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ค ํา นํ า 
  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดําเนิน

กระบวนการจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนต่อเน่ือง

มานับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วน

ในสังคมไดม้ีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวางทั้งในระดับจังหวดั ระดับอนุภาค และระดับชาติ 

เริ่มตั้งแต่ขั้นการกาํหนดกรอบวสิยัทศัน์และทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ซึ่งทุกฝ่ายเห็น

พอ้งร่วมกนัใหอ้ญัเชิญปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํรสัของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัฯ มาเป็นปรชัญานําทางในการพฒันาประเทศ และเมื่อดําเนินการจดัทํา

กรอบวิส ัยท ัศน์และทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบ ับที่ ๙ แลว้เสร็จ จึงไดนํ้าเสนอคณะ 

รฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบไปเม่ือวนัท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 จากน้ัน ดําเนินการในขั้นการจัดทํารายละเอียดของแผน โดยอาศัยกลไกความ

ร่วมมือในหลายรูปแบบ มีหลายหน่วยงานรวมทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิและภาคส่วนต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งมาร่วมกันพิจารณากลัน่กรองสาระรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ จน

สามารถประมวลเป็น “ร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๙” ซึ่งไดม้ี

การปรบัปรุงสาระสาํคญัมาโดยลาํดับอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทั้งนําเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อ

ทราบและขอความเห็นเพิ่มเติมในการประชุมรว่มระหวา่งคณะรฐัมนตรีกบัคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปครั้งหน่ึงแลว้เมื่อตน้เดือนมิถุนายน ท่ีผ่านมา 

จากนั้น ได้ปรับปรุง “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบ ับที่ ๙ พ .ศ . 

๒๕๔๕–๒๕๔๙” นําเสนอสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใหค้วามเห็น และ

นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาไปพรอ้มกับความเห็นของสภาท่ีปรึกษาฯ เมื่อวันท่ี ๔ 

กนัยายน ศกน้ี  

 ต่อมา สํานักงานฯ จึงไดป้รบัปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ น้ีข้ึน และนําเสนอ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ

นําเสนอต่อคณะรฐัมนตรีพิจารณาอนุมตัิอยา่งเป็นทางการ และนํากราบบงัคมทูลเกลา้ฯ 

ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อไป 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๙ 

 

๑  ความนํา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙) เป็น 

แผนท่ีไดอ้ญัเชิญแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 ตามพระราชดาํรสัของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลัก 

ทางสายกลาง เพื่อใหป้ระเทศรอดพน้จากวิกฤต สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง และนําไป 

สู่การพฒันาที่สมดุล มีคุณภาพและยัง่ยืน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์

เปล่ียนแปลงต่างๆ  ดงัน้ี 

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก

ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศใหด้ําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือใหก้า้วทันต่อ

โลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน

เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี จะตอ้งอาศัยความรอบรู ้ความ

รอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและ

การดาํเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสรา้งพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 

โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรฐั นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมี้สาํนึกในคุณธรรม

ความซ่ือสตัยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรูท่ี้เหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความ

เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหส้มดุลและพรอ้มต่อการรองรับการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม

จากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                                         
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้เชญิผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและ

สาขาอืน่มาร่วมกันประมวลและกลัน่กรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เรือ่งเศรษฐกิจ
พอเพยีง และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร่ ซึง่ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามทีข่อพระมหากรุณา 
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 การจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๙ ไดต้ั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ

การกาํหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนัของสงัคมไทยใน ๒๐ ปีขา้งหน้า โดยนําความคิดของทุกภาคส่วน

ในสงัคมทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั ระดบัอนุภาค และระดบัชาติ มาสงัเคราะหเ์ช่ือมโยงเขา้

ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบใหเ้กิดเป็น “วิสยัทัศน์ร่วม” ท่ีสงัคมไทยยอมรบัร่วมกนั โดยคาํนึงถึง

ภาพรวมการพฒันาท่ีผ่านมา สถานการณ์และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ เพ่ือนําไปสู่สังคมไทยท่ีพึงประสงค์ พรอ้มรับการเปล่ียนแปลงและสรา้ง 

คุณค่าท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในสงัคมไทย 

 แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ จึงเป็นแผนยุทธศาสตรท่ี์ช้ีกรอบทิศทางการพฒันาประเทศ 

ในระยะปานกลาง ท่ีสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ระยะยาว และมีการดําเนินการต่อเน่ืองจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ ในดา้นแนวคิดท่ียึด “คนเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา” ในทุกมิติ

อย่างเป็นองคร์วม และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาท่ีสมดุล ทั้งดา้นตวัคน สงัคม เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรา้งระบบบริหารจดัการภายในท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในทุก

ระดบั อนัจะทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ียัง่ยนืท่ีมี “คน” เป็นศนูยก์ลางไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 จากการประเมินผลการพัฒนาในช่วง ๔ ทศวรรษท่ีผ่านมา ช้ีใหเ้ห็นอย่างชดัเจนถึง

การพฒันาท่ีขาดสมดุล โดยประสบความสาํเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ แต่ขาดความสมดุลดา้น

คุณภาพ “จุดอ่อน” ของการพฒันาท่ีสาํคญั คือ ระบบบริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

ราชการยงัเป็นการรวมศูนยอ์าํนาจและขาดประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายลา้สมยั นําไปสู่ปัญหา

เร้ือรงัของประเทศ คือ การทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเกิดข้ึนทั้งในภาคราชการและในภาคธุรกิจ 

เอกชน ขณะเดียวกนัคุณภาพการศึกษาของคนไทยยงัไม่กา้วหน้าเท่าท่ีควร ไม่สามารถปรบัตวั 

รูเ้ท่าทันวิทยาการสมยัใหม่ ทั้งฐานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของไทยอ่อนแอ ไม่เอ้ือต่อการ

พฒันานวตักรรม รวมทั้งความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจยงัดอ้ยประสิทธิภาพ จึง

ส่งผลใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนัของไทยลดลงอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีความเหล่ือมลํ้าของ

การกระจายรายได้ ความยากจน และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงข้ึน ไดส้รา้งความขัดแยง้ในสังคมมากข้ึน นอกจากน้ีความอ่อนแอของ

สงัคมไทยท่ีตกอยู่ในกระแสวตัถุนิยม ไดก้่อใหเ้กิดปัญหาทางศีลธรรมและปัญหาสงัคมมาก

ข้ึนดว้ย 
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 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาท่ีผ่านมาไดก้่อใหเ้กิดทุนทางสงัคมและทางเศรษฐกิจหลาย

ประการ ซ่ึงเป็น “จุดแข็ง” ของประเทศท่ีสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา กล่าวคือ 

รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดว้างพ้ืนฐานใหเ้กิดการปฏิรูปท่ีสาํคญัทั้งทางสงัคม การเมือง การ

บริหารภาครฐั และการกระจายอาํนาจ ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลัง

ทอ้งถ่ินชุมชนมีความเขม้แข็งมากข้ึน ส่ือต่างๆ มีเสรีภาพมากข้ึน เอ้ือต่อการเติบโตของ

ประชาธิปไตย การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสรา้งธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย ทั้งจุดแข็งของฐานการผลิตการเกษตรท่ีหลากหลาย มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิต

อาหารของโลก พรอ้มทั้งมีธุรกิจบริการท่ีมีความเช่ียวชาญ มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และ

มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยมีวฒันธรรมท่ีเป็นจุดเด่น รวมทั้งมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสัง่สมเป็น 

ปึกแผ่นและมีสถาบนัหลกัยดึเหน่ียวทางจิตใจ ซ่ึงจะช่วยเป็นภูมิคุม้กนัท่ีสาํคญัในการลดความ

เส่ียงจากกระแสโลกาภิวตัน์ 

 ขณะเดียวกันกระแสการเปล่ียนแปลงหลักของโลกเป็นทั้ง “โอกาสและภัยคุกคาม” 

ต่อการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนแปลงสลบัซบัซอ้นและเช่ือมโยง

กันมากข้ึน มีการปรับระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลกท่ีนําไปสู่กติกาการคา้และการลงทุน

ระหว่างประเทศใหม่ และแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งระดบัทวิภาคีและ

พหุภาคีท่ีมีอิทธิพลเพ่ิมข้ึน รวมทั้งแนวโน้มการพฒันาสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและ

การใชค้วามรูเ้ป็นฐานการพัฒนา ทําใหต้อ้งเร่งเตรียมพรอ้มทั้งการสรา้งระบบ กลไก และ

พฒันาคนใหส้ามารถปรบัตวัอย่างรูเ้ท่าทันไดร้วดเร็ว เพ่ือคงสถานะการแข่งขนัของประเทศ

และกา้วสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ไดอ้ย่างเท่าทันโลกไดต่้อไป อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจ

โลกท่ียงัมีความเปราะบางและมีแนวโน้มท่ีจะชะลอตวัต่อเน่ือง และคาดว่าจะฟ้ืนตวัไดช้า้กว่า

ท่ีประมาณการไวเ้ดิม จะส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยซ่ึงตอ้งปรบัตัวใหท้ัน ทั้งการ

เร่ิมปรบัฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบัฐานรากถึงระดบัมหภาค และการปรบันโยบายเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

 ภายใตส้ถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว 

แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ จึงเป็นแผนท่ีดาํเนินการในช่วงเปล่ียนผ่านท่ีสาํคญัท่ีสุดช่วงหน่ึงของ

ประเทศ ท่ีจําเป็นตอ้งเร่งรัดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมใหเ้กิดสัมฤทธ์ิผลในทาง

ปฏิบัติใหม้ากยิ่งข้ึน และมุ่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใหห้ลุดพน้จากภาวะวิกฤต พรอ้มทั้งวางรากฐาน

การพฒันาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศใหมี้ความเขม้แข็ง มีเสถียรภาพ และมีภูมิคุม้กนัต่อ

กระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึน ขณะเดียวกนั จะตอ้ง

ใหค้วามสาํคัญลําดับสูงกับการบริหารการเปล่ียนแปลง เพ่ือสรา้งสภาวะผูนํ้าร่วมกันในทุก
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ระดับ ในอันท่ีจะสรา้งพลังร่วมกันให้เกิดค่านิยมใหม่ในสังคม ท่ีจะผลักดันให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงการบริหารจดัการประเทศใหม่ท่ีพรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงของโลก  

๒  วิสยัทศันก์ารพฒันาประเทศ 

 การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ๒๐ ปี มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการแกปั้ญหาความ 

ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ใหเ้กิด “การพัฒนาท่ียัง่ยืน

และความอยูดี่มีสุขของคนไทย” และสรา้งค่านิยมร่วม ใหค้นไทยตระหนักถึงความจาํเป็นและ

ปรบัเปล่ียนกระบวนการคิด ทศันคติ และกระบวนการทาํงาน โดยยดึ “ปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” เป็นปรชัญานําทางใหเ้อ้ือต่อการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจดัการประเทศแนวใหม่ 

ท่ีมุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ และกา้วตามโลกไดอ้ยา่งรูเ้ท่าทนั 

 เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและสรา้งคุณค่าท่ีดีในสังคมไทยบนพ้ืนฐานของการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงได้กําหนดสภาพสังคมไทยท่ี 

พึงประสงค ์โดยมุ่งพฒันาสู่ “สงัคมท่ีเขม้แขง็และมีดุลยภาพ” ใน ๓ ดา้น คือ 

 สงัคมคุณภาพ ท่ียึดหลกัความสมดุล ความพอดี สามารถสรา้งคนทุกคนใหเ้ป็นคนดี 

คนเก่ง พรอ้มดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ  

พ่ึงตนเองได ้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีเมืองและชุมชนน่าอยู ่

มีระบบดี มีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเขม้แข็งและแข่งขนัได ้ไดร้บั

การพฒันาอย่างยัง่ยืนและสมดุลกบัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ระบบการเมืองการ

ปกครองโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย ตรวจสอบได ้และมีความเป็นธรรมในสงัคมไทย 

 สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ท่ีเปิดโอกาสใหค้นไทยทุกคนสามารถคิดเป็น 

ทําเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์สามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต รูเ้ท่าทันโลก เพ่ือ

พรอ้มรับกับการเปล่ียนแปลง สามารถสัง่สมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญา 

ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 สงัคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั ท่ีดาํรงไวซ่ึ้งคุณธรรมและคุณค่าของเอกลกัษณ์

สงัคมไทยท่ีพ่ึงพาเกื้ อกูลกนั รู ้รกั สามคัคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอ้ืออาทร รกัภูมิใจ

ในชาติและทอ้งถ่ิน มีสถาบนัครอบครวัท่ีเขม้แข็ง ตลอดจนเครือขา่ยชุมชนทัว่ประเทศ 

 ในการพฒันาประเทศจะยดึหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรชัญานําทาง

ใหก้ารพัฒนายึดทางสายกลาง อยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณ

อย่างมีเหตุผล นําไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถพ่ึง 

ตนเอง มีภูมิคุม้กันและรูเ้ท่าทันโลก คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาและรูจ้กัเรียนรูต่้อเน่ือง

ตลอดชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรมและซ่ือสตัยสุ์จริต อยูใ่นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้
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สามารถรกัษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการสืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม ดํารงไว ้

ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าทางสงัคมไทยที่มีความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั อนัจะเป็น

รากฐานของการพฒันาประเทศอยา่งสมดุล มีคุณธรรมและยัง่ยืน 

 เพ่ือกา้วสู่วิสัยทัศน์ร่วมของสังคมไทย จาํเป็นตอ้งใหค้วามสําคัญกับการวาง “บทบาท

การพัฒนาประเทศ” ในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาททาง

เศรษฐกิจของพื้ นท่ี โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมท่ีจะวางรากฐานการพฒันาเป็นสงัคมและชุมชน

ท่ีเขม้แข็ง มีระบบบริหารจดัการท่ีดีในทุกระดบั ขณะเดียวกนัมีการใชศ้กัยภาพดา้นเอกลกัษณ์

วัฒนธรรมไทยท่ีประนีประนอม เปิดกวา้ง ในการพัฒนาเป็นแกนประสานการเจรจา 

เสริมสรา้งสันติภาพในภูมิภาคและใชศ้ักยภาพดา้นการผลิตและบริการเพ่ือเตรียมพัฒนา

ประเทศสู่ความเป็นฐานเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการเกษตร การแปรรูป

การเกษตรและอาหาร การเป็นฐานการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และเป็นศูนยก์ลางการศึกษา

และวิทยาการท่ีเขม้แข็ง ควบคู่ไปกบัการพฒันาเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเพ่ือน

บ้านและภูมิภาค  ด้านการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา รวมทั้ งการส่ือสาร

โทรคมนาคมของภูมิภาค โดยอาศัยศักยภาพท่ีไดเ้ปรียบของพื้ นท่ีเศรษฐกิจและโครงข่าย

บริการพ้ืนฐานท่ีพฒันาข้ึนแลว้ เพ่ือเสริมสรา้งสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศใหก้า้วตามโลกอยา่งรูเ้ท่าทนั  

๓  วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ 

 เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของวิสยัทศัน์ร่วม ภายใต ้“ปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และสงัคมไทยท่ีพึงประสงคใ์นอนาคต แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. 

๒๕๔๕–๒๕๔๙) จึงกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของการพฒันาประเทศ ไวด้งัน้ี 

 ๓.๑ วตัถุประสงค ์ 

  (๑) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุม้กนั สรา้งความเขม้แข็ง

ของภาคการเงิน ความมัน่คงและเสถียรภาพของฐานะการคลงั ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจเพ่ือให้

เศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเขม้แข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้ น ตลอดจนเพ่ิม

สมรรถนะของระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหส้ามารถแข่งขนัไดแ้ละกา้วทนัเศรษฐกิจยุคใหม่ 

  (๒) เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เขม้แข็ง ยั่งยืน สามารถพ่ึง 

ตนเองไดอ้ย่างรูเ้ท่าทันโลก โดยการพฒันาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรปูระบบสุขภาพ 

สรา้งระบบคุม้ครองความมัน่คงทางสงัคม รวมทั้งการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนและ
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เครือข่ายชุมชน ใหเ้กิดการเช่ือมโยงการพฒันาชนบทและเมืองอย่างยัง่ยืน มีการดูแลจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ควบคู่กบัการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกบัสงัคมไทย 

 

  (๓) เพ่ือใหเ้กิดการบรหิารจดัการท่ีดีในสงัคมไทยทุกระดบั เป็นพ้ืนฐานให้

การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เน้น

การปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการท่ีดีของภาคธุรกิจเอกชน การมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพฒันา การสรา้งระบบการเมืองท่ีรบัผิดชอบต่อสงัคม 

และลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  (๔) เพ่ือแกปั้ญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของคนไทย

ในการพ่ึงพาตนเอง ใหไ้ดร้ับโอกาสในการศึกษาและบริการทางสงัคมอย่างเป็นธรรมและ 

ทัว่ถึง สรา้งอาชีพ เพ่ิมรายได ้ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหชุ้มชนและประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการพฒันาและปรบักลไกภาครฐัใหเ้อ้ือต่อการแกปั้ญหา 

 ๓.๒ เป้าหมาย  

  (๑) เป้าหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจมห

ภาคใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมขยายตวัอยา่งมีคุณภาพและเสถียรภาพ โดยมีเป้าหมายใหเ้ศรษฐกิจ

ขยายตัวโดยเฉล่ียรอ้ยละ ๔-๕ ต่อปี สามารถเพ่ิมการจา้งงานใหม่ในประเทศไดไ้ม่ตํา่กว่า 

๒๓๐,๐๐๐ คนต่อปี มีอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียไม่เกินรอ้ยละ ๓ ต่อปี รักษาการเกินดุลบัญชี

เดินสะพดัใหค้งอยู่เฉล่ียประมาณรอ้ยละ ๑-๒ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ และรกัษา

ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศใหม้ีเสถียรภาพเพ่ือสรา้งความเชื่อมัน่ของนักลงทุน รวมทั้ง

ปรับโครงสรา้งทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมสมรรถนะภาคการผลิตใหแ้ข่งขันได ้โดยใหก้ารส่งออก

ขยายตวัไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ ๖ ต่อปี ใหผ้ลิตภาพการผลิตรวมในภาคเกษตรเพิ่มขึ้ นเฉล่ียรอ้ยละ 

๐.๕ ต่อปี ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ ๒.๕ ต่อปี และ

ผลิตภาพของแรงงานเพิ ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ ๓ ต่อปี เพิ ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยว โดยมี

รายไดจ้ากนักท่องเที ่ยวต่างประเทศเพิ ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ ๗-๘ ต่อปี  และใหค้นไทย

ท่องเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมข้ึนไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ ๓ ต่อปี 

  (๒) เป้าหมายการยกระดบัคุณภาพชีวิต ใหป้ระเทศไทยมีโครงสรา้งประชากร

ท่ีสมดุล และขนาดครอบครวัท่ีเหมาะสม โดยรกัษาแนวโน้มภาวะเจริญพนัธุ์ของประชากรให้

อยู่ในระดับทดแทนอย่างต่อเน่ือง คนไทยมีสุขภาพดี มีคุณภาพ รูเ้ท่าทันการเปล่ียนแปลงมี

คุณธรรม มีจิตสํานึกรบัผิดชอบต่อส่วนรวม ใหป้ระชาชนอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป มีการศึกษาโดย

เฉล่ียไม่ตํา่กวา่ ๙ ปี ในปี ๒๕๔๙ ยกระดบัการศึกษาของแรงงานไทยใหถึ้งระดบัมธัยมศึกษา



 

 

 

ช 

ตอนตน้ข้ึนไปไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ ๕๐ ในปี ๒๕๔๙ ขยายการประกันสุขภาพใหค้รอบคลุม 

ประชาชนอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม และใหมี้ระบบการคุม้ครองทางสงัคมท่ีสรา้งหลกัประกนั

แก่คนไทยทุกช่วงวยั ตลอดจนเพ่ิมความเขม้แข็งใหชุ้มชนและประชาสงัคมและใชก้ระบวนการ

ชุมชนเขม้แข็งขบัเคล่ือนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมพฒันาเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่รวมทั้งปรบัระบบ

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม 

  (๓) เป้าหมายการบรหิารจดัการท่ีดี  สรา้งระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ มี

ขนาดและโครงสรา้งท่ีเหมาะสม ทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถจดัเก็บรายไดสู้งข้ึนและมีระบบ

สนับสนุนการกระจายอํานาจใหโ้ปร่งใส มีระบบตรวจสอบดว้ยการมีส่วนร่วมท่ีเขม้แข็ง 

เพ่ือใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

  (๔) เป้าหมายการลดความยากจน ใหม้ีการดาํเนินมาตรการทางเศรษฐกิจท่ี

เอ้ืออาทรต่อคนจน พรอ้มทั้งเพ่ิมโอกาสการพฒันาคุณภาพชีวิตและสรา้งศักยภาพใหค้นจน

เขม้แข็ง มีภูมิคุม้กัน สามารถพ่ึงตนเองได ้เพ่ือลดสัดส่วนคนยากจนของประเทศใหอ้ยู่ใน

ระดบัไม่เกินรอ้ยละ ๑๒ ของประชากรในปี ๒๕๔๙  

๔  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

 ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักดังกล่าว เพ่ือให้การดําเนินงานในระยะ

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เห็นควรกาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาท่ี

สนับสนุนและเช่ือมโยงกนั ๓ กลุ่มยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย ๗ ยุทธศาสตรท่ี์สาํคญั ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ีหน่ึง การสรา้งระบบบริหารจดัการท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในทุกภาคส่วนของ

สงัคม มีความสาํคญัเป็นลาํดบัสูงสุด เน้นการปฏิรูปใหเ้กิดกลไกการบริหารจดัการท่ีดี ทั้ง

ในภาคการเม ือง ภาคราชการ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  บนพ้ืนฐานการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพฒันาประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส ใหมี้

ความรบัผิดชอบ สามารถตรวจสอบได ้ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคญัและเป็นภูมิคุม้กนัที่ดีให้

สงัคมไทยพรอ้มรบักระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน อีกทั้งจะช่วยป้องกนัและขจดั

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดว้ย 

 (๑) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการท่ีดี เป็นยุทธศาสตรท่ี์สาํคญัในการผลกัดนัให้

ทุกยุทธศาสตรข์บัเคล่ือนไปได ้โดยใหค้วามสาํคญักบั 

  (๑.๑) การปรบัระบบบริหารจดัการภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

โดยปรบัโครงสรา้ง ลดขนาด และปรบับทบาทใหส้อดคลอ้งระบบราชการแนวใหม่ มีระบบ 
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ขอ้มูลท่ีน่าเชื่อถือ มีเอกภาพ และเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกัน มีระบบการทํางานท่ีลดความ 

ซํ้าซอ้น ระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลลพัธท่ี์สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามแผน

ชาติ รวมทั้งปรบัปรุงระบบกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ส่งเสริมการใชก้ฎหมายคุม้ครองสิทธิประชาชน และสนับสนุนใหส่ื้อและ

ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม 

  (๑.๒) การกระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหแ้ก่องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินอยา่งโปรง่ใส โดยเตรียมความพรอ้มและปรบัปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควบคู่กับการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ภาคประชาสงัคม 

  (๑.๓) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในภาค 

การเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสรา้งจิตสํานึกประชาชนมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งรกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  

  (๑.๔) การพฒันาและเสริมสรา้งกลไกการตรวจสอบถ่วงดลุทุกภาคสว่นใน

สงัคม โดยสนับสนุนองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ และสนับสนุนบทบาทส่ือในการตรวจสอบ

นักการเมืองและขา้ราชการ เพ่ือระบบการเมืองท่ีโปร่งใส สรา้งจิตสํานึกของขา้ราชการ  

นักธุรกิจ และประชาชนใหมี้ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ 

  (๑.๕) การเสริมสรา้งระบบการบริหารจัดการท่ีดีของภาคเอกชน ใหมี้

ความโปร่งใส มีระบบการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได ้รกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุก

กลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั มีความรบัผิดชอบต่อสาธารณะ รวมทั้งสรา้งความเป็นธรรมแก่ผูผ้ลิต

และผูบ้ริโภค 

  (๑.๖) การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน โดยสรา้ง 

องคค์วามรูที้่ถูกตอ้งและมีคุณภาพใหเ้ป็นภูมิคุม้กนั อาศยักระบวนการมีส่วนร่วม สรา้ง

เครือข่ายชุมชน ใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง ดูแลซึ่งกนัและกนั ตลอดจนสรา้งจิตสํานึกให้

ดําเนินชีวิต โดยยึดทางสายกลาง ความพอเพียง มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรบัผิดชอบ 

ต่อหน้าท่ี เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น เพ่ือเป็นรากฐานท่ีดีของสงัคม 

 กลุ่มท่ีสอง การเสริมสรา้งฐานรากของสงัคมใหเ้ขม้แข็ง เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์

ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหเ้ป็นแกนหลักของสังคมไทย มีการ

เสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนใหเ้ชื่อมโยงกบัการพฒันาชนบทและเมือง รวมตลอดทั้งมี

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหส้ามารถสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ

และการยกระดบัคุณภาพชีวติใหค้นไทยอยูดี่มีสุขไดอ้ยา่งยัง่ยนื ประกอบดว้ย 

 (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ ้มครองทางสังคม  ให้

ความสาํคญักบั 
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  (๒.๑) การพฒันาคนใหมี้คุณภาพและรูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง โดยปฏิรูป

ระบบสุขภาพ ใหค้วามสาํคญักบัการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเน้นการป้องกนั ปฏิรูปการศึกษา

และกระบวนการเรียนรู ้ยกระดับทักษะฝีมือของคนไทยใหไ้ดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกับ 

โครงสรา้งการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถคิดเป็น ทําเป็น รูเ้ท่าทันการ

เปล่ียนแปลง มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย และความรบัผิดชอบ 

  (๒.๒) การส่งเสริมใหค้นมีงานทาํ โดยมุ่งสรา้งผูป้ระกอบอาชีพส่วนตัวและ 

ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก กระจายโอกาสการมีงานทาํในทุกๆพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ขยายการจา้งงาน

นอกภาคเกษตร และส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดแรงงานใหม่ๆ 

ใหแ้ก่แรงงานไทย 

  (๒.๓) การปรับปรุงระบบการคุ ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมทัว่ถึงและเป็นธรรม เพ่ือสรา้งหลกัประกนัแก่คนทุกช่วงวยั โดยเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบหลกัประกนัสงัคม เตรียมความพรอ้มของทอ้งถ่ินในการร่วมรบัผิดชอบการบริการทาง

สงัคม ปรบัปรุงกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ปรบัปรุงรูปแบบการคุม้ครองกลุ่มคนยากจนและ

ผูด้อ้ยโอกาส 

  (๒.๔) การป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยสิ์น โดยปรบัปรุงระบบบริหารจดัการใหมี้เอกภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน เสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน ใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา เร่ง

บําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา ปราบปรามและดําเนินการทางกฎหมายอย่าง

จริงจงั ตลอดจนประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสกัดกั้นขบวนการผลิตและคา้ยา

เสพติด รวมทั้งปรบัระบบบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นท่ีทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วม 

  (๒.๕) การส่งเสริมบทบาทครอบครวั องคก์รทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน 

องคก์รพฒันาเอกชน อาสาสมคัร และส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยส่งเสริมให้

สถาบันครอบครัวมีความเขม้แข็งในการดูแลและพัฒนาสมาชิกในทุกดา้น สรา้งและปลุก

จิตสํานึกในความรักชาติและความเป็นไทยอย่างจริงจงั สนับสนุนบทบาทสถาบันทางสังคม

ต่างๆ ในการทํานุและพฒันามรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พฒันาบุคลากรทาง

ศาสนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาส่ือมวลชนทุกประเภทใหม้ี

คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

 (๓) ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน ให้

ความสาํคญักบั  
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  (๓.๑) การสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนและการพฒันาเมืองน่าอยู ่ชุมชน

น่าอยู่ เน้นการพัฒนากระบวนการชุมชนเขม้แข็งใหเ้ป็นฐานรากท่ีมัน่คงของสังคม มีการ

ระดมพลงัแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการพฒันาเมืองน่าอยู่และชุมชน

น่าอยู ่โดยสรา้งสภาวะแวดลอ้มท่ีดีเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชน 

ใหเ้กิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้งการสรา้งองคค์วามรู ้

ท่ีสอดคลอ้งกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็ง พ่ึงตนเองได ้

ตลอดจนสรา้งกระบวนการขบัเคล่ือนการพฒันาเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

  (๓.๒) การแกปั้ญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใตก้ระบวนการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ท่ีมุ่งเน้นการปรับกระบวนทัศน์และการจัดการการ 

แกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งเป็นองคร์วม เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ เน้นท่ีตวัคนจนดว้ย

การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถใหค้นจนก่อร่างสรา้งตัวพ่ึงตนเองมากขึ้ น และ

พัฒนาสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาเชิงระบบและโครงสรา้ง โดยมีการปรับระบบบริหาร 

จดัการภาครฐั ปฏิรูปกฎหมาย และปรบัปรุงกฎระเบียบ เพื ่อสรา้งโอกาสใหค้นยากจน

สามารถเขา้ถึงบริการของรฐัไดอ้ย่างทัว่ถึง และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติเป็น

ปัจจยัการดาํรงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสมไม่ขดัต่อกฎระเบียบ 

  (๓.๓) การสรา้งความเช่ือมโยงของการพฒันาชนบทและเมืองอยา่งเก้ือกูล  

เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมใหเ้ท่าเทียมกนั โดยสรา้งความเขม้แข็งเศรษฐกิจ

ในระดบัฐานราก สรา้งความมัน่คงทางรายไดใ้หแ้ก่คนในชนบท พฒันาการรวมกลุ่มกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงพื้ นท่ีชนบทและเมือง และส่งเสริมการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ

และบทบาททางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีในระดบัต่างๆ 

  (๓.๔) การจดัการพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการท่ียึดพื้ นท่ีภารกิจและการมีส่วนร่วม 

และเตรียมความพรอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้คนดีและระบบดี เพ่ือรองรบัการ

กระจายอํานาจ โดยปรับกลไกการจัดการพ้ืนท่ีและสรา้งเครือข่าย เพ่ือใหทุ้กภาคส่วนใน

สงัคมร่วมกนัทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

 (๔) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้

ความสาํคญักบั 

  (๔.๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเอ้ือต่อการใชป้ระโยชน์และการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู และการพฒันาเศรษฐกิจฐาน

รากของประเทศ โดยปรับกลไกและกระบวนการจดัการเชิงบูรณาการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม

ของทอ้งถ่ิน ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของคนไทยใหมี้จิตสาํนึกในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มของ
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ชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และ

มีการจดัทาํฐานขอ้มลูระดบัพ้ืนท่ี เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  (๔.๒) การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติใหมี้ความอุดมสมบูรณ ์

โดยคุม้ครองและกําหนดเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และมีการใช้

ประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะ จดัทาํแผนหลกัฟ้ืนฟูชายฝ่ังและทะเลไทยใหคื้นความอุดม

สมบูรณ์ อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ ใชท้รพัยากรน้ํา

อย่างมีประสิทธิภาพ และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

การเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการอนุรกัษ์และใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 

  (๔.๓) การอนุรกัษฟ้ื์นฟูและรกัษาสภาพแวดลอ้มชุมชน ศิลปวัฒนธรรม

และแหล่งท่องเที่ยว ใหเ้ก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยรักษา

สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณคดี เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยนื และใชผ้งัเมืองเป็นกลไกประสานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง ใหเ้กิดความ

น่าอยูแ่ละยัง่ยนื  

  (๔.๔) การบริหารจดัการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพฒันาให้

เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่ โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบกําจัดของเสียอันตรายท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของชุมชน บังคับใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดและจริงจัง พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงมาตรฐานจัดการมลพิษให้ได้

มาตรฐานสากล 

 กลุ่มท่ีสาม การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจใหเ้ขา้สู่สมดุลและยัง่ยืน เป็น

กลุ่มยุทธศาสตรท่ี์เน้นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ท่ีมุ่งส่งเสริมใหฐ้านเศรษฐกิจ

ของประเทศแข็งแกร่งและขยายตวัไดอ้ย่างมีคุณภาพ โดยปรบัฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบั

ฐานรากถึงระดบัมหภาค และมีความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกอยา่งรูเ้ท่าทัน บนพ้ืนฐานการ

พ่ึงตนเอง และมีภูมิคุม้กันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก ควบคู่ไปกับการรักษา

สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งระดับมหภาคและระดับสาขา รวมทั้งการ

สรา้งความพรอ้มและพัฒนาความเขม้แข็งทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเน้นการพฒันา

นวตักรรมและการปรบัใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม ประกอบดว้ย 

 (๕) ยุทธศาสตรก์ารบรหิารเศรษฐกิจส่วนรวม ใหค้วามสาํคญักบั 

  (๕.๑) การดาํเนินนโยบายการเงินเพื่อสรา้งภูมิคุม้กันต่อวิกฤตเศรษฐกิจ

และช่วยกระจายความเจริญและสรา้งความเป็นธรรม โดยการดูแลสภาพคล่องและรกัษา

เสถียรภาพดา้นราคาและอตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม สรา้งความเขม้แข็งและระบบระวงัภยั
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ของภาคการเงิน ปรบัปรุงการกาํกบัดูแลสถาบันการเงินใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใส และ

ปรบัปรุงบทบาทของภาคการเงินในการกระจายความเจริญและความเป็นธรรม ตลอดจนเพ่ิม

บทบาทของตลาดทุนเพ่ือกระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจและใหเ้ป็นทางเลือกของแหล่งระดม

ทุนของประเทศ 

  (๕.๒) การดาํเนินนโยบายการคลงัและสรา้งความมัน่คงของฐานะการคลงั

และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเพ่ิมการใชจ่้ายและใชม้าตรการภาษีสนับสนุนการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจ รกัษาวินัยทางการคลงั และบริหารหน้ีสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ  

บริหารรายไดร้ายจ่ายและทรพัยสิ์นของรฐัเพ่ือความยัง่ยืนฐานะการคลงัในระยะยาว รวมทั้ง

ส่งเสริมระบบการออมของประเทศ ตลอดจนกระจายอาํนาจการคลงัและถ่ายโอนภารกิจสู่

ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม 

  (๕.๓) การเตรียมความพรอ้มของเศรษฐกิจและสงัคมภายในประเทศ ใหมี้

ภูมิคุม้กันจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ โดยเน้นการสรา้ง

ความพรอ้มในการเจรจาต่อรองทางการคา้ และประสานกลไกความร่วมมือเพ่ือการพฒันา

ความร่วมมือระหวา่งประเทศใหเ้ป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 (๖) ยุทธศาสตรก์ารเพิ่ มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ ใหค้วามสาํคญักบั 

  (๖.๑) การปรบัโครงสรา้งภาคการผลิตและการคา้ เพ่ือสรา้งฐานการผลิตใน

ประเทศใหเ้ขม้แข็ง พ่ึงพาตนเอง และสรา้งภูมิคุม้กนัของระบบเศรษฐกิจ โดยพฒันาคุณภาพ

คน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ

ผลิตและวิธีการผลิต ในการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ใหต้รงความตอ้งการของ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สรา้งสมดุลระหว่างการผลิตกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม กระจายความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปิดเสรีการคา้และการลงทุน และเตรียม

ความพรอ้มในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเศรษฐกิจยุคใหม่ 

  (๖.๒) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพโครงสรา้งพื้ นฐาน เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะภาคการผลิตและบริการ โดยใชป้ระโยชน์จากโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีไดพ้ฒันาข้ึนแลว้

ใหคุ้ม้ค่า และพฒันาใหมี้คุณภาพอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

  (๖.๓) การผลกัดนัขบวนการเพิ่มผลผลิตของประเทศ โดยการพฒันากลไก

ในการเพ่ิมผลผลิต ทั้งการพฒันาเครือข่ายประสานความร่วมมือภาครฐั เอกชน และประชาชน 

ควบคู่ไปกบัการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานในดา้นต่างๆ  
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  (๖.๔) การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ

ระบบสหกรณ ์ใหเ้ป็นฐานรากท่ีเขม้แข็งในการสรา้งรายไดข้องประเทศ ตลอดจนเน้นความ

เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและบริการอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

  (๖.๕) ปรบัปรุงระบบเจรจาและความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ เพ่ือ

สรา้งเอกภาพในการเจรจาทางการคา้ และเสริมสรา้งอาํนาจต่อรองของไทยในเวทีเศรษฐกิจ

การคา้การลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ 

เพ่ือนบา้น เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพฒันาประเทศในระยะยาว 

 

  (๖.๖) ส่งเสริมการคา้บริการที่มีศกัยภาพเพื่อสรา้งงานและกระจายรายได ้

โดยพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมการจา้งงานและกระจายรายไดสู่้ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วม

ของทอ้งถ่ิน ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ และพฒันาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ

ใหม่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ซ่ึงรวมถึง วิถีชีวิต สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ 

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีพื้ นบา้น ตลอดจนการส่งเสริมไทยเท่ียวไทย และการประสาน

ความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

 (๗) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาความเขม้แข็งทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ให้

ความสาํคญักบั 

  (๗.๑) การประยุกตใ์ชแ้ละการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการนําไปใช้

ประโยชน์ในภาคการผลิต และสนับสนุนการวิจยัและพัฒนาตามศักยภาพของคนไทย โดย

สรา้งความเสมอภาคในการเขา้ถึงเทคโนโลยี เน้นการใชเ้ทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและยกระดบัคุณภาพสินคา้ กระตุน้การพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยีของตนเอง 

เพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และลดการนําเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ  

  (๗.๒) การพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยการปฏิรูป

การศึกษาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรูต้ามหลักวิทยาศาสตร ์การรูเ้ท่าทันโลก และการพัฒนา

บุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใหส้ามารถเลือก รับ 

ประยุกตใ์ช ้และพฒันาเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  (๗.๓) การยกระดับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
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ส่ือสาร เพ่ือเป็นโครงสรา้งพ้ืนฐานสาํคญัในการเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละข่าวสาร ช่วยสนับสนุน

การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

  (๗.๔) การบริหารการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ี มุ่ง 

ประสิทธิผล ใหนํ้าไปประยุกตใ์ชใ้นเชิงพาณิชยไ์ด ้โดยกระตุน้ใหภ้าคเอกชนเป็นผูนํ้า ในขณะ

ท่ีภาครฐัเป็นผูส้นับสนุนและนักวชิาการมีส่วนร่วม 

 

๕  ลําดบัความสําคญัของการพฒันา 

 ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ จําเป็นตอ้งใหค้วามสําคัญกับการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ภายใต้

ทรัพยากรภาครัฐท่ี มีอยู่จํากัด  ซ่ึ งต้องฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง มั ่นคง และปรับ

ฐานเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถขยายตัวต่อเน่ืองในอนาคตไดอ้ย่างมีคุณภาพ โดยมี

แนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 ๕.๑ การเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจใหฟ้ื้น

ตวัอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ โดยดําเนินนโยบายเร่งรดัการคลังดา้นการใชจ้่ายของ

