโครงการทีก่ าหนดไวใ้นทุกระดบั และทุกพืน้ทีด่ าเนินการ 

2. การสร้างดชันีช้ีวดั 

 วัตถุประสงค์ของการสร้างดัชนีชี้ว ัดเพื่อ เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงความส าเร็จและ 
ผลกระทบของการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตดิตาม
ประเมนิผล และการปรบัปรงุแผนใหบ้รรลุเป้าหมายไดช้ดัเจนขึน้ โดยการสรา้งตวัชีว้ดันัน้จะต้อง
ครอบคลุมทัง้ด้านปจัจยัเหตุ กระบวนการด าเนินงาน ผลส าเรจ็ และผลกระทบของการพฒันา 
ทัง้นี้หน่วยงานรบัผดิชอบ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และผูม้สี่วนร่วมในการพฒันาควรมบีทบาทส าคญั
ในการก าหนดตวัชี้วดั และเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้มสี่วนร่วมในการตดิตามประเมนิผลและ
ปรบัปรุงการด าเนินงาน การก าหนดตวัชี้วดัจะต้องท าในหลายมติแิละหลายระดบั การพฒันา
ระบบการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 ไดก้ าหนดกรอบตวัชีว้ดัเบือ้งต้นไว ้5 ระดบั 
คอื 

 2.1 การวดัผลกระทบขัน้สดุท้ายของการพฒันา เป็นเครื่องมอืส าคญัทีสุ่ดในการ
ตดิตามประเมนิผลความก้าวหน้าทีแ่ท้จรงิของการพฒันาประเทศโดยส่วนรวมในทุกๆ ด้าน ทัง้
ในด้านการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าสามารถ
ด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ของการพฒันาประเทศที่เน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาได้
มากน้อยแค่ไหนเพยีงใด 

 2.2 การวัดประสิทธิผลของการพัฒนาเฉพาะด้าน สร้างขึ้นเพื่อติดตาม 
ประเมนิผลการพฒันาในแต่ละด้านทีก่ าหนดไวใ้นยุทธศาสตร ์ซึ่งจะช่วยใหท้ราบถงึความส าเรจ็
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และการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาในลกัษณะผสมผสานระหว่างภารกจิกบัพื้นทีแ่ละ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะน าไปใชใ้นการปรบัปรุงและก าหนดแนวทางพฒันาและแผนงานโครงการ
ในแต่ละดา้นใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 2.3 การวดัประสิทธิผลของยทุธศาสตรก์ารพฒันา สรา้งขึน้เพื่อเป็นเครื่องมอืใน
การตดิตามประเมนิผลความส าเรจ็ หรอืความลม้เหลวของยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีก่ าหนดไวใ้น
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8                              

 2.4 การวดัประสิทธิผลขององคก์ร สรา้งขึน้เพื่อเป็นเครื่องชี้วดัขดีความสามารถ
ขององค์กรที่รบัผดิชอบในการด าเนินงานแปลงแผนไปสู่ภาคปฏบิตัทิุกระดบัตามแนวทางการ
ประสานแผนงาน แผนเงนิและแผนคน ที่เน้นการกระจายอ านาจสู่ภูมภิาคและท้องถิน่และการ
ประสานความรว่มมอืกบัทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประโยชน์ในการปรบัปรงุคุณภาพและผลงานของ
องคก์ร ทัง้ในดา้นการเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หก้บัคนในองคก์ร การเพิม่พูนประสทิธภิาพ
การด าเนินงาน การสรา้งระบบการตดิตามประเมนิผลเพื่อน ามาปรบัปรุงการท างานขององคก์ร
ต่อไป 

 2.5 การวดัสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในด้านต่างๆ คอื การรวบรวมขอ้มูลเชงิสถติิ
หรอืขอ้มลูพื้นฐานของการพฒันาด้านต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการสรา้งดชันีชี้วดัความส าเรจ็หรอื
ประสทิธผิลของการพฒันาในระดบัต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 

3. การพฒันาดชันีช้ีวดัทีก่ าหนดขา้งตน้ใหม้คีวามยดืหยุ่นและปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4. การมีส่วนร่วมในการก าหนดและจดัท าดชันีช้ีวดัของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในแต่ละ
องคก์รและชุมชน 

5. การเผยแพร่ให้ความรู้ วิธีการ ความเข้าใจ ความส าคัญของการประเมินผลการ
ด าเนินงานแก่หน่วยงาน ชุมชนและผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อให้เกดิการตดิตาม ประเมนิผลและน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  