ภาครัฐ นโยบายภาษี และนโยบายการเงินระยะสั้นท่ีเน้นการดูแลสภาพคล่องใหเ้พียงพอ 

และรกัษาเสถียรภาพดา้นราคาและอตัราแลกเปล่ียนไม่ใหผ้ันผวนเกินไป ชะลอการไหลออก

นอกประเทศของเงินทุน และรกัษาการเกินดุลบญัชีเดินสะพดัไม่ใหล้ดลงมาก รวมตลอดทั้ง

การแกปั้ญหาและกระตุน้การขยายตัวของภาคการผลิต โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเท่ียว 

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การก่อสรา้งและอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท่ี

มีศกัยภาพ ควบคู่กบัการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานใหส้ามารถสนับสนุนการเปล่ียนแปลง

ทางโครงสรา้งการผลิตและตลาดแรงงาน เพ่ือเพิ่มการจา้งงานและขีดความสามารถในการหา

รายไดเ้งินตราต่างประเทศ 

 ๕.๒ การสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก เน้นพัฒนาธุรกิจชุมชนโดย 

ส่งเสริมการระดมทุนในลกัษณะกองทุนหมุนเวียน เพ่ือการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการขยาย

โครงการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง ให้ความสําคัญกับการสรา้ง

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพไดม้าตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

รวมทั้งพัฒนาขอ้มูลข่าวสารใหเ้ขา้ถึงชุมชนเพ่ือการแปรรูปผลผลิต ตลอดจนเสริมสรา้ง
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ประสิทธิภาพดา้นการตลาดและการกระจายผลผลิตท่ีเช่ือมโยงระหว่างตลาดทอ้งถ่ินสู่ตลาด

ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 

 ๕.๓ การบรรเทาปัญหาสงัคม โดยตอ้งเร่งป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

เชิงรุกใหค้รบวงจร พฒันาระบบประกนัสุขภาพใหมี้ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเขา้ถึง

บริการไดอ้ย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม พฒันาทักษะฝีมือแรงงานควบคู่กบัการสรา้งงานรองรบั 

ขณะเดียวกนัตอ้งมีการขยายขอบเขตการคุม้ครองแรงงานใหค้รอบคลุมทั้งในและนอกระบบ 

ใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครฐั ภาค

การเมือง และภาคเอกชนอย่างจริงจงั รวมทั้งปลุกจิตสาํนึกใหเ้กิดความนิยมไทยและรกัชาติ

อยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง 

 ๕.๔ การแกปั้ญหาความยากจน ท่ีมุ่งจดัการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นองคร์วม เช่ือมโยง

กนัอยา่งเป็นระบบ เน้นท่ีตวัคนจนและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาเชิงระบบและโครงสรา้ง โดย 

  (๑) เสริมสรา้งโอกาสให้คนยากจนสามารถเขา้ถึงบริการของรฐัไดอ้ย่าง

ทั่วถึง โดยการกระจายบริการศึกษา สาธารณสุขท่ีมีทางเลือกเหมาะกบัวถีิชีวติของคนยากจน 

และเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงแหล่งความรู ้แหล่งขอ้มลูข่าวสาร  

  (๒) สรา้งโอกาสให้คนยากจนสามารถเข ้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนยากจน 

ใหค้นยากจนมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื 

  (๓) พัฒนาโครงข่ายการคุม้ครองทางสังคมเพ่ือสรา้งหลักประกันความ

มั่นคงในชีวิตแก่คนยากจน โดยการปรบัปรุงรูปแบบและแนวการดาํเนินงานใหเ้ขา้ถึงกลุ่ม

คนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสไดอ้ย่างแทจ้ริง รวมทั้งจดัสวสัดิการสงัคมท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา

และตรงกบัความตอ้งการของคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสในแต่ละพ้ืนท่ี 

  (๔) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แข็งเพ่ือสรา้งศักยภาพและเพ่ิมขีด

ความสามารถใหค้นยากจนสามารถก่อรา่งสรา้งตวัและพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึน โดยส่งเสริม

การรวมกลุ่มเป็นองคก์รชุมชนเครือข่ายองคก์รชุมชนท่ีเขม้แข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรู ้ให้

เกิดการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแกไ้ขปัญหาของตน ควบคู่ไปกบัการสรา้งความมัน่คงดา้นอาชีพ

และเพ่ิมรายได ้ดว้ยการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ 

ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สรา้งผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพเช่ือมโยงสู่ตลาด

ภายในและต่างประเทศได ้
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  (๕) ปรบัระบบการบริหารจดัการภาครฐัให้เอ้ือต่อการสรา้งโอกาสให้คน

ยากจน โดยสนับสนุนใหมี้การจดัทําแผนปฏิบัติการแกไ้ขความยากจนท่ีมีความชัดเจนของ

กลุ่มเป้าหมายคนยากจนในแต่ละพ้ืนท่ี มีมาตรการเฉพาะตามศกัยภาพของกลุ่มคนยากจนใน

ชนบทและในเมือง รวมทั้งใหมี้การประสานแผนงานและปรบัระบบการจดัสรรงบประมาณลง

สู่กลุ่มเป้าหมายคนยากจนอย่างสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนมีการ

พฒันาเคร่ืองช้ีวดัความยากจนใหถู้กตอ้งและปรบัไดท้นักบัสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลง  

  (๖) เร่งปฏิรูปกฎหมายและปรบักฎระเบียบ ใหค้นจนไดร้ับโอกาส สิทธิ 

และความเสมอภาคในดา้นต่างๆ อาทิ สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร สิทธิการดูแลจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ สิทธิการประกอบการจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสิทธิการถือครองท่ีดิน

สาํหรบักลุ่มคนยากจนในภาคเกษตรท่ีไรท่ี้ทาํกิน 

๖  การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 

 การแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ไปสู่การปฏิบติั จาํเป็นตอ้งผนึกพลงัร่วมจากทุกฝ่าย

ในสงัคม ในการปรบัเปล่ียนกระบวนทรรศน์การพฒันาใหม่ ทั้งดา้นวิธีคิดและวิธีการทาํงาน 

สามารถสรา้งเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร ์และแนวทางการ

พฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย 

 ๖.๑ เริ่มจากกระบวนการสรา้งความเขา้ใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ไปพรอ้ม

กับการสรา้งองค์ความรู ้สรา้งสภาวะผู้นําในการบริหารการเปล่ียนแปลง และขยายเป็น 

เครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคีการพฒันาอยา่งกวา้งขวาง จดัใหมี้เวทีเรียนรู ้มีการรณรงค์

เผยแพร่ประชาสมัพนัธอ์ยา่งเป็นระบบในหลากหลายรปูแบบ 

 ๖.๒ ตอ้งมีการบริหารยุทธศาสตรต์ามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ พรอ้มกับจดัทาํ

แผนการจดัสรรทรัพยากรภาครัฐ เพื่อช้ีนาํทิศทางการลงทุน ควบคู่ไปกับการจัดทาํ

แผนปฏิบตักิารในระดบัตา่งๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙  

  (๑) จดัทาํแผนแม่บท หรือแผนหลกั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแผนเฉพาะเร่ืองอยา่ง

เป็นองคร์วม ท่ีตอ้งอาศยัการประสานความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานและกลุ่มผูม้ีส่วน

ไดส่้วนเสียมาร่วมดาํเนินการอยา่งมีบรูณาการ โดยมีระยะเวลาประมาณ ๕ ปี 

  (๒) จัดทําแผนปฏิบัติการ ตั้ งแต่ระดับชุมชน ระดับท้องถ่ิน ตลอดจน

แผนปฏิบติัการระดบักระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีการประสานงานในแนวราบระหวา่งหน่วยงาน

และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภายใตห้ลักการท่ียึดพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วม โดยมี



 

 

 

ด 

ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี มีรายละเอียดกรอบการลงทุน แผนงาน โครงการต่างๆ มีการจดัลาํดบั

ความสาํคญัและมีแนวทางในการติดตามประเมินผล 

 ๖.๓ เรง่ปรบัปรุงกลไกและบทบาทของหน่วยงานกลาง ใหส้นับสนุนการดาํเนินงาน

ของหน่วยปฏิบัติ และท่ีสําคัญท่ีสุดต้องมีการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีเน้น 

ผลสมัฤทธ์ิ กระจายสู่ทอ้งถ่ินชุมชนอยา่งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ 

 ๖.๔ ภาครฐัตอ้งสรา้งการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการพัฒนาตั้งแต่

เริ่มตน้โครงการ โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือลดความขดัแยง้ในสงัคม ขณะเดียวกัน

ตอ้งพฒันาระบบและกลไกติดตามประเมินผล สรา้งดชันีชี้ วดัระดบัต่างๆ ตลอดจนพฒันา

ระบบฐานขอ้มลู และโครงข่ายขอ้มลูขา่วสารในทุกระดบั 

 
 

 

 



 

 

 

๓ 

บ ท ท่ี  ๑ 
  

วิสยัทศันแ์ละทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ 

 การพัฒนาประเทศในช่วง ๔ ทศวรรษท่ีผ่านมา นับตั้งแต่ประกาศใชแ้ผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑ ในปี ๒๕๐๔ กล่าวไดว้า่เป็นกระบวนการเรียนรูร่้วมกนั

ของทุกฝ่ายในสังคมไทย จากการท่ีตอ้งปรบัตัวใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้มทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศในแต่ละช่วงเวลามาโดยลําดับอย่างต่อเน่ือง โดยมีผลการพัฒนาทั้ งท่ีประสบ

ความสาํเร็จและทั้งท่ีตอ้งเผชิญปัญหาอุปสรรคจนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้

 ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของโลก

มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงสลับซับซอ้นยิ่งข้ึน การ 

คาดการณ์และวางแผนล่วงหน้าทําไดย้ากกว่าในอดีต ประเทศไทยจึงไดริ้เร่ิมกระบวนการ 

วางแผนพฒันาประเทศในแนวใหม่ ตั้งแต่การจดัทาํแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ ท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้

ประชาชนจากทุกภาคส่วนของสงัคมเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนดว้ย และในท่ีสุด

ก็ไดนํ้าไปสู่การปรบัแนวคิดการพฒันาประเทศใหม่ท่ีไม่มองการพฒันาประเทศแบบแยกส่วน 

แต่หนัมาเน้นการพฒันาแบบองคร์วมท่ียึด “คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา” 

 การจดัทําแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ จึงยงัคงใชก้ารผนึกกาํลงัร่วมกันของประชาชนทุก

ภาคส่วนในสงัคมไทยท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดบัทุกขั้นตอน โดย

ยึดหลักร่วมกันคิด ร่วมกันทํา และร่วมกันรับผิดชอบในลักษณะเป็นเครือข่ายการพัฒนา

ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๘  แต่การจัดทําแผนพัฒนาฯ  ฉบับ ท่ี  ๙  ได้ขยาย

กระบวนการมีส่วนร่วมใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึน โดยมีการระดมความคิดของประชาชนเร่ิมตั้งแต่

ระดับจงัหวดัทุกจงัหวดั ระดับอนุภาค ๙ อนุภาคทัว่ประเทศข้ึนมาจนถึงระดับชาติ และผล

จากกระบวนการระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกระดับดงักล่าว นอกจากจะนําไปสู่การ

กาํหนดวิสยัทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศในอนาคตแลว้ ทุกฝ่ายยงัเห็นพอ้งตอ้งกนัให้

ยึดหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรชัญานําทางในการพฒันาประเทศ ใหเ้ขา้สู่

สงัคมท่ียึดหลักทางสายกลาง มีความสมดุล รูจ้กัพอประมาณอยา่งมีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนั 

รูเ้ท่าทนัโลก และเสริมสรา้งใหเ้กิดคนดีในสงัคมทุกระดบั 

 
 



 

 ๔ 

๑  ผลการพฒันาท่ีผ่านมา 

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

  กระบวนการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑-๒ เน้นการสรา้ง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดว้ยการลงทุนกระจายการพฒันาทางดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

โดยเฉพาะถนน ไฟฟ้า และประปา แต่เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายไดแ้ละคุณภาพชีวิต

ของคนในชนบท แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๓ จึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาสงัคม การลดอตัรา

การเพ่ิมประชากร และการกระจายรายได ้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ต่อมา ในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๔ ความผันผวนทางการเมืองและวิกฤตการณ์น้ํามัน ก่อใหเ้กิดปัญหา

การขาดดุลการคา้และดุลบัญชีเดินสะพดัอย่างรุนแรง แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๕-๖  จึงมุ่งเน้น

การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหค้วามสาํคญั

กบัการแกไ้ขปัญหาความยากจนมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้

ภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมขยายตวัอยา่งรอ้นแรงเกินกวา่พื้ นฐานทางเศรษฐกิจจะรองรบัได ้แผน

พฒันาฯ ฉบับท่ี ๗ จึงไดเ้ร่ิมปรบัแนวคิดไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยมุ่งการรักษาระดับ

การเจริญเติบโตในระดบัท่ีเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการรกัษาเสถียรภาพ การกระจายรายไดท่ี้

เป็นธรรม ตลอดจนการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์คุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

  ผลการพฒันาประเทศในช่วง ๗ แผนท่ีผ่านมา พอสรุปไดว้่าประเทศไทยประสบ

ผลสาํเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เฉล่ียประมาณรอ้ยละ ๗ ต่อปี ส่งผล

ใหร้ายไดเ้ฉล่ียต่อคนในราคาประจาํปีเพ่ิมข้ึนจาก ๒,๑๐๐ บาท ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๗๗,๐๐๐ 

บาท ในปี ๒๕๓๙ ทาํใหป้ระเทศไทยพน้จากการถูกจดัเป็นประเทศยากจนเขา้สู่ประเทศกาํลงั

พฒันา ในช่วงเวลาเดียวกันสัดส่วนของคนยากจนไดล้ดลงอย่างมากจากรอ้ยละ ๕๗ เหลือ

รอ้ยละ ๑๑.๔ ของประชากรทั้งประเทศ และการมีงานทาํอยูใ่นระดบัเต็มท่ี ทั้งคนไทยส่วนใหญ่

ไดร้บับริการโครงสรา้งพ้ืนฐานและบริการทางสงัคมมากข้ึน 

  อย่างไรก็ตาม การเติบโตดงักล่าวยงัอยูบ่นพ้ืนฐานความไม่สมดุลของการพฒันา 

กล่าวคือ ปัญหาความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์จากการพัฒนา

ระหว่างภาค ระหว่างชนบทกับเมือง และระหว่างกลุ่มคนในสังคม ยงัเป็นปัญหาสําคัญท่ี 

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งก่อใหเ้กิดปัญหาสงัคมอ่ืนๆ ตามมา อาทิ ปัญหา

ยาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น ขณะเดียวกันทรพัยากรธรรมชาติถูกใช้

ประโยชน์อย่างส้ินเปลือง และเม่ือร่อยหรอลงก็นําไปสู่ปัญหาความขดัแยง้แย่งชิงทรัพยากร 

ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง จึงนําไปสู่ 

ขอ้สรุปผลการพฒันาท่ีว่า แมเ้ศรษฐกิจขยายตวัในระดบัดี แต่สงัคมมีปัญหา และการพฒันา

ไม่ยัง่ยนื 



 

 

 

๕ 

 ๑.๒ การพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) 

  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ เป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสงัคมไทย ท่ี

เน้นให ้“คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” และใชเ้ศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยพฒันาให้

คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พรอ้มทั้งปรบัเปล่ียนวิธีการพฒันามาเป็นการพฒันา

แบบองคร์วม มีกระบวนการท่ีจะเช่ือมโยงมิติต่างๆ ของการพฒันา ตลอดจนเปิดโอกาสใหทุ้ก

ฝ่ายในสงัคมมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพฒันา อยา่งไรก็ตาม ในปีแรกของแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี ๘ ประเทศตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณท์างเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อคนและสงัคมโดยรวม 

ทาํใหต้อ้งมีการปรบัแผนเพื่อแกไ้ขวิกฤตของประเทศ โดยเน้นการรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

การลดผลกระทบต่อการพฒันาคนและสงัคม การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจใหเ้ขม้แข็งและ

กลบัสู่สมดุล และการปรบัระบบบริหารจดัการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  

  วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนไดส้่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างรุนแรง  

ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้

เศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ และมีเสถียรภาพในระดบัหน่ึง เศรษฐกิจขยายตวัเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 

๔.๔ ในปี ๒๕๔๓ จากท่ีเคยหดตัวตํา่สุดถึงรอ้ยละ ๑๐.๒ ในปี ๒๕๔๑ แต่ยงัมีปัญหาในภาค

การเงินและอสงัหาริมทรพัย ์ปัญหาหน้ีสาธารณะและปัญหาการขาดดุลงบประมาณ อนัเป็น

ขอ้จาํกดัของการจดัสรรทรพัยากรในระยะต่อไป  นอกจากน้ี เศรษฐกิจไทยยงัมีการพ่ึงพิงทุน 

เทคโนโลยี และตลาดต่างประเทศสูง ฐานการผลิตหลกัของประเทศยงัอ่อนแอ ไม่มีภูมิคุม้กนั

ท่ีเพียงพอ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจไม่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนานวตักรรม ทั้งไม่

สามารถรับถ่ายทอดและแปรทุนเทคโนโลยีมาใช้ในการต่อยอดการพัฒนาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ศกัยภาพของคนไทยและระดบัคุณภาพชีวิตโดยรวมดีข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองระยะยาวมาจนถึงปัจจุบัน ทําใหค้นไทยมีการศึกษาสูงข้ึน จาํนวนปีท่ี

ไดร้บัการศึกษาโดยเฉล่ียของคนไทยในกลุ่มอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป เพ่ิมขึ้ นจาก ๖.๖ ปี ในปี ๒๕๓๙ 

เป็น ๗ ปี ในปี ๒๕๔๑ และอตัราการเขา้เรียนหนังสือของเด็กมีแนวโน้มดีข้ึนทุกระดบัชั้น ใน

ดา้นสุขภาพอนามยัพบว่าคนไทยมีอายุคาดหมายเฉล่ียสูงข้ึน โดยในปี ๒๕๔๑ เพศชายและ

เพศหญิงมีอายุคาดหมายเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๐.๑ ปี และ ๗๕.๒ ปี ตามลําดับ ทั้งระบบ

บริการสาธารณสุขมีความกา้วหน้าดีข้ึน และประชาชนไดร้บัการคุม้ครองดา้นประกนัสุขภาพ

เพ่ิมข้ึนเป็นรอ้ยละ ๗๙.๔ ในปี ๒๕๔๓ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษาของ 

คนไทยยงัไม่กา้วหน้าเท่าท่ีควร  เน่ืองจากการศึกษาของแรงงานไทยท่ีมีอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป  

ส่วนใหญ่รอ้ยละ ๖๘.๔ อยูใ่นขั้นไม่เกินระดบัประถมศึกษา ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ

ในการเพิ่มสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับการพัฒนาระบบความมัน่คงทาง

สงัคมไดข้ยายขอบเขตการดําเนินงานไดก้วา้งขวางข้ึน แต่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไดเ้พียง



 

 ๖ 

เฉพาะแรงงานในระบบเท่าน้ัน ยงัไม่สามารถดําเนินการไปถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบและ 

แรงงานภาคเกษตร ซ่ึงเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศได ้

  ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมีต่อคนและสังคมไดก้่อใหเ้กิดปัญหาคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้าของกระจาย 

รายไดรุ้นแรงข้ึน กล่าวคือ ภาวะความยากจนท่ีมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดในช่วงก่อนวิกฤต

กลับเพ่ิมสูงข้ึน จากรอ้ยละ ๑๑.๔ ของประชากรทั้งประเทศ หรือคิดเป็นจาํนวนคนยากจน 

๖.๘ ลา้นคน ในปี ๒๕๓๙ เพ่ิมข้ึนเป็นรอ้ยละ ๑๕.๙ หรือคิดเป็นจํานวนคนยากจน ๙.๙  

ลา้นคน ในปี ๒๕๔๒ และในช่วงเวลาเดียวกันการกระจายรายไดก็้แย่ลง โดยกลุ่มคนท่ีมี 

รายไดน้้อยท่ีสุด ๒๐ เปอรเ์ซ็นตแ์รก มีสดัส่วนรายไดล้ดลงจากรอ้ยละ ๔.๒ เหลือรอ้ยละ ๓.๘ 

ขณะท่ีกลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้งสุด ๒๐ เปอรเ์ซ็นตแ์รก มีสดัส่วนรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากรอ้ยละ ๕๖.๕ 

เป็นรอ้ยละ ๕๘.๕  อีกทั้งจาํนวนคนว่างงานก็มีเพ่ิมมากข้ึนกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตเกือบ ๑ 

ลา้นคน  นอกจากน้ี ความเส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็เป็นปัญหา 

รุนแรงส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ในสงัคมมากข้ึน 

  อย่างไรก็ดี แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๘ ที ่ไดเ้น้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนทุกภาคส่วนในสงัคมไทย ก็ถือเป็นจุดเร่ิมตน้สาํคญัท่ีทาํใหป้ระชาชน ชุมชน องคก์ร

ภาคประชาชนต่างๆ ต่ืนตวัและเขา้มามีบทบาทร่วมในกระบวนการพฒันาประเทศ โดยมีการ

รวมกลุ่มของประชาสังคมในหลายรูปแบบอย่างเขม้แข็ง มีการขยายเครือข่ายเชื่อมโยงกัน

อยา่งกวา้งขวาง และมีการทาํงานร่วมกบัภาครฐัในลกัษณะหุน้ส่วนการพฒันาเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีจะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัสาํหรบัการพฒันาประเทศในระยะต่อไป 

๒  เง่ือนไขและสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันาประเทศ 

 แรงขับเคล่ือนสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต คือ 

กระแสโลกาภิวตัน์และเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีประเทศตอ้งเผชิญในสหสัวรรษหน้า ซ่ึงตอ้งมีการ

ปรับตัวเตรียมความพรอ้มใหค้น ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหส้ามารถรองรับ

กระแสการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม  ขณะท่ีภาครฐัมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณเน่ืองจาก

มีภาระหน้ีสาธารณะจาํนวนมาก นอกจากน้ี ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ตลอดจนปัญหาความขัดแยง้ของคนในสังคมมีเพ่ิม

มากข้ึน  ดังน้ัน จึงจําเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์เง่ือนไขและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทั้ง 

ภายนอกและภายในประเทศ ทั้งในส่วนท่ีคาดวา่จะเป็นโอกาสหรือจุดแข็งใหป้ระเทศสามารถ

นํามาใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนท่ีคาดว่าจะเป็นภัย

คุกคามหรือจุดอ่อนท่ีประเทศตอ้งพึงระวงัและแกไ้ขต่อไป 



 

 

 

๗ 

 

 ๒.๑ เงื่อนไขและสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงภายนอกประเทศ 

  (๑) ระบบเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงสลับซับซอ้นและเช่ือมโยงกันมากข้ึน ซ่ึง

เป็นทั้งโอกาสหรือภยัคุกคามต่อการพฒันาประเทศไทย โดยกระแสโลกาภิวตัน์และการปรบั

ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลกนําไปสู่การกําหนดขอ้ตกลง กติกาการคา้ และการลงทุน

ระหวา่งประเทศใหม่ๆ ตลอดจนมีการพฒันาเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบใน

เวทีการคา้โลก ขณะท่ีการขยายตัวทางการคา้ การลงทุน การบริการ และการเคล่ือนยา้ย

ประชากรและแรงงาน รวมทั้งการติดต่อส่ือสารท่ีเช่ือมโยงสู่ทุกส่วนของโลก ส่งผลกระทบ 

ต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและค่านิยม อย่างท่ีไม่เคย

เป็นมาก่อน ซ่ึงจะเป็นขอ้จาํกดัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

จึงจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมพรอ้มท่ีดีและสรา้งภูมิคุม้กันใหร้ะบบเศรษฐกิจไทยในการรองรับ

กระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพ่ือรกัษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ติบโตต่อไป

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและยัง่ยืน 

  (๒) แนวโน้มการพฒันาสู่ “เศรษฐกิจยุคใหม่” ของสงัคมโลก ไดก้่อใหเ้กิดความ

เหล่ือมลํ้าทางเทคโนโลยี ทําใหไ้ทยตอ้งปรบัตวัใหส้ามารถกา้วตามโลกไดอ้ยา่งรูเ้ท่าทนัมาก

ข้ึน เพราะระบบเศรษฐกิจโลกกําลังมีการเปล่ียนแปลงมาใชค้วามกา้วหน้าของฐานความรู ้

และนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่เป็นปัจจยัช้ีนําในการเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะกระแสการคา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะมีบทบาท

เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ขณะท่ีพ้ืนฐานการศึกษาของคนไทยและการพัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยียงัอ่อนแอ ตอ้งพึ่งพาต่างประเทศสูง จาํเป็นท่ีประเทศไทยจะตอ้งรูจ้กัเลือกใช้

โอกาสความกา้วหน้าทางวิทยาการมาเป็นประโยชน์ในการวางรากฐานการพฒันาประเทศให้

กา้วเขา้สู่ยุคสังคมเศรษฐกิจอิงความรู ้โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพคนใหมี้ความรู ้ทักษะ 

และความพรอ้มท่ีจะรบักบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ การพฒันารากฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีใหเ้ขม้แข็งมากข้ึน เพ่ือปูพ้ืนฐานใหเ้กิดนวตักรรมทางความคิดและเทคโนโลยีท่ี

เป็นของไทย 

  (๓) การเปิดเสรีและการกีดกันการคา้ ซ่ึงดําเนินคู่ขนานกันในระบบเศรษฐกิจ

โลกปัจจุบนั ไดส่้งผลใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแข่งขนัของประเทศ โดยการ

กําหนดขอ้ตกลง เง่ือนไข กติกาการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศใหม่ รวมทั้งมีความ

พยายามเปิดเสรีทางการคา้ในสาขาเกษตรและบริการ ตลอดจนมีการกีดกันการคา้ดว้ย 

มาตรการท่ีมิใช่ภาษีมากข้ึน อาทิ สิทธิบัตร สิทธิมนุษยชน แรงงานเด็ก ส่ิงแวดลอ้ม และ 

การใชว้ตัถุดิบจากการตดัต่อพนัธุกรรม ฯลฯ  เง่ือนไขดงักล่าวไดส้รา้งความกดดนัใหป้ระเทศ



 

 ๘ 

ต่างๆ ตอ้งปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการคา้ของตน นําไปสู่การขยายตวัของการ

กีดกนัการคา้ ทาํใหช้่องวา่งระหวา่งประเทศรํา่รวยและประเทศยากจนขยายตวัมากข้ึน จาํเป็น

ที่ประเทศไทยตอ้งใหค้วามสําคญัต่อมาตรการดา้นการคา้ การลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

มาตรการกีดกนัการคา้ที่ไม่ใช่ภาษี และตอ้งเร่งเพิ ่มขีดความสามารถในการเจรจาทาง

การคา้ โดยดาํเนินการอย่างเป็นองคร์วมและมีบูรณาการมากข้ึน 

  (๔) ภายใตแ้นวโน้ม “ระบบภูมิภาคนิยม” ท่ีมีอิทธิพลเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีประเทศ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ คือ สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่น สหภาพยุโรป ยงัคงมีบทบาทต่อการจดั

ระเบียบเศรษฐกิจและสงัคมโลกใหม่ ทั้งการเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก จะทําให้

จีนเป็นตัวแปรสําคัญต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยจึง

จาํเป็นตอ้งอาศัยศักยภาพทางทําเลท่ีตั้งของประเทศใหเ้ป็นประโยชน์ โดยเสริมสรา้งความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจกบักลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น พรอ้มทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยงั

กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัและสรา้งอาํนาจต่อรองทาง

เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มภูมิภาคเดียวกันกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคอ่ืน และเอ้ือ

ประโยชน์ร่วมกนัทางการคา้และการลงทุนในระดบัภูมิภาค 

  (๕) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลกยงัมีความเปราะบาง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่นท่ียงัชะลอตัวต่อเน่ือง และคาดว่าจะฟ้ืนตัวไดช้า้กว่าท่ี

ประมาณการไวเ้ดิม รวมทั้งแนวโน้มความผนัผวนของราคาน้ํามนัท่ียงัเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

อาจทําใหเ้ศรษฐกิจโลกเขา้สู่สภาวะถดถอยได ้จะเป็นแรงกดดนัต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย ให้ตกอยู่ในภาวะอ่อนไหวมากยิ่งข้ึน ขณะท่ีแนวโน้มการลงทุนจาก 

ต่างประเทศเร่ิมเคล่ือนยา้ยออกจากประเทศไทยไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียอ่ืนๆ ท่ีมี

ศกัยภาพมากกว่าดว้ย ดงัน้ัน ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งปรบันโยบายการลงทุนต่างประเทศ

ใหเ้ป็นไปในลักษณะคัดสรรเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมสมรรถนะการแข่งขนัของประเทศมาก

ข้ึน 

  (๖) กระแสประชาธิปไตยในประชาคมโลกมีอิทธิพลต่อแนวคิดและค่านิยมใน

การพัฒนาของประเทศต่างๆ ซ่ึงไดใ้หค้วามสําคัญกบักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การคุม้ครองสิทธิเด็ก สตรี และกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส รวมถึงการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จึงเป็นโอกาสดีท่ีประเทศไทยตอ้งปรบัตวั

และทบทวนกระบวนทรรศน์การพัฒนาใหม่ในทิศทางท่ีพ่ึงตนเอง และสอดคลอ้งทันกับ

กระแสหลกัของโลก โดยจดัใหม้ีระบบบริหารจดัการท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในสงัคมไทย เพ่ือเอ้ือต่อการ

สรา้งรากฐานการพฒันาประเทศใหเ้ขม้แข็ง มีคุณภาพ และยัง่ยนื สามารถประสานประโยชน์

ร่วมกนักบัประเทศต่างๆในประชาคมโลกไดด้ว้ยดี 



 

 

 

๙

 

 ๒.๒ เง่ือนไขและสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงทางสงัคมในประเทศ 

  (๑) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดว้างพ้ืนฐานและเป็นปัจจยั

เร่งใหเ้กิดการปฏิรูปภาคการเมืองและภาคสังคมท่ีสําคัญหลายประการ อาทิ การกระจาย

อํานาจจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถ่ิน การปฏิรูประบบบริหารจดัการภาครฐัใหมี้ประสิทธิภาพ 

การจดัตั้งองค์กรอิสระข้ึนมาใหม่เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งใหก้ลไกตรวจสอบถ่วงดุลในสังคม 

รวมทั้งขอ้ผูกพันในการปฏิรูปการศึกษาและการสาธารณสุขใหป้ระชาชนไดร้ับบริการท่ีดี  

มีคุณภาพไดม้าตรฐานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  ขณะท่ีประชาสงัคมมีความต่ืนตวัเร่ืองความ

เป็นประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยมีการรวมกลุ่มอย่างเขม้แข็ง

และขยายเครือข่ายเช่ือมโยงกวา้งขวาง ซ่ึงถือเป็นทุนทางสงัคมท่ีเป็นจุดแข็งท่ีจะช่วยใหก้าร

ปฏิรปูโครงสรา้ง ระบบและกลไกการพฒันาสงัคมต่างๆเป็นไปอยา่งรวดเร็ว สรา้งความโปร่งใส

และเป็นธรรมแก่ประชาชนมากข้ึน รวมทั้งเป็นโอกาสท่ีจะเอ้ืออํานวยต่อการระดมความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเสริมสรา้งชุมชนและสงัคมท่ีเขม้แข็งและยัง่ยนื  

  (๒) สงัคมไทยมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย มีวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี

สัง่สมเป็นปึกแผ่นมายาวนาน มีความรกัสงบ สมานฉันท์ เอ้ืออาทรและเกื้ อกูลซ่ึงกนัและกนั 

ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยคํ้าจุนใหส้ถาบันหลักของสังคม ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

ตลอดจนสถาบนัครอบครวัสามารถยดึเหน่ียวจิตใจคนในชาติอยา่งเขม้แข็งต่อเน่ือง ทั้งยงัเป็น

สังคมท่ียืดหยุ่น เปิดกวา้ง สามารถประสานประโยชน์ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมท่ี

หลากหลาย จึงช่วยเป็นภูมิคุม้กนัท่ีสาํคญัในการลดความเส่ียงจากกระแสโลกาภิวตัน์ เหมาะ

ในการเป็นตวักลางเจรจาเพ่ือเสริมสรา้งสนัติภาพในภูมิภาค และเป็นจุดเด่นท่ีเอ้ือต่อการคา้

และการลงทุนกบัต่างประเทศอีกดว้ย 

  (๓) โครงสรา้งสงัคมไทยจะเปล่ียนแปลงเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุและสงัคมเมืองมาก

ข้ึน โดยประชากรกลุ่มเด็กจะมีสดัส่วนลดลงจากรอ้ยละ ๒๓.๐ ในปี ๒๕๔๕ เป็นรอ้ยละ ๒๑.๙ 

ในปี ๒๕๔๙ ขณะท่ีกลุ่มผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากรอ้ยละ ๙.๘ เป็นรอ้ยละ ๑๐.๗ 

ในช่วงเวลาเดียวกัน ทําให้ประเทศไทยจะก้าวเข ้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก ๑๕ ปีขา้งหน้า  

ประกอบกบัรปูแบบครวัเรือนเปล่ียนไปเป็นครอบครวัเด่ียวท่ีมีหวัหน้าครอบครวัเพียงคนเดียว 

และการอยู่เป็นโสดเพ่ิมข้ึน จึงตอ้งใชโ้อกาสจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวปรบันโยบายการ

พฒันาประชากร โดยเน้นการพฒันาคุณภาพประชากรวยัเด็กทั้งในเร่ืองการพฒันาการศึกษา

และสุขภาพ และการจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพและหลักประกันทางสังคมแก่ผูสู้งอายุเพ่ิมข้ึน  

ขณะเดียวกนั สงัคมไทยเร่ิมปรบัเปล่ียนเป็นสงัคมเมืองเพิ่มข้ึน จึงเป็นโอกาสท่ีจะเสริมสรา้ง

ศักยภาพการพัฒนาชนบทและเมือง โดยประสานเช่ือมโยงการใชท้รัพยากรร่วมกันอย่าง

เก้ือกูลและมีการพฒันาเสริมจุดแข็งซ่ึงกนัและกนั โดยจะตอ้งมีการบริหารจดัการปัญหาต่างๆ 



 

 ๑๐ 

ของสังคมเมืองและชนบทอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนําไปสู่การพัฒนาเมืองและ

ชนบทท่ีน่าอยูแ่ละยัง่ยนื 

  (๔) อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัญหาเชิงโครงสรา้งท่ีเป็นจุดอ่อนสาํคัญของสังคมไทย 

ท่ีสะสมมานานและตอ้งเร่งรัดแกไ้ขอย่างจริงจัง เพราะจะเป็นอุปสรรคบัน่ทอนการพัฒนา 

ในช่วงเปล่ียนผ่านสําคัญท่ีประเทศไทยตอ้งปรับกระบวนการคิดใหม่ใหเ้ขา้กับกระแสการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก  กล่าวคือ 

   (๔.๑) ระบบการบริหารทางเศรษฐกิจ การเมืองและระบบราชการยังมี

ลกัษณะรวมศนูยอ์าํนาจการบริหารและตดัสินใจอยูใ่นส่วนกลาง เน้นบทบาทภาครฐัเป็นหลกั 

โดยท่ีระบบราชการอ่อนแอและดอ้ยประสิทธิภาพไม่สามารถปรับตัวใหต้อบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วไดท้ันท่วงที ไม่สามารถทําหน้าท่ีสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจได้

อย่างเต็มท่ี แต่กลบัเป็นอุปสรรคในการพฒันาภาคธุรกิจ ขณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ยงัมีขีดความสามารถจาํกดั การกระจายอาํนาจไปสู่ชุมชนและทอ้งถ่ินอยู่ในระยะเร่ิมตน้และ

ยงัไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ประชาชนไม่ไดร้บัโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการ

พฒันาตนเองไดเ้ท่าท่ีควร ระบบกฎหมายไทยยงัลา้สมยั ปรบัไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ  จึงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนา และตอ้งมีการเร่งรัด

ปฏิรปูระบบการบริหารจดัการและกลไกต่างๆทั้งระบบอยา่งต่อเน่ืองใหส้ามารถสนับสนุนการ

พฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

   (๔.๒) การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเกิดข้ึนทั้งในภาคราชการ การเมือง

และภาคเอกชนเป็นปัญหาเร้ือรงัมานานและกดักร่อนการพฒันาประเทศอย่างมาก ขณะท่ี 

กลไกการตรวจสอบและป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบยงัอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ดาํเนินการ หลาย

ฝ่ายยงัขาดจิตสาํนึกสาธารณะท่ีจะร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจงั ประกอบกบัสงัคมไทย

ยงัยึดระบบอุปถัมภ์และค่านิยมยกย่องผูมี้อํานาจและเงินตราอยู่ ทําใหย้งัมีปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจและการยอมรับจาก

ประชาชนต่อระบบบริหารงานทั้งของภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชน ส่งผลใหต้น้ทุนการพฒันา

ประเทศเพิ่มข้ึน รวมทั้ งเป็นอุปสรรคต่อการสรา้งระบบบริหารจัดการท่ีดีให้เกิดข้ึนใน

สงัคมไทย 

   (๔.๓) สังคมไทยตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม คํานึงถึง

ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเ้กิดวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรง 

ประกอบกบัคนไทยจาํนวนมากยงัขาดความสามารถในการกลัน่กรองและเลือกใชป้ระโยชน์

จากวฒันธรรมต่างชาติท่ีหลากหลายเขา้มาพรอ้มกับเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือบันเทิง

ต่างๆ ไดอ้ย่างรูเ้ท่าทันและมีเหตุผล นําไปสู่การครอบงําทางวฒันธรรมและเร่งพฤติกรรม

บริโภคนิยมใหเ้กิดข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ยิ่งข้ึน ส่งผลใหส้ภาพวิถีชีวิตในสงัคมไทย



 

 

 

๑๑

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาศีลธรรมเส่ือมและปัญหาทางสงัคมต่างๆ ติดตามมา 

จึงจําเป็นตอ้งระดมพลังจากทุกฝ่ายในสังคมเขา้มามีบทบาทในการพัฒนาคนใหมี้ความรู ้

ทกัษะ และมีความพรอ้มท่ีจะปรบัตวัใหร้บักบักระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   (๔.๔) การแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีลุกลามอย่างรวดเร็วเขา้สู่ชุมชน

จาํนวนมากของประเทศ เป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศท่ี

จาํเป็นตอ้งเร่งรดัแกไ้ขและควบคุมใหไ้ด ้เพราะมีผลกระทบต่อสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ

คุณภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ  เพ่ิมภาระต่องบประมาณรายจ่ายในการป้องกนั แกไ้ขและ

ฟ้ืนฟู อีกทั้งส่งผลใหเ้กิดปัญหาทางสงัคมอ่ืนๆ ติดตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ความไม่

ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิ์น ขณะท่ีการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดความ

เป็นเอกภาพและประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ประกอบกบัปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยง

กบัองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติและพ้ืนท่ีชายแดนของประเทศดว้ย ทําใหย้ากต่อการป้องกนั

แกไ้ขปัญหายิ่งข้ึน จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการและประสานการใชท้รพัยากร

ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้นเพ่ือผนึกพลงั

ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาน้ีใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้ น  

 ๒.๓ เง่ือนไขและสถานการณเ์ศรษฐกิจสว่นรวมของประเทศ 

  (๑) การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณเร่ิมมีขอ้จํากัดมากข้ึน จากขอ้

ไดเ้ปรียบดา้นทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกท่ีกําลังหมดลงอย่างรวดเร็ว ขณะท่ี

การอาศยัทุนจากต่างประเทศมีบทบาทช่วยเสริมสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจในอดีตเร่ิมมี 

ขอ้จาํกดัจากการเคล่ือนยา้ยทุนไปสู่ประเทศท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจสูงกวา่ จะเป็นขอ้จาํกดั

ต่อการระดมทุนของประเทศ ขณะเดียวกัน ประเทศต่างๆ กําลังมุ่งเน้นการพัฒนาและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตในระบบ

เศรษฐกิจมากข้ึน ประเทศไทยจึงตอ้งปรบัตวัใหท้ัน โดยตอ้งมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างมีคุณภาพมากข้ึน รวมทั้งในเร่ืองการพฒันาคน การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพ่ือเป็นฐานรากการพฒันาเศรษฐกิจส่วนรวมใหเ้กิดความสมดุล เขม้แข็งและยัง่ยนืต่อไป 

  (๒) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัและยงัคงมี

ความเปราะบางอยู่ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกประเทศ ถึงแมป้ระเทศจะผ่านพน้จาก

ปัญหาระยะสั้นได ้พ้ืนฐานเศรษฐกิจภายในประเทศท่ียงัคงอ่อนแอ ก็ยงัจะเป็นปัญหาระยะ

ยาว เน่ืองจากปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดย้งัเป็นอุปสรรคแก่ภาคธุรกิจและภาคการเงิน 

ระบบธนาคารพาณิชยย์งัไม่สามารถทาํงานเป็นปกติ หน้ีสาธารณะยงัอยูใ่นระดบัสูงและกาํลงั

เพ่ิมข้ึนเป็นภาระหนักต่องบประมาณแผ่นดิน การขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยงั

ข้ึนอยู่กบัทิศทางการปรบัตวัของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการปรบัตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้



 

 ๑๒

สาํคญั ท่ีคาดว่ายงัมีแนวโน้มท่ีจะชะลอตัวต่อไปอีกระยะหน่ึง การแกปั้ญหาเศรษฐกิจท่ีเผชิญ

อยู่และเร่ิมวางรากฐานใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัต่อไปอย่างยัง่ยืนในระยะยาว จึงเป็นความทา้ทาย

ท่ีกําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และจะตอ้งมีการปรบัเปล่ียนการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของ

ประเทศเพ่ือความอยูร่อดในอนาคต 

  (๓) ทรัพยากรภาครัฐจะมีจาํกัดยิ่งข้ึน จําเป็นตอ้งอาศัยทุนทางเศรษฐกิจและ

สงัคมท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ในระยะท่ีผ่านมารฐัไดล้งทุนพฒันาโครงข่ายโครงสรา้ง

พ้ืนฐานทุกดา้นเพื่อรองรบักิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมในพ้ืนท่ีต่างๆ อย่างทัว่ถึง มีการ

พัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักไปในทุกภาค ตลอดจนมีการปรับปรุงกฎระเบียบและสรา้ง 

กลไกต่างๆ ใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน  ขณะเดียวกัน ไดมี้การ

พฒันาเครือข่ายองคก์รชุมชนท่ีเขม้แข็งสามารถพฒันาทุนทางสงัคมท่ีมีอยู่ใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิม 

สรา้งอาชีพและรายไดแ้ก่คนในชุมชน เช่น การสรา้งงานและพฒันารายไดจ้ากแหล่งท่องเท่ียว

เชิงนิเวศน์และเชิงศิลปวฒันธรรม การผลิตสินคา้ชุมชนจากทรพัยากรและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่

ในทอ้งถ่ิน ฯลฯ  ซ่ึงนับเป็นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสําคัญท่ีควรมีการระดมสรรพกําลัง

นํามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาภายใตส้ถานะทางการเงินท่ีจาํกดัของภาครฐั 

  (๔) สมรรถนะทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในช่วงท่ีผ่านมาลดลงอยา่งต่อเน่ือง ประสิทธิภาพการผลิตปรบัตวัไดช้า้ เน่ืองจากความลา้หลงั

ในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพ่ึงพาต่างประเทศสูงทั้งในเร่ืองวัตถุดิบ เงินทุน 

เทคโนโลยแีละตลาด ขณะท่ีแรงงานไทยจาํนวนมากมีการศึกษาเพียงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

และไม่ไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทักษะอย่างต่อเน่ืองใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการผลิตท่ี

เปล่ียนแปลงไป อีกทั้งความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจยังดอ้ยประสิทธิภาพ จึง

กระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขนัในระยะยาวของประเทศ ดงัน้ัน จึงมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใหค้วามสําคัญกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมใหส้ามารถเติบโตไดอ้ย่างมี 

คุณภาพและเสถียรภาพ ควบคู่ไปกบัการปรบัระบบบริหารจดัการและกลไก กฎระเบียบต่างๆ 

ท่ีเป็นอุปสรรคใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศในเวทีการคา้โลก 

  (๕) อยา่งไรก็ตาม การพฒันาระยะต่อไปสามารถใชค้วามไดเ้ปรียบหรือจุดแข็งท่ี

มีอยู่ในการสรา้งศักยภาพการพฒันาเพ่ิมข้ึนได ้ท่ีสาํคญัคือ การมีฐานการผลิตการเกษตรท่ี

หลากหลายยงัคงเป็นแหล่งรายไดแ้ละรองรบัการจา้งงานของกาํลงัแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศ 

ทั้งทาํรายไดจ้ากการส่งออกสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรปูเกษตร คิดเป็นมลูค่าอนัดบั

สูง จึงมีศกัยภาพท่ีจะเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสาํคญัของโลก ขณะเดียวกนัมีทรพัยากรแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสวยงามดึงดูด มีธุรกิจบริการท่ีมีความเช่ียวชาญ มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีเป็น



 

 

 

๑๓

จุดเด่นเอ้ือต่อการลงทุนกับต่างประเทศ รวมทั้งมีความไดเ้ปรียบทางทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม

และปลอดจากภัยธรรมชาติรุนแรง สามารถขยายฐานการผลิตการบริการและการตลาดให้

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค เพ่ือท่ีจะรกัษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจและโอกาส

การแข่งขนัในเวทีการคา้โลกไดต่้อไป 

 ส รุ ป ภายใตเ้ง่ือนไขและสถานการณ์เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสงัคมดงักล่าว 

ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านท่ีสําคัญท่ีสุดช่วงหน่ึง จึงตอ้งปรับตัวและทบทวน

กระบวนทรรศน์การพัฒนาประเทศใหม่ โดยกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรก์ารพัฒนาใน

อนาคตท่ีคาํนึงถึงการสรา้งความสมดุลและภูมิคุม้กนัใหร้ะบบเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโต

ต่อไปไดอ้ย่างมีคุณภาพและอย่างยัง่ยืน โดยมีการพ่ึงพาตนเองไดม้ากข้ึน มีการเตรียมความ

พรอ้มท่ีดีรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลก เพ่ือรกัษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ

ของประเทศและการพฒันาสงัคมเพ่ือความอยูดี่มีสุขของคนไทยในระยะยาว 

๓  วิสยัทศันก์ารพฒันาประเทศ 

 จากการทบทวนประเมินผลการพฒันาท่ีผ่านมาและการวิเคราะหเ์ง่ือนไขสถานการณ์

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีผลต่อทิศทางการพฒันาประเทศในระยะต่อไป ประกอบกบัการ

นําผลจากการระดมความคิดจากประชาชนในทุกภาคส่วนของสงัคมไทยนับตั้งแต่ระดบัจงัหวดั 

ระดับอนุภาคและระดับชาติ มาสังเคราะหเ์ช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ เกิดเป็น “วิสัยทัศน์

ร่วมของการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ๒๐ ปี” ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไปไดอ้ย่าง 

สมเหตุสมผล เป็นท่ียอมรบัร่วมกนั สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมไทยได ้ดงัน้ี  

 ๓.๑ จุดมุ่งหมายและค่านิยมรว่ม 

  (๑) จุดมุ่งหมายหลัก 

   มุ่งเน้นการแกปั้ญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่

ของประเทศใหเ้กิด “การพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” โดยใหค้วามสาํคญั

กบัการพฒันาแบบองคร์วมท่ียึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและการพฒันาอย่างมี “ดุลย

ภาพ” ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหค้นในสังคมมีความสุขถว้น

หน้า สามารถพ่ึงตนเองและกา้วตามโลกไดอ้ย่างรูเ้ท่าทัน โดยยงัคงรกัษาเอกลักษณ์ของความ

เป็นไทย 

  (๒) ค่านิยมรว่ม 

   สรา้งจิตสํานึกใหค้นไทยตระหนักถึงวิกฤตของประเทศและความจาํเป็นท่ี

ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางาน โดยยึด “ปรัชญาของ



 

 ๑๔

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานําทางเพ่ือใหเ้อ้ือต่อการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจดัการ

ประเทศท่ีมุ่งสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพ กา้วตามโลกไดอ้ย่างรูเ้ท่าทัน โดยมีความสามารถ

เลือกใชค้วามรูแ้ละเทคโนโลยีไดอ้ย่างคุม้ค่าและเหมาะสม มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี และมีความ

ยืดหยุ่นพรอ้มรับการเปล่ียนแปลง ควบคู่ไปกับการเสริมสรา้งคนดีท่ีเพียบพรอ้มด้วย

คุณธรรมและความซ่ือสตัยสุ์จริต 

 ๓.๒ สงัคมไทยที่พึงประสงค ์

  เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและสรา้งคุณค่าท่ีดีในสงัคมไทยบนพ้ืนฐานของการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงไดก้ําหนดสภาพสังคมไทยท่ีพึง

ประสงค ์โดยมุ่งพฒันาสู่ “สงัคมท่ีเขม้แขง็และมีดุลยภาพ” ใน ๓ ดา้น คือ  

  (๑) สงัคมคุณภาพ 

   สงัคมไทยเป็นสงัคมคุณภาพท่ียดึหลกัความสมดุล พอดี และพ่ึงตนเองได ้

   (๑.๑) คนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคท่ีจะพัฒนาตนเองเต็ม

ศกัยภาพ เพ่ือเป็นคนดี คนเก่ง ถึงพรอ้มดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มี

ความรบัผิดชอบและมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความสามารถคิดเอง ทําเอง และพ่ึงพาตนเอง

มากข้ึน 

   (๑.๒) คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข มีสุขภาพพลานามยัแข็งแรงสมบูรณ ์

สามารถเขา้ถึงบริการพื้ นฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างทั ว่ถึงและเป็นธรรม มี

สภาพแวดลอ้มดี มีเมืองและชุมชนน่าอยู ่มีระบบดี มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรพัยสิ์น 

   (๑.๓) เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแข่งขันได้ เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมี

เสถียรภาพ ไดร้บัการพฒันาอย่างยัง่ยืนและสมดุลกบัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี

สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มี 

การกระจายรายไดแ้ละกระจายผลการพฒันาอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม พรอ้มกา้วสู่เศรษฐกิจ

ยุคใหม่อยา่งรูเ้ท่าทนั 

   (๑.๔) ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย มีเสรีภาพและ

เสถียรภาพ นักการเมืองมีคุณภาพ คุณธรรม มีกระบวนการยุติธรรมเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน 

และมีความเป็นธรรมในสงัคมไทย 

 



 

 

 

๑๕

  (๒) สงัคมแห่งภมิูปัญญาและการเรยีนรู ้

   สงัคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรูท่ี้สรา้งโอกาสใหค้นไทย

ทุกคนคิดเป็นทาํเป็น มีเหตุผล สามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดชีวิต พรอ้มรบักบัการเปล่ียนแปลง มี

การเสริมสรา้งฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มีนวัตกรรม ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์

สามารถสัง่สมทุนทางปัญญา เพ่ือเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศอยา่งรูท้ันโลก และสามารถรกัษาต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม ควบคู่

กบัการสืบสานประเพณี วฒันธรรม และศาสนา 

  (๓) สงัคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั 

   สังคมไทยเป็นสังคมท่ีดํารงไว ้ซ่ึงคุณธรรมและคุณค่าของเอกลักษณ์

สงัคมไทย ท่ีพ่ึงพาเก้ือกูลกนั รู ้รกั สามคัคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีการดูแลผูด้อ้ยโอกาสและ 

คนยากจน มีความรักภูมิใจในชาติและท้องถ่ิน สามารถรักษาสถาบันครอบครัวใหเ้ป็น

สถาบันหลักของสังคม ท่ีเป็นรากฐานการพัฒนาชุมชน เครือข่ายชุมชนใหเ้ขม้แข็ง นําไปสู่

ความอยูดี่มีสุขของคนไทย 

 ๓.๓ วิสยัทศันร์ว่ม 

   การพัฒนาประเทศไทยจะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหก้าร

พฒันาอยูบ่นพ้ืนฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอยา่งมีเหตุผล นําไปสู่สงัคม

ท่ีมีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง สามารถพ่ึงตนเอง มีภูมิคุม้กนัและรูเ้ท่าทนั

โลก คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาและรูจ้กัเรียนรูต่้อเน่ืองตลอดชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม 

และซ่ือสตัยสุ์จริต อยูใ่นสงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้สามารถรกัษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม ดํารงไวซ่ึ้งคุณธรรมและคุณค่าของ

สงัคมไทยท่ีมีความสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั อนัจะเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ

อยา่งสมดุล มีคุณภาพและยัง่ยนื 

๔  บทบาทการพฒันาประเทศ 

 เพื่อกา้วสู่วิสัยทัศน์ร่วมของสังคมไทย จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใหค้วามสําคัญกับการ

วาง “บทบาทการพัฒนาประเทศ” ในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับศักยภาพและ

บทบาททางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี โดยอาศัยความไดเ้ปรียบหรือจุดแข็งท่ีมีอยู่ในการสรา้ง

ศกัยภาพการพฒันา ขณะเดียวกนัอาจนําขอ้ไดเ้ปรียบไปทดแทนจุดอ่อนหรืออุปสรรคท่ีเผชิญ

อยู ่เพ่ือเสริมโอกาสการปรบัโครงสรา้งการพฒันาประเทศใหมี้สถานะการแข่งขนัท่ีดีข้ึน ดงัน้ี 

 ๔.๑ พฒันาสู่ความเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยอาศยัศกัยภาพดา้น

การผลิตการเกษตรท่ียงัคงเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพท่ีสาํคญัของโลก ตลอดจนศกัยภาพ



 

 ๑๖

ของภาคธุรกิจบริการท่ีมีโอกาสพฒันาข้ึนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการสุขภาพและโภชนาการ และการออกแบบดา้น

สถาปัตยกรรมและในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีทนัสมยั เช่น อญัมณีและเคร่ืองประดบั เคร่ือง

หนังและรองเทา้ เส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม โดยมีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตร่วมกับ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกนัยงัมีบริการดา้นการศึกษาท่ีเร่ิมเช่ือมโยงกบั

สถาบันนานาชาติในภูมิภาคต่างๆ มากข้ึนแล้ว เพ่ือเตรียมพัฒนาประเทศสู่การเป็น

ฐานเศรษฐกิจของภูมิภาค ทั้งดา้นการเกษตร การแปรรูปการเกษตรและอาหาร รวมทั้ง

เป็นฐานการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และเป็นศูนยก์ลางการศึกษาและวิทยาการท่ีเขม้แข็ง 

 ๔.๒ พัฒนาเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นและภูมิภาค  

โดยอาศัยทุนทางเศรษฐกิจท่ีไดพ้ัฒนาข้ึนแลว้ ทั้งในเร่ืองโครงข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐานและ 

ส่ือสารโทรคมนาคมท่ีกระจายอยา่งทัว่ถึงในพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กบัมีความ

ไดเ้ปรียบทางทําเลท่ีตั้งของประเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้น ทั้งจุดแข็งของ

วฒันธรรมไทยท่ีประนีประนอมยืดหยุน่ เปิดกวา้งและปรบัตวัไดง่้ายภายใตก้ระแสวฒันธรรม

ท่ีหลากหลาย เอ้ือต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ประกอบกับความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีอยู่ เป็นโอกาสการสรา้งพลังต่อรองและขยายตลาดของ

ประเทศ จะเก้ือหนุนต่อการพฒันาสู่ประตูเศรษฐกิจดา้นการขนส่งทางอากาศ ทางบก และ

ทางน้ํา รวมทั้งการส่ือสารโทรคมนาคมของภูมิภาค 

 ๔.๓ พฒันาเป็นแกนประสานการเจรจาเสริมสรา้งสนัตภิาพในภมิูภาค โดยอาศยั

ศกัยภาพดา้นเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยท่ีรกัสงบ เอ้ืออาทรและเกื้ อกูลซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งยงั

เป็นสงัคมท่ีประนีประนอม ยืดหยุ่น เปิดกวา้งและปรบัตวัไดง้่ายภายใตก้ระแสวฒันธรรมท่ี

หลากหลาย จึงเหมาะในการเป็นตวักลางเจรจาเพื่อเสริมสรา้งสนัติภาพในภูมิภาค เพื่อ

นําไปสู่การประสานประโยชน์ร่วมกนัของภูมิภาค รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงชุมชนและภาค

ประชาชนกบัประเทศเพ่ือนบา้น โดยอาศยัมิติของวฒันธรรมชุมชนท่ีเขม้แข็ง นอกเหนือจาก

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแ่ลว้ 

 ๔.๔ พัฒนาเป็นสังคมและชุมชนที่เขม้แข็ง มีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุก

ระดบั  โดยรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดว้างพื้ นฐานใหเ้กิดการปฏิรูปภาคการเมืองและสงัคม

หลายดา้น ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลงัทอ้งถ่ินชุมชนมีความเขม้แข็ง

มากข้ึน ส่ือต่างๆ มีเสรีภาพมากข้ึน เอ้ือต่อการเติบโตของประชาธิปไตยและการเสริมสรา้ง

การบริหารจดัการท่ีดีในสงัคมไทย ประกอบกบัค่านิยมสากลท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการพิทักษ์

สิทธิมนุษยชน และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดนํ้าไปสู่การต่ืนตัวใน

การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนืมีระบบบริหารจดัการท่ีดี เป็นธรรม โปร่งใส 

และมีประสิทธิภาพในสงัคมไทยท่ีพรอ้มกา้วทนักระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 



 

 

 

๑๗

๕  วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

 เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของวิสยัทศัน์ร่วม ภายใต ้“ปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และบทบาทการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙  จึง 

เห็นควรกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–

๒๕๔๙) ดงัน้ี 

 ๕.๑ วตัถุประสงค ์

  เพ่ือปรับโครงสรา้งการพัฒนาประเทศใหเ้ขา้สู่ดุลยภาพภายใต ้“ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” และการพัฒนาทุกมิติอย่างเป็นองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลาง โดยมุ่งสู่

การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกบัการสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม สามารถกา้วตาม

โลกไดอ้ยา่งรูเ้ท่าทนัและอาํนวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ  ดงัน้ี 

  (๑) เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใหม้ีเสถียรภาพและมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี ใหภ้าคการเงิน

มีความเขม้แข็ง ฐานะการคลังมีความมัน่คง ตลอดจนมุ่งปรับโครงสรา้งทางเศรษฐกิจเพ่ือ 

การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและใหเ้ศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเขม้แข็ง พ่ึงตนเองได้

มากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมสมรรถนะทางเศรษฐกิจโดยรวมใหแ้ข่งขนัได ้มีการพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสงัคมไทยและกา้วทนัเศรษฐกิจยุคใหม ่

  (๒) เพ่ือวางรากฐานการพฒันาประเทศระยะยาวใหส้ามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่ง 

รูเ้ท่าทันโลก ดว้ยการพัฒนาคุณภาพคน กระบวนการเรียนรู ้และพัฒนาพ้ืนฐานความคิด

อย่างเป็นวิทยาศาสตร ์ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสุขภาพ สรา้งระบบคุม้ครองความมัน่คงทาง

สงัคม รวมทั้งเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชน ใหเ้กิดการเช่ือมโยงการ

พฒันาชนบทและเมือง รวมทั้งมีการดูแลจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

  (๓) เพ่ีอใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดีในสงัคมไทยทุกภาคส่วน ทุกระดบั ตั้งแต่

ระดับการเมือง ราชการ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน ชุมชน จนถึงระดับครอบครวั เป็น 

พ้ืนฐานใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

  (๔) เพ่ือแกปั้ญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพโอกาสของคนไทยในการ 

พ่ึงพาตนเอง ใหไ้ดร้บัโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอย่างทัว่ถึงเป็นธรรม สรา้ง

อาชีพ เพ่ิมรายได ้เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต รวมทั้งปรบักลไกภาครฐัใหเ้อ้ือต่อการแกปั้ญหา

ความยากจน 

 

 



 

 ๑๘

 ๕.๒ เป้าหมายหลกั 

  เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคก์ารพฒันาดงักล่าว จึงเห็นควรกาํหนดเป้าหมายหลกัของ

การพัฒนาประเทศใหม่ โดยเปล่ียนจากเดิมท่ีมุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักไปสู่การ

พัฒนาประเทศใหมี้รากฐานท่ีเขม้แข็ง และใหค้วามสําคัญกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

อย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้มีการกระจาย

ผลประโยชน์และกระจายรายไดอ้ย่างทัว่ถึง สามารถแกปั้ญหาความยากจน รวมทั้งเพ่ิมขีด

ความสามารถและโอกาสในการพึ่งตนเอง พรอ้มทั้งยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของคน

ส่วนใหญ่ของประเทศ จึงกาํหนดเป้าหมายสาํคญัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-

๒๕๔๙) ดงัน้ี 

  (๑) เป้าหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ  

   (๑.๑) สรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจมหภาค ใหเ้ศรษฐกิจโดยรวม

ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ โดยมีเป้าหมายใหเ้ศรษฐกิจขยายตัวเขา้สู่ระดับ

เฉล่ียรอ้ยละ ๔-๕ ต่อปี เพ่ือลดความยากจน และการเพ่ิมการจา้งงานใหม่ในประเทศใหไ้ด้

ไม่ตํา่กว่า ๒๓๐,๐๐๐ คนต่อปี มีอัตราเงินเฟ้อโดยเฉล่ียไม่เกินรอ้ยละ ๓ ต่อปี และรกัษาการ

เกินดุลบญัชีเดินสะพดัใหค้งอยูเ่ฉล่ียประมาณรอ้ยละ ๑-๒ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

รวมทั้งรกัษาทุนสาํรองเงินตราต่างประเทศใหมี้เสถียรภาพเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ของนักลงทุน 

   (๑.๒) ปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต การคา้ และบริการ 

รวมทั้งสรา้งความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศโดยมีเป้าหมาย 

    ๑) ใหก้ารส่งออกสินคา้ขยายตัวไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ ๖ ต่อปี เพ่ิม

ส่วนแบ่งตลาดสง่ออกของไทยใหอ้ยูใ่นระดบัรอ้ยละ ๑.๑ ของตลาดโลก 

    ๒) ใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของภาคเกษตรขยายตวัเฉล่ีย

ประมาณรอ้ยละ ๒.๐ ต่อปี และภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเฉล่ียประมาณรอ้ยละ ๔.๕ ต่อปี 

    ๓) เพ่ิมสมรรถนะประสิทธิภาพการผลิต โดยผลิตภาพการผลิต

รวมในภาคเกษตรเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ ๐.๕ ต่อปี ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรม

เพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ ๒.๕ ต่อปี และผลิตภาพของแรงงานเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ ๓ ต่อปี 

    ๔) เพ่ิมรายได้การท่องเท่ียวโดยมีรายได้จากนักท่องเท่ียว 

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ ๗-๘ ต่อปี และใหค้นไทยท่องเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมข้ึน

ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ ๓ ต่อปี 

    ๕) สนับสนุนค่าใชจ้่ายด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและ 



 

 

 

๑๙ 

เอกชนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ ๐.๔ ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ  

  (๒) เป้าหมายการยกระดบัคุณภาพชีวิต  

   (๒.๑) ใหป้ระเทศไทยมีโครงสรา้งประชากรท่ีสมดุล และขนาดครอบครวั

ท่ีเหมาะสม โดยรักษาแนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรใหอ้ยู่ในระดับทดแทนอย่าง 

ต่อเน่ือง ใหค้นไทยมีคุณภาพ รูเ้ท่าทันการเปล่ียนแปลง มีคุณธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม ใหป้ระชาชนอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป มีการศึกษาโดยเฉล่ียไม่ตํา่กว่า ๙ ปี ในปี ๒๕๔๙

ยกระดบัการศึกษาของแรงงานไทยใหถึ้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไปไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๕๐ 

ในปี ๒๕๔๙ รวมทั้งขยายการประกนัสุขภาพใหค้รอบคลุมประชาชนอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

และใหมี้ระบบการคุม้ครองทางสงัคมท่ีสรา้งหลกัประกนัแก่คนไทยทุกช่วงวยั ลดอาชญากรรม 

และป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด  

   (๒.๒) เพ่ิมความเขม้แข็งใหชุ้มชนและประชาสังคม และใชก้ระบวนการ

ชุมชนเขม้แข็งขับเคล่ือนใหเ้กิดการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ สรา้งสภาพ 

แวดลอ้มท่ีดี มีเศรษฐกิจฐานรากเขม้แข็ง และปรบัระบบบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วม  

  (๓) เป้าหมายการบรหิารจดัการท่ีดี  สรา้งระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพ มี

ขนาดและโครงสรา้งท่ีเหมาะสม ทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถจดัเก็บรายไดสู้งข้ึนและมีระบบ

สนับสนุนการกระจายอํานาจใหโ้ปร่งใส มีระบบตรวจสอบดว้ยการมีส่วนร่วมท่ีเขม้แข็ง 

เพ่ือใหก้ารป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

  (๔) เป้าหมายการลดความยากจน ใหม้ีการดาํเนินมาตรการทางเศรษฐกิจท่ี 

เอ้ืออาทรต่อคนจน พรอ้มทั้งเพ่ิมโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรา้งศักยภาพใหค้นจน

เขม้แข็ง มีภูมิคุม้กัน สามารถพ่ึงตนเองได ้เพ่ือลดสัดส่วนคนยากจนของประเทศใหอ้ยู่ใน

ระดบัท่ีไม่เกินรอ้ยละ ๑๒ ของประชากรในปี ๒๕๔๙  

๖  กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละลําดบัความสําคญัของการพฒันา 

 เพ่ือใหก้ารวางบทบาทการพัฒนาประเทศในอนาคตดําเนินไปภายใตว้ตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องกําหนดพันธกิจของชาติท่ีต้อง

ดาํเนินการโดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกนั ๓ กลุ่มพนัธกิจ พรอ้มทั้งมีการจดัลาํดบัความสาํคญั

ของแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เพ่ือเสริมสรา้งความพรอ้มใหป้ระเทศสามารถฟ้ืน

ตวัอยา่งมีรากฐานท่ีเขม้แข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสงัคม ดงัน้ี 



 

 ๒๐

 ๖.๑ พนัธกิจ 

  พันธกิจของชาติท่ีจะเป็นจุดยึดโยงการทํางานร่วมกันของสังคมไทยในช่วง

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ประกอบดว้ย ๓ กลุ่มพนัธกิจ ๗ ยุทธศาสตร ์คือ 

  (๑) การสรา้งระบบบริหารจดัการท่ีดีให้เกิดข้ึนในทุกภาคส่วนของสังคม 

มีความสําคัญสูงสุด ท่ี ช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างบรรลุผล 

ประกอบดว้ยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีดีท่ีเน้นการปฏิรูปใหเ้กิดกลไกการบริหาร

จดัการท่ีดี ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บนพ้ืนฐาน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพฒันาประเทศที่มีประสิทธิภาพ มีความ

โปร่งใส ใหม้ีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงจะเป็นรากฐานสําคัญและเป็น

ภูมิคุม้กันท่ีดีใหส้ังคมไทยพรอ้มรับกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน อีกทั้งจะช่วย

ป้องกนัและขจดัปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบดว้ย 

  (๒) การเสริมสรา้งฐานรากของสังคมให้เขม้แข็ง ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคน 

ครอบครวั ชุมชนและสงัคมใหเ้ป็นแกนหลกัของสงัคมไทย ประกอบดว้ยยุทธศาสตรก์ารพฒันา

คนและการคุม้ครองทางสังคม ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพคนและกระบวนการ

เรียนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง การเสริมสรา้งคนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

และรูร้กั สามคัคี มีความเขม้แข็งทางวฒันธรรม มีระบบการคุม้ครองทางสงัคมใหค้นส่วนใหญ่

ของประเทศ และยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยัง่ยืนท่ีเน้น

การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนใหเ้ช่ือมโยงกบัการพฒันาชนบทและ

เมืองใหเ้กิดความน่าอยู ่มีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภยั มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐาน

รากท่ีเขม้แข็ง รวมทั้งยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้

สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตใหค้นไทยอยู่ดีมีสุขได้

อยา่งยัง่ยนื 

  (๓) การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจใหเ้ขา้สู่สมดุลและยั่งยืน นําไปสู่การ

เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถรักษาสมรรถนะทางเศรษฐกิจในการแข่งขันของ

ประเทศได ้ประกอบดว้ยยุทธศาสตรก์ารบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมท่ีเน้นการบริหารนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาคใหเ้อ้ือต่อการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ ใหมี้ความเขม้แข็ง 

มัน่คงเกิดการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สามารถปรบัตวักา้วตามโลกและเศรษฐกิจยุคใหม่

ไดอ้ย่างรูเ้ท่าทันบนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเอง และมีระบบภูมิคุม้กันจากผลกระทบภายนอก  

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีให้

ความสาํคญัต่อการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกิจและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่ง

ประเทศ และยุทธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเน้นการ

พฒันานวตักรรม และการปรบัใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 



 

 

 

๒๑

 ๖.๒ ลาํดบัความสาํคญัของการพฒันา 

  ในการดาํเนินการตามพนัธกิจและยุทธศาสตรก์ารพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

จาํเป็นตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ข

ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ภายใตท้รัพยากรภาครัฐท่ีมีอยู่จาํกัด ซ่ึงตอ้งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้

แข็งแกร่งมัน่คงและปรับฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้าถึงระดับมหภาค ใหส้ามารถ

ขยายตวัต่อเน่ืองไปในอนาคตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ควบคู่ไปกบัการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) แนวทางเรง่ด่วนเพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม 

  ในระยะแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ จาํเป็นตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม

ท่ีเผชิญอยู่ใหส้ามารถฟ้ืนตัวอย่างมีรากฐานท่ีเขม้แข็งและเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะของแผน โดยใหค้วามสําคัญกับการแกปั้ญหาเศรษฐกิจและสงัคม 

ภายในควบคู่กับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือแกปั้ญหาความ 

ยากจน ดงัน้ี 

  (๑.๑) การกระตุน้เศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวัอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ โดย

ดําเนินนโยบายเร่งรัดการคลังดา้นการใชจ้่ายของภาครัฐและนโยบายภาษีเพ่ือกระตุ ้น

เศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัดาํเนินนโยบายการเงินระยะสั้นท่ีเน้นการดูแลสภาพคล่องใหเ้พียงพอ

และรกัษาเสถียรภาพดา้นราคาและอตัราแลกเปล่ียนไม่ใหผ้ันผวนเกินไป ชะลอการไหลออก

นอกประเทศของเงินทุน และรกัษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพดัไม่ใหล้ดลงมาก รวมตลอดทั้ง

การแกปั้ญหาและกระตุน้การขยายตวัของภาคการผลิต โดยเฉพาะการส่งออก การท่องเท่ียว 

เพ่ือหารายไดเ้งินตราต่างประเทศ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การก่อสรา้ง

และอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพ ควบคู่กบัการฝึกอบรมทักษะฝีมือ

แรงงานใหส้ามารถสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางโครงสรา้งการผลิตและตลาดแรงงาน เพ่ือ

เพ่ิมการจา้งงานและขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

  (๑.๒) การสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก พฒันาธุรกิจชุมชนโดย

ส่งเสริมการระดมทุนในลกัษณะกองทุนหมุนเวียน เพ่ือการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการขยาย

โครงการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง ให้ความสําคัญกับการสรา้ง

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพไดม้าตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

รวมทั้งพัฒนาขอ้มูลข่าวสารใหเ้ขา้ถึงชุมชนเพ่ือการแปรรูปผลผลิต ตลอดจนเสริมสรา้ง

ประสิทธิภาพดา้นการตลาดและการกระจายผลผลิตท่ีเช่ือมโยงระหว่างตลาดทอ้งถ่ินสู่ตลาด

ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และต่างประเทศ 

  (๑.๓) การบรรเทาปัญหาสงัคม ตอ้งเร่งป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

เชิงรุกใหค้รบวงจร พัฒนาระบบประกันสุขภาพใหมี้ประสิทธิภาพ ทัว่ถึงและเป็นธรรม ให้



 

 ๒๒ 

ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐ ภาค

การเมือง และภาคเอกชนอย่างจริงจงั รวมทั้งปลุกจิตสาํนึกใหเ้กิดความนิยมไทยและรกัชาติ

อยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง 

 (๒) แนวทางการแกปั้ญหาความยากจน 

  นอกจากการดําเนินแนวทางเร่งด่วนเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมใหเ้ขม้แข็ง

ในช่วงระยะแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ แลว้ จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเร่งแกปั้ญหาความ

ยากจนท่ีสัง่สมมานานและเป็นปัญหาสาํคญัระดบัชาติควบคู่ไปดว้ยอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะ 

๕ ปีของแผน โดยใหค้วามสําคัญกับการแกปั้ญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ ดว้ยการ

กระจายโอกาสใหค้นยากจนสามารถเขา้ถึงบริการของรฐั แหล่งความรู ้และทรพัยากร รวมทั้ง

มีหลกัประกนัความมัน่คงในชีวติ มีการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็งเพ่ือสรา้งศกัยภาพ 

เพ่ิมขีดความสามารถใหค้นยากจนสามารถก่อร่างสรา้งตัวและพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึน ควบคู่ไป

กับการแกปั้ญหาความยากจนเชิงโครงสรา้งท่ีต้องปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ปรับ

กฎระเบียบต่างๆ ใหเ้อ้ือต่อคนยากจนใหไ้ดร้บัโอกาส สิทธิ ความเป็นธรรมอยา่งทดัเทียมกบั

กลุ่มคนในสงัคม โดยมีแนวทางดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

  (๒.๑) เสริมสรา้งโอกาสใหค้นยากจนสามารถเขา้ถึงบริการของรฐัไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง โดยเน้นการกระจายบริการศึกษา สาธารณสุขท่ีมีทางเลือกเหมาะกบัวิถีชีวิตของคน

ยากจน และเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงแหล่งความรู ้แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ใหมี้ส่ือเพ่ือชุมชน มีเวที

สาธารณะเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และถ่ายทอดความรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถ่ินจาก

ปราชญช์าวบา้น 

  (๒.๒) สรา้งโอกาสให้คนยากจนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนยากจน 

ใหค้นยากจนมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื 

  (๒.๓) พฒันาโครงข่ายการคุม้ครองทางสงัคมเพื่อสรา้งหลกัประกนัความ

มัน่คงในชีวิตแก่คนยากจน โดยเน้นการปรับปรุงรูปแบบและแนวการดําเนินงานใหเ้ขา้ 

ถึงกลุ่มคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสไดอ้ย่างแทจ้ริง ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จดัทาํระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาส รวมทั้งจดัสวสัดิการสงัคมท่ี

สอดคลอ้งกบัปัญหาและตรงกบัความตอ้งการของคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสในแต่ละพ้ืนท่ี 

  (๒.๔) พฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็งเพื่อสรา้งศกัยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถใหค้นยากจนสามารถก่อร่างสรา้งตวัและพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึน โดยส่งเสริม

การรวมกลุ่มของคนยากจนเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนท่ีเขม้แข็ง ผ่าน

กระบวนการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งใหเ้กิดการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแกไ้ขปัญหาของตน ควบคู่ไป



 

 

 

๒๓ 

กบัการเสริมสรา้งความมัน่คงดา้นอาชีพและเพ่ิมรายได ้ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชนอยา่งครบวงจรทั้งในดา้นการผลิต การแปรรูป การตลาด และแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 

สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม สรา้งผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณภาพเช่ือมโยงสู่ตลาดภายในและต่างประเทศได ้

  (๒.๕) ปรับระบบการบริหารจดัการภาครัฐใหเ้อ้ือต่อการสรา้งโอกาสให ้

คนยากจน โดยสนับสนุนใหมี้การจดัทําแผนปฏิบัติการแกไ้ขความยากจนท่ีมีความชัดเจน

ของกลุ่มเป้าหมายคนยากจนในแต่ละพ้ืนท่ี มีมาตรการเฉพาะตามศกัยภาพของกลุ่มคนยากจน

ในชนบทและในเมือง รวมทั้งใหมี้การประสานแผนงานและปรบัระบบการจดัสรรงบประมาณ

ลงสู่กลุ่มเป้าหมายคนยากจนอย่างสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนมีการ

พฒันาเคร่ืองช้ีวดัความยากจนใหถู้กตอ้งและปรบัไดท้นักบัสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลง  

  (๒.๖) เร่งปฏิรูปกฎหมายและปรบักฎระเบียบ ใหค้นจนไดร้บัโอกาส สิทธิ 

และความเสมอภาคในดา้นต่างๆ อาทิ สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร สิทธิการดูแลจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิการประกอบการจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สิทธิการถือครองท่ีดิน

สาํหรบักลุ่มคนยากจนในภาคเกษตรท่ีไรท่ี้ทาํกิน 

 (๓) แนวทางการวางรากฐานการพฒันาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

  เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพฒันาประเทศใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยืน

ในระยะยาว จําเป็นตอ้งสรา้งความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างรูเ้ท่าทัน และพัฒนา

เศรษฐกิจในประเทศท่ีใชค้วามรูค้วามสามารถในประเทศมากข้ึน โดยมีแนวทางดาํเนินการ

ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ดงัน้ี 

  (๓.๑) การบริหารการจดัการท่ีดี ใหค้วามสาํคญักบัการปฏิรูปภาครฐัใหเ้ป็น

องคก์รขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพ การปรบัเปล่ียนระบบการจดัทํางบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพ 

และสนับสนุนนโยบายตามแผนชาติ การปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการ

กระจายอาํนาจใหม้ีความคล่องตวัรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไดม้าตรฐาน และมีมาตรการป้อง

ปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยา่งจริงจงัในทุกระดบั 

  (๓.๒) การพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสงัคม ใหค้วามสาํคญักบั

การสรา้งระบบสุขภาพท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการท่ีมีคุณภาพไดอ้ย่างทัว่ถึงและเป็น

ธรรม การปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นกระบวนการพฒันาและผลิตครูท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 

การปรบัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ี้เน้นใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบัติไดจ้ริงและสามารถ

เรียนรูไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต การพฒันาทักษะฝีมือแรงงานควบคู่กบัการสรา้งงานรองรบั 

ขณะเดียวกนั ตอ้งมีการขยายขอบเขตการคุม้ครองแรงงานใหค้รอบคลุมทั้งในและนอกระบบ 

พรอ้มไปกบัการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนประกนัชราภาพเพ่ือเตรียมรองรบัสงัคมผูสู้งอายุใน

อนาคต การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด การปรบัระบบบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั



 

 ๒๔ 

ในชีวิตและทรพัยสิ์นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและมีกลไกกาํกบัดูแลการ

บังคับใชอ้ย่างจริงจัง รวมทั้งการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนในสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาคนและสงัคมมากข้ึน 

  (๓.๓) การปรบัโครงสรา้งการพฒันาชนบทและเมือง ใหค้วามสาํคญักบัการ

กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัฐานรากท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน

ทั้งในชนบทและเมือง โดยอาศัยความเขม้แข็งของชุมชน ศักยภาพของวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควบคู่ไปกบัการสรา้งสภาวะแวดลอ้มเมืองและชุมชนใหน่้าอยู ่เพื่อยกระดบั

คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน โดยเร่งปรบักลไกการบริหารจดัการพื้ นท่ีอยา่งมีส่วนร่วม ใหเ้อ้ือต่อการ

เช่ือมโยงการพฒันาแบบรวมกลุ่มการผลิตและกลุ่มพ้ืนท่ีใหเ้ป็นฐานเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือกระจายโอกาสการพฒันาอยา่งเก้ือกูลระหวา่งชนบทและเมือง 

  (๓.๔) การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม มุ่งปรบักลไก

และกระบวนการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบงัคบัใชแ้ละปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการกาํหนดมาตรการทาง

กฎหมายคุม้ครองพื้ นท่ี รวมทั้งชนิดพันธุ์พืชและสัตวท่ี์มีความสําคัญเพ่ืออนุรักษ์ไวส้ําหรับ

รกัษาความสมดุลของระบบนิเวศน์และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการลดปริมาณ

ของเสียและการนํากลบัมาใชใ้หม ่ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการมลพิษ  

  (๓.๕) การพัฒนาเศรษฐกิจ ใหค้วามสําคัญกับการสรา้งความเขม้แข็งของ

ภาคการเงินเพ่ือผลักดันการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งรกัษา

วินัยทางการคลังและการบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ือสรา้งความมัน่คงของฐานะการคลัง การ

ปฏิรูประบบงบประมาณและการบริหารรายจ่าย ควบคู่กบัการส่งเสริมการออม การกระจาย

อาํนาจการคลงัและถ่ายโอนภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการเตรียมความพรอ้มของประเทศใน

การเปิดเสรีและสรา้งความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีเอ้ือประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ  

  (๓.๖) การปรบัโครงสรา้งภาคการผลิตและบริการ ใหค้วามสําคัญกับการ

ปรบัฐานเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบัฐานรากถึงระดบัมหภาค โดยการปรบัโครงสรา้งภาคการผลิต

และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนการผลิตและการจดัการ สนับสนุนขบวนการเพ่ิม

ผลผลิต โดยปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มใหสิ้นคา้ พฒันาสินคา้ใหม่ และพฒันา

ตลาดเฉพาะ รวมทั้งปรับบทบาทภาครัฐใหส้นับสนุนการเช่ือมโยงวงจรการผลิต ตั้งแต่ 

วตัถุดิบจนถึงการตลาด และการพฒันาแบบรวมกลุ่มการผลิต ตลอดจนสรา้งความเขม้แข็ง

ของผูป้ระกอบการและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือขยายฐานการผลิตให้

มัน่คงและยัง่ยนื 

  (๓.๗) การพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มุ่ง 

ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเป็นผูนํ้าในการประยุกต์พัฒนาเทคโนโลยีดา้นการผลิตและคิดคน้



 

 

 

๒๕ 

นวตักรรม โดยภาครฐัเป็นผูส้นับสนุนและใหค้วามร่วมมือ ควบคู่ไปกบัการพฒันากาํลังคน

ดา้นวิทยาศาสตร์ และเสริมสรา้งพื้ นฐานความคิดแบบวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย มีการ

กระจายแหล่งเรียนรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างทัว่ถึง 

รวมทั้งการผลักดันใหมี้การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพ เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการสรา้งมลูค่าเพ่ิมของสินคา้และบริการ 

  การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวขา้งตน้ จาํเป็นตอ้งผลักดันใหเ้กิดการบริหาร

การเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม โดยการผนึกพลงัความร่วมมือของ

ทุกฝ่ายในการปฏิรูปสงัคมไทยใหม้ีการปรบัเปล่ียนวิธีคิดและวิธีทาํงานใหม่ สรา้งกระบวนการ

มีส่วนร่วม ตลอดจนสรา้งองค์ความรูแ้ละสรา้งสภาวะผูนํ้าในการบริหารการเปล่ียนแปลง  

ไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายในสังคมไทยตระหนักในความสําคัญของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ และมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผลในทุกระดบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



 

 

 

๒๗ 

บ ท ท่ี  ๒ 
  

ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการท่ีดี 

 

 การพัฒนาประเทศไทยในส่ีทศวรรษท่ีผ่านมา แม้ว่าจะได้รับผลสําเร็จหลาย

ประการดังเห็นไดจ้ากการขยายบริการโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทําให้

ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีและสะดวกสบายมากข้ึน แต่เม่ือวิเคราะหถึ์งสาเหตุของปัญหาท่ี

สงัคมไทยประสบอยู่ในปัจจุบนั พบว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของประเทศท่ีเกิดข้ึน

ในปี ๒๕๔๐ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากกลไกและการบริหารจดัการในประเทศของภาครฐั ภาค

ธุรกิจ และภาคประชาชน มีความไม่เหมาะสมหลายประการ เม่ือเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มและ

กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจและสงัคมไทยท่ีอ่อนแอ จึง

นําไปสู่การพฒันาท่ีขาดความสมดุลและไม่ยัง่ยนื   

 การบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสมของภาคส่วนต่างๆ ของสงัคมไทย ปรากฏใหเ้ห็น

ในลักษณะต่างๆ กล่าวคือ ภาครัฐหลายหน่วยงานใชจ้่ายงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือยและ 

ลงทุนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างไม่โปร่งใส ระบบราชการขาดการพฒันาใหท้ันต่อ

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะกฎระเบียบต่างๆ ท่ียงัลา้สมยัขาดความ

ยืดหยุ่น เอ้ือต่อการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หน้าท่ีเป็นหลัก ขา้ราชการขาดจิตสํานึกถึงความ 

รับผิดชอบต่อสาธารณะ รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการท่ีไม่มีประสิทธิภาพขาดความโปร่งใส ซ่ึง

นําไปสู่ปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่ท่ีรุนแรงในสงัคมไทย ในขณะท่ีธุรกิจเอกชนบริหารกิจการ

อย่างขาดความระมดัระวงั เช่น การปล่อยกูแ้ก่โครงการท่ีมีความเส่ียงสูง การแสวงหากําไร

โดยมิชอบ เป็นการทําลายความเขม้แข็งของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวม 

และนํามาซ่ึงวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในท่ีสุด 

ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

ภายใตร้ะเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลก ไดก้ดดนัใหมี้การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจและการเมือง

ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจดัการในภาครัฐ ภาคการเมือง 

และภาคธุรกิจเอกชน ใหเ้น้นความโปร่งใส ตรวจสอบได ้อีกทั้งทิศทางการพฒันาของสงัคม

โลกท่ีหนัมาผสมผสานยุทธศาสตรก์ารพฒันาท่ีเน้นการพึ่งพาตนเอง ควบคู่ไปกบัยุทธศาสตร์

การพฒันากระแสหลกั ทาํใหต้ระหนักถึงความสาํคญัของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การพฒันาทอ้งถ่ินและการกระจายอาํนาจอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก 



 ๒๘ 

 การแกไ้ขวิกฤตและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยัง่ยืน จําเป็นตอ้ง

แกปั้ญหาพ้ืนฐานของการบริหารจัดการท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ โดยอาศัยสภาวะแวดลอ้มท่ี

เอ้ืออํานวยทั้งภายในและภายนอก เพ่ือสรา้งระบบบริหารจัดการท่ีดี มีระบบตรวจสอบท่ี

โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา ปรบับทบาทภาครฐัและลดความซํ้าซอ้นในการ

ทํางาน พฒันาระบบขอ้มูลและเสริมสรา้งขีดความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห ์

ควบคู่กบัการกระจายภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สรา้งเสริมความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมของภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเขม้แข็ง สนับสนุนภาค

การผลิตใหมี้ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ อนัจะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศและเป็นการวางรากฐานการพฒันาท่ียัง่ยนืของสงัคมไทยในระยะยาว 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ จึงกําหนดแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีอย่าง

ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ และนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานการ

พฒันาทั้งการดาํเนินชีวิตในทางสายกลาง การยึดถือหลกัความพอเพียง การนําความรูต่้างๆ 

มาใชอ้ย่างรอบคอบ และการเสริมสรา้งพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติใหเ้กิดมโนสํานึกใน 

คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุ์จริต พรอ้มทั้งนําหลักบริหารจดัการท่ีดี คือ หลักความคุม้ค่า 

หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส ท่ีสามารถตรวจสอบได ้หลกั

นิติธรรม และหลกัคุณธรรม มากาํหนดเป็นแนวทางการพฒันาใหส้ามารถใชเ้ป็นภูมิคุม้กนัของ

ภาคเศรษฐกิจและสงัคม พรอ้มรบัการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑  วตัถปุระสงค ์

 ๑.๑ เพ่ือเสริมสรา้งระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทั้งภาค 

การเมือง ภาครฐับาล ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครวั ใหเ้ป็นพ้ืนฐานสาํคัญในการฟ้ืนฟู

และพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยนื 

 ๑.๒ เพ่ือใหมี้ระบบบริหารจดัการภาครฐัท่ีมีประสิทธิภาพ ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โปร่งใส และพรอ้มท่ีจะไดร้บัการตรวจสอบจากประชาชนและสงัคมโดยรวม 

 ๑.๓ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการกระจายอํานาจ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ

ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๑.๔ เพ่ือเสริมสรา้งกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลบนพ้ืนฐานของสิทธิและหน้าท่ี

ในทุกภาคส่วนของสงัคมไทย 



 

 

 

๒๙

๒  เป้าหมายการพฒันา 

 ๒.๑ ภาครัฐมีขนาดและโครงสรา้งท่ีเหมาะสม มีระบบและกลไกการทํางานรวมทั้ง

ระบบงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถวดัผลงานและผลการใหบ้ริการของภาครฐั ทั้งดา้น

ความพอใจของประชาชนและตน้ทุนการดาํเนินงานได ้

๒.๒ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถในการจดับริการสาธารณะและ

การพัฒนารายไดข้องตนเองเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีระบบและกลไกสนับสนุนการกระจายอํานาจ

อยา่งเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใส 

๒.๓ การดําเนินงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคการเมือง โปร่งใส มี

ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรบัผิดชอบต่อประชาชนและสงัคมสูงข้ึน 

๒.๔ ธุรกิจของไทยสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

๒.๕ ประชาชนไดร้ับขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งจากภาครัฐอย่างครบถว้นในเวลาท่ี 

รวดเร็ว 

๓  แนวทางการพฒันา 

 เพ่ือสรา้งระบบบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บนพ้ืนฐาน

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ดังน้ัน  การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 

จาํเป็นตอ้งใหค้วามสําคัญลําดับสูงกับการปฏิรูปภาครฐัใหเ้ป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพ 

การปรับเปล่ียนระบบการจัดทํางบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพ คล่องตัว สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนชาติ และการปรบัระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการกระจายอาํนาจ ควบคู่กบั

การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยา่งจริงจงั โดยผนึกกาํลงัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใต้

แนวทางการพฒันาท่ีควรดาํเนินการ ดงัน้ี 

 ๓.๑ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐไปสู่แนวทางการบริหารจัดการท่ีดี ให้

สามารถเอ้ืออํานวยต่อการทํางานของทุกภาคส่วนในการฟ้ืนฟูประเทศและการสรา้งความ 

แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจและสงัคม ควบคู่กบัการกระจายผลการพฒันาสู่ประชาชนอยา่ง

เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้จัดใหมี้ระบบการทํางาน 

ระบบขอ้มูล และระบบงบประมาณแบบมุ่งผลลพัธ์ ปรบัปรุงระบบกฎหมายใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพเศรษฐกิจสงัคม โดยจดัลาํดบัความสาํคญัของแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 



 ๓๐

  (๑) ปรบับทบาทภารกิจและวิธีบรหิารงานของระบบราชการแนวใหม่ โดย 

   (๑.๑) ปรบัโครงสรา้ง ลดขนาด และเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครฐั ปรบั

บทบาทภาครัฐจากการเป็นผูป้ฏิบัติไปเป็นผูก้ํากับดูแลและอํานวยความสะดวก ใหภ้าครัฐ

เป็นองคก์รขนาดเล็ก มีรูปแบบองคก์รและการจา้งงานท่ีหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

บทบาทภารกิจที่ปรบัเปลี่ยนไป รวมทั้งปรบัระบบบริหารบุคคลและจํานวนบุคลากรให้

สอดคลอ้งกบับทบาทภารกิจใหม่ พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ มีระเบียบวินัย รบัผิดชอบสูง 

และมีความเป็นกลางทางการเมือง สามารถทํางานไดเ้ทียบเคียงกับภาคเอกชนและทันต่อ

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม  

   (๑.๒) ปรบัระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลลพัธ ์ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์

การพฒันาตามแผนชาติ ปรบัระบบบัญชีใหม่ใหส้ามารถวิเคราะหค์วามคุม้ค่าการดาํเนินงาน 

ใหทุ้กหน่วยงานเปิดเผยแผนการดาํเนินงานและการใหบ้ริการต่อสาธารณะ  

   (๑.๓) ปฏิรูประบบกฎหมายใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มของสังคม 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งปรับแกก้ฎหมาย คําสัง่ ตลอดจน 

กฎระเบียบท่ีมีสาระขดัแยง้กนั ปรบัปรุงกระบวนการร่างกฎหมายใหร้วดเร็ว ทันสมยั ควบคู่

กบัการพฒันากฎหมายใหม่ เพ่ือกาํกบัการประกอบธุรกรรมใหม่ๆ ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

ส่งเสริมการใชก้ฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิและใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ลดการใชดุ้ลยพินิจในการใชอ้ํานาจของเจา้หน้าที่ ส่งเสริมใหสื้่อและประชาชนมีบทบาท

ตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม พฒันาองคค์วามรูด้า้นกฎหมายมหาชนแก่บุคลากรภาครฐั

และนักกฎหมายทัว่ไป พัฒนาหลักสูตรการศึกษา พัฒนาบุคลากรและพัฒนาฐานขอ้มูล

กฎหมายกลางของประเทศใหส้มบรูณ ์

   (๑.๔) ใหส้าํนักงบประมาณ สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา สาํนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังร่วมกันวางระบบการปฏิบัติงานและ

ระบบขอ้มูลท่ีเชื่อมโยง เป็นเอกภาพ และน่าเช่ือถือ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ รวมทั้งวางระบบติดตามประเมินผลให้

เช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (๑.๕) ใหห้น่วยราชการทุกแห่งรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมสรา้งสรรค์และ

จรรยาบรรณการทํางานท่ีมุ่งประโยชน์ของประชาชน ดว้ยความสุจริต ขยนัอดทน มีความ 

รบัผิดชอบ มุ่งมัน่ทาํงานใหส้าํเร็จและสามารถทาํงานร่วมกบัประชาชนได ้

(๒) ปรบัระบบบริหารจดัการของภาครฐัให้เอ้ืออํานวยต่อการเสริมสรา้ง

ขดีความสามารถของภาคธุรกิจเอกชนและเศรษฐกิจชุมชน โดย 

   (๒.๑) กาํหนดแนวทางและมาตรการเพ่ือสรา้งบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

ลงทุนและยกระดบัขีดความสามารถของภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  



 

 

 

๓๑

   (๒.๒) ให้ความรู ้ข ้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาดแก่วิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมทั้งเศรษฐกิจชุมชน 

   (๒.๓) สนับสนุนให้มีบริการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี มี คุณภาพและได้

มาตรฐาน ควบคู่กับการปรับบทบาทภาครัฐให้ปรับตัวและแข่งขันได้ภายใต้กระแส

โลกาภิวฒัน์ 

 ๓.๒ กระจายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือ

ใหบ้ริการของรัฐสอดคลอ้งกับความตอ้งการของประชาชนอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เปิด

โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทํางาน ร่วมตัดสินใจ และตรวจสอบการดําเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

  (๑) ปรบักลไกกาํกบัการกระจายอาํนาจใหมี้ความคล่องตวั ทาํงานไดอ้ยา่ง

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ สรา้งความเขา้ใจและกําหนดบทบาทท่ีชัดเจนระหว่างราชการ 

ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งภาคประชาชน ในการทํางานร่วมกนัเพ่ือให้

การกระจายอาํนาจมีสมัฤทธ์ิผล 

  (๒) เตรียมความพรอ้มและปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่ น เพ่ือรองรบัการถ่ายโอนภารกิจ โดยใหส่้วนราชการเจา้ของเร่ืองพฒันาความรู ้

ทั้ งในด้านเทคนิควิชาการและการบริหารจัดการ รวมทั้ งวางแนวทางกําหนดขนาด 

ท่ีเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใหก้ารจัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

  (๓) วางระบบสนับสนุนการกระจายอํานาจ ระบบบริหารงานและบุคลากร 

ท่ีมีมาตรฐาน ระบบบัญชีแบบพึงรบัพึงจ่าย ระบบงบประมาณแบบเน้นผลลพัธ์ ระบบขอ้มูล

การเงินการคลัง ระบบตรวจสอบและประเมินผล กลไกติดตามผลการดําเนินงานในระดับ 

ท้องถ่ิน ศูนย์ใหค้ําปรึกษาระดับอําเภอ รวมตลอดทั้งกําหนดมาตรฐานการให้บริการ

สาธารณะและมาตรการจงูใจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพฒันาบริการท่ีดีข้ึน และกาํหนด

มาตรฐานจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร ตลอดจนการรายงานประชาชน และใหป้ระชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมทาํงานและตรวจสอบ 

  (๔) วางระบบการจดัสรรภาษีและเงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่ น 

ใหม้ีความชดัเจน เสมอภาค และสอดคลอ้งกบัภารกิจ ควบคู่กบัการเพ่ิมขีดความสามารถของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาและจดัเก็บรายไดข้องตนเอง รณรงคส์รา้งจิตสาํนึก

ใหป้ระชาชนเห็นความสาํคญัในการเสียภาษีและมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถ่ิน 



 ๓๒ 

 ๓.๓ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน ทุกระดบั

อยา่งจริงจงั ทั้งในภาคการเมือง ภาครฐั และภาคธุรกิจเอกชน ตั้งแต่ระดบัชาติจนถึงทอ้งถ่ิน

เพ่ือสรา้งสงัคมใสสะอาดและต่อตา้นพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสม รวมทั้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเฝ้าระวงัรกัษาผลประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม โดยหน่วยราชการ

ท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

  (๑) ปรบัปรุงกฎระเบียบให้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี เพ่ือไม่ให้

เป็นช่องทางการเรียกรอ้งผลประโยชน์และสรา้งอิทธิพลใหก้ับเจา้หน้าท่ีของรัฐบางกลุ่ม 

ปรบัปรุงกระบวนการจดัสรรและการใชง้บประมาณ รวมทั้งระบบการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครฐั 

ใหมี้ความโปร่งใสตรวจสอบได ้

  (๒) กาํหนดแนวทางต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหา โดย 

   (๒.๑) จดัทําแผนปฏิบัติการปราบปรามและป้องกันการทุจริต เพ่ือเป็น

กรอบแนวทางประสานการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหบ้ังเกิดผลในทางปฏิบติัและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ควบคู่กบัการศึกษาหาสาเหตุของการทุจริตประพฤติมิชอบในเชิงลึก

อย่างต่อเน่ือง และแสวงหาแนวทางป้องกันปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งสอดคลอ้งกับสาเหตุของ

ปัญหา 

   (๒.๒) พัฒนาฐานขอ้มูลการป้องกันทุจริตโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสรา้งเครือข่ายความร่วมมือป้องปรามการทุจริตท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ สรา้งกลไก

หรือช่องทางให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การรายงาน และการ

ตรวจสอบเม่ือพบการดําเนินกิจกรรมทั้งของภาครฐัและธุรกิจเอกชนท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

รวมทั้งการออกกฎหมายคุม้ครองและใหส่ิ้งจูงใจแก่ผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแสการทุจริตแก่ทาง

ราชการ 

  (๓) สรา้งจิตสํานึกให้ประชาชนร่วมกันต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รณรงค์และผลักดันให้การต่อตา้นทุจริตเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ปลูกฝังค่านิยมภายใน

ครอบครัวใหด้ํารงชีวิตในวิถีแห่งความพอดี ยึดหลักคุณธรรม ไม่นิยมความฟุ้งเฟ้อ ไม่ยึด

ระบบพรรคพวก แยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากเร่ืองส่วนรวม มีจิตสาํนึกความรบัผิดชอบต่อ

ส่วนรวม และกลา้ตดัสินลงโทษคนทาํผิด 

๓.๔ การพฒันาและเสริมสรา้งกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลทุกภาคส่วนในสงัคม 

เพื่อสรา้งระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการเมืองท่ีโปร่งใส ปลุกจิตสํานึกของ 

ขา้ราชการประจาํ ขา้ราชการการเมือง นักธุรกิจ และประชาชน ใหมี้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โดยดาํเนินการ ดงัน้ี  

  (๑) สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ ใหส้ามารถ

ปฏิบติังานไดต้ามเจตนารมณ์และเป็นท่ียอมรบัของประชาชน โดยการจดัทําแผนปฏิบัติการ
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ขององค์กรและตัวช้ีวดัผลของงานเสนอต่อสาธารณชนทุกปี รวมทั้งจัดใหมี้กลไกติดตาม 

ตรวจสอบการทาํงานขององคก์รอิสระเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส  

  (๒) ปรบัทัศนคติและการทํางานของขา้ราชการประจําและขา้ราชการ

การเมือง ใหด้ําเนินงานอย่างเป็นกลาง โปร่งใส ซ่ือสัตย์ และเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง โดย

คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม พรอ้มรบัฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบจากประชาชนและ

ภาคส่วนอ่ืน เพ่ือใหภ้าคราชการและภาคการเมืองเป็นกลไกหลกัในการกระจายผลประโยชน์

แก่กลุ่มต่างๆ ในสงัคมอยา่งเป็นธรรม 

  (๓) สนับสนุนบทบาทส่ือในการตรวจสอบนักการเมืองและขา้ราชการ 

ตลอดจนการรณรงคย์กย่องคนดี โดยกาํหนดมาตรการส่งเสริมและคุม้ครองส่ือใหท้าํหน้าท่ี

แสวงหาขอ้มูลอยา่งอิสระ และมีเสรีภาพในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เท่ียงธรรม มี

ความมัน่คงในวชิาชีพและหน้าท่ีการงาน และใหม้ีองคก์รควบคุมกนัเองของส่ือ ตลอดจนมีกลไก

ตรวจสอบด้านจริยธรรม และพัฒนาวิชาชีพเพ่ือให้ส่ือทําหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพและมี

คุณธรรม 

 ๓.๕ เสริมสรา้งระบบบริหารจดัการท่ีดีของภาคเอกชนใหป้ระกอบธุรกิจโดยมี

ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน มีระบบการทํางาน 

ท่ีสามารถตรวจสอบได ้รักษาผลประโยชน์ผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม มีความโปร่งใส 

ปราศจากการเบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวม และสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ผู ้ผลิตและ 

ผูบ้ริโภค ดว้ยมาตรการดงัต่อไปน้ี 

  (๑) สรา้งมาตรการจูงใจและยับยัง้เพ่ือใหภ้าคธุรกิจมีระบบการทํางานท่ี

รบัผดิชอบต่อสงัคม มีความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้โดย 

   (๑.๑) กาํหนดมาตรการจงูใจเป็นรางวลัใหก้บักิจการท่ีมีความรบัผิดชอบ

ต่อสาธารณะ และใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีมาตรการสนับสนุนบริษัทท่ีมีระบบบริหารจดัการ

ท่ีดีใหไ้ดร้บัโอกาสในการร่วมงานกบัภาครฐัมากข้ึน  

   (๑.๒) สนับสนุนใหส้มาคมวิชาชีพสรา้งจรรยาบรรณและสรา้งความ

ตระหนักถึงภาระความรบัผิดชอบท่ีพึงมีต่อสงัคมและบุคคลต่างๆ รวมทั้งกาํหนดมาตรฐาน

การดําเนินธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการและผู ้บริหาร มาตรฐานการปฏิบัติงานของ

กรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือลดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

  (๒) ปรบัปรงุและแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้เพ่ิมบทลงโทษท่ีรนุแรง 

เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจใหม้ีการบริหารจดัการท่ีดีและยบัยัง้การกระทาํท่ีไม่พึงประสงค ์โดย 



 ๓๔

   (๒.๑) แกไ้ขกฎหมายควบคุมบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนใน

เร่ืองบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ เพ่ิมการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ 

รายย่อย ผูบ้ริโภค ใหไ้ดร้ับความเป็นธรรม รวมทั้งเปิดเผยรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ี

ทุจริตประพฤติมิชอบ 

   (๒.๒)  ภาครฐับงัคบัใชก้ฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อยา่งเป็นธรรมทัว่ถึง 

เขม้งวดการลงโทษตามกฎหมายต่อธุรกิจเอกชนท่ีใหสิ้นบนและต่อเจา้หน้าท่ีภาครัฐผูร้ับ 

สินบนอยา่งจริงจงั 

   (๒.๓) สนับสนุนส่ือมวลชนในการผลักดันใหเ้กิดกระแสสงัคมเพ่ือสรา้ง

ความถูกตอ้งในสงัคมและใชม้าตรการทางสงัคมลงโทษผูล้ะเมิดกฎระเบียบ 

  (๓) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเครือขา่ยองคก์รผูบ้รโิภค โดย 

   (๓.๑) สนับสนุนการดาํเนินงานของเครือข่ายองคก์รผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่เดิม 

ใหส้ามารถดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งองคก์รใหม่ๆ เพื่อเป็น

กลไกรักษาผลประโยชน์และสิทธิของประชาชน ร่วมกับการใชม้าตรการลงโทษทางสังคม 

และพิจารณาหาแนวทางใหอ้าํนาจองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภคสามารถฟ้องรอ้งแทนสมาชิกได ้ 

   (๓.๒) พฒันาระบบขอ้มูลกลางเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบั

สิทธิของผูบ้ริโภคและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรบัประชาชนท่ีจะใชฟ้้องรอ้งและพิทักษ์สิทธิ 

อนัพึงมีพึงได ้

   (๓.๓) ระดมเงินทุนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่าปรบัผูล้ะเมิดกฎหมาย 

คุม้ครองผูบ้ริโภค เพ่ือสนับสนุนบทบาทองค์กรคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคใหส้ามารถดําเนิน 

กิจกรรมเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 ๓.๖ เสริมสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวัและชุมชน ใหม้ีค่านิยมท่ีถูกตอ้ง มี

ภูมิคุม้กนั รวมทั้งสรา้งความตระหนักและปลุกจิตสาํนึกของครอบครวัและชุมชนใหด้าํเนินชีวิต

โดยยึดทางสายกลาง มีความพอเพียง มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม และมีวินัย เพื่อใหค้รอบครวัและ

ชุมชนเป็นรากฐานสาํคญัของการสรา้งธรรมาภิบาลในสงัคมไทย โดย 

  (๑) สรา้งความเขา้ใจใหทุ้กคนตระหนักถึงความจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต

ดว้ยความอดทน มีความเพียร รูจ้กัเก็บออม ใชจ้่ายดว้ยความประหยดั มีคุณธรรม ซ่ือสตัย์

สุจริต และมีความรบัผิดชอบ 
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(๒) ปรบัทัศนคติและค่านิยมในการดาํรงชีวิตจากวัตถุนิยมและบริโภค

นิยมมาสู่ความพอประมาณ เน้นการยกย่องและใหร้างวัลคนดี คนสุจริต และคนท่ีทํา

ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม รวมทั้งรณรงคแ์ละเผยแพร่ประชาสมัพนัธผ่์านส่ือรปูแบบต่างๆ 

(๓) สอดแทรกเน้ือหาสาระของการดาํเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลาง ใน

หลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม รวมทั้งการหาแม่แบบท่ีเป็นตัวอย่างในการใชช้ีวิต

อยา่งเหมาะสมในสงัคมไทย เพ่ือใหเ้ยาวชนไดย้ดึเป็นแบบอยา่งในการดาํรงชีวติของตนเอง 
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บ ท ท่ี  ๓ 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสงัคม 

 

 การพัฒนาคนและสังคมในช่วงท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นบทบาทของภาครัฐท่ีเน้นการ

ทํางานเชิงตั้งรับเพ่ือฟ้ืนฟูและแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนและมุ่งขยายบริการทางสังคมให้

กระจายครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างทัว่ถึง ทําใหคุ้ณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ยังไม่อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ  เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจเกิดข้ึนไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ปัญหาเชิงโครงสรา้งท่ีเป็นจุดอ่อนของการพัฒนาหลายประการ อาทิ ภาครัฐมีขอ้จาํกัดใน

เร่ืองทรพัยากรและการบริหารจดัการท่ีไม่สามารถสนองตอบสถานการณ์การเปล่ียนแปลงได ้  

ทันท่วงที การจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือการพัฒนายังเน้นดา้นกายภาพมากกว่าการพัฒนา     

คุณภาพคน ส่งผลใหค้นไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวใหท้ันต่อการเปล่ียนแปลงและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการใหม่ๆอย่างรูเ้ท่าทันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงท่ีกระแสโลกาภิวตัน์และเศรษฐกิจยุคใหม่มีผลกระทบต่อประชาคมโลกอยา่งกวา้งขวาง 

 ขณะเดียวกนั ปัญหาสงัคมท่ีมีความเด่นชดั คือ คนไทยยงัมีการวา่งงานอยูใ่นระดบัสูง

คนไทยบางกลุ่มขาดโอกาสในการเขา้ถึงและไม่ไดร้บัการคุม้ครองจากหลกัประกนัความมัน่คง

ทางสังคมท่ี มีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

ขณะเดียวกนั ปัญหาความรุนแรงและเลือกปฏิบติัต่อเด็ก สตรีและผูด้อ้ยโอกาส  รวมทั้งปัญหา

ยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึง

กระทบต่อคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน   นอกจากน้ี ยังมีปัญหาเชิง

โครงสรา้งดา้นเศรษฐกิจและสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจน ปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ รวมทั้งปัญหาความเส่ือมถอยของเอกลักษณ์ วฒันธรรม ค่านิยมความเป็น

ไทย ความสามคัคีและความรกัชาติ 

 อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเง่ือนไขท่ีช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาคนและสังคมหลายเร่ือง   

ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการศึกษาและการจัดทํากฎหมายสุขภาพ

แห่งชาติ การกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน ความเขม้แข็งของประชาสงัคม รวมทั้งความกา้วหน้า

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ลว้นแต่เป็นปัจจยัเก้ือหนุนใหโ้อกาสการพัฒนาศักยภาพคนและ

การสรา้งระบบการคุม้ครองทางสงัคมมีความเป็นไปไดม้ากยิง่ข้ึน 
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 แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคมจะตอ้งคํานึงถึงการนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกบัจุดเด่นของสงัคมไทยท่ีมีความเปิดกวา้งและ 

ยดืหยุน่บนพ้ืนฐานวฒันธรรมช่วยเหลือเกื้ อกูลซ่ึงกนัและกนั โดยเน้นการปรบัปรุงกระบวนการ

และกลไกเพ่ือระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสรา้งภูมิคุม้กันใหค้นทั้งประเทศ และ

เสริมสรา้งขีดความสามารถจากฐานรากของสงัคมใหเ้ขม้แข็งและรูเ้ท่าทนัโลกเพ่ือนําไปสู่การ

แกไ้ขปัญหาความยากจน การกระจายผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขนัในระยะยาว 

 ดังน้ัน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ ้มครองทางสังคมจึงให้

ความสาํคญักบัการพฒันาคนไทยทุกคนใหมี้คุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนเก่ง คนดี มี

ระเบียบวนัิย รูห้น้าท่ี มีความซ่ือสตัยสุ์จริต รบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวติท่ีดี

ข้ึน  การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของกลไกทางสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 

องคก์รทางศาสนา องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน ส่ือมวลชนและประชาชน  เพ่ือใหมี้ส่วน

ร่วมในการพฒันาพลงัปัญญา ศีลธรรมและวฒันธรรมของคนไทย รวมทั้งพฒันาการบริหาร

จดัการหลกัประกนัทางสงัคมท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนและพฒันา

ระบบโครงข่ายการคุม้ครองทางสังคมเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผู้ดอ้ยโอกาสให้

สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว ตลอดจนเสริมสรา้ง

สภาพแวดลอ้มและพัฒนากลไกท่ีทําใหป้ระชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 

๑  วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือใหบ้รรลุการเสริมสรา้งขีดความสามารถของประชาชนจากฐานรากของสงัคมให้

เขม้แข็ง  จึงกาํหนดวตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสงัคมไว ้

ดงัน้ี 

 ๑.๑ เพ่ือพฒันาคนใหมี้คุณภาพ สุขภาพแข็งแรง คิดเป็น ทาํเป็น  มีการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต มีวิธีคิดอยา่งมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซ่ือสตัยสุ์จริตและรบัผิดชอบ

ต่อส่วนรวม รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาผสมผสานให้

เกิดความสมดุลในการยกระดบัคุณภาพชีวติ  

 ๑.๒ เพ่ือเสริมสรา้งความมัน่คงทางสังคมแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม  

รวมทั้งช่วยเหลือและพฒันาคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถพ่ึงตวัเองไดม้ากข้ึน 



 

 

 

๓๙

๑.๓ เพ่ือเสริมสรา้งความสงบสุขในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดและความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสิ์นใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

๑.๔ เพื่อเสริมสรา้งความเขม้แข็งและบทบาทของครอบครัวและชุมชน องค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสถาบนัทางสงัคมในการพฒันาดา้นต่างๆ รวมทั้งปลุกจิตสาํนึกใน

ความรกัชาติและความเป็นไทย 

๒  เป้าหมาย 

๒.๑ การพฒันาคุณภาพคน 

(๑) ขยายการประกนัสุขภาพใหค้รอบคลุมอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

(๒) ลดอัตราการเจ็บป่วยดว้ยสาเหตุท่ีป้องกันได ้เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง 

อุบติัเหตุ เป็นตน้ 

(๓) ใหป้ระชาชนมีการออกกาํลงักายหรือเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 

(๔) ใหป้ระชาชนมีการศึกษาโดยเฉล่ียไม่ตํา่กว่า ๙ ปี ในปี ๒๕๔๙ 

(๕) เพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทุกระดบัใหไ้ด้

มาตรฐาน 

(๖) ยกระดับการศึกษาของกําลังแรงงานไทยใหถึ้งระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ข้ึนไป ไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ ๕๐ ของกาํลงัแรงงานในปี ๒๕๔๙ 

(๗) เพ่ิมโอกาสการมีงานทาํในประเทศไม่ตํา่กวา่ ๒๓๐,๐๐๐ คนต่อปี 

 ๒.๒ การสรา้งความมัน่คงทางสงัคมและความเขม้แข็งของครอบครวั  

(๑) ขยายโอกาสการเข ้าถึงบ ริการทางสังคมของก ลุ่มคนยากจนและ

ผูด้อ้ยโอกาสใหค้รอบคลุมทุกคน 

(๒) ลดสัดส่วนคดีท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น คดี 

ยาเสพติด  คดีอาชญากรรม เป็นตน้ 

(๓) เพ่ิมแหล่งเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารท่ีดูแลโดยชุมชนใหท้ัว่ถึง 



 

 

 

๔๐ 

๓  แนวทางการพฒันา 

 เพ่ือใหค้นไทยทุกคนไดร้บัการพฒันาศกัยภาพทุกดา้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเกิด

ความสงบสุขในสังคม แนวทางการพัฒนาในระยะ ๕ ปีของแผนตอ้งใหค้วามสําคัญกับ

การสรา้งระบบสุขภาพท่ีทําใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึงและ

เป็นธรรม การพฒันาคุณภาพครูอาจารยท่ี์มีอยู่ควบคู่กบัการปรบักระบวนการเรียนการสอน 

เพ่ือใหไ้ดค้รูท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม การปรับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใ้หผู้เ้รียน

ปฏิบัติไดจ้ริงและสามารถท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การผลิตกาํลังคน

และฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานใหท้ันต่อการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน เทคโนโลยี

สมัยใหม่และพรอ้มเขา้สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ การคุม้ครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ และ

ส่งเสริมใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลและชุมชนจัดสวัสดิการสังคมใหค้รอบคลุมกลุ่มคน

ยากจนและผูด้อ้ยโอกาส รวมทั้งการใชม้าตรการป้องกนัแกไ้ขและปราบปรามปัญหายาเสพติด

ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการปลุกจิตสาํนึกความรกัชาติและความเป็น

ไทยอยา่งกวา้งขวางและจริงจงั โดยมีแนวทางการพฒันาตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

 ๓.๑ การพัฒนาคนใหมี้คุณภาพและรูเ้ท่าทันการเปล่ียนแปลง  โดยพัฒนาให้

ประชาชนสามารถสรา้งเสริมสุขภาพดว้ยตนเองภายใตร้ะบบสุขภาพท่ีมีความหลากหลายเป็น

องค์รวม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม  มีการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรูต้ลอด

ชีวิต  การฝึกอบรมและพฒันาทกัษะท่ีทาํใหค้นไทยทุกคนไดร้บัการพฒันาอยา่งสมดุลทั้งดา้น

คุณธรรม วิชาการ คุณภาพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งตระหนักในความสาํคัญท่ีจะ

พฒันาตนเองใหเ้ต็มตามศกัยภาพ  โดยใหค้วามสาํคญักบั 

  (๑) การปฏิรปูระบบสุขภาพ  โดย 

   (๑.๑) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ โดยให้

ประชาชนมีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหเ้หมาะสม โดยเฉพาะมีการบริโภคท่ีถูกตอ้ง

และมีการออกกาํลงักายสมํา่เสมอ มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัและสถานท่ีทาํงาน

ใหถู้กสุขลักษณะ รวมทั้งมีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันเพ่ือลดความเส่ียงต่ออันตรายจากการ

ทํางาน ตลอดจนมีการใหค้วามรูแ้ละควบคุมการใชส้ารพิษ สารอนัตรายอย่างถูกวิธี ไม่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 

    (๑.๒) ปรบัปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพใหมี้ประสิทธิภาพ เป็น

ธรรมและครอบคลุมกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ควบคู่กับการสรา้งความตระหนักและแรงจูงใจทั้ง

ระดบับุคคลและองคก์รท่ีนําไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในระบบประกนัสุขภาพ 



 

 

 

๔๑ 

    (๑.๓) ส่งเสริมการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยการสรา้งและพฒันาระบบการ

ใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพท่ีประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก โดยเฉพาะในเร่ือง

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ การใชย้า เทคโนโลยี ราคาของสินคา้และบริการ ควบคู่ไปกับการ

พฒันากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน อาสาสมคัร องคก์รพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจ 

เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและส่ือมวลชน  

   (๑.๔) พฒันาคุณภาพบริการดา้นสุขภาพ   โดยส่งเสริมการพฒันาและ

รบัรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งภาครฐัและเอกชนใหค้รอบคลุมเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสนับสนุนให้

สถานพยาบาลมีบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในชุมชน  และมีระบบการส่งต่อผูป่้วย

ฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

   (๑.๕) พัฒนาแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยใหไ้ด ้

มาตรฐานทางการแพทย ์รวมทั้งใหม้ีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรูแ้ก่บุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข 

  (๒) การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต  โดย 

   (๒.๑) ปฏิรูปกระบวนการพัฒนาครู ท่ีมีอยู่ควบคู่กับการปรับปรุง

กระบวนการผลิตครูเพ่ือใหไ้ดค้นดี คนเก่ง มาเป็นครู โดยพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่

ไปกบัการพฒันาวิชาการและทักษะในการถ่ายทอดความรูท่ี้มีระบบการประกนัคุณภาพท่ีได้

มาตรฐานทุกขั้นตอน พรอ้มทั้งสนับสนุนใหค้รูพฒันาตนเองใหรู้เ้ท่าทันความกา้วหน้าทาง

วทิยาการอยา่งต่อเน่ือง  

   (๒.๒) จดัใหม้ีระบบและกลไกส่งเสริมใหค้รูท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการเรียน

การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและเรียนรูอ้ยา่งมีความสุข และครูภูมิปัญญาไทยใหไ้ดร้บั

การยกยอ่งเชิดชูและมีกองทุนสนับสนุนใหส้ามารถขยายผลงานไดอ้ยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง 

   (๒.๓) เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน

เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนสําคัญท่ีสุด ไดท้ดลองปฏิบัติจริง เพ่ือใหผู้เ้รียน

เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจสามารถแสวงหาและสรา้งความรูด้ว้ยตนเองท่ีนําไปสู่

การรูจ้กัคิด วิเคราะห ์กลัน่กรองเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารและวฒันธรรมใหม่ๆ อย่างรูเ้ท่าทัน  

ควบคู่กับการปรับปรุงวิธีการสอบและการวัดผลให้สะท้อนถึงความรู ้ความเขา้ใจ และ

สติปัญญาของนักเรียนนักศึกษา 

 

 



 

 

 

๔๒ 

   (๒.๔) ปรบัปรุงการจดัหลกัสูตรใหมี้ความหลากหลาย  ยดืหยุน่ สามารถ

ปรับใหส้อดคลอ้งกับสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยเพ่ิมเน้ือหาสาระท่ีจาํเป็นต่อ

การเรียนรู ้เช่น ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ รวมทั้งเน้ือหาสาระ

ทางดา้นศีลธรรม วฒันธรรม และประวติัศาสตรอ์ยา่งจริงจงั  

   (๒.๕) สนับสนุนใหค้รอบครวั ชุมชน องคก์รพฒันาเอกชน และสถาบัน

ทางศาสนามีบทบาทในการจดัการศึกษามากข้ึน เพ่ือสรา้งทางเลือกท่ีมีความสอดคลอ้งกบั

ศักยภาพ และความพรอ้มของผูเ้รียนในแต่ละพ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างหลากหลาย

และเหมาะสม 

   (๒.๖) ปรับปรุงกระบวนการเรียนรูท้างวิทยาศาสตร์และเสริมสรา้ง 

พ้ืนฐานความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนควบคู่กับการจัดใหมี้

แหล่งเรียนรูอ้ย่างเพียงพอ เพ่ือใหนั้กเรียนและประชาชนมีวิธีคิดอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสู่

การยกระดบัการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีวมทั้งการแกไ้ขปัญหาสงัคม  

   (๒.๗) ใชส่ื้อเพ่ือการศึกษาทุกรูปแบบใหก้ระจายสู่ประชาชนทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  เช่น คนพิการ คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล เป็นตน้    

รวมทั้งการพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกบัแหล่งเรียนรูต่้างๆ 

   (๒.๘) ผลิตและพัฒนาบุคลากรและนักวิจัย โดยเฉพาะในสาขาท่ี มี

ศักยภาพสูงและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น การเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรการแพทยแ์ละสาธารณสุข  พลงังาน เทคโนโลยชีีวภาพ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป็นตน้ 

   (๒.๙) เสริมสรา้งความพรอ้มของสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทั้งใน

ด้านโครงสรา้งการบริหารจัดการ ด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตร และด้าน

บุคลากรใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นสากลมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนบทบาทของประเทศในการเป็น

ศนูยก์ลางการศึกษาและวิทยาการของภูมิภาค 

  (๓) การเตรียมความพรอ้มและยกระดับทักษะฝีมือคนไทยให้มีคุณภาพ

ไดม้าตรฐานและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดย 

   (๓.๑) ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง โดยผสมผสานภูมิปัญญา  

ทอ้งถ่ิน ทกัษะชีวิต กบัความรูพ้ื้นฐาน เช่น ภาษา คณิตศาสตร ์คอมพิวเตอร ์การจดัการ เป็น

ตน้  รวมทั้งใหมี้บริการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีหลากหลายและทัว่ถึง 
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   (๓.๒)  สรา้งเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและฝึกอบรม

กบัสถานประกอบการทั้งในประเทศและท่ีต่างชาติเขา้มาลงทุนในการแลกเปล่ียนทรพัยากร 

การประสานพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งการแลกเปล่ียนขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือประโยชน์

ในการปรับหลักสูตร และการกําหนดเป้าหมายการผลิตกําลังคนใหส้อดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

   (๓.๓) สนับสนุนและเปิดโอกาสใหมี้การนําประสบการณ์ในการทํางาน

มาเทียบโอนเพ่ือเขา้รบัการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และส่งเสริมใหม้ีการพฒันาระบบคุณวุฒิ

วชิาชีพท่ีเน้นสมรรถนะในการปฏิบติังาน ควบคู่กบัการส่งเสริมใหแ้รงงานในสถานประกอบการ

มีพ้ืนฐานการศึกษาไม่ตํา่กวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 

   (๓.๔) ส่งเสริมใหภ้าครัฐและเอกชนร่วมมือกนัจดัการฝึกอบรมเพ่ิมเติม

ใหก้บัผูท่ี้กาํลังทํางานอยู่ในสถานประกอบการในสาขาต่างๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหแ้รงงานมี

ผลิตภาพสูงข้ึน มีทักษะทันต่อการเปล่ียนแปลงของการคา้เสรี และนําไปสู่การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

   (๓.๕) ส่งเสริมใหภ้าครัฐและเอกชนทําการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหเ้กิด

องคค์วามรูใ้หม่ๆ มาพฒันาการเรียนและการฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจยุคใหม่และ

การพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคตบนพ้ืนฐานการพึ่งตนเอง 

 ๓.๒ การส่งเสริมใหค้นมีงานทาํ โดยมุ่งสรา้งอาชีพแก่แรงงานใหส้ามารถประกอบ

อาชีพส่วนตัวและเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก กระจายโอกาสการมีงานทําในทุกๆ พ้ืนท่ีทัว่

ประเทศ ส่งเสริมการจา้งงานนอกภาคเกษตร และส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานในต่างประเทศ

เป็นการขยายตลาดแรงงานใหม่ๆ ใหแ้ก่แรงงานไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขอ้มูล

ข่าวสารตลาดแรงงานและตวัช้ีวดัดา้นแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยใหค้วามสาํคญักบั 

 (๑) สรา้งผูป้ระกอบอาชีพสว่นตวัและผูป้ระกอบการขนาดเล็ก  โดย 

(๑.๑) ส่งเสริมใหผู้ท่ี้ตกงานและผูว้า่งงานโดยเฉพาะผูท่ี้สาํเร็จอาชีวศึกษา

หรืออุดมศึกษามีความรูใ้นการประกอบอาชีพส่วนตวัหรือธุรกิจขนาดเล็ก โดยใหก้ารฝึกอบรม

เพ่ิมความรูด้า้นเทคนิคการทาํธุรกิจ การเงิน การตลาด การจดัการ แหล่งเงินทุนและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๑.๒) เพ่ิมทกัษะความรูค้วามสามารถแก่ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ตลอดจน

แรงงานท่ีอยูใ่นตลาดแรงงานท่ีมีฝีมือและก่ึงฝีมือใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและ

เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง 



 

 

 

๔๔

(๑.๓) สนับสนุนแหล่งเงินกูเ้พ่ือประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอก

ภาคเกษตรใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน รวมทั้งส่งเสริมใหชุ้มชนรวมกนัจดัตั้งกองทุนหรือสหกรณ ์

(๑.๔) สนับสนุนให้แรงงานไทยทํางานในภาคการผลิตท่ีขาดแคลน

แรงงาน โดยกําหนดมาตรการจูงใจใหมี้การจา้งแรงงานไทยเพิ่มข้ึน ควบคู่กับการจดัระบบ

การทาํงานของแรงงานต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ความมัน่คงของประเทศ และการมีงาน

ทาํของแรงงานไทย โดยคาํนึงถึงขอ้ผูกพนัระหวา่งประเทศ 

 (๒) กระจายโอกาสการมีงานทาํ  โดย 

(๒.๑) ขยายการจา้งงานนอกภาคเกษตร โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพท่ี

เหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีและตามศักยภาพให้แก่เกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

(๒.๒) สรา้งโอกาสการจา้งงานเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มผูมี้รายไดน้้อย

และกลุ่มยากจน โดยกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีใชแ้รงงานมีทักษะฝีมือ

น้อย และกระจายไปในพ้ืนท่ีต่างๆ 

 (๓) สง่เสริมการจา้งงานในตา่งประเทศ โดยการฝึกอบรมทกัษะอาชีพใหม่ๆ 

ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศใหก้ับแรงงานไทย โดยเฉพาะอาชีพในภาคบริการ 

เช่น  พนักงานดูแลเด็กและผูสู้งอายุ ผูป้ระกอบอาหารไทย เป็นตน้  เพ่ือสรา้งโอกาสให ้

คนไทยมีงานทําในต่างประเทศมากข้ึน สนับสนุนเงินกูย้ืมดอกเบ้ียตํา่แก่แรงงานไทยท่ีจะไป

ทํางานต่างประเทศ  และหาลู่ทางเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆ ในต่างประเทศ รวมทั้งใหค้วามรู ้

เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัในการไปทาํงานในแต่ละประเทศดว้ย 

 (๔) พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงานและดชันีช้ีวดั  โดย 

 (๔.๑) พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงานและระบบจดัหางานใหมี้

มาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยจดัทําทะเบียนผูว้่างงานทัว่ประเทศและเช่ือมโยง

เครือขา่ยขอ้มลูข่าวสารตลาดแรงงานและระบบจดัหางานทั้งภาครฐัและเอกชนในระดบัประเทศ 

ภาค  จงัหวดั  อาํเภอและชุมชน  พรอ้มทั้งสรา้งความเขม้แข็งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

และชุมชนสามารถรวบรวมขอ้มลูดา้นแรงงานไดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณม์ากข้ึน 

(๔.๒) พฒันาระบบตวัช้ีวดัดา้นแรงงานเพื่อสรา้งระบบเตือนภยัล่วงหน้า

และใชใ้นการกาํหนดนโยบาย  โดยการวิเคราะหแ์ละจดัทาํตวัชี้ วดัดา้นตลาดแรงงาน  รายได ้ 

ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานในทุกระดบั 
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 ๓.๓ การปรับระบบการคุ ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ  โดยพัฒนา

หลกัประกนัทางสงัคมท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพในการสรา้งความมัน่คงดา้นรายไดแ้ละคุณภาพ

ชีวิตแก่ประชาชน โดยเฉพาะการคุม้ครองและช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสให ้

พ่ึงตนเองไดใ้นระยะยาว โดยใหค้วามสาํคญักบั 

  (๑) การปรบัปรงุประสิทธิภาพระบบบรหิารจดัการหลักประกนัทางสงัคม โดย 

   (๑.๑) ขยายขอบเขตและประเภทการคุม้ครองของกองทุนประกนัสงัคม

ใหค้รอบคลุมแรงงานทั้งในและนอกระบบ   รวมทั้งปรบัปรุงระบบการบริหารจดัการกองทุน

ประกนัชราภาพทั้งโดยสมคัรใจและโดยการบงัคบัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

  (๑.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

พัฒนาคนและสังคมใหเ้ป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาทั้งดา้นการศึกษา สุขภาพอนามัย 

ทกัษะฝีมือ และระบบสวสัดิการทางสงัคม  

   (๑.๓) พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการทํางานใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย

คุม้ครองแรงงานเพ่ือสรา้งความเป็นธรรมแก่แรงงานสตรีและแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะ

แรงงานภาคเกษตรและผูร้บังานไปทาํท่ีบา้น 

  (๒) การปรบัปรุงรูปแบบและแนวทางการดาํเนินโครงข่ายการคุม้ครอง

กลุ่มคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาส  โดย 

   (๒.๑)  พฒันาระบบการจดัสวสัดิการสงัคมท่ีเน้นการเสริมสรา้งศกัยภาพ

ใหก้บัคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถพ่ึงตนเองไดใ้นระยะยาว รวมทั้งการสรา้งระบบ

และกลไกการติดตามประเมินผลในการตรวจสอบคุณภาพและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 

   (๒.๒) ส่งเสริมใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัสวสัดิการสงัคมท่ีสอดคลอ้ง

กบัปัญหาของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย  โดยเน้นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ

เกี่ยวกบัคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสในพ้ืนที่ใหส้นับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งประสาน

เครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงานระหว่างภาครฐั องคก์รพฒันาเอกชน และภาคธุรกิจ

เอกชน  

   (๒.๓) พัฒนาเคร่ืองช้ีวัดความดอ้ยโอกาสของชุมชน โดยการปรับใช ้   

ขอ้มูลดา้นคุณภาพชีวิตท่ีมีอยู่ เช่น ขอ้มูลความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือติดตามและเฝ้าระวงั

ภาวะดอ้ยโอกาสในชุมชนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 



 

 

 

๔๖ 

   (๒.๔) ปรบัปรุงกองทุนหมุนเวียนท่ีมีอยูใ่นระดบัตาํบลใหม้ีเอกภาพ และ

มีการระดมทุนจากเอกชน ชุมชน ประชาสังคม องค์กรศาสนา  และองค์กรปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนบนพ้ืนฐานวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินท่ีเกื้ อกูลซ่ึงกนัและกนั 

 ๓.๔ การปรบัปรุงระบบบริหารจดัการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน โดยปรบัเปล่ียนแนวคิดและกระบวนการดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเพ่ิมบทบาทของทุกฝ่ายในสังคมใหมี้

ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทุกขั้นตอน โดย 

  (๑) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดย 

   (๑.๑) ใหค้รอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กร

พัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกันและ 

แกปั้ญหายาเสพติดของชุมชนดว้ยกระบวนการประชาสังคมและชุมชนเขม้แข็ง โดยเฉพาะ

การเฝ้าระวงัปัญหาการผลิต การเสพและการคา้ยาเสพติด ตลอดจนเสริมสรา้งภูมิคุม้กนั โดย

ใหค้วามรูท่ี้ถูกตอ้งและเหมาะสมในการป้องกนัตนเองแก่เด็กและเยาวชนท่ีไม่เคยใชย้าเสพติด  

   (๑.๒) ให้มีการคัดกรองก ลุ่ม ผู้เสพยาเสพติดท่ี ไม่ ใช่ ผู ้ค ้าออกมา

บําบัดรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งช่วยเหลือและใหก้ําลังใจผูท่ี้ผ่านการบําบัดรักษา

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือใหมี้โอกาสไดร้บัการฝึกอาชีพ สรา้งรายไดแ้ละดํารงชีวิตไดอ้ย่าง

ปกติสุข 

   (๑.๓) เร่งรดัการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยการปราบปรามท่ี

รวดเร็ว เด็ดขาด จริงจงั และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการพฒันากฎหมายและ

การบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสกัดกั้น

ขบวนการผลิตและคา้ยาเสพติด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีรอยต่อบริเวณชายแดน 

  (๒) การปรบัระบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

โดย 

   (๒.๑) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดองค์กรและระบบการบริหารงาน

กระบวนการยุติธรรมใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ รวมทั้งพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ

และคุณธรรม โดยเน้นการเร่งรดับังคบัใชก้ฎหมายและกฎระเบียบท่ีสรา้งหลักประกันความ

เป็นธรรมในสังคมเพ่ือคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการคุม้ครองสิทธิเด็ก 

เยาวชน สตรี และการคุ ้มครองผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิจากส่ือและอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี้ผลบงัคบัใชท้างปฏิบติัอยา่งจริงจงั 



 

 

 

๔๗

  (๒.๒) สรา้งความรู ้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ  

เอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการออกกฎหมาย มีบทบาทในการพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานใน

กระบวนการยุติธรรมบางขั้นตอน รวมทั้งสนับสนุนการระงบัขอ้พิพาทในภาคประชาชน  

   (๒.๓) พฒันาระบบการป้องกันและการแกไ้ขปัญหาอุบัติภัยและปัญหา

อาชญากรรมใหม้ีประสิทธิภาพในการสนองตอบปัญหาได้ทันท่วงทีภายใตก้ลไกการมี 

ส่วนร่วมและประสานการดําเนินงานของทุกฝ่าย โดยมีฐานขอ้มูลท่ีทันสมัยและมีเครือข่าย

เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ  

๓.๕ การส่งเสริมบทบาทครอบครวั องคก์รทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน องคก์ร

พัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

เพ่ือใหเ้ป็นกลไกเก้ือหนุนใหค้นไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริต มี

ความสามคัคี ความรกัชาติ มีจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมและลดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ  

รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนการสรา้งหลกัประกนัความมัน่คงในการดํารงชีวิตของประชาชนตลอด

ทุกช่วงอายุ โดย 

  (๑) สรา้งและปลุกจิตสาํนึกในความรกัชาติและความเป็นไทยอยา่งจริงจงัและ

ต่อเน่ือง โดยเน้นการรณรงคใ์หทุ้กฝ่ายในสังคม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการ

กระตุน้ใหค้นไทยมีระเบียบวินัย รูจ้กัหน้าท่ี มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความสามคัคี และความ

รกัชาติ มีจิตสํานึกรบัผิดชอบต่อส่วนรวม ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วม  

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสงัคมท่ีสาํคญั 

  (๒) ใชก้ลไกท่ีมีอยูใ่นการสนับสนุนบทบาทชุมชน ธุรกิจเอกชน สถาบนัต่างๆ 

ในสงัคมและส่ือมวลชนในการทํานุ บํารุง และพฒันาแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ มรดก

ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งเชิดชูเอกลกัษณ์และค่านิยมความเป็นไทยอยา่ง

ต่อเน่ืองและจริงจงั โดยเฉพาะการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้ง  การรณรงคแ์ต่งกายประจาํชาติและ

การเรียนรูป้ระวติัศาสตรช์าติและทอ้งถ่ิน  

  (๓) ส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครวัมีความเขม้แข็งในการดูแลและพฒันาคุณภาพ

ของสมาชิกในทุกมิติ โดยเน้นการเสริมสรา้งความรูแ้ละทกัษะในการสรา้งรายได ้ควบคู่ไปกบั

การมีพฤติกรรมการออมและการบริโภคท่ีเหมาะสม  การจดับริการทางสงัคมแบบเบ็ดเสร็จ

แก่ครอบครวัตามความเหมาะสมของชุมชน เช่น การส่งเสริมอนามยัการเจริญพนัธุ์ การให้

คาํปรึกษาดา้นกฎหมายและช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีท่ีถูกกระทาํรุนแรงจากสงัคม 



 

 

 

๔๘

 (๔) ใหอ้งคก์รวิชาชีพมีบทบาทในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบส่ือมวลชนทุก

ประเภทอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และใหมี้การกระจายเงินจากกองทุนเพื่อพฒันากิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะมาใชใ้นการพฒันาบุคลากร

ดา้นส่ือและการผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพฒันาส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือชุมชนท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม  

  (๕) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองใหมี้ความรูแ้ละ

ทักษะในการถ่ายทอดหลักธรรมสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนใหบุ้คลากร 

ทางศาสนาท่ีมีคุณภาพไดมี้โอกาสเผยแผ่ศาสนธรรมผ่านส่ือต่างๆ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหอ้งคก์รทางศาสนาทําหน้าท่ีตรวจสอบกาํกบัดูแลพฤติกรรมของบุคลากรทางศาสนาอยา่ง

เคร่งครดั 

  (๖) ส่งเสริมการวิจัย การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา ศิลป 

วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยในทุกพื้ นท่ีอย่างเป็นระบบ และเลือกสรรวฒันธรรมสากลและ

วฒันธรรมไทยท่ีดีงามมาผสมผสาน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

พฒันาประเทศ 



 

 ๔๙

บ ท ท่ี  ๔ 
 

ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งการพฒันาชนบทและเมืองอย่างยัง่ยืน 

 ในช่วง ๒ ทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยไดเ้ร่ิมปรบัตวัเขา้สู่ยุคของการเปล่ียนแปลง

จากชนบทสู่เมือง แต่การจดัการพื้ นท่ีท่ีแยกส่วนการพฒันาชนบทและเมืองออกจากกนั ทาํให้

ขาดความเช่ือมโยงทั้งดา้นนโยบายและการปฏิบติั ผนวกกบันโยบายการบริหารแบบรวมศนูย์

ท่ีขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและทอ้งถ่ิน ไดส่้งผลใหเ้ศรษฐกิจภาคเมืองมีการเช่ือมโยง

กบัเศรษฐกิจโลกมากกว่า โดยท่ีการพฒันาแยกห่างจากพ้ืนท่ีชนบทก่อใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้า

ระหว่างเมืองและชนบทมากข้ึน ทั้งในดา้นการกระจายรายได ้และการกระจายกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนคุณภาพและการกระจายบริการทางสงัคม  โดยการเติบโตของเมืองไม่ได้

มีส่วนสนับสนุนการพฒันาชนบทเท่าท่ีควร ก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลของการพฒันา และไม่

สามารถรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการพ่ึงตนเองไดน้้อยลง 

สภาวการณ์ดงักล่าวทําใหภ้าคชนบทเจริญเติบโตไม่เท่าเทียมกนัและเกิดภาวะความ

ยากจนและความลา้หลงัทั้งยงัขาดความเช่ือมโยงกบัระบบเมืองและโลกภายนอก ขณะท่ีภาค

การเกษตรซ่ึงเป็นฐานการผลิตท่ีสําคัญ มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง ขาด 

การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และเส่ือมโทรมลง ประกอบกบัแรงจูงใจจากรายไดน้อกภาคเกษตร ทําให้

คนชนบทตอ้งอพยพยา้ยถ่ินเพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีดีข้ึนในการประกอบอาชีพในเมือง ส่งผลให้

ท่ีดินเพ่ือการเกษตรถูกละท้ิง ขณะท่ีการขยายตวัอยา่งไรทิ้ศทางของพ้ืนท่ีเมือง โดยไม่มีระบบ

ผงัเมืองและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสม นําไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาวะส่ิงแวดลอ้ม

และคุณภาพชีวิตของคนทั้งในเมืองและชนบท 

 เม่ือพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงจากชนบทสู่เมืองท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต จาก

การคาดการณ์ พบว่า ประชากรเมืองจะเพ่ิมข้ึนจากรอ้ยละ ๓๗ ในปัจจุบัน เป็นรอ้ยละ ๕๐ 

ของประชากรทั้งประเทศ ในอีก ๑๐ ปีขา้งหน้า  จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับกระบวนทรรศน์

การพฒันาเชิงพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสม เพ่ือสรา้งความเชื่อมโยงของการพฒันาชนบทและเมืองใหมี้

บทบาทส่งเสริมและสนับสนุนกนัและกนั นําไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน โดยใหช้นบท

ยงัคงบทบาทเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีสาํคญัของประเทศ ขณะท่ีเมืองช่วยสนับสนุน

ในการเป็นแหล่งตลาดและการบริโภค รวมทั้งแหล่งจา้งงานท่ีส่งทอดความเจริญสู่พ้ืนท่ีชนบท 

ขณะเดียวกนัมีความเขม้แข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นทุนทางสงัคมท่ี

สาํคญั ช่วยสรา้งโอกาสท่ีจะเก้ือหนุนพลังการพฒันาเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสรา้งความแข็งแกร่ง

ใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 



 

 

 

๕๐ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ จึงไดก้าํหนดใหมี้ยุทธศาสตรก์ารจดัการเชิงพ้ืนท่ีในมิติใหม่ท่ี

มุ่งปรับโครงสรา้งการพัฒนาชนบทและเมืองใหเ้ขา้สู่สมดุลและยัง่ยืน เป็นการพัฒนาท่ี

ประสานเชื่อมโยงชนบทและเมืองอย่างเก้ือกูลกนัและกนั นําไปสู่เป้าหมายระยะยาวในการ

กระจายโอกาสการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหเ้ท่าเทียมกันตามศักยภาพในทุกพ้ืนท่ี โดยจะ

ดาํเนินการตามหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ียึดคนในพ้ืนท่ีเป็นศูนยก์ลางของการ

พัฒนาภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วม ท่ีอาศัยความเขม้แข็งของชุมชนฐานรากทั้งในชนบท

และเมืองเป็นพื้ นฐาน ใหค้นส่วนใหญ่ของประเทศมีพลงัเพ่ิมขีดความสามารถดว้ยตนเอง และ

พ่ึงตนเองได ้รวมทั้งใชทุ้นทางเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาติร่วมกนัอยา่ง

รอบคอบ ระมดัระวงัและมีประสิทธิภาพ สรา้งเศรษฐกิจพออยู่พอกินเป็นภูมิคุม้กนัเบ้ืองตน้ 

ขณะเดียวกนัมีการเช่ือมโยงเศรษฐกิจชนบทและเมืองท่ีผสมผสานเทคโนโลยสีมยัใหม่ร่วมกบั

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน

โดยลําดับ ภายใตค้วามมีเหตุผลและเก้ือกูลกัน ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แข็ง สามารถรองรบัการกระจายภารกิจดา้นการพฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

พรอ้มทั้งสนับสนุนกระบวนการชุมชนและประชาสงัคมในการร่วมสรา้งความเป็นธรรมแก่คน

ทุกระดบัในสงัคม โดยเฉพาะคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาส เพ่ือนําไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนใน

ระยะยาว 

ขณะเดียวกัน ยงัจาํเป็นตอ้งสรา้งความเช่ือมโยงของการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของ

ประเทศอยา่งเป็นระบบ เพ่ือเป็นฐานการลงทุนและเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ อันจะช่วยปูพ้ืนฐานการวางบทบาทการพัฒนาประเทศในภูมิภาคได้อย่าง

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัศกัยภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานการจดัสรรทรพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยอาศยัศกัยภาพของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีกระจายอยูใ่นภูมิภาค

ต่างๆ ทัว่ประเทศ ควบคู่กบัโครงข่ายบริการพ้ืนฐานท่ีมีครอบคลุมค่อนขา้งทัว่ถึงอยู่แลว้ ใน

การพฒันาเตรียมประเทศเป็นประตูเศรษฐกิจของภูมิภาคท่ีเช่ือมโยงกบัตลาดโลกอย่างเป็น

ระบบ เพ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

๑  วตัถปุระสงค ์

 (๑) สรา้งความเช่ือมโยงของการพฒันาชนบทและเมืองใหส้มัพนัธอ์ย่างเก้ือกูลและ

เกิดความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศัยความเขม้แข็งของชุมชน

และประชาสังคม ควบคู่กับการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วม เป็นพ้ืนฐานของการ 

ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

 



 

 ๕๑

 (๒) ยกระดับคุณภาพชีวิตและสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจใหค้นในชนบทและ

เมือง ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค ในการเช่ือมโยงระบบ

เศรษฐกิจชนบทและเมือง รวมทั้งการพฒันาชนบทและเมืองใหน่้าอยูต่ามศกัยภาพและความ

พรอ้มของชุมชน เพ่ือเสริมสรา้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้กิดความสงบ สะดวก 

สะอาด มีความปลอดภยัในชีวติทรพัยสิ์น และมีระเบียบวินัย 

 (๓) ลดปัญหาความยากจนในชนบทและเมือง ดว้ยพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในสงัคม ร่วมจดัการแกไ้ขปัญหา สรา้งโอกาสและพฒันาศกัยภาพใหค้นยากจนสามารถ

ปรบัตวัอยา่งมีภูมิคุม้กนัและพ่ึงตนเองได ้เพื่อสรา้งรากฐานการพฒันาประเทศใหเ้ขม้แข็ง 

๒  เป้าหมาย 

 (๑) เพ่ิมความเขม้แข็งชุมชนและประชาสงัคมระดบัต่างๆ ใหมี้ความมัน่คงทางสงัคม 

วฒันธรรมและเศรษฐกิจ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการของชุมชนท่ีดีใหค้รอบคลุมทุก

ตาํบลทัว่ประเทศภายในปี ๒๕๔๙ 

 (๒) มีการพัฒนาเมืองและชุมชนใหน่้าอยู่ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในสงัคมใหก้ระจายครอบคลุมทัว่ประเทศ ภายในปี ๒๕๔๙ ก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจฐานราก

ท่ีเขม้แข็งและช่วยลดความยากจนในชนบทและเมือง 

 (๓) เตรียมพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นประตเูศรษฐกิจของภูมิภาค โดยบริหารจดัการ

ใหใ้ชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการพื้ นฐานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๓  แนวทางการพฒันา 

 เพ่ือใหก้ารปรับโครงสรา้งการพัฒนาชนบทและเมืองเขา้สู่สมดุลและยัง่ยืน แนว

ทางการพฒันาในระยะ ๕ ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ตอ้งสรา้งกระบวนการชุมชนเขม้แข็ง

จากฐานรากทั้งในชนบทและเมืองผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาจากทุกภาค

ส่วน พรอ้มทั้งเร่งปรบักลไกบริหารจดัการพฒันาพื้ นท่ีอยา่งมีส่วนร่วม เพ่ือสามารถขบัเคล่ือน

การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนใหเ้ขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้ช่วยใหเ้กิดการจา้ง

งานเพ่ิมรายได ้ตลอดจนลดปัญหาความยากจนในชนบทและเมือง ทั้งน้ีตอ้งดาํเนินการควบคู่

ไปกบัการสรา้งสภาวะแวดลอ้มใหเ้มืองและชุมชนมีความน่าอยู่ตามศกัยภาพความพรอ้ม ช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิต และวิถีชีวิตท่ีดีมีความสุข ขณะเดียวกันสนับสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่ม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือกระจายโอกาสการพฒันาเศรษฐกิจท่ี

เท่าเทียมกันทั้งในชนบทและเมือง นําไปสู่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

โดยมีแนวทางการพฒันาตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี 



 

 

 

๕๒ 

 ๓.๑ การสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน และการพฒันาเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่

เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีเน้นหลักการมีส่วนร่วม การพ่ึงตนเอง การ

ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั ควบคู่ไปกบัการพฒันาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู ่ท่ีอาศยัความ

เขม้แข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม รวมพลังพฒันาใหเ้มืองและ

ชนบทมีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจฐานรากท่ีเขม้แข็ง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดีมีความสุข 

  (๑) พฒันากระบวนการชุมชนเขม้แข็งใหเ้กิดพลังของคนในชุมชน รว่มคิด 

ร่วมทํา ร่วมรบัผิดชอบในการพัฒนา แกไ้ขปัญหา สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างรูเ้ท่าทัน

การเปล่ียนแปลง เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของสงัคม โดย 

   (๑.๑) ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนและประชาสังคม อาศัยกลุ่มแกน

วทิยากรกระบวนการจากทุกภาคส่วน จดัใหมี้เวทีสรา้งความเขา้ใจ เรียนรู ้และดาํเนินกิจกรรม

กลุ่มร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ควบคู่การพฒันากระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ใหค้นในชุมชน

ไดร้บัการศึกษาพ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม ไดร้บัการ

ฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและปฏิบติัเป็นอาชีพได ้ตลอดจนสนับสนุนส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรูใ้หเ้ท่าทนัโลก 

   (๑.๒) คน้หาศักยภาพของชุมชน ใหส้ถาบันการศึกษาในทอ้งถ่ินเป็น

แกนประสานรวบรวมองคค์วามรูใ้นพ้ืนท่ี ทาํวจิยัร่วมกบัชุมชน เพ่ือจดัทาํแผนท่ีการตั้งถ่ินฐาน

แสดงทุนทางสงัคม เศรษฐกิจและทรพัยากร ควบคู่กบัการสรา้งฐานขอ้มูลและจดัทําตัวช้ีวดั

การพฒันาเพ่ือติดตามผลการดาํเนินงานของชุมชน  

   (๑.๓) สนับสนุนใหชุ้มชนจดัทาํแผนชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม ท่ีนําศกัยภาพ 

ปัญหามาวเิคราะหก์าํหนดกิจกรรมดาํเนินงานตามความสามารถของชุมชนและพ่ึงพาทรพัยากร

ท่ีมีอยู่เป็นหลกั อาทิ เงินทุนหมุนเวียนในชุมชนท่ีชุมชนบริหารจดัการเองได ้เสริมหนุนดว้ย

ทรพัยากรจากแหล่งภายนอกในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชน 

   (๑.๔) ใหม้ีการติดตามประเมินผลการพฒันาโดยชุมชนร่วมกบัภาคีการ

พฒันา จดัใหม้ีเวทีแลกเปล่ียนประสบการณค์วามคิดเห็นร่วมกนัสรุปบทเรียน และปรบัระบบ

ขอ้มลูพ้ืนฐาน และตวัช้ีวดัการพฒันาของชุมชนใหท้นัสมยัเป็นระยะๆ 

  (๒) พัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามศักยภาพ ความพรอ้มอย่าง

สอดคลอ้งกบัวัฒนธรรม ค่านิยม และความตอ้งการของคนในสงัคม โดย 

   (๒.๑) สรา้งสภาวะแวดลอ้มท่ีดีเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนใน

เมืองและชุมชน ใหเ้กิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภยั มีระเบียบวนัิย โดย 



 

 ๕๓

    ๑) รณรงคส์รา้งจิตสาํนึกสาธารณะใหค้นในเมืองและชุมชนปฏิบติั

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีวินัย เคารพสิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบร่วมกันดูแล 

ป้องกันสาธารณสมบัติ โดยเฉพาะการเฝ้าระวงัรักษาท่ีดินสาธารณประโยชน์ อาทิ บริเวณ 

ริมแม่น้ําลําคลองมิใหม้ีการละเมิดและบุกรุก เพื่อใหเ้กิดความมีระเบียบวินัยและความ

ปลอดภยัในชีวติและทรพัยสิ์นของคนในชุมชน 

    ๒) ใหห้น่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและสถาบนัการศึกษาสนับสนุนการ

รวมกลุ่มของชุมชนและสรา้งเครือข่ายการเรียนรู ้ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู รักษา 

ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งอนุรักษ์มรดกทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เพ่ือ 

คงไวซ่ึ้งเอกลกัษณเ์ฉพาะท่ีดีงาม วิถีชีวิตและจิตวญิญาณของเมืองและชุมชน 

    ๓) ฟ้ืนฟู ป้องกนัความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มเมืองและชุมชน 

เน้นการปลูกจิตสาํนึกใหทุ้กคนตระหนัก มีบทบาทร่วมลดภาระในการทาํลายสภาพแวดลอ้ม 

ทั้งในดา้นการจดัการบําบัดน้ําเสียและการกําจดัขยะ การปรับปรุงสภาพแม่น้ําและคูคลอง 

การลดมลภาวะทางอากาศและเสียง รวมทั้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจและสวนสาธารณะ

ใหเ้หมาะสมกบัความหนาแน่นของประชากร และการจดัภูมิทัศน์ของเมืองและชุมชนใหเ้กิด

ความเป็นระเบียบและสวยงาม 

    ๔) ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการวางผังเมืองทุกระดับ เพ่ือจัดระเบียบการใชท่ี้ดินท่ี

ประสานสอดคลอ้งกบัการจดับริการโครงสรา้งพ้ืนฐาน การอนุรกัษ์เอกลกัษณ์วฒันธรรมและ

วถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในเมือง รวมทั้งเน้นใหมี้การปฏิบติัตามผงัเมืองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (๒.๒) พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองค์ความรูข้องชุมชนท่ีสัง่สมมา

นาน มีการปรบัใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม สามารถเช่ือมโยงกบัการผลิตในสาขาต่างๆ และ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยส่งเสริมใหม้ีการจดัทําระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเชื่อมโยง

ทัว่ถึง รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินใหเ้กิดเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมและถ่ายทอดเช่ือมโยงสู่ชุมชนใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

   (๒.๓) พฒันาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนใหเ้ขม้แข็ง พ่ึงตนเอง

ได ้เกิดความสมดุลมีภูมิคุม้กนั โดย 

    ๑) สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแกนประสาน 

ชุมชน ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน ระดมการมีส่วนร่วมดาํเนินการพฒันากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งการพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลอ้งกบับทบาทและศกัยภาพ

ของเมืองและชุมชน เพ่ือใหเ้มืองและชุมชนเติบโตอยา่งเหมาะสม  



 

 

 

๕๔

    ๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากอย่างเป็นระบบครบ 

วงจร ทั้งในดา้นการผลิต-แปรรูป-ตลาด-แหล่งเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนการ 

รวมกลุ่มอาชีพ เน้นใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีการพฒันารปูแบบและคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน มีเอกลกัษณ์

เฉพาะ เป็นท่ียอมรบัของผูบ้ริโภคเช่ือมโยงสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

    ๓) ส่งเสริมการระดมทุนในชุมชน โดยจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน

เพ่ือสรา้งวินัยการออมและให้เป็นองค์กรทางการเงินท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อเกษตรกรและ 

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยในการดาํเนินธุรกิจชุมชน ควบคู่กบัการขยายโครงการสินเช่ือรายยอ่ย

ขององค์กรพฒันาเอกชน เครือข่ายกลุ่มออมทรพัยเ์พ่ือการผลิตและกลุ่มสหกรณ์ ตลอดจน

เน้นบทบาทสถาบนัการเงินของรฐัใหส้นับสนุนการพฒันาอาชีพในชนบทเพ่ิมข้ึน 

   (๒.๔) เสริมสรา้งกระบวนการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชน 

น่าอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง โดย 

    ๑) ส่งเสริมใหส้ถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเป็นแกนประสานสรา้ง

องค์ความรู ้ความเขา้ใจ สรา้งจิตสํานึก ความรับผิดชอบไปพรอ้มกับการสรา้งระบบการ

ทํางาน ท่ีสรา้งเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและดําเนินการ

พฒันาอยา่งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของชุมชน 

    ๒) สนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินริเร่ิมพฒันาเมืองและ

ชุมชนน่าอยูใ่หเ้กิดผลในทางปฏิบติั กระตุน้ใหชุ้มชนและประชาสงัคมไดร่้วมคิด ร่วมประเมิน

ศักยภาพของพ้ืนท่ี กําหนดวิสัยทัศน์ วางเป้าหมาย กลยุทธการพัฒนา กําหนดแผนงาน 

กิจกรรม ตลอดจนจดัทําดชันีช้ีวดัความน่าอยูเ่พ่ือการติดตามประเมินผลบนพ้ืนฐานการพ่ึงพา 

ทรพัยากรของทอ้งถิ่นชุมชนเป็นหลกั โดยภาครฐัส่วนกลางทําหน้าที่พี่เล้ียงใหค้ําปรึกษา

แนะนํา รวมทั้งถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ ์

 ๓.๒ การแกปั้ญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใตก้ระบวนการมีส่วนรว่ม

ของทุกภาคส่วนในสงัคม ท่ีมุ่งปรบักระบวนทรรศน์และการจดัการแกไ้ขปัญหาความยากจน

อย่างเป็นองคร์วม และเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบเน้นท่ีตวัคนจนและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

ปัญหาเชิงระบบและโครงสรา้ง 

  (๑) เสริมสรา้งศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนยากจนก่อร่าง

สรา้งตวัและพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึน ดว้ยการนาํหลักการแนวคิดกระบวนการสหกรณม์าใช้

ประโยชน์ โดยส่งเสริมใหค้นยากจนรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน สหกรณ์ เครือข่ายองค์กร 

ชุมชน และเครือข่ายสหกรณท่ี์เขม้แข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรูท่ี้เสริมสรา้งใหเ้กิดการร่วมคิด 

ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมตัดสินใจ และร่วมดําเนินการพัฒนาแกไ้ขปัญหาร่วมกัน ควบคู่ไปกับ

การสรา้งความมัน่คงดา้นอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่คนยากจน ดว้ยการส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนทั้งดา้นการเกษตรและนอกภาคการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การ

แปรรูป การตลาด และแหล่งเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ใชภู้มิ



 

 ๕๕

ปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สรา้งผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเช่ือมโยงสู่ตลาดภายใน

และต่างประเทศได ้

  (๒) สรา้งโอกาสให้คนยากจนสามารถเขา้ถึงบริการของรฐัไดอ้ย่างทั่วถึง

และสามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต ิโดย 

   (๒.๑) การกระจายบริการศึกษา สาธารณสุขท่ีมีทางเลือกเหมาะกับวิถี

ชีวิตของคนยากจน 

   (๒.๒) ปรับปรุงรูปแบบโครงข่ายการคุ ้มครองทางสังคมเพ่ือสร้าง

หลักประกันความมัน่คงในชีวิตแก่คนยากจนได้อย่างแท้จริง และจัดสวัสดิการสังคมท่ี

สอดคลอ้งกบัปัญหาและตรงกบัความตอ้งการของคนยากจนในแต่ละพ้ืนท่ี 

   (๒.๓) เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงแหล่งความรู ้แหล่งขอ้มูลข่าวสาร ใหมี้ส่ือ

เพ่ือชุมชน มีเวทีสาธารณะเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และถ่ายทอดความรูแ้ละภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินจากปราชญช์าวบา้น 

   (๒.๔) ใหค้นยากจนมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ ดิน 

น้ํา ป่าไดอ้ยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน รวมทั้งสามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติเป็น

ปัจจยัในการดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมไมข่ดัต่อกฎระเบียบ 

  (๓) ปรบัระบบการบริหารจดัการภาครฐัใหเ้อ้ือต่อการสรา้งโอกาสแก่

คนยากจน โดย 

   (๓.๑) สนับสนุนใหมี้การจัดทําแผนปฏิบัติการแกไ้ขความยากจนท่ีมี

ความชดัเจนของกลุ่มเป้าหมายคนยากจนในแต่ละพื้ นท่ี มีมาตรการเฉพาะตามศกัยภาพของ

กลุ่มคนยากจนในชนบทและในเมือง รวมทั้งใหมี้การประสานแผนงานและปรับระบบการ

จดัสรรงบประมาณลงสู่กลุ่มเป้าหมายคนยากจนอย่างสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

   (๓.๒) ใหม้ีการประเมินสถานการณ์ความยากจนในพื้ นท่ีชนบทและเมือง

อย่างต่อเน่ือง โดยจดัทําเคร่ืองช้ีวดัความยากจนระดับภาพรวมท่ีถูกตอ้งและปรบัไดท้ันกับ

สถานการณ์การเปล่ียนแปลง ควบคู่กบัการสรา้งฐานขอ้มูลคนจนในชนบทและคนจนในเมือง

อยา่งเป็นระบบ และพฒันาเคร่ืองช้ีวดัความยากจนจากระดบัชุมชน 

  (๔) ปฏิรูปกฎหมายและปรบัปรุงกฎระเบียบใหค้นจนไดร้บัโอกาส สิทธิ 

ความเสมอภาคและความเป็นธรรม โดยผลักดันใหป้รบัปรุง แกไ้ขและยกร่างกฎหมาย

ต่างๆ ท่ีจะเป็นเครื่องมือใหค้นจนสามารถมีสิทธิและมีส่วนร่วม อาทิ การเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร 

การประกอบการจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา ป่าชุมชน ตลอดจนการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน



 

 

 

๕๖

สาํหรบักลุ่มคนยากจนในภาคเกษตรท่ีไรท่ี้ทํากิน ควบคู่ไปกบัการผลกัดนัใหมี้การปรบัปรุง

นโยบายดา้นภาษีใหมี้ประสิทธิภาพ และเพ่ิมฐานภาษีท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมทางสงัคม

และไม่ส่งผลกระทบต่อคนยากจน 

 ๓.๓ การพฒันาความเช่ือมโยงชนบทและเมืองอย่างเก้ือกูล เพ่ือกระจายโอกาส

การพฒันา สรา้งความมัง่คัง่ใหค้นในพ้ืนท่ี และสรา้งความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ 

  (๑) พัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงพ้ืนท่ีชนบทและ

เมือง เพ่ือกระจายการจา้งงานสู่พ้ืนท่ีชนบทและลดการอพยพจากชนบทเขา้สู่เมือง โดย 

   (๑.๑) เช่ือมโยงระบบเศรษฐกิจภาคเกษตรในชนบทเขา้กบัภาคการผลิต

ในเมือง โดยประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครฐั ภาคธุรกิจเอกชน องคก์รพฒันา

เอกชน และท้องถ่ิน ในการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศในการใหค้วามรู ้และพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารใหเ้ขา้ถึงพ้ืนท่ีชนบท 

เพ่ือการแปรรูปผลผลิต และเช่ือมโยงผลผลิตสู่ตลาดในเมือง รวมทั้งสามารถเขา้ถึงตลาด

ระดบัภาคหรือระดบัโลกใหก้บัภาคการผลิตในชนบทไดโ้ดยตรง 

   (๑.๒) สนับสนุนการรับช่วงและเช่ือมโยงการผลิตระหว่างธุรกิจชุมชน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ในเขตชนบทและเมืองอย่างเป็น

ระบบ เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยใหภ้าครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา 

เอกชน และสถาบนัการศึกษาในพ้ืนท่ีมีบทบาทร่วมกนั ในการเตรียมความพรอ้มของคนและ

ระบบเพ่ือพฒันาทักษะและเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑพ์ื้ นบา้น

ประยุกตใ์นตวัสินคา้ ตลอดจนสรา้งเคร่ืองหมายสินคา้ของทอ้งถ่ิน 

   (๑.๓) สรา้งเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค

ประชาชน องค์กรชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจชุมชนให้

สามารถเชื่อมโยงกบัธุรกิจขนาดใหญ่ไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยใหม้ีการดาํเนินงานอยา่งครบวงจร

ตั้งแต่การผลิตถึงการตลาด ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา รวมทั้งการจดัทาํระบบขอ้มลูข่าวสารให้

ทัว่ถึง เอ้ือต่อการเช่ือมโยงการผลิตสู่ตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (๑.๔) เพ่ิมขีดความสามารถผูป้ระกอบการทั้งในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ใหเ้ขา้ถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยรฐัร่วมกับเอกชนและสถาบันการศึกษาใน 

พ้ืนท่ีปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งจดัการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคนิคทางวิชาการท่ี

สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานและการพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน  



 

 ๕๗

   (๑.๕) ปรบัปรุงกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือส่งเสริม

ภาคธุรกิจเอกชนพฒันาการรวมกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศกัยภาพของพ้ืนท่ีและความ

พรอ้มของชุมชน 

  (๒) พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพให้พรอ้มรองรับการปรับตัวสู่เศรษฐกิจ 

ยุคใหม่ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดย 

   (๒.๑) จดัทําแผนพฒันาพ้ืนท่ีของประเทศท่ีสอดคลอ้งกับศักยภาพและ 

บทบาททางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีในระดับต่างๆ รวมทั้งพัฒนากลุ่มจังหวัดท่ีมีบทบาททาง

เศรษฐกิจและสงัคมร่วมกนั โดยคนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทําแผนและจดัการ 

ตั้งแต่ตน้ เพ่ือใหเ้ป็นกรอบชี้ นําการพฒันาชุมชนเมืองและชนบทอยา่งเป็นระบบ 

    ๑) ภาคกลาง ใชทุ้นทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี ควบคู่

กบัศกัยภาพของภาคธุรกิจเอกชนในการพฒันาฐานการผลิตดา้นอุตสาหกรรมและบริการท่ีมอียู่

เดิมใหแ้ข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เกิดสมดุลกบัส่ิงแวดลอ้มและชุมชนมากข้ึน โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวนัออก เพ่ือเตรียมพฒันา

กา้วสู่ศูนยก์ลางเศรษฐกิจของภูมิภาค ขณะเดียวกันรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์

บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางใหเ้ป็นแหล่งผลิตธัญญาหารของประเทศ ควบคู่ไปกับกระจาย 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่พ้ืนท่ีชายฝัง่ทะเลตะวนัตก โดยมีการดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งใกลช้ิด 

    ๒) ภาคเหนือ มุ่งอนุรักษ์แหล่งต้นน้ําลําธารให้มีความอุดม

สมบูรณ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ควบคู่ไปกับอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมลา้นนาท่ีเป็น

เอกลกัษณ ์ใหส้ามารถพฒันาเชื่อมโยงเป็นศูนยก์ลางอนุภูมิภาคลุ่มแมน้ํ่าโขง ๖ ประเทศ โดย

มีกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย เป็นศูนย์กลาง รวมทั้ งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเป็นคลังผลิต

อาหารของประเทศท่ีเช่ือมโยงผลผลิตการเกษตรกับท่ีราบลุ่มภาคกลาง โดยมีกลุ่มจังหวัด

พิษณุโลก นครสวรรคเ์ป็นศนูยก์ลาง 

    ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร 

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นประตูเชื่อมโยงกลุ่ม

ประเทศอินโดจีน โดยมีหนองคาย มุกดาหาร นครพนม เป็นประตูคา้ชายแดนของภาค และมี

อุบลราชธานีเป็นศูนยก์ลางหลัก พรอ้มทั้งเร่งพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตร

และการแปรรูปการเกษตร เช่ือมโยงภาคเหนือตอนล่างและพื้ นท่ีบริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวนัออก โดยมีกลุ่มจงัหวดันครราชสีมา ขอนแก่น เป็นศนูยก์ลาง 

    ๔) ภาคใต  ้ใชศ้กัยภาพของพ้ืนที่ที่ติดทะเลทั้งสองดา้นใหเ้กิด

ประโยชน์ดา้นการผลิตและการขนส่งสู่เอเซียตะวนัออกและเอเซียใต ้พรอ้มทั้งพฒันาเชิง



 

 

 

๕๘

อนุรกัษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ฝั่งทะเลอันดามนัใหมี้คุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยมี

กลุ่มจงัหวดัภูเก็ต พงังา กระบ่ี เป็นศูนยก์ลาง และสรา้งความเชื่อมโยงดา้นการผลิตกบัพ้ืนท่ี 

ฝั่งอ่าวไทย โดยมีกลุ่มจงัหวดัสงขลา ปัตตานี เป็นศูนยก์ลางการคา้และการผลิตอาหารฮาลาล

กบัประเทศเพ่ือนบา้น 

   (๒.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ี

ไดพ้ัฒนาข้ึนแลว้อย่างคุม้ค่า ทั้งโครงข่ายถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และสนามบินสามารถ 

เช่ือมโยงและสนับสนุนการพฒันาพื้ นท่ีเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

(๒.๓) พฒันาเมืองชายแดนใหเ้ป็นประตูเศรษฐกิจควบคู่กบัเมืองท่ีน่าอยู่

เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยพฒันาและเตรียมความพรอ้มเมืองชายแดน

ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก เช่ือมโยงระหว่างพม่า-ไทย-

สปป.ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม และในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต ้เชื่อมโยงระหว่างไทย-

พม่า-สปป.ลาว-จีนตอนใต ้(ยูนนาน) ดว้ยการจัดระเบียบเมืองและชนบทชายแดน การ

พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตร่วมตามแนวชายแดน 

ควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมพื้ นท่ีชนบทห่างไกลใหเ้ขม้แข็ง เพ่ือสรา้งความมัน่คง

ตามแนวชายแดนและป้องกนัปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมขา้มชาติ  

 ๓.๔ การจดัการพื้ นท่ีอยา่งมีส่วนร่วม เตรียมความพรอ้มของกลไกและองคก์รการ

จดัการพ้ืนท่ีใหเ้อ้ือต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม โดยยึดพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมี

ส่วนร่วม นําไปสู่การปรบัโครงสรา้งการพฒันาชนบทและเมืองอยา่งยัง่ยนื 

  (๑) ปรบักระบวนการพัฒนาชนบทและเมืองให้มีบูรณาการ เพ่ือสรา้ง 

พ้ืนฐานการพฒันาจากชุมชนใหเ้ป็นกรอบการวางแผนงานโครงการอย่างแทจ้รงิ โดย 

    (๑.๑) ปรบักลไกการพฒันาภายใตค้ณะกรรมการนโยบายระดบัชาติ ให้

ครอบคลุมการประสานนโยบายพฒันาเมือง ชนบท ทอ้งถ่ินทุกระดับ รวมทั้งพ้ืนท่ีชายแดน 

ทั้งหมด เพ่ือรองรบัการพฒันาแบบมีส่วนร่วมใหส้ามารถกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ

ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (๑.๒) ใหภ้าครัฐปรับบทบาทเป็นผูส้นับสนุนภาคประชาสังคมในการ 

วางแผนระดับชุมชนท่ียึดประชาชนเป็นตวัตั้ง พรอ้มทั้งปรบัระบบงบประมาณใหเ้อ้ือต่อการ

สรา้งเครือข่ายเรียนรูใ้หแ้ก่ชุมชนท่ีเขม้แข็งและชุมชนท่ีอ่อนแอไดเ้รียนรูร่้วมกนั และเพ่ือให้

คนขาดโอกาสในชนบทไดมี้โอกาสร่วมฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าและแหล่งน้ํา ภายใตห้ลกัการพื้ นท่ี 



 

 ๕๙

ภารกิจ และการมีส่วนร่วม โดยใหม้ีการจดัสรรงบประมาณลงสู่ชุมชนโดยตรง ใหชุ้มชน

สามารถบริหารจดัการดว้ยตนเองได ้

 

  (๒) ปรบักลไกการจดัการพ้ืนท่ีและสรา้งเครือข่ายเพ่ือให้ทุกภาคส่วนใน

สงัคมรว่มทาํงานกบัภาครฐั ในลักษณะหุน้ส่วนการพฒันาไดอ้ย่างเสมอภาค โดย 

   (๒.๑) ปรบักลไกการพฒันาพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีมีอยูใ่หส้ามารถทํางานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เช่น  ในรูปแบบขององค์กรหรือบรรษัทพัฒนาพ้ืนท่ี  โดยให้

ความสาํคญัต่อการเช่ือมโยงระบบการผลิตของชุมชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และเช่ือมโยงระบบการผลิตของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ควบคู่กับการใหค้วามสําคัญต่อ

ความสมดุลระหวา่งสาขาการผลิตและความสมดุลกบัส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

   (๒.๒) เตรียมความพรอ้มการพัฒนาเมืองชายแดน โดยจัดกลไกร่วม

ระหว่างภาครัฐร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งการลงทุนโครงสรา้ง 

พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นและการปรบักฎระเบียบเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ 

   (๒.๓) ส่งเสริมบทบาทการพฒันาของภาคประชาสงัคม รวมทั้งกลไกการ

ทํางานระดับพ้ืนท่ีทั้งในแนวตั้งซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างส่วนกลาง จงัหวดั และทอ้งถ่ิน และกลไก

แนวราบ ซ่ึงเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนท่ีต่างๆ โดยใหส้ถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางสรา้งองค์

ความรูแ้ละประสานการทาํงานร่วมกบัภาครฐัและภาคประชาสงัคม  

   (๒.๔) ใหมี้กลไกและกระบวนการลดความขัดแยง้ในสังคมจากผลของ

การพัฒนา ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรในเขตชนบทและเมือง 

ควบคูก่บัการสรา้งความเขา้ใจโครงการพฒันาต่างๆ แก่กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งต่อเน่ือง 

   (๒.๕) เสริมสรา้งขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้น

บริหารจดัการ การจดับริการสาธารณะ ส่งเสริมการทํางานร่วมกนัระหว่างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน และใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการทาํงานและการตรวจสอบ 

   (๒.๖) กระจายบทบาทการวางผังเมืองให้ท้องถ่ินและชุมชน โดยให้

ประชาชนและประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการวางผังเมืองและบริหารการปฏิบัติให ้

เป็นไปตามผงัเมืองทุกขั้นตอน โดยหน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทสนับสนุน 

  (๓) เสรมิสรา้งเครือข่ายเพ่ือเพิ่ มขีดความสามารถของทอ้งถิ่ นและชุมชน 

ในการเรยีนรูแ้ละการทาํงานรว่มกนัใหเ้กิดระบบท่ีดี มีความโปรง่ใส ไรทุ้จรติ โดย 
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   (๓.๑) ส่งเสริมใหอ้งค์กรชุมชนท่ีเขม้แข็ง รวมทั้งสันนิบาตและสหพันธ์

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแกนหลกัในการสรา้งเสริมขีดความสามารถของชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน โดยประสานการทาํงานและการเรียนรูใ้นแนวราบระหวา่งองคก์รชุมชนและส่วนทอ้งถ่ิน 

   (๓.๒) ใหห้น่วยงานส่วนกลางปรับกฎระเบียบใหเ้อ้ือต่อการปฏิบัติงาน

ของส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนอย่างคล่องตัว สะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกอบรมและ

สรา้งองค์ความรูแ้ก่ส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนในการวางแผน การบริหารและการปฏิบัติงาน

พฒันา อาทิ การใชท่ี้ดิน การดูแลท่ีสาธารณประโยชน์ การควบคุมอาคาร การส่งเสริมและ

รกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

   (๓.๓) สรา้งทศันคติคา่นิยมในดา้นความซ่ือสตัย ์สุจริตในการทาํงานของ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดับ จัดใหมี้ระบบขอ้มูลข่าวสารใหบ้ริการประชาชนเพ่ือ

สรา้งการมีส่วนร่วม ความเขา้ใจ ตลอดจนสรา้งจิตสํานึกใหอ้งค์กรชุมชน องค์กรพัฒนา 

เอกชน ส่ือมวลชน ร่วมดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดระบบท่ีดีโปร่งใส ไรทุ้จริต 

  (๔) ปรบัระบบการตดิตามผลการพฒันาเชิงพ้ืนท่ีแบบองคร์วม  โดย 

   (๔.๑) ปรับปรุงระบบขอ้มูลเพ่ือการพัฒนา อาทิ ขอ้มูลเศรษฐกิจและ

สังคมระดับหมู่บา้น (กชช.๒ค.) และขอ้มูลความจําเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ระบบขอ้มูล 

ภูมิปัญญา และระบบขอ้มูลท้องถ่ิน ใหเ้ป็นฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ มีความต่อเน่ือง 

ประชาชนเขา้ถึงได้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยสรา้งความโปร่งใส กํากับดูแล และติดตาม

ประเมินผลการพฒันาของหน่วยงานต่างๆ 

   (๔.๒) จดัทําเครื่องชี้ วดัการพฒันา เช่น ดชันีความเขม้แข็งของชุมชน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ดัชนีชี้ วัดการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ดัชนีช้ีวัด 

ประสิทธิภาพการทาํงานของส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือติดตามประเมินผล 

   (๔.๓) สนับสนุนใหมี้กระบวนการติดตามประเมินผลการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

อย่างต่อเน่ือง ดว้ยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสงัคม เพ่ือสะทอ้นผลการดาํเนินงานและ

สามารถปรบัใหท้นัต่อสถานการณไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บ ท ท่ี  ๕ 
  

ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 ในช่วงส่ีทศวรรษท่ีผ่านมา ติจาํนวนมากโดยปราศจากการจดัการดูแลอยา่งเหมาะสม 

ไดปั้ญหาอย่างรุนแรงทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญต่อการผลิตภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ การนําไปใชเ้พ่ือขยายผลผลิตอย่างต่อเน่ืองโดยขาด

ความระมดัระวงัและไม่มีการฟ้ืนฟูอยา่งจริงจงั ประกอบกบัการไรป้ระสิทธิภาพของหน่วยงาน

ภาครัฐบางหน่วยงานในการบริหารจัดการและปัญหาบุคลากรขาดความรับผิดชอบ ทําให้

ทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีจาํกดัและสภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็วทรพัยากรดิน ป่าไม ้

ป่าชายเลน ประมง และชายฝั่งถูกนํามาใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่เขม้งวด และไม่มี

ประสิทธิผล ทําใหท้รพัยากรธรรมชาติอยู่ในผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรพัยากรน้ําเกิดปัญหาความขาดแคลน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

ฤดูแลง้ การใชส้ารเคมีทางการเกษตรมากข้ึนส่งผลต่อคุณภาพน้ําและดิน อีกทั้งการนํา

ทรัพยากรแร่มาใชโ้ดยขาดไดค้วามระมัดระวัง ไดท้ําลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญในหลาย

พ้ืนท่ี และสภาวะแวดลอ้ม 

 ขณะเดยีวกนั การขยายตวัของการผลติในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารตลอดจนการลงทุน
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ที่เป็นไปอย่างไร้ระเบียบและขาดทิศทางที่เหมาะสม 
เน่ืองจากไม่มกีารนําผงัเมอืงและผงัภาคมาใช้ ทําใหก้ารขยายตวัของชุมชนกระจดักระจาย เมอืง
ขยายตวัโดยไม่มโีครงสรา้งพื้นฐานรองรบัอย่างเพยีงพอ และมกีารนําพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสม
ทางการเกษตรไปใชป้ระโยชน์ผดิประเภทภาค  ทัง้หมดน้ีไดก่้อใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มและมลพษิ
ต่างๆ  การขยายฐานการผลติดา้นอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็โดยไม่มมีาตรฐานการประกอบการที่
เหมาะสมและไม่มกีารบงัคบัใช้มาตรการควบคุมมลพษิอย่างจรงิจงั ได้ทําให้เกิดปัญหามลพษิที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงมากยิ่งขึ้น  พร้อมกันนัน้การขยายตัวของการ 
 

ท่องเท่ียวอย่างรวดเร็วแต่ขาดการดูแลบํารุงรักษา ทําใหแ้หล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ

ศิลปกรรมหลายแหล่งสูญเสียคุณค่าและความงามไปลาํ 

 การฟ้ืนฟูบูรณะทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ยงัดําเนินการไดใ้นขอบเขตจํากดั ไม่
ทนัต่อความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละแนวโน้มการเกดิมลพษิต่างๆ เน่ืองมาจากขาด
ประสทิธิภาพในการจดัทําแผนงานให้สามารถนําไปสู่การประสานงานร่วมกันทัง้กบัหน่วยงาน
ราชการเองและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง มีการศึกษาวจิยัที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนําไปสู่การ
ปฏบิตัไิดข้าดมาตรการทีจ่ะผลกัดนัใหม้กีารเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติและการบรโิภค ทีนํ่าไปสู่
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การใชท้รพัยากร ธรรมชาตทิีป่ระหยดั คุม้ค่า และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ  นอกจากนัน้ การกํากบั
ควบคุมยงัมจุีดอ่อน มปัีญหาทุจรติและ ทัง้ในภาครฐัและการเมือง ในขณะที่องค์กรชุมชนและ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ แมจ้ะมคีวามตื่นตวัในการเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ แต่ยงั
ขาดความพร้อมและประสบการณ์  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความตระหนักถึง
ความสาํคญัของการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และยงัไมม่กีฎหมายรบัรองสทิธิ
ชุมชนในการดูแลทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีข่องตนพืน้ที ่ทําใหเ้กดิขอ้จํากดัในการเขา้มามสี่วน
ร่วม ซึ่งนําไปสู่ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างชุมชนทอ้งถิน่กบัภาครฐัอย่างต่อเน่ือง เกดิปัญหาการ
แย่งชงิการใชท้รพัยากรระหว่างกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์ต่างๆ 

 ดังน้ัน ในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ จึงใหจ้าํเป็นตอ้งใหค้วามสําคญักับการปฏิรูปการ

จดัการท่ีเกิดความสมดุลระหวา่งการใชป้ระโยชน์กบัการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู เพ่ือช่วยลดปัญหาวิกฤติ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนใหเ้กิดการพฒันาท่ีพ่ึงตนเองได ้ยกระดบัคุณภาพชีวิตให้

คนไทยอยูดี่มีสุข และสรา้งภูมิคุม้กนัใหก้บัชุมชนและประเทศ รวมทั้งเป็นรากฐานการพฒันา

ประเทศ โดยมีการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยักระบวนการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการกาํกบัควบคุม มีความโปร่งใส 

สุจริต รบัผิดชอบต่อหน้าท่ี ตลอดจนมีการศึกษาวิจยัและวางแผนช้ีแนะท่ีเกิดประโยชน์อยา่ง

แทจ้ริง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทาง “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

๑  วตัถปุระสงค ์

 เพื่อให้การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อการปรบั
โครงสร้างการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่สมดุล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงคุณภาพ โดยการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างประหยดัและคุ้มค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจดัการต้อง
พจิารณาถึงความเป็นธรรมในสงัคม การให้ความสําคญัต่อสิง่แวดล้อม วฒันธรรม และวถิีชีวิต 
ตลอดจนการเพิม่ขดีความสามารถของชุมชน ในการไดร้บัประโยชน์และมสี่วนในการเขา้ร่วมเพื่อ
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื จงึไดก้ําหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ดงัน้ี 

 ๑.๑ ใหม้ีระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีองค์กรมี

ความรบัผิดชอบ มีความโปร่งใส มีการช้ีนําท่ีเกิดผลในทางปฏิบติั มีการใหค้วามรูแ้ละขอ้มูล

ข่าวสาร โดยใหป้ระชาชน ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมและรบัผิดชอบใน

การรกัษาความอุดมสมบูรณข์องสภาพทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 ๑.๒ ใหม้ีการใชป้ระโยชน์อนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เพื่อให้

กระบวนมีการควบคุมท่ีดี เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิต  พัฒนา
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เศรษฐกิจสังคมท่ีสมดุล มีการจดัการเมืองและชุมชนน่าอยู่ มีและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของ

แหล่งมรดกวฒันธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๒  เป้าหมาย 

๒.๑ เป้าหมายการบรหิารจดัการ 

๑ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี 

ประสิท ธิภาพในการกํากับ  ควบคุม  โป ร่งใส  และตรวจสอบได้มี  การ รวมทั้ งการ 

 

 (๒) ประชาชนส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้ ง 

ป้องกนัและเฝ้าระวงัมลพิษ 

๒.๒ เป้าหมายเฉพาะดา้น 

๑ ใหมี้อนุรักษ์๒๕อนุรักษ์และฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ ๒๕ 

ของพ้ืนท่ีประเทศ และคุม้ครองความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพ้ืนท่ีอนุรกัษ์ รวมถึงการ

จดัทําเคร่ืองหมายแนวเขตพ้ืนท่ีป่าอนุรกัษ์ ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์พ้ืนท่ีป่าชายเลนใหไ้ดไ้ม่

ตํา่กว่า ๑.๒๕ ลา้นไร่เพื่อปรบัปรุงความสมดุลของสภาวะแวดลอ้มและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  

 (๒) ลดปัญหาการชะลา้งพังทลายของดินไม่น้อยกว่า ๕ ลา้นไร่ และฟ้ืนฟู

ปรบัปรุงบํารุงดิน ท่ีมีปัญหาทั้งท่ีเป็นดินเปร้ียว ดินเค็ม และดินขาดอินทรียว์ตัถุไม่น้อยกว่า 

๑๐ ลา้นไร่ ในปี ๒๕๔๙ 

๒.๓ รกัษาคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักทุกสายใหมี้ปริมาณออกซิเจนละลายไม่ตํา่

กวา่ ๒ มิลลิกรมัต่อลิตรตลอดทั้งปี และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําทะเลชายฝัง่ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน

ของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการรวบรวม กาํจดัและลดกากของเสียอันตราย

จากอุตสาหกรรมและจากชุมชนใหไ้ดเ้พ่ิมข้ึนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ ๕๐ ของปริมาณของเสีย

อนัตรายท่ีเกิดขึ้ นทั้งหมด ใหม้ีการกาํจดัขยะมูลฝอยอย่างถูกหลกัวิธีและปลอดภยัไดไ้ม่น้อย

กวา่รอ้ยละ ๕๐ ของจงัหวดัทั้งหมด และมีการใชป้ระโยชน์มลูฝอยไดไ้มต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๓๐ ของ

ปริมาณมลูฝอยท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนควบคุมคุณภาพอากาศใหป้ริมาณฝุ่นละอองและสารมลพิษ

อ่ืนๆ ในชุมชนเมืองอยูใ่นพิกดัมาตรฐาน 
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 (๔) รกัษาคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลกัใหมี้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ําไม่ตํา่

กวา่ ๒ มิลลิกรมัต่อลิตร ตลอดทั้งปี รวมทั้งป้องกนัและฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําทะเลชายฝัง่ใหอ้ยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานของประเทศ 

๒.๖ คุม้ครอง ป้องกนั ฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งมรดกทางวฒันธรรม

ไม่ตํา่กวา่ปีละ ๕๐ แหล่ง และแหล่งท่องเท่ียวไม่ตํา่กวา่ปีละ ๑๕ แห่ง 

๓  แนวทางการพฒันา 

 เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนาจึงมุ่ งให้ความสํ าคัญกับการปรับกลไกและกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของประเทศใหมี้ประสิทธิผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ทอ้งถ่ินและชุมชน อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน มีการจดัการน้ําแบบบ

รูณาการในระดบัพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ฟ้ืนฟูชายฝั่งและทะเล อนุรกัษ์พ้ืนท่ีป่า จดัการทรพัยากรดินท่ีมี

ปั ญ ห าแล ะ เ ส่ื อ ม โท รม  อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะพั ฒ น าสภ าพ แวด ล้อ ม เมื อ งแ ล ะแห ล่ ง 

ท่องเท่ียว จดัการมลพิษควบคู่กบัการส่งเสริมการผลิตท่ีสะอาดและนํากลบัมาใชใ้หม่ โดยมี

แนวทางการพฒันาตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

ใหเ้อ้ือต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและอํานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

ดงัน้ี 

(๑) ปรบักลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ โดย 

(๑.๑) ใหม้ีการถ่ายโอนอาํนาจหน้าท่ี บทบาทและภารกิจในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน  จากหน่วยงานส่วนกลาง 

ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถใหแ้ก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในดา้นขอ้มูล วิชาการ กฎหมาย และแนวทางการจดัการ ใหพ้รอ้มรบั

กบัการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 

(๑.๒) ใหอ้งคก์รส่ิงแวดลอ้มระดบัชาติมีบทบาทหน้าท่ีในการกาํกบัดูแล  

กลัน่กรองนโยบาย การจัดสรรการใช้ทรัพยากร และประสานการดําเนินงานระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและรายงานผลสู่

สาธารณะ 
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(๑.๓) แยกอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยงานในการอนุญาตและตรวจสอบออก

จากกันให้ชัดเจน  เพ่ือให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน  ได้ และเกิด

ประสิทธิภาพในการจดัการ 

(๑.๔) สรา้งกระบวนการประสานงานและการทํางานร่วมกันระหว่าง

หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อ

ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยกําหนดนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร การบริหาร กําหนดหน้าท่ี

หน่วยงานส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินใหช้ดัเจน  

(๑.๕) ผลกัดนัใหป้ระเด็นส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองสาํคญัในกระบวนการทาง

การเมือง โดยมีองค์กรอิสระด้านส่ิงแวดล้อมทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถ่ินตาม

ศักยภาพและความพรอ้ม ประกอบดว้ยภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ส่ือมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และประชาชน  สําหรับเสนอขอ้คิดเห็นและ

ประสานงานกบักลไกและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพื่อผลักดนัใหก้ารอนุรกัษ์ ป้องกนั และ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ อยา่งจริงจงัและบงัเกิดผลในทางปฏิบติั 

(๒) พฒันากลไกและกระบวนการจดัการเชิงบูรณาการท่ีเนน้การมีส่วนรว่ม

ของทุกฝ่ายอย่างแทจ้รงิในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ โดย 

(๒.๑) ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนท้องถ่ินและประชาชนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รับรองสิทธิชุมชน และใหมี้ส่วนร่วมในการพัฒนาทุก

ขั้นตอน ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การออกพระราชบญัญติัทรพัยากรน้ํา พระราชบญัญติัป่าชุมชน แกไ้ข 

ปรบัปรุงพระราชบญัญติัประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ แกไ้ขปรบัปรุงพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อส่งเสริมการกระจายอํานาจการบริหารจดัการ 

ประสิทธิผลของการบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มสู่ทอ้งถ่ิน และรวมทั้งทบทวนกฎหมาย

ป่าไม ้เพ่ือใหค้นอยู่ร่วมกับป่าไดอ้ย่างสมดุล ตลอดจนตลอดจนปรับปรุงกฎหมายต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกับการควบคุมการใชท่ี้ดินและการขยายตัวของเมืองใหส้อดคลอ้งสัมพันธ์กันทั้ง

ระบบ 

(๒.๒) เสริมสรา้งเครือข่ายการประสานงานและการทํางานร่วมกันของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรชุมชน ประชาชนในท้องถ่ิน  และองค์กรพัฒนา 

เอกชนในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

โดยใหค้วามสําคัญกับการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่แกนนําชุมชน เพ่ือเพิ่มศักยภาพท่ีจะสรา้ง

กระบวนการเรียนรูแ้ละริเร่ิมในชุมชน หรือประชาคมของตนอยา่งเท่าทนัสถานการณ ์พฒันา

ระบบรวบรวมและจดัทําแผนขอ้มูลระดับทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกนั รวมทั้งใหม้ีเวทีประชาชน

ทอ้งถ่ิน จัดประชุม สัมมนา เวทีรับฟังความคิดเห็น พรอ้มกับเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและ
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แนวคิดโครงการท่ีริเร่ิมโดยภาครฐัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน และ

เพ่ือสรา้งกระบวนการเรียนรูร้่วมกนัและการมีส่วนร่วมคิดร่วมทาํ  

(๓)  สรา้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการกาํกับ ควบคุม และ

ตรวจสอบการดาํเนินงานอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระบียบ โดย 

(๓.๑) สรา้งกลไกและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ชุมชน ประชาชน และอาสาสมคัร ใหมี้ความสามารถในการเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบการ

ดาํเนินงานจดัการและการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการเฝ้าระวงัมลพิษ  และการบุกรุกพื้ นท่ีอนุรกัษ์ พ้ืนท่ีสาธารณะ แหล่งน้ําธรรมชาติ และ

ริมฝั่งแม่น้ําลาํคลองต่างๆ การทาํเหมืองแร่ท่ีผิดกฎหมาย และการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีหลงัการทาํเหมือง

แลว้ 

(๓.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายและ

กฎระเบียบ โดยมีบทลงโทษท่ีเขม้งวดรุนแรงเพ่ือป้องปรามใหไ้ดผ้ล โดยสนับสนุนกลไก

ประสานงานระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรมในการระวงัภัยส่ิงแวดลอ้มและมลพิษ การใช้

มาตรการทางสงัคมในการต่อตา้นภาคการผลิตท่ีก่อมลพิษ โดยใหมี้การรายงานและเปิดเผย

ขอ้มูลต่อสาธารณะอย่างสมํา่เสมอเก่ียวกบัผูป้ระกอบการท่ีก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ยก

ยอ่งผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินการป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั  

(๓.๓) พฒันาและใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรท่ี์เหมาะสมเพ่ือจูงใจให ้

มีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และใหมี้การ

จ่ายค่าการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ เพื่อนําไปลงทุนฟ้ืนฟูและบําบดัสิ่งแวดลอ้ม 

รวมทั้งส่งเสริมใหภ้าคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนกับภาครัฐ เพ่ือแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มใน

เมืองและชุมชนโดยใชม้าตรการจูงใจดา้นภาษี 

(๓.๔) กํากับและควบคุมการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ใหมี้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ

อย่างแทจ้ริง สนับสนับใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทําโครงการในทุก

ขั้นตอน ตลอดจนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรชุมชนในท้องถ่ินเป็น

แกนกลางในการจดัใหมี้การรบัฟังความคิดเห็นจากสาธารณะก่อนดาํเนินโครงการลงทุนและ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งให้มีการวิเคราะห์ภาพรวมด้าน

ส่ิงแวดลอ้มของประเทศรายสาขาหรือระดับพ้ืนท่ีเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดย

คาํนึงถึงผลกระทบต่อคนและสงัคม 
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(๔) พฒันาศักยภาพของคนไทย ใหม้ีขีดความสามารถและจิตสาํนึกใน

การรกัษาสภาพแวดลอ้มของชาตแิละพฒันาคุณภาพชีวิต ของตน โดย 

(๔.๑) เสริมสรา้งความรู ้ความเขม้แข็ง และศกัยภาพของคนไทยในดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม โดยสนับสนุนกระบวนการส่ิงแวดลอ้มศึกษาในการศึกษาทุกระบบและทุกระดบั 

ร ว ม ทั ้ง ส ถ า บ นั ค ร อ บ ค ร วั  เ พื ่อ ส ร า้ ง ค ว า ม รู  ้ป ล ูก ฝ ัง ท ัศ น ค ต ิแ ล ะ 

ค่านิยมท่ีถูกตอ้งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม ตลอดจน

พฤติกรรมในการบริโภคที่เสริมสรา้งสุขอนามยั ไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้ม สรา้งความรูส้ิทธิ

หน้าท่ีในการมีส่วนร่วมบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(๔.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินนโยบายส่ิงแวดลอ้มระดบันานาชาติ 

โดยจดัใหมี้กลไกทํางานร่วมและทีมงานร่วมระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพัฒนาความรู้

ดา้นนโยบาย การคา้ การลงทุน ผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขนั

ทางการคา้และการลงทุน สําหรับเป็นขอ้มูลในการเจรจาต่อรอง ควบคุมและการประสาน

ความร่วมมือระดบัภูมิภาคใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาประเทศ 

 (๕) พฒันาและจดัทาํฐานขอ้มูลทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 (๕.๑) พัฒนาฐานขอ้มูลระดับพ้ืนท่ี โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและจดัการทรพัยากรธรรมชาติไดอ้ย่างทัน

สถานการณ์ อาทิ ขอ้มูลทรพัยากรดินและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ขอ้มูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพและพื้ นท่ีชุ่มน้ําใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เพ่ือนํามาใชใ้นการวางแผนดาํเนินการและ

ติดตามตรวจสอบ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งผิดกฎหมายไดอ้ยา่งทนัสถานการณ ์

 (๕.๒) ใหม้ีการศึกษาวิจัยเพ่ือสรา้งภูมิคุม้กันและมีการติดตามขอ้มูล 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มโลก อาทิ ภาวะเรือนกระจก เพ่ือวาง 

แผนเตรียมพรอ้มรบัปัญหาดา้นอุทกภยั ปัญหาดา้นการผลิตภาคการเกษตรและปัญหาอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓.๒ อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติของประเทศใหมี้ความอุดมสมบูรณ ์

เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศและใชป้ระโยชน์ในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของ

ประเทศไดอ้ยา่งยัง่ยนื ดงัน้ี 

(๑) คุม้ครองและกาํหนดเขตพ้ืนท่ีอนุรกัษเ์พ่ือรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 

และมีการใชป้ระโยชนท่ี์สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ โดย 

(๑.๑) ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้ นท่ีท่ีไดก้ําหนดเป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 

ชั้นท่ี ๑ ใหแ้ลว้เสร็จ และประกาศใหพ้ื้นท่ีลุ่มน้ําชั้นท่ี ๑ ทั้งหมด เป็นเขตอนุรักษ์หรือพ้ืนท่ี 

คุม้ครอง และไม่อนุญาตใหม้ีการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนที่ป่าอนุรกัษ์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด 
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จดัทําแนวเขตพ้ืนท่ีป่าอนุรกัษ์และป่าชายเลนอนุรกัษ์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ รวมทั้งแนวกนัชนรอบ

นอกพื้ นท่ีป่าอนุรกัษ์ท่ีสาํคญั ตลอดจนสรา้งกลไกและเครือข่ายในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีป่า

อนุรกัษ์เพ่ือลดขอ้ขดัแยง้ระหวา่งภาครฐัและประชาชน โดยยดึหลกัประสิทธิภาพและหลกัการ

มีส่วนร่วม 

(๑.๒) ใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมกบัภาครฐัในการฟ้ืนฟูและปลูกป่า 

ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการป่าชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

(๑.๓) ประกาศเขตสงวนรักษาพืชพันธุ์ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา และ

กาํหนดเขตและมาตรการคุม้ครองการทาํประมงพ้ืนบา้นใหช้ดัเจน  

(๑.๔) กําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีสมควรอนุรักษ์เป็น

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ควบคู่ไปกบัการสรา้งแรงจูงใจผ่านมาตรการดา้นสินเช่ือ ภาษี และระบบ

ตลาด เพ่ือกระจายสิทธิการถือครองท่ีดินกรรมในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการเกษตรกรรมแต่ยงั

ไม่ไดนํ้ามาใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร พรอ้มทั้งใหมี้กลไกสนับสนุนดา้นการเงิน เพื่อรบัซ้ือ

ท่ีดินซ่ึงเจา้ของประสงคจ์ะจาํหน่ายจ่ายโอนไปใชใ้นสาขาเศรษฐกิจอ่ืน นํามาใหเ้กษตรกรท่ีไม่

มีท่ีดินทาํกินเช่าเพ่ือทาํการเกษตร  

(๑.๕) จัดทําแผนระบบพ้ืนท่ีคุ ้มครองแห่งชาติเพ่ืออนุรักษ์ รวมทั้ ง

กาํหนดมาตรการคุม้ครองระบบนิเวศท่ีสาํคญั โดยเฉพาะบริเวณผืนป่าขนาดใหญ่และระบบ

นิเวศพื้ นท่ีชุ่มน้ําท่ีมีความสาํคญั 

(๒) ฟ้ืนฟูชายฝ่ังและทะเลไทยใหค้ืนความอุดมสมบูรณ ์โดยจดัทําแผน

หลักเพื่อฟ้ืนฟูทะเลไทยใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรชายฝั่ง ทรพัยากรทะเล แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล และประมงพ้ืนบา้น สนับสนุน

การออกกฎหมายยกเลิกเคร่ืองมือประมงทะเลท่ีทาํลายระบบนิเวศชายฝั่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

อวนรุน อวนลาก ประกาศเขตและกาํหนดการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีตลอดแนวชายฝั่งทะเล การ

คุม้ครองปะการงั หญา้ทะเล และสาหร่ายทะเล รวมทั้งกาํหนดมาตรการฟ้ืนฟูชายฝั่งทะเลท่ี

เส่ือมโทรมจากกระบวนการกดัเซาะ ตลอดจนจดัใหมี้ระบบบาํบดัน้ําเสียและระบบกาํจดัขยะ

จากชุมชนและจากกิจกรรมการพฒันาตามแนวชายฝัง่ 

(๓) อนุรกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือรกัษาความสมดุลของระบบ

นิเวศ โดยจดัใหม้ีเครือข่ายขอ้มลูและการลงทุนวิจยัดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง

กาํหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองชนิดพนัธุ์พืชและสตัวท่ี์มีความสาํคญั ควบคู่ไป

กบัการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใหชุ้มชนและ

ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการคุม้ครองพนัธุพื์ชและพนัธุส์ตัว ์
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(๔) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้มีการใช้

ประโยชนอ์ย่างยั่งยืนและเป็นธรรม โดย 

(๔.๑) บริหารจัดการแหล่งน้ําท่ีมีอยู่ ให้มีนํามาใชป้ระโยชน์ต่อการ

เกษตรกรรม การผลิต การบริโภค อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับระบบการผลิตทาง 

การเกษตรไปสู่พืชท่ีใชน้ํ้าน้อย ควบคู่กบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํ้า  

(๔.๒) จดัหาแหล่งน้ําเอนกประสงคโ์ดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทําโครงการ และใหป้ระชาชนผูไ้ดร้ับประโยชน์มีส่วนร่วม

รบัภาระการลงทุน 

(๔.๓) ศึกษาศักยภาพน้ําใตดิ้นทัว่ประเทศ กาํหนดแนวทางการจดัการ

คุณภาพน้ําใตดิ้นและการใชป้ระโยชน์น้ําใตดิ้นใหส้อดคลอ้งกบัศักยภาพ รวมทั้งสาํรวจและ

ติดตามสถานการณ์แผ่นดินทรุด เพ่ือประกาศเขตควบคุมการใชน้ํ้าบาดาลเพื่อแกปั้ญหาการ

ลดลงของน้ําใตดิ้น 

(๔.๔) ให้มีการเก็บค่าบริการใช้น้ําดิบ  โดยเร่ิมจากการใช้น้ําเพ่ือ 

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการประปา ควบคู่กับการรณรงค์และสรา้งแรงจูงใจให ้

ประชาชนมีจิตสาํนึกในการรกัษาคุณภาพแหล่งน้ําและใหใ้ชน้ํ้าอยา่งคุม้ค่า 

(๔.๕) พฒันาระบบการพยากรณ์ทรพัยากรน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการ เอ้ืออาํนวยต่อการแกไ้ขปัญหาน้ําขาดแคลน การป้องกนัน้ําท่วม และการ

จดัหาน้ําใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 

(๔.๖) จดัทําแผนหลกัและบริหารจดัการทรพัยากรน้ําแบบบูรณาการใน

ระดับลุ่มน้ํา โดยใหค้วามสําคัญกับการจดัการคุณภาพน้ําและการจดัการพ้ืนท่ีลุ่มน้ําวิกฤต 

พรอ้มกบัเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการดาํเนินการ 

(๕) ฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีดินท่ีมีปัญหาและเส่ือมโทรม ให้มีความอุดม

สมบูรณแ์ละเหมาะสมกบัการใชป้ระโยชนเ์พ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยสนับสนุน

กิจกรรม การเกษตรแบบยัง่ยืนหรือเกษตรเชิงอนุรกัษ์ เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ล ด ก า ร 

ตกคา้งของสารเคมีในดินและน้ํา โดยใหชุ้มชนมีบทบาทหลกัและรฐัสนับสนุนดา้นวิชาการ 

  (๖) ใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตโดยไม่ส่ง 

ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดแนวทางในการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรแร่ในกระบวนการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกบัการประเมินศกัยภาพแหล่งแร่นอกเขตอนุรกัษ์ ปรบัปรุง

กระบวนการทําเหมืองแร่และควบคุมสัมปทานทรัพยากรแร่ไม่ ให ้มีผลกระทบต่อ
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สภาพแวดลอ้ม สําหรับการใหส้ัมปทานรายใหม่ ควรอนุญาตเฉพาะทรัพยากรท่ีมีการขาด

แคลนเท่าน้ัน รวมทั้งใหมี้การบังคับใชก้ฎระเบียบเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท่ีผ่านการทําเหมืองแลว้ 

ตลอดจนกาํหนดมาตรการควบคุมการทาํเหมืองแร่ท่ีผิดกฎหมาย 

 (๗) ส่งเสริมให้มีการอนุรกัษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประหยดั โดยใชม้าตรการดา้นราคา มาตรการบงัคบั มาตรการจงูใจ และการสรา้งจิตสาํนึก 

พรอ้มกับเร่งสํารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ เพ่ือลดการนําเขา้พลังงานจาก 

ต่างประเทศ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใชป้ระโยชน์เชิง

พาณิชย ์

๓.๓ อนุรกัษฟ้ื์นฟูและรกัษาสภาพแวดลอ้มชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง

ทอ่งเท่ียว ใหเ้ก้ือหนุนต่อคุณภาพชีวติและเป็นฐานการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน ดงัน้ี 

(๑) ฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ศิลปกรรมและโบราณคดี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยใหค้วามสําคัญกับ

ก า ร พิ จ า รณ าส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ร ะบ บ นิ เว ศ ข อ งแ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ท่ี จ ะ ร อ ง รั บ 

 ใหห้น่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัพิจารณากาํหนดแนวทางบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบั

ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว สาํหรบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตรแ์ละศิลปกรรม ใหมี้

การแยกออกเป็นเขตอนุรกัษ์และเขตเขตพฒันาใหช้ดัเจน ใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

ส่วนร่วมในการกําหนดและควบคุมการก่อสรา้งส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีให้บริการแก่

นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม และสามารถจัดเก็บรายไดเ้พ่ือใชใ้นการฟ้ืนฟูอนุรักษ์มรดก

วฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 

 (๒) ใชผ้งัเมืองเป็นกลไกประสานการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง ใหเ้กิดความ

น่าอยู่และยั่ งยืน โดยนําผังเมืองทุกระดับเป็นกรอบในการจัดทําแผนการลงทุนด้าน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหค้วามสําคัญต่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือกิจกรรมต่างๆให้

เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ื น ท่ี  ตลอดจน ใช้ม าตรการทางภาษี และกฎหมาย 

ผงัเมือง  ควบคุมใหม้ีการปฏิบติัตามแผนอยา่งเคร่งครดั 

(๓) อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งวิถีชีวิต

ท่ี เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย โดยสร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิ ใจใน

ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์พฒันาและสืบทอดอย่างต่อเน่ืองใน

วถีิชีวติของชุมชน 

๓.๔ รกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยใหค้วามสาํคัญกบัการลดมลพิษ และรกัษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหใ้หเ้มืองและชุมชนความมีความน่าอยู่ ประชาชนและ
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ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และและลดตน้ทุนทางเศรษฐกิจในการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

(๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบกําจัดของเสียอันตรายท่ีเป็นท่ียอมรบัของ 

ชุมชน โดยเร่งออกกฎหมายและมาตรการพิเศษในการจัดการของเสียอันตราย ขยะ และ 

น้ําเสียจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งออกกฎหมายควบคุมมิใหม้ีการนําเขา้ของเสียอันตราย 

กฎหมายควบคุมมาตรฐานและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ให้ผู ้ประกอบการ

รับผิดชอบความปลอดภัยจากการขนส่ง การจัดเก็บ และจัดการของเสียอันตราย และสาร

อนัตราย ตลอดจนจดัใหมี้ระบบปฎิบัติการฉุกเฉินจากอุบัติภยัใหมี้การประกนัภยัท่ีคุม้ครอง

ความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม และอนัตรายท่ีเกิดแก่ร่างกายและทรพัยสิ์นของบุคคลอ่ืน  

(๒) สนบัสนุนการลดปรมิาณขยะและของเสีย ของเสียและการนาํของเสีย

กลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่ โดยใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งมาตรการผูก้่อมลพิษ

เป็นผูจ่้าย และใหมี้การสรา้งระบบเรียกคืนซากของเสียอนัตราย ซากบรรจุภัณฑ ์วสัดุเหลือใช ้

ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีรองรบัการนําของเสียกลบัมาใชใ้หม่   

(๓) สนับสนุนให้จงัหวัดมีศูนยร์วมกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีมีระบบกําจดัอย่าง

ครบวงจร โดยลงทุนและดําเนินงานร่วมกบัภาคเอกชน หรือโดยภาคเอกชน รวมทั้งจดัใหมี้

ระบบจดัการขยะติดเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๔) ฟ้ืนฟูโครงการบาํบดันํา้เสียรวมของชุมชนท่ีแลว้เสรจ็ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่ง

เต็มประสิทธิภาพ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบ และรบัภาระค่าใชจ้่าย โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมรบัภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

(๕) กํากับ ควบคุม และจาํกัดเขตอุตสาหกรรมท่ีก่อมลพิษสูงให้อยู่ใน 

พ้ืนท่ีท่ีกาํหนด เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสามารถควบคุมมลพิษไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดย

รฐักาํหนดมาตรการสนับสนุนและจงูใจทั้งบวกและทางลบใหเ้กิดผลในการปฏิบติัอยา่งจริงจงั  

 (๖) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและควบคุมมลพิษ และ 

ส่งเสริมกระบวนการผลิตท่ีสะอาด ลดการใชว้สัดุและการแปรรูปของเสีย เพ่ือกลับมาใช้

ใหม่ โดยใหมี้การลงทุนพฒันาเทคโนโลยี เพื่อแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กระตุน้ใหภ้าคเอกชน

เข้า ร่ วม พัฒ น า เท ค โน โลยี ด้าน ส่ิ งแ วดล้อม อย่ า งจ ริ งจั ง  แล ะก ว้า งข วางยิ่ ง ข้ึ น  

ควบคู่กับการสนับสนุนดา้นการเงินแก่สถานประกอบการเพ่ือปรับสู่กระบวนการผลิตท่ี

สะอาด  
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 (๗) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ ใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานสากล 

เพ่ือรองรบัเง่ือนไขและมาตรการทางการคา้และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการปรบัปรุงมาตรฐาน 

ระเบียบวธีิการปฏิบติัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการมลพิษ 
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บ ท ท่ี  ๖ 

 

ยุทธศาสตรก์ารบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม 

 

วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงตน้ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ มีสาเหตุมาจากการบริหาร

เศรษฐกิจส่วนรวมท่ีขาดประสิทธิภาพ กล่าวคือการขยายตวัทางเศรษฐกิจเกิดขึ้ นจากการเพ่ิม

ปริมาณการใชปั้จจยัการผลิตเป็นหลกั ขณะท่ีผลิตภาพการผลิตโดยรวมลดลงอย่างต่อเน่ือง 

การเปิดเสรีทางการเงินภายใตส้ถานการณ์ท่ีระบบอตัราแลกเปล่ียนไม่ยดืหยุน่ทาํใหข้าดการ

คํานึงถึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน จึงเกิดการพ่ึงพาเงินทุนจาก

ต่างประเทศในระดับสูง การกํากับดูแลระบบสถาบันการเงินท่ีขาดประสิทธิภาพทําใหมี้การ

จดัสรรเงินลงทุนไปในภาคการผลิตท่ีไม่ช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ดังน้ันเม่ือเศรษฐกิจของประเทศเร่ิมชะลอตัวลงจากปัญหาอุปสรรคทางดา้นการส่งออก จึง

ก่อใหเ้กิดปัญหาคุณภาพสินเชื่อของสถาบันการเงินท่ีใหกู้ใ้นการลงทุนท่ีเกินตัวในภาค

อสงัหาริมทรพัย ์และนําไปสู่การขาดความเชื่อมัน่ในสถาบนัการเงินและความสามารถในการ

ชาํระหน้ีของประเทศ ส่งผลใหเ้กิดการเก็งกาํไรค่าเงินบาทและการไหลออกของเงินทุนระยะ

สั้นอยา่งรวดเร็ว ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศจึงขาดเสถียรภาพและเขา้สู่วิกฤตใน

ท่ีสุด 

วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินดังกล่าว ไดส้่งผลใหเ้ศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงในปี 

๒๕๔๑ โครงสรา้งระบบสถาบนัการเงินอ่อนแอและไม่สามารถดาํเนินการตามกลไกไดอ้ย่าง

ปกติ ปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดส้รา้งความอ่อนแอต่อระบบสถาบันการเงินและส่ง 

ผลกระทบต่อภาคการผลิตอย่างรุนแรง ทําใหเ้กิดปัญหาสงัคมทั้งการว่างงานและคนยากจน

เพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ซ่ึงแมว้่าการแกไ้ขวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผ่านมาไดส่้งผลใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัได้

ระดับหน่ึง แต่ผลจากการฟ้ืนตัวยงัไม่กระจายอย่างทัว่ถึงทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากน้ี 

หน้ีสาธารณะท่ีเพ่ิมมากข้ึนไดก้ลายเป็นขอ้จํากัดของงบประมาณแผ่นดิน ขณะเดียวกัน 

ภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ในปี ๒๕๔๔ โดยเฉพาะสหรฐัอเมริกา และญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็น

ตลาดส่งออกสําคัญยังมีแนวโน้มท่ีชะลอตัวต่อไปอีกระยะหน่ึง จะเป็นแรงกดดันต่อการ

ขยายตวัและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ จึงตอ้งมุ่งเน้น

การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารดา้นการเงิน ดา้นการคลัง และการ

ปรับปรุงดา้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสรา้ง

สมดุลทางเศรษฐกิจบนพื้ นฐานการมีเสถียรภาพ และสนับสนุนใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัอยา่งยัง่ยนื 
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แนวทางการบริหารดา้นการเงินใหค้วามสําคญักับการปรับกลไกการเงินใหท้ํางาน

เป็นปกติและสรา้งภูมิคุม้กนัแก่ระบบการเงินเพ่ือป้องกนัวิกฤต ไดแ้ก่ การดูแลสภาพคล่อง

และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ และรกัษาทุนสํารองใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

การลดหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ การสรา้งระบบเตือนภยัและการกาํกบัดูแล

สถาบันการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนของระบบ

เศรษฐกิจเพ่ือไมใ่หมี้การพ่ึงพาการกูย้มืจากระบบธนาคารมากเกินไป และสรา้งระบบประกนั

เงินฝากเพ่ือไม่ให ้ประชาชนต้องรับภาระท่ีเกิดข้ึนจากการช่วยเหลือสถาบันการเงินใน 

สถานการณ์วิกฤต นอกจากน้ันระบบการเงินตอ้งช่วยเหลือสังคมในการช่วยกระจายความ

เจริญ ช่วยเหลือคนยากจน และสรา้งความเขม้แข็งใหเ้ศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นเศรษฐกิจ 

ฐานรากของสงัคมไทย 

ดา้นการคลงั ในระยะสั้นใหค้วามสาํคญักบัมาตรการกระตุน้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ

ทั้งดา้นการใชจ้่ายภาครัฐและมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจฐานราก 

ตลอดจนการจ้างงานของประเทศ ในระยะยาวเน้นการบริหารหน้ีสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสรา้งฐานรายได ้การจดัการรายไดร้ายจ่ายและบริหารทรพัยสิ์นของรฐั

เพ่ือใหฐ้านะการคลังมีความยัง่ยืนในระยะยาว ในขณะเดียวกันนโยบายภาษีและรายจ่าย

จําเป็นต้องสนับสนุนเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่เสียวินัยทางการคลัง 

นอกจากน้ันการกระจายอํานาจการคลังสู่ทอ้งถ่ินจะตอ้งสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจจาก

หน่วยงานส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ินอย่างเหมาะสม และสรา้งศักยภาพของทอ้งถ่ินในการพัฒนา

ตนเอง ซ่ึงจะช่วยใหชุ้มชนเขม้แข็ง และการใชง้บประมาณสามารถสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินรวมถึงคนยากจนไดดี้ข้ึน  

ดา้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในขณะท่ีการแกไ้ขวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ

เร่ิมฟ้ืนตัวไดเ้พียงระดับหน่ึง และยงัไม่กระจายอย่างทัว่ถึงทุกภาคส่วนของสงัคม เศรษฐกิจ

ของประเทศยงัไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งยงัคงมีความเสี่ยง

จากความไม่แน่นอนของภาวะการเงินในตลาดโลกและขอ้กีดกนัทางการคา้ ตลอดจนแรงกดดนั

จากคู่แข่งขัน การพัฒนาจึงต้องมุ่งเปล่ียนสภาพแวดล้อมให้เป็นโอกาสโดยการเตรียม

เศรษฐกิจและสังคมใหเ้ขม้แข็ง สรา้งภูมิคุม้กันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีผลกระทบทั้งจาก

ภายในและภายนอก สรา้งความพรอ้มในการต่อรองเจรจาทางการคา้ รวมทั้งปรบัปรุงความ

สอดคลอ้งของนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือใหส้ามารถแสวงหา

ประโยชน์และป้องกนัผลกระทบทางลบจากกระบวนการโลกาภิวตัน์ การเปิดเสรีการคา้ การ 

ลงทุน และความกา้วหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่คนใน

ประเทศ 
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๑  วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหก้ารจดัการระบบบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจใหป้รบัตัว

เขา้สู่ความมีสมดุล มีภูมิคุม้กัน มีเสถียรภาพและความมัน่คง เอ้ือประโยชน์ต่อคนยากจน 

และการสรา้งงาน สนับสนุนการกระจายรายไดไ้ปสู่ทุกภาคส่วนของสงัคมอย่างเป็นธรรม อัน

เป็นเง่ือนไขท่ีจาํเป็นสําหรบัการพัฒนาท่ียัง่ยืน การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมจึงไดก้ําหนด

วตัถุประสงค์สําหรบัการดําเนินงานนโยบายและแนวทางการพัฒนาดา้นการเงิน การคลัง 

และความร่วมมือระหวา่งประเทศไวด้งัน้ี  

๑.๑ เพื่อให้ภาคการเงินมีความเขม้แข็ง มีระบบภูมิคุ ้มกันท่ีดีสามารถป้องกัน

วิกฤตการณ์และความผันผวนจากเศรษฐกิจการเงินโลกได ้มีศกัยภาพในการสนับสนุนการ

ระดมทุนของระบบเศรษฐกิจเพ่ือฟ้ืนฟูและพฒันาประเทศ และมีส่วนสนับสนุนการกระจาย

เงินทุนไปสู่ภูมิภาค 

 ๑.๒ เพ่ือสรา้งความมัน่คงทางการคลังในระยะยาว โดยคํานึงถึงความสอดคลอ้ง

ระหวา่งการรกัษาวินัยการคลงัและความจาํเป็นในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

 ๑.๓ เพ่ือพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างประเทศโดยยึดหลักทางสายกลาง ท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ และมีการเตรียมความพรอ้มของเศรษฐกิจและสงัคม

อยา่งรูเ้ท่าทนัและมีภูมิคุม้กนัจากผลกระทบท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวตัน์ 

๒  เป้าหมาย 

เพื่อท่ีจะสนับสนุนวตัถุประสงคด์ังกล่าว เป้าหมายดา้นเศรษฐกิจในช่วงแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี ๙ คือ การพฒันาใหเ้ศรษฐกิจกลบัสู่อตัราการขยายตวัในระดบัปานกลาง เพ่ือลดปัญหา

ความยากจนและการว่างงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงวิกฤต สรา้งสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อ

การแกไ้ขปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นภาคเอกชน และลดหน้ีสาธารณะในระยะยาว ซ่ึง

เป็นเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได ้แต่ตอ้งใชค้วามพยายามในการดําเนินการสูงและเป็น 

เป้าหมายท่ีจําเป็นเพื่อป้องกันปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ี 

จําเป็นตอ้งดําเนินการควบคู่ไปกับเป้าหมายการพัฒนาดา้นอ่ืนๆ ดว้ย โดยเป้าหมายการ

บริหารเศรษฐกิจส่วนรวมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 ๒.๑ เศรษฐกิจขยายตวัโดยเฉล่ียประมาณรอ้ยละ ๔-๕ ต่อปี 

 ๒.๒ เพ่ิมการจา้งงานใหม่ในประเทศไม่ตํา่กวา่ ๒๓๐,๐๐๐ คนต่อปี 

 ๒.๓ อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียไม่เกินประมาณรอ้ยละ ๓ ต่อปี 
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 ๒.๔ รักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เฉล่ียรอ้ยละ  

๑-๒ ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

 ๒.๕ ลดการขาดดุลเงินสดของรฐับาลใหอ้ยู ่ในระดบัไม่เกินรอ้ยละ ๑-๑.๕ ของ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ภายในปี ๒๕๔๙ 

 ๒.๖ บริหารหน้ีสาธารณะของประเทศใหอ้ยู่ในระดับประมาณรอ้ยละ ๖๐–๖๒ ของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ และดูแลภาระการชาํระหน้ีในงบประมาณใหอ้ยู่ในระดบัเฉล่ีย

รอ้ยละ ๑๖–๑๘ ของงบประมาณ 

๓  แนวทางการพฒันา 

  ยุทธศาสตรก์ารบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 

จะเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใหห้ลุดพน้จากภาวะวิกฤตอย่างเต็มท่ี และสนับสนุนการขยายตัว

ของฐานเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและเสถียรภาพท่ีมัน่คง เพ่ือนําไปสู่การปรบัฐานเศรษฐกิจไทย

ใหแ้ข็งแกร่ง สามารถขยายตัวต่อเน่ืองอย่างมีคุณภาพไดใ้นระยะยาว ซ่ึงตอ้งใหค้วามสาํคัญ

กบัการพฒันาดา้นการเงิน โดยเฉพาะการกาํกบัดูแลเงินทุนและสรา้งความต่อเน่ืองของการ

แกไ้ขปัญหาภาคการเงิน รวมทั้งเพ่ิมบทบาทของตลาดทุนใหเ้ป็นทางเลือกของแหล่งระดมทุน

ของประเทศ ในขณะท่ีภาคการคลงัตอ้งเน้นการสรา้งความมัน่คงของฐานะการคลัง และการ

บริหารหน้ีสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีจะตอ้งเตรียมความพรอ้มของเศรษฐกิจและสงัคม

ภายในประเทศใหส้ามารถรูเ้ท่าทันและมีภูมิคุม้กนัจากผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ โดยเน้นการบริหารจดัการและประสานกลไกการเจรจาการคา้และ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศใหเ้ป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดย

มีแนวทางการพฒันาตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี 

๓.๑ แนวทางการพฒันาดา้นการเงินเพ่ือสรา้งภูมิคุม้กนัตอ่วิกฤตเศรษฐกิจและ

ช่วยกระจายความเจริญและความเป็นธรรม โดยการดูแลสภาพคล่องในระบบใหพ้อเพียง

และรกัษาเสถียรภาพดา้นราคาและอตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม มีการดูแลไม่ใหเ้กิดวิกฤต

ทั้งทางดา้นการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศและการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน ตลอดจน

มีระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ มีการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนท่ีสมดุลมากข้ึน

ระหว่างระบบธนาคารและตลาดทุน และระหว่างเงินทุนในประเทศและการระดมทุนจาก

ต่างประเทศ มีความสามารถในการเผชิญวิกฤตไดดี้ข้ึนจากการสรา้งความร่วมมือทางการเงิน

กบัประเทศในภูมิภาคเพื่อรองรบัวิกฤตและจดัตั้งระบบประกนัเงินฝาก และระบบการเงินมี

ส่วนเอ้ืออาํนวยต่อการกระจายความเจริญและความเป็นธรรมเพื่อสรา้งความสมดุลของระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
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(๑) สรา้งความเขม้แขง็และระบบระวังภยัของภาคการเงิน โดย 

  (๑.๑) กาํหนดเป้าหมายเสถียรภาพราคาท่ีเหมาะสมต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ โดยใหฝ่้ายกาํหนดนโยบายการเงินสามารถกาํหนดระดับอัตราดอกเบ้ียท่ีเอ้ือต่อ

การพฒันาและรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื   

  (๑.๒) แกไ้ขปัญหาอุปรรคของสถาบันการเงินใหส้ามารถดําเนินการได้

อยา่งปกติ และบริหารหน้ีท่ีไมก่่อใหเ้กิดรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจใหล้ดลง 

  (๑.๓) ดูแลสภาพคล่องใหพ้อเพียงและเอ้ืออาํนวยต่อการดาํเนินธุรกิจของ

ภาคเอกชน   

  (๑.๔) รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียนและความมัน่คงของทุน

สาํรองเงินตราต่างประเทศ 

  (๑.๕) ติดตามและดูแลการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศใหอ้ยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงการไหลออกของเงินทุนอยา่งฉบัพลนั โดยการพฒันาระบบ

ขอ้มูล และพฒันาขีดความสามารถในการวิเคราะห ์เพ่ือสรา้งระบบเตือนภยัท่ีมีประสิทธิภาพ

และเพ่ือกาํหนดแนวทางในการป้องกนัล่วงหน้า  

  (๑.๖) ควบคุมดูแลเงินบาทในตลาดนอกประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

และเอ้ือประโยชน์ต่อการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศของไทย และเพ่ือไม่ใหเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็งกาํไรและโจมตีค่าเงินบาทได ้ 

  (๑.๗) จัดทําขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศทางดา้นการเงินเพ่ือ

ป้องกนัวิกฤตโดยเน้นดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูล และระบบการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั

ในยามฉุกเฉิน 

(๒) ปรบัปรงุการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน โดย 

  (๒.๑) พัฒนาประสิทธิภาพในการกํากับดูแล และการตรวจสอบสถาบัน

การเงิน โดยการปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัภาวะการณ์ และใหม้ี 

มาตรฐานการกาํกบัดูแลในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งระบบ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัและ

ตั้งอยู่บนหลักการบริหารจัดการท่ีดี สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล โปร่งใส ยืดหยุ่น และ

สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มลูดา้นการตรวจสอบ       

  (๒.๒) ปฏิรูปกฎหมายทางการเงิน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักสากลและเอ้ือ

ต่อการพฒันาระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ 



 

 ๗๘

  (๒.๓) เสริมสรา้งระบบสถาบันการเงินให้เป็นท่ียอมรับทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศในเร่ืองมาตรฐานการบัญชี ความโปร่งใส ความสามารถในการบริหาร

สินทรพัย ์

  (๒.๔) จดัใหม้ีระบบประกนัเงินฝากอยา่งเป็นขั้นตอนและรอบคอบ เพ่ือลด

ตน้ทุนของรฐับาลในการคํ้าประกันเงินฝากและเป็นการสรา้งวินัยแก่ทั้งลูกคา้และธนาคารใน

การบริหารเงินทุน รวมทั้งมีระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลสินเช่ือของสถาบันการเงินท่ีมีความ

สมบรูณม์ากขึ้ น 

(๓) เพ่ิมบทบาทของตลาดทุนในการเป็นแหล่งระดมทุนของประเทศ โดย 

  (๓.๑) ส่งเสริมใหภ้าคธุรกิจเอกชนมีการทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

พัฒนาระบบการตรวจสอบและการรายงานผล  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของ

ภาคเอกชนเอง และเพ่ือเป็นการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งกับตลาด ช่วยใหต้ลาดทุนพัฒนาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

  (๓.๒) พฒันาตลาดหลกัทรพัยใ์หมี้ทั้งความกวา้งและความลึก เพ่ือใหเ้ป็น

ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่อง เพื่อใหเ้ป็นกลไกท่ีช่วยเสริมการระดมทุนเพื่อ

พฒันาเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

  (๓.๓) ส่งเสริมใหมี้การแปลงทุนในรฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพเป็น

ทุนเรือนหุน้ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์เพ่ือเพิ่มประเภทและความหลากหลายของ

หลกัทรพัยใ์นตลาดทุน 

  (๓.๔) พัฒนาตลาดอนุพันธ์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทุนและเป็น

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการความเส่ียงของนักลงทุน  

  (๓.๕) พฒันาตลาดตราสารหน้ีทั้งภาครฐัและเอกชน เพ่ือเป็นทางเลือกใน

การระดมทุนของภาคเอกชนและรฐับาล 

(๔) ปรบัปรงุบทบาทของภาคการเงินในการกระจายความเจรญิและความ

เป็นธรรม โดย 

   (๔.๑) ปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันการเงินในกํากับของรัฐใหมี้ 

ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกรรมสูงข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทรัพยากรทาง 

การเงิน และความชํานาญเฉพาะดา้นมากขึ้ นและทัว่ถึง โดยเฉพาะการสนับสนุนการให ้

สินเช่ือรายยอ่ย การใหสิ้นเช่ือและคํ้าประกนัสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 



 

 ๗๙

  (๔.๒) กระจายการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงินไปสู่ภูมิภาคและจดัให้

มีระบบการใหสิ้นเช่ือระดบัจุลภาค เพื่อส่งเสริมการกระจายสินเช่ือไปสู่ผูกู้ร้ายยอ่ยและชุมชน

มากข้ึน 

๓.๒ แนวทางการพัฒนาดา้นการคลงั เพื่อสรา้งความมัน่คงของฐานะการคลงั

และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเน้นการรกัษาวินัยการคลงัและบริหารหน้ีสาธารณะ

เพ่ือให้สามารถลดหน้ีสาธารณะและลดภาระหน้ีในงบประมาณให้กระจายออกไปใน

ระยะเวลาท่ียาวข้ึน ดว้ยการควบคุมการก่อหน้ีใหม่ การเขม้งวดการใชเ้งินกูโ้ดยพิจารณา

จัดสรรแก่โครงการลงทุนท่ีมีความสําคัญและความจําเป็นสูง การพิจารณาทบทวนการ

จดัลําดับความสําคญัและหลักเกณฑ์การจดัทําแผนงานและโครงการลงทุนภาครฐัและเพ่ิม

บทบาทภาคเอกชนในกิจการของรฐั การบริหารหน้ีใหมี้สกุลเงินท่ีเหมาะสมและมีสดัส่วนของ

หน้ีภายในประเทศมากข้ึน การควบคุมรายจ่ายรฐับาลไม่ใหเ้พ่ิมสูงเกินไปและมีประสิทธิผลใน

การใชจ้่ายโดยใชร้ะบบงบประมาณท่ีเน้นผลงาน ในขณะเดียวกนัมีการสรา้งฐานรายได ้ขยาย

ฐานภาษี และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ บริหารทรัพย์สินของรัฐบาลให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และการสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยการกระจายอํานาจและ

ถ่ายโอนภารกิจสู่ทอ้งถ่ินเพ่ือใหก้ารใชง้บประมาณตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

รวมถึงพิจารณาปฏิรูปโครงสรา้งภาษีอากรใหเ้อ้ืออํานวยต่อภาคการผลิต การลงทุน และ

ส่งเสริมการกระจายรายไดท่ี้เป็นธรรม และปฏิรปูกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ กองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ และกองทุนประกนัสงัคมเพ่ือสรา้งความมัน่คงในการดาํรงชีวติของประชาชน 

(๑) รกัษาวินยัการบรหิารหน้ีสาธารณะ โดย 

  (๑.๑) ควบคุมการก่อหน้ีสาธารณะและดาํเนินการใหส้ดัส่วนหน้ีสาธารณะ

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง ลดขอ้จาํกัดทางงบประมาณ ซ่ึงตอ้ง

รบัภาระการชาํระหน้ีจากการแกไ้ขปัญหาสถาบนัการเงิน 

  (๑.๒) ควบคุมการก่อหน้ีเงินกูต่้างประเทศ โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ระดับของภาระหน้ีสินท่ีมีอยู่ ฐานะการ

คลงัและฐานะเงินสาํรองระหวา่งประเทศ 

  (๑.๓) ปรับปรุงระบบการพิจารณา และการบริหารโครงการเงินกูใ้หม้ี 

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการตัดทอนเงินกู ้สําหรับโครงการท่ีมีเงินเหลือจ่ายหรือไม่

จาํเป็นตอ้งจ่าย และปรบัลดหรือระงบัโครงการท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หรือหมดความจาํเป็นในการดาํเนินการ  



 

 ๘๐

  (๑.๔) พิจารณาทบทวนการจัดลําดับความสําคัญและหลักเกณฑ์การจัด 

ทําแผนงานและโครงการลงทุนภาครัฐเพ่ือใหก้ารจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยดั มี

ประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงขอ้จาํกดัดา้นการก่อหน้ีและภาระงบประมาณ 

  (๑.๕) ปฏิรูปรฐัวิสาหกิจและเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในกิจการของภาครฐั

โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน มาตรฐานและคุณภาพของการผลิตสินคา้และการ

ใหบ้ริการท่ีใหผ้ลประโยชน์สูงสุดต่อสงัคมส่วนรวม 

  (๑.๖) ปรบัแนวทางการก่อหน้ีต่างประเทศ ใหเ้ป็นหน้ีภายในประเทศมาก

ข้ึน โดยเฉพาะโครงการท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีการนําเขา้สินคา้จากต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียง

จากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและเพ่ิมอุปทานตราสารหน้ีภายในประเทศ โดย

พิจารณาความเหมาะสมในดา้นการกระจายตวัทั้งประเภทและอายุตราสารเพ่ือลดตน้ทุนการ

ก่อหน้ีภาครฐัโดยรวม 

  (๑.๗) ปรับโครงสรา้งเงินกูต่้างประเทศใหอ้ยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆอย่าง 

เหมาะสม โดยพิจารณาความเหมาะสมของตน้ทุนการกูย้ืม เพ่ือลดความเส่ียงจากความ 

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

 (๑.๘) พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการก่อหน้ี 

และการบริหารหน้ีรวมทั้งกฎหมายเงินคงคลงั และพระราชบญัญตัิวิธีการงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยรวมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นระบบ และเพ่ิมความเขม้แข็งของวินัยการคลงั 

ในขณะเดียวกันเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารหน้ีใหมี้ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการกูเ้พ่ือปรบัโครงสรา้งเงินกู ้ 

(๒) ปฏิรปูระบบงบประมาณและการบรหิารรายจ่าย โดย 

  (๒.๑) ปฏิรูประบบงบประมาณไปสู่ระบบท่ีมุ่งเน้นผลงาน ใหมี้แผนการ

จดัสรรงบประมาณระยะปานกลาง และมีการประเมินผลผลิตและผลลพัธ ์

  (๒.๒) ใหมี้การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายรวมของภาครัฐท่ีครอบคลุม 

งบประมาณส่วนกลาง รฐัวิสาหกิจ และส่วนทอ้งถ่ิน 

  (๒.๓) มีกลไกประสานแผนงาน แผนเงิน แผนคน เพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการ

ทั้งระบบโดยยึดหลกัการของพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วม และใหจ้ดัสรรงบประมาณลงสู่

ชุมชนหรือองคก์รนอกภาครฐัไดโ้ดยตรง 



 

 ๘๑

  (๒.๔) ปรบัปรุงการบริหารรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินใหม้ีเพียงพอสาํหรบั

การลงทุนเพ่ือการพฒันาและการผ่อนชาํระหน้ี รวมทั้งพิจารณาปรบัปรุงระบบเงินประจาํงวด

และประสิทธิภาพการเบิกจา่ย 

  (๒.๕) จัดระบบกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้มี 

ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสในการบริหารการคลงัและลดภาระงบประมาณ 

 (๓) ปรบัปรงุการจดัการดา้นรายไดแ้ละนโยบายภาษี โดย 

  (๓.๑) ปฏิรูปโครงสรา้งภาษีอากรใหเ้อ้ืออํานวยต่อภาคการผลิต การคา้

และบริการใหส้ามารถแข่งขนัได ้ทั้งในเวทีอนุภาคอาเซียนและเวทีโลก 

  (๓.๒) ทบทวนและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนทั้งระบบ 

  (๓.๓) ส่งเสริมใหนํ้าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ

ท่ีเก่ียวกบัการยื่นชาํระภาษี โดยเฉพาะเร่งรดัการนํามาใชส้าํหรบัการยื่นชาํระภาษีการนําเขา้

และส่งออกสินคา้ 

  (๓.๔) บริหารรายไดภ้าครฐัใหมี้เพียงพอกบัภาระงบประมาณท่ีจะเพิ่มข้ึน 

ทั้งงบประจําและการชําระหน้ี เช่น การสรา้งฐานรายไดข้องประเทศ การเพ่ิมฐานภาษี  

การบริหารการจัดเก็บรายไดท่ี้มีประสิทธิภาพ และรักษาอัตราภาษีท่ีเหมาะสม รวมทั้ง

บริหารทรพัยสิ์นของภาครฐัท่ีมีอยูใ่หมี้ผลตอบแทนสูงสุด  

  (๓.๕) ปรับปรุงภาษีท่ีเก็บจากทรพัยสิ์นเพ่ือลดการถือครองทรพัยสิ์นเพ่ือ

การเก็งกําไร และพิจารณานําภาษีมรดกมาบังคับใช  ้เพ่ือช่วยลดความเหล่ือมลํ้าในการ

กระจายรายได ้

  (๓.๖) พิจารณาจัดเก็บภาษีเพ่ือคุม้ครอง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  (๓.๗) ปรบัปรุงขั้นตอนในการปฏิบติัเพ่ือกระตุน้ใหมี้การใชสิ้ทธิประโยชน์

ทางภาษีเก่ียวกบัการศึกษา พฒันาฝีมือแรงงานและการวิจยัและพฒันา 

 (๔) ส่งเสริมระบบการออมของประเทศ โดยปฏิรูประบบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และกองทุนประกันสังคม ใหค้รอบคลุมประชากรและผูใ้ช ้

แรงงานอย่างทัว่ถึง โดยใหค้วามสาํคญักบัการออมเพ่ือการชราภาพ ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงความ

เป็นไปไดท้างการเงินในระยะยาว 



 

 ๘๒ 

 (๕) กระจายอาํนาจการคลังและถ่ายโอนภารกิจสู่ทอ้งถิ่นอย่างเหมาะสม โดย 

  (๕.๑) เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการ

วางแผน การจดัทาํและบริหารงบประมาณ เพื่อสามารถสนองต่อความตอ้งการของชุมชน 

  (๕.๒) ปรบับทบาทและการจดัสรรบุคลากรของส่วนกลางใหส้อดคลอ้งกบั

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ิม 

บทบาทในการจดัการบริการสาธารณะตามศกัยภาพของตนเองไดม้ากข้ึน 

  (๕.๓) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ 

จดัเก็บรายได ้โดยเฉพาะประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทรัพยสิ์นตามศักยภาพของทอ้งถ่ิน 

เพ่ือแบ่งเบาภาระจากส่วนกลาง 

๓.๓ แนวทางการพฒันาความเช่ือมโยงระหว่างประเทศใหอ้ยูบ่นทางสายกลาง 

มีการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกอยา่งรูเ้ท่าทัน ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศท่ี

ใชค้วามรูค้วามสามารถในประเทศมากข้ึน โดยตอ้งสรา้งความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการใน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจชุมชนในระดับรากหญา้ ภายใตก้รอบของ

เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีเสถียรภาพมัน่คง ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็น

การเตรียมความพรอ้มของเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งรูเ้ท่าทนัและมีภูมิคุม้กนัจากผลกระทบท่ี

เกิดจากความเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 

 (๑) ปรบัปรุงระบบการเจรจาทางการคา้ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและ 

พหุภาคีและปรบักลไกความร่วมมือเศรษฐกิจต่างประเทศในทุกดา้น ใหม้ีความชัดเจน

และเช่ือมโยงกนัทั้งดา้นการคา้ การตลาด การบริการ และการลงทุน เพื่อใหส้ามารถใชค้วาม

ร่วมมือระหว่างประเทศมาสนับสนุนกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 (๒) เพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของประเทศ ใหส้ามารถสนับสนุนการลงทุน

และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม 

และมุ่งใหทุ้นท่ีมีคุณภาพสรา้งฐานรากในประเทศ และต่อยอดการพฒันาบนพ้ืนฐานของทุน

ภายในประเทศดา้นต่างๆ อาทิ ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความรูแ้ละภูมิปัญญา 

ทกัษะและฝีมือ ความสามารถในการบริหารจดัการ เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 (๓) ใชป้ระโยชน์จากเวทีความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจและวิชาการเพ่ือ

การพัฒนาระหว่างประเทศ โดยสรา้งพันธมิตรระหว่างกลุ่มหรือภูมิภาคท่ีมีผลประโยชน์

ร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีปเอเซีย ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาท่ีจะส่ง 



 

 ๘๓

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ การพิทกัษ์และอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม การเชื่อมโยง

เครือขา่ยทางโครงสรา้งพ้ืนฐาน ความร่วมมือในการวจิยัและพฒันา เป็นตน้ 



 

 ๘๓

บ ท ท่ี  ๗ 
  

ยุทธศาสตรก์ารเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ 

 

 ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและความมัน่คงทางสงัคมเป็นรากฐานของการพฒันาท่ี

ยัง่ยืน ระบบเศรษฐกิจจะตอ้งสามารถสรา้งใหเ้กิดเสถียรภาพและมีภูมิคุม้กันท่ีเอ้ือต่อการ

ปรับตัวเม่ือได้รับผลกระทบจากภาวะผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งจะต้องมี

สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง ทั้งน้ี จะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการเช่ือมโยง

เศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน มีการปรบั

โครงสรา้งการผลิต โดยใชเ้ทคโนโลยแีละวิทยาการสมยัใหม่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตแทนการเพ่ิมการ

ใชปั้จจัยการผลิต ก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงกิจกรรมในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 

รวมทั้งเช่ือมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างสมดุล เพ่ือสรา้ง 

มูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาดภายในและภายนอก

ประเทศตลอดจนสรา้งความแปลกใหม่เพื่อนําตลาด นําไปสู่การเพ่ิมการจา้งงาน การยกระดบั

รายไดท่ี้แทจ้ริงและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 

 ในปัจจุบันปัจจยัท่ีมีความสําคัญต่อการปรับโครงสรา้งและเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศในระยะยาวยงัมีประสิทธิภาพตํา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ศกัยภาพของคน 

ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสามารถดา้นการบริหารจัดการ และ

บริการโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีคุณภาพไม่ดีพอ การเสริมสรา้งใหปั้จจัยเหล่าน้ีมีคุณภาพและ 

เพียงพอเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญและตอ้งทําใหเ้กิดขึ้ นใหไ้ด ้เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีจะทําให้

ภาคการผลิตมีความเขม้แข็งและสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งยัง่ยืน  ทั้งน้ี การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดย

การสรา้งเสถียรภาพและความเช่ือมัน่ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมไม่อาจบรรลุวตัถุประสงค์

โดยอาศยันโยบายและมาตรการระดบัมหภาคโดยลาํพงั จึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงแนวทางการ

พฒันาใหเ้กิดความเขม้แข็งต่อธุรกิจพ้ืนฐานดา้นการผลิต การคา้ และบริการ 

 ภาคการผลิตในช่วงท่ีผ่านมามีการปรบัตวัท่ีค่อนขา้งชา้เม่ือเปรียบเทียบกบัภาวะท่ีโลก

ปรบัเปล่ียนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจท่ีอาศยัฐานความรูเ้ป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา เน่ืองจาก

ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยงัอยู่ในระดบัตํา่กว่าประเทศคู่แข่ง 

โดยพืชเกษตรหลกัไมส่ามารถแข่งขนัได ้มีการใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งส้ินเปลือง ขาดการ

อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูอยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะท่ีดินและทรพัยากรน้ํา ก่อใหเ้กิดความเส่ือมโทรมของ

ฐานการผลิตและเป็นปัญหาต่อเน่ืองดา้นเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท่ี

ยัง่ยนืในระยะยาว อีกทั้งสถาบนัเกษตรกรยงัขาดความเขม้แข็งในการมีส่วนร่วมในการพฒันา

ศักยภาพเกษตรกรและภาคการเกษตรโดยรวม ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีตน้ทุนใน



 ๘๔

กระบวนการผลิตสูง เน่ืองจากแรงงานขาดทกัษะและไม่สามารถปรบัใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

ผลิตภณัฑม์ีคุณภาพตํา่ ขาดการออกแบบท่ีดี รวมทั้งระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานและส่ิงอาํนวย

ความสะดวกไม่มีคุณภาพ นอกจากน้ียงัมีจุดอ่อนในดา้นการสรา้งมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต 

ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง อุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดย่อมส่วนใหญ่ยงัอ่อนแอ และขาดกลไกท่ีจะประสานเช่ือมโยงธุรกิจขา้มชาติในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งผูป้ระกอบการของไทยส่วนใหญ่

ยงัไม่สามารถปรบัตวัเพ่ือการแข่งขนัในตลาดท่ีมีพลวตัและผันผวนสูงข้ึนได ้

 ในดา้นบริการ แมว้่าการท่องเท่ียวจะเป็นแหล่งทาํรายไดแ้ละการจา้งงานท่ีสาํคญั แต่

ก็ไดส้่งผลกระทบในเชิงลบทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มหลายประการ อาทิ ความเส่ือมโทรม 

ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่ของชุมชนทอ้งถิ่นท่ี

เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการที่ต่อเน่ืองกบัการท่องเที่ยว ยงัไม่ไดร้บัการ

พฒันาใหเ้ต็มศกัยภาพ นอกจากน้ี ยงัตอ้งเผชิญกับขอ้จาํกัดดา้นบริการการท่องเท่ียวท่ีไม่

เพียงพอและขาดคุณภาพ การเอารดัเอาเปรียบนักท่องเท่ียว ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยสิ์น ตลอดจนภาพพจน์ดา้นลบของประเทศดา้นยาเสพติดและโสเภณีเด็ก  

 สําหรับดา้นการคา้ สินคา้ส่งออกหลักส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่า 

เพ่ิมตํา่และสินคา้เกษตรขั้นพ้ืนฐานโดยสินคา้เกษตรแปรรูปประเภทอาหารและมิใช่อาหาร 

ยงัมีน้อยประเภท ทําใหฐ้านสินคา้ส่งออกค่อนขา้งแคบ ขาดความหลากหลาย ขณะเดียวกนั 

การส่งออกยงัตอ้งพ่ึงพิงตลาดหลกั ไดแ้ก่ สหรฐัฯ สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น จึงมีโอกาสไดร้บั

ผลกระทบจากภาวะผันแปรทางเศรษฐกิจในตลาดหลกัเหล่าน้ีไดง้่าย ในขณะท่ีประเทศไทย 

ยงัมีอาํนาจการต่อรองตํา่ในเวทีระหว่างประเทศ ทาํใหไ้ม่สามารถขยายส่วนแบ่งดา้นของตลาด 

สินคา้ส่งออก รวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอ่ืนได ้ความเป็นเอกภาพในกรอบอาเซียนและ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบา้น จึงมีความสําคัญในภาวะท่ีการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคมีอิทธิพลต่อการคา้และการลงทุนของโลกสูงอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและความมัน่คงทางสงัคมอยา่งยัง่ยืน ในส่วนการ

เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 

จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการปรบัโครงสรา้งการผลิตและการคา้ของประเทศใหด้าํเนินไป

ในทิศทางเดียวกนัในการท่ีจะใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมในทุกขั้นตอนของการผลิต

และการตลาด ในขณะเดียวกันตอ้งคํานึงถึงการผสมผสานและความสอดคลอ้งกับหลัก 

“ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสนับสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดการเพิ่มผลผลิตอย่าง

เป็นขบวนการในระดับชาติ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในกระบวนการทํางาน การแบ่งปัน

ประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่ายในสงัคม สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใหส้ามารถ

พ่ึงพาตนเอง รวมถึงการรบัถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากธุรกิจขนาดใหญ่ โดยผสมผสาน

ภูมิปัญญาไทยกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพฒันานวตักรรมอย่างต่อเน่ือง 

และการปรบัปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและความรวดเร็วของบริการโครงสรา้งพ้ืนฐาน ควบคู่
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ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดา้นเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันกับ

ประเทศเพื่อนบา้น  

๑  วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือให้ประเทศมีรากฐานการผลิตท่ีแข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดโลก และกระจายผลสู่ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทอยา่งทัว่ถึง สามารถวางรากฐาน

ใ ห ้

คนไทยมีความพรอ้มดา้นทุนทางปัญญาในการกา้วเขา้สู่เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไปของโลกและ

ประเทศไดอ้ยา่งเช่ือมัน่ เห็นควรกาํหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันา ดงัน้ี 

 ๑.๑ พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถการแข่งขนัในระดบัประเทศ ระดบัวสิาหกิจ

และหน่วยผลิตพ้ืนฐาน โดยการปรบัโครงสรา้งของภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม 

และการบริการ บนพ้ืนฐานการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ให้

ความสาํคญักบัการเพิ่มผลผลิต และการสรา้งมูลค่าเพ่ิมของสินคา้ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาในเชิง

คุณภาพควบคูไ่ปกบัการกระจายผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึง 

 ๑.๒ สรา้งความเช่ือมโยงและความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจภายในประเทศและ

เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ โดยการวางรากฐานและสรา้งภูมิคุม้กนัเพ่ือรองรบัระบบเศรษฐกิจ

เสรี นําไปสู่การยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

๒  เป้าหมาย 

 ๒.๑ พฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถการแข่งขนัในระดบัประเทศ ระดบั

วิสาหกิจและหน่วยผลิตพ้ืนฐาน 

(๑) ใหป้ระเทศไทยคงความเป็นแหล่งผลิตอาหารสาํคญัของโลก โดยเพ่ิมส่วน

แบ่งตลาดส่งออกสินคา้เกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งแปรรปูสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพสูง 

(๒) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของภาคเกษตรขยายตวัเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 

๒.๐ ต่อปี โดยท่ีผลิตภาพการผลิตรวมเพ่ิมขึ้ นเฉล่ียประมาณรอ้ยละ ๐.๕ ต่อปี  

(๓) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเฉล่ียประมาณ

รอ้ยละ ๔.๕ ต่อปี  โดยผลิตภาพการผลิตรวมเพ่ิมขึ้ นเฉล่ียรอ้ยละ ๒.๕ ต่อปี 

(๔) ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ ๓ ต่อปี 
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(๕) สรา้งความมัน่คงของภาคเกษตรโดยขยายกระบวนการพฒันาเกษตรแบบ

ยัง่ยืน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร ดว้ยการยกระดับรายไดค้วบคู่กับการมีงานทํา และ

พฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกร 

(๖) ใหว้ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้สู่ระบบเพิ่มข้ึน  โดยมีวิสาหกิจท่ี

จดทะเบียน คิดเป็นสัดส่วนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ ๗๒ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ทั้งหมดในปี ๒๕๔๙ 

  (๗) สรา้งเครือข่ายความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนอย่างเป็นระบบมีความต่อเน่ืองใน

การพฒันาคน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการบริหารจดัการ และโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

 (๘) สรา้งระบบขอ้มลูและตวัชี้ วดัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 

๒.๒ สรา้งความเช่ือมโยงและความสมดลุระหว่างเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ โดยการสรา้งรากฐานและสรา้งภูมิคุม้กนัเพื่อรองรบัระบบเศรษฐกิจเสร ี

(๑) ใหก้ารส่งออกสินคา้ขยายตัวไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ ๖ ต่อปี โดยเพ่ิมส่วนแบ่ง

ตลาดส่งออกของไทย ใหอ้ยูใ่นระดบัรอ้ยละ ๑.๑ ของตลาดโลก ในปี ๒๕๔๙ 

(๒) ใหมี้นโยบายการลงทุนท่ีเอ้ือต่อการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจในระยะยาว 

โดยมุ่งการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการสรา้งมูลค่าเพ่ิมควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการต่อยอด

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการริเร่ิมสรา้งเทคโนโลยดีว้ยตนเอง 

(๓) รายไดจ้ากนักท่องเท่ียวต่างประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉล่ียรอ้ยละ ๗-๘ ต่อปี 

และใหค้นไทยท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มขึ้ นไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ ๓ ต่อปี 

๓  แนวทางการพฒันา 

 เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการเสริมสรา้งสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๙  จําเป็นต้องให้

ความสาํคญัต่อการปรบัโครงสรา้งการผลิตและการคา้ใหส้อดคลอ้งและสนับสนุนซ่ึงกนัและ

กัน โดยอาศัยปัจจัยหลักท่ีสําคัญ ไดแ้ก่ ทักษะและองค์ความรูข้องคน วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการยกระดับคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการผลิตและความคล่องตัวดา้นการตลาด คํานึงถึง

สมดุลกบัการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกบั

การสรา้งและผลกัดนัการเพ่ิมผลผลิตอย่างเป็นขบวนการในระดบัชาติ การส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจชุมชน รวมทั้งการปรับระบบการเจรจาการคา้และความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศใหม้ีเอกภาพสรา้งอาํนาจต่อรอง และขยายศกัยภาพการ
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ลงทุนร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นและในภูมิภาคควบคู่ไปกบัการใชศ้ักยภาพท่ีมีอยู่ดา้นการ

ท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหม้ีบทบาทมากข้ึนในการพฒันา ซ่ึงจะทาํใหภ้าคการผลิต 

การคา้ และบริการของประเทศมีส่วนสาํคญัในการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจใหเ้กิดเสถียรภาพ มี

ภูมิคุม้กนั และสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างยัง่ยืนในระยะยาว โดยมีแนวทางการพฒันาตามลําดับ

ความสาํคญั ดงัน้ี 

 ๓.๑ การปรับโครงสรา้งการผลิตและการคา้ใหด้าํเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อเสริมสรา้งความเขม้แข็ง พึ่งพาตนเองและสรา้งภูมิคุ ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม 

  (๑) ปรบักระบวนการผลิตและวิธีการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพ

โดยใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาและยกระดบัคุณภาพคน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

และการบรหิารจดัการ โดย 

   (๑.๑) สรา้งมูลค่าเพ่ิมของวตัถุดิบการเกษตร โดยส่งเสริมการแปรรูป 

ผลผลิตการเกษตร การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พฒันาระบบงานวิจยัและบุคลากรวิจยัทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

พรอ้มทั้งสนับสนุนการผลิตเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต ลดตน้ทุนการผลิตและยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ ์

ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

   (๑.๒) เร่งรัดการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม

การเกษตรในรูปอาหารและไม่ใช่อาหารท่ีมีศักยภาพในการขยายสดัส่วนการตลาดและการ 

ส่งออก โดยนําเอาเทคโนโลยี ผลการวิจยัและพฒันา มาใชใ้นเชิงพาณิชยเ์พื่อการเพ่ิมมูลค่า

ของปัจจยัและกระบวนการผลิตสินคา้เกษตรเพ่ือการส่งออกอยา่งต่อเน่ือง 

   (๑.๓)  เพ่ิมขีดความสามารถ ทักษะของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ใหมี้ขีดความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการได ้สามารถตัดสินใจและวางแผนการผลิต

เช่ือมโยงกับการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ มีการใชร้ะบบขอ้มูลข่าวสารดา้น

การผลิต ราคาสินคา้ และการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการทําธุรกิจ รวมทั้งการแปรรูปสินคา้

และการตลาด โดยใชห้ลกัสหกรณ ์

   (๑.๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตท่ีแทจ้ริง เพ่ือใหท้ันกับ

การปรับเปล่ียนโครงสรา้งการผลิตและตลาดแรงงาน โดยพัฒนากลไกและสรา้งเครือข่าย

ความร่วมมือใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหวา่งสถาบนัการศึกษา สถาบนัฝึกอบรม สถาบนัเฉพาะ

ทาง และสถานประกอบการในภาคการผลิตต่างๆ 
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   (๑.๕) สนับสนุนใหส้ถาบนัเฉพาะทางมีความเขม้แข็ง สามารถเป็น

ศูนยก์ลางการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมวิศวการ ทั้งในดา้นประสิทธิภาพการผลิต การ

พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี การตลาด รวมทั้งคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยการ

ปรบัปรุงโครงสรา้งการบริหารองคก์รทั้งดา้นบุคลากรและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (๑.๖) ปรบัโครงสรา้งภาษี เพื่อสนับสนุนการพฒันากิจกรรมการผลิตท่ีมี

ความสาํคญัเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตวตัถุดิบและช้ินส่วน และการ

นําเขา้ ปรับใช  ้หรือพัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยเพ่ือใชใ้นการลดตน้ทุนและผลิตสินคา้ท่ีมี

คุณภาพสูง โดยใหอ้งคก์รภาครฐัและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในภาคการผลิตเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  ควบคู่ไปดว้ย 

   (๑.๗) ใหค้วามสําคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหส้อดคลอ้งกับทิศ

ทางการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนการลงทุนและการสรา้งเครือข่ายพนัธมิตร

ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมระหวา่งวสิาหกิจขา้มชาติและวสิาหกิจทอ้งถ่ิน 

   (๑.๘) พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือ

อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของผูป้ระกอบการในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์

จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดตน้ทุนการ

ผลิต การประกอบการธุรกรรมและขยายโอกาสทางการตลาด 

   (๑.๙) ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพของประเทศ เพ่ือใหเ้ป็นกลไก 

ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์อาทิ ระบบมาตรวิทยา ระบบมาตรฐานผลิตภณัฑ ์

ระบบทดสอบผลิตภณัฑ ์และระบบรบัรองระบบงานใหเ้ป็นท่ียอมรบัในระดับนานาชาติและ

สามารถรองรบัความตอ้งการของภาคการผลิต 

  (๒) เสริมสรา้งประสิทธิภาพดา้นการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่

ตลาด และเตรยีมความพรอ้มเพ่ือแสวงโอกาสจากการคา้เสร ีโดย 

   (๒.๑) ปรับปรุงตลาดสินคา้เกษตรทุกระดับใหมี้ส่ิงอํานวยความสะดวก

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดตน้ทุนการผลิตอย่างเพียงพอ ใหส้ามารถสรา้งกลไกเชื่อมโยงระหว่าง

ตลาดทอ้งถ่ิน ตลาดกลางสินคา้เกษตรในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และตลาดซ้ือขาย

สินคา้เกษตรล่วงหน้าใหมี้ขีดความสามารถในการกระจายผลผลิตไปยังผู ้บริโภคไดอ้ย่าง

กวา้งขวาง 



 

 ๘๙

   (๒.๒) กระจายตลาดสินคา้ส่งออกไทยท่ีมีศักยภาพสูงใหก้วา้งขวางเพื่อ

ลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงตลาดหลัก โดยส่งเสริมภาคเอกชนในการขยายลู่ทางการตลาด

ของสินคา้ไทยร่วมกบักลุ่มเศรษฐกิจและประเทศต่างๆ ทั้งระดบัทวภิาคีและพหุภาคี การผนึก

พลังร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสินคา้ท่ีมีเคร่ืองหมาย 

การคา้ของตนเองท่ีเน้นคุณภาพและมาตรฐาน มีการวางระบบการขายและกระจายสินคา้อยา่ง

ครบวงจร พรอ้มทั้งใชม้าตรการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น การซ้ือขายแบบให ้

สินเช่ือและการคา้ต่างตอบแทน  

   (๒.๓) ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาและเป็น 

ช่องทางการตลาดในการกระจายสินคา้ โดยใหค้วามรูท่ี้ถูกตอ้งและเหมาะสมแก่ผูป้ระกอบการ

และผูบ้ริโภค เตรียมความพรอ้มในการพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ทั้งดา้นบุคลากรระบบ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และสนับสนุนกลไกท่ีจาํเป็นต่อการสรา้ง

หลักประกันและความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภค รวมทั้งส่งเสริมใหว้ิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้มามีบทบาทในการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ตลอดจนร่วมมือ

กับกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในการผลักดันพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ 

   (๒.๔) พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ โดยความร่วมมือภาครฐัและเอกชน 

ใหส้ามารถใหบ้ริการขอ้มูลแก่กลไกท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมการเช่ือมโยงระบบขอ้มูลระหว่าง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดบัจงัหวดั เพ่ือใหส้ามารถบริการขอ้มูลดา้นการคา้ การตลาด 

และการลงทุน แก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน นําไปสู่การส่งเสริมการคา้และการลงทุน

ไดเ้ต็มตามศกัยภาพของแต่ละพ้ืนท่ี 

   (๒.๕)  ทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายใหส้อดคลอ้งกับการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นการคา้และการลงทุน และการนํากฎหมายท่ีจาํเป็นมาใช ้เช่น กฎหมาย

เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรา้งหลกัประกนั สรา้งความเช่ือมัน่และความปลอดภยั

ของสังคม รวมทั้งพัฒนาสถาบันและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการบังคับใชก้ฎหมาย เพ่ือให้

กฎหมายสามารถบงัคบัใชแ้ละส่งผลต่อการสรา้งความสมดุลของการเปิดรบักระแสเศรษฐกิจ

โลกและการคุม้ครองภาคการผลิตและผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

  (๓) สรา้งความสมดุลระหว่างการผลิตกบัการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม โดย 



 ๙๐

   (๓.๑) ส่งเสริมกระบวนการพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืนโดยใหเ้กษตรกร

เรียนรูจ้ากประสบการณ์ของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร และไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั 

ในหลายๆ รูปแบบ  

   (๓.๒) ขยายการพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืนเพ่ือสรา้งดุลยภาพของการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติ และเสริมสรา้งขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิต เพ่ือใหก้ารเกษตรยัง่ยืน

อยู่รอดไดใ้นเชิงพาณิชย ์โดยใหม้ีการจาํแนกประเภทกิจกรรมทางการเกษตรแบบยัง่ยืนท่ีมี

โอกาสในการพฒันาสูง ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้ นท่ีและช่องทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั 

 

 

   (๓.๓) สรา้งระบบเครือข่ายใหส้ามารถเช่ือมโยงการเกษตรแบบยัง่ยืนและ

ระบบเศรษฐกิจชุมชน พรอ้มทั้งพิจารณาจดัทํามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินคา้เกษตร

แบบยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการรณรงค ์ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ความรูแ้ก่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคให้

ตระหนักในเร่ืองคุณภาพของสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ 

 (๓.๔)  สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจใหเ้แก่เกษตรกรเพื่อลดปริมาณการใช้

สารเคมีการเกษตรอย่างทัว่ถึง เพ่ือส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษใหแ้พร่หลาย พรอ้มทั้ง

เร่งรดัการวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑเ์พ่ือทดแทนสารเคมีการเกษตรและใหมี้การขยายผลใน

เชิงพาณิชยอ์ยา่งกวา้งขวาง 

 ๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพโครงสรา้งพื้ นฐานทั้งดา้นระบบการ

ขนส่ง ส่ือสารโทรคมนาคม พลังงาน และสาธารณูปการเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม

สมรรถนะภาคการผลิตและบริการ โดย 

  (๑) ใชป้ระโยชนจ์ากระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีไดพ้ฒันาข้ึนแลว้ใหคุ้ม้ค่า 

โดยใหค้วามสําคัญกับการจัดการดูแลบํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและการเพ่ิมมาตรฐาน

ความปลอดภัย มีราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม 

  (๒) พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายโทรคมนาคม ท่าอากาศยาน

และท่าเรือหลกั รวมทั้งกิจการพาณิชยน์าว ีใหมี้คุณภาพอยูใ่นระดบัมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว 

เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของภาคการผลิตและบริการของประเทศ 



 

 ๙๑ 

  (๓) จดัหาพลังงานให้เพียงพอกับความตอ้งการอย่างมีคุณภาพ มีความ 

มัน่คงในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และพฒันาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใชป้ระโยชน์เชิง

พาณิชย ์

  (๔) ปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมโครงการให้มีความสมบูรณ์ โดย

คํานึงถึงผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ภาระหน้ีของประเทศ ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและวิถี

ชีวิตของชุมชน และสนับสนุนใหมี้การสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ในการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมทั้งมีการดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดการยอมรบัจากประชาชน 

 

  (๕) ดาํเนินการแปรรปูรฐัวิสาหกิจอย่างเป็นขัน้ตอน โดยใหค้วามสาํคญัใน

การเตรียมความพรอ้ม ทั้งในดา้นการปรับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดี สนับสนุนบทบาทการลงทุนของภาคเอกชนท่ีคํานึงถึง

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการเพ่ือลดภาระการลงทุนภาครัฐ และเป็นทางเลือกใหป้ระชาชน

ไดร้บับริการท่ีดีมีคุณภาพดีข้ึน ขณะเดียวกนัมีการจดัตั้งองคก์รกาํกบัดูแลโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายสาขาให้ได้มาตรฐาน ทั้ งในด้านคุณภาพและอัตราค่าบริการ เพ่ือให้การแปรรูป

รฐัวิสาหกิจเกิดความเป็นธรรมต่อผูใ้หแ้ละผูใ้ชบ้ริการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดย

ส่วนรวม 

 ๓.๓ สรา้งและผลกัดนัขบวนการเพ่ิมผลผลิตของประเทศเพ่ือการแข่งขันและ

การพฒันาท่ียัง่ยนื โดย 

  (๑) พฒันาปัจจยัหลักในการปรบัปรงุการเพ่ิมผลผลิต ไดแ้ก่ การสรา้งใหเ้กิด

จิตสาํนึกในการเพ่ิมผลผลิตของคนในชาติ การพฒันาทักษะของคน การพฒันาเทคโนโลยี 

การพัฒนาระบบขอ้มูลพ้ืนฐานและดัชนีชี้ วดัการติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนและ

ผลกัดนัใหแ้ผนพฒันาของชาติทุกดา้นและทุกระดบัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  (๒) พฒันาเครือขา่ยเพ่ือประสานความรว่มมือระหว่างภาครฐั เอกชนและ

ประชาชน โดยใหม้ีองค์กรท่ีเป็นมืออาชีพ มีความคล่องตัวในการบริหารจดัการ ทําหน้าท่ี

เป็นแกนกลางในการประสาน เช่ือมโยง และผลกัดนัขบวนการเพ่ิมผลผลิตในระดบัประเทศ 

ไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรปูธรรมและมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  



 ๙๒

  (๓) พฒันากฎหมายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองผูบ้ริโภคให้มี

ความเขม้แขง็ และสนับสนุนผูป้ระกอบการใหต้ระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 ๓.๔ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและธุรกิจชุมชน เพื่อการสรา้ง

งานและขยายฐานการผลิตใหม้ัน่คงและยัง่ยนื 

  (๑) สนบัสนุนการพฒันาระบบบรหิารจดัการของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม โดย 

   (๑.๑) พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งเป็นระบบและครบ

วงจร เพ่ือใหเ้กิดการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหวา่งกนั นําไปสู่การขยายฐานดา้น

เทคโนโลยีการผลิตและการจดัการของภาคการผลิตและบริการ โดยส่งเสริมการรบัช่วงและ

เช่ือมโยงการผลิตระหว่างกิจการอุตสาหกรรมในลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรม ฝึกอบรม 

ผูป้ระกอบการในดา้นการบริหารจดัการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ และเพิ่มการลงทุนดา้นวิจยั

และพฒันา   

   (๑.๒) สนับสนุนใหมี้การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมใหส้ามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่โดยใชม้าตรการจูงใจ เพ่ือใหเ้กิดการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการตลาดทุกระดบัร่วมกนั 

  (๒) สรา้งเครือขา่ยความรว่มมือในการพฒันาธุรกิจชุมชน โดย 

(๒.๑) สรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจชุมชน โดยส่งเสริมการ

สรา้งเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ในการ 

ร่วมกนัพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน ในรูปเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน จดัทําระบบขอ้มูลสินคา้ชุมชน 

สนับสนุนการจดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น ท่ีเน้นการนําวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน

มาใชป้ระโยชน์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ โดยใหชุ้มชนสามารถบริหารจัดการไดด้ว้ย 

ตนเองตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด  

   (๒.๒) เพิ่มปริมาณสินเช่ือให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ 

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการประกอบอาชีพและดาํเนินธุรกิจอยา่ง

เพียงพอตามความจําเป็น รวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายสินเช่ือให้เช่ือมโยงกับสถาบัน

เกษตรกรและกลุ่มผูป้ระกอบการ 

   (๒.๓) สนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ใหเ้ป็นองค์กรทางเศรษฐกิจท่ีจะ 

ส่งเสริมการผลิตของชุมชน รวมทั้งเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
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การเมืองภาคประชาชน พรอ้มทั้งสนับสนุนใหบ้รรจุในหลกัสูตรการศึกษาเพ่ือประชาสมัพนัธ์

แนวคิดแก่ชุมชน 

 ๓.๕ ปรับปรุงระบบการเจรจาและความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศดา้น

เศรษฐกิจ การคา้ และ การลงทุน 

  (๑) การสรา้งเอกภาพในการเจรจาทางการคา้ และความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดย 

   (๑.๑) ใหม้ีการกาํหนดทิศทางในการเจรจาการคา้ ทั้งภาครฐัและเอกชน 

และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช ้

คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นแกนกลางร่วมกบักลไกระดบันโยบาย

เฉพาะดา้นในการจดัทํายุทธศาสตร ์เพ่ือกาํหนดภารกิจ และการแบ่งงานกนัทํา รวมทั้งการ

ประสานงานระหวา่งกนั 

   (๑.๒) กาํหนดกลไกในการดาํเนินการเจรจาการคา้และความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ ทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี ใหมี้ความชดัเจน รวมทั้งระบบการประสานงาน

ภายใตยุ้ทธศาสตรท่ี์กาํหนดใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

   (๑.๓) สนับสนุนใหัภาคเอกชนมีการรวมตัวกันในการกําหนดท่าทีของ

ประเทศร่วมกบัภาครฐัในการเจรจาและร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในกรอบต่างๆ  

  (๒) เสริมสรา้งอํานาจการต่อรองของไทยในเวทีเศรษฐกิจ การคา้ การ 

ลงทุนระหว่างประเทศ 

   (๒.๑) แสวงหาโอกาสสรา้งเง่ือนไขใหัไทยและมิตรประเทศสามารถเขา้

ไปมีบทบาทมากข้ึน ในการกาํหนดทิศทาง การสรา้งกฎระเบียบและรูปแบบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศดา้นการคา้ การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศใหส้อดคลอ้งกบั 

ผลประโยชน์และทิศทางในการพฒันาประเทศของไทย 

   (๒.๒) ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ

กับประเทศในภูมิภาค เช่น อาเซียน เอเปค อาเซม เพ่ือการขยายตลาดสินคา้และบริการ  

รวมทั้งการเพ่ิมแหล่งวตัถุดิบสําหรับผลิตสินคา้ท่ีมีศักยภาพ ตลอดจนการขายบริการดา้น

การศึกษา ท่องเท่ียว และสาธารณสุข ท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขนั 
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  (๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือขยาย

โอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว รวมทั้งเพิ่ มศักยภาพในการใช้

ทรพัยากรร่วมกนั นาํไปสู่การพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

ภมิูภาค โดย 

 (๓.๑) ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาความร่วมมือ

ดา้นการท่องเท่ียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและอินโดจีน โดยเฉพาะการสนับสนุนการ

ดาํเนินการดา้นตลาดร่วมกนัเพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวในภูมิภาค และการพฒันา

โครงข่ายโครงสรา้งพ้ืนฐานระหว่างแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบา้น 

เพ่ือเสริมศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งกนั 

 

  (๓.๒) พฒันาระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกันใหเ้ป็นพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ ท่ีสามารถสนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพื้ นท่ีเขต

เศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสู่การใชป้ระโยชน์ในทรพัยากรร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมขีด

ความสามารถดา้นการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวระหวา่งไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น  

   (๓.๓) ร่วมมือกบัประเทศท่ีสามและ/หรือองคก์รระหว่างประเทศในการ

ฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบา้น โดยการกระตุน้ธุรกิจดา้นการคา้ การลงทุน และ

การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพ 

 ๓.๖ ส่งเสริมการคา้บริการท่ีมีศักยภาพเพื่อสรา้งงาน กระจายรายได ้และหา 

รายไดจ้ากเงินตราตา่งประเทศ 

  (๑) พฒันาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือเพิ่ มการจา้งงาน และกระจายรายได้

สู่ชุมชน โดย 

   (๑.๑) พฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัของ

นักท่องเท่ียวไทยและต่างประเทศ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงกลุ่มพ้ืนท่ี พรอ้มทั้ง

สนับสนุนการพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพเชิงวฒันธรรม

และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยคํานึงถึงขีด

ความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรบันักท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์อย่างถูกวิธี 



 

 ๙๕

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและประเพณี การท่องเท่ียวเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือ

การกีฬา สวนสุขภาพ และสวนสนุก 

   (๑.๒) ปรับปรุงคุณภาพดา้นการบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

การท่องเท่ียวทั้งทางตรงและทางออ้มใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอ โดยใหค้วามสาํคญัต่อการ

เพ่ิมและกวดขนัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาการหลอกลวง

เอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะดา้นการเขา้ออกประเทศ การเดินทางในประเทศ การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารท่ี

ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพและปริมาณสอดคลอ้งกับ

กิจกรรมการท่องเท่ียวแต่ละประเภท 

 

 

 (๑.๓) ส่งเสริมบทบาทชุมชนและองคก์รชุมชนในทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างครบวงจร ทั้ งการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การ

บํารุงรักษา และการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว โดยรณรงค์สรา้ง

จิตสาํนึกและเสริมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ชุมชนและทอ้งถ่ินในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน รวมทั้งสนับสนุนใหม้ีการพฒันาสินคา้หตัถกรรมพ้ืนบา้นและบริการใน

ทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงกบัธุรกิจการท่องเท่ียว 

 (๑.๔) ใหค้วามสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวท่ีมีระยะพักนาน 

และนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวกลุ่มการประชุม การจดั

นิทรรศการนานาชาติ การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล เพื่อเพ่ิมสัดส่วนของรายได้ต่อ

นักท่องเท่ียวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรการท่องเท่ียว โดยใหม้ีระบบ

บริหารจัดการเฉพาะข้ึนมารับผิดชอบ รวมทั้ งให้มีศูนย์ประชุม และศูนย์แสดงสินค้า

นานาชาติในเมืองหลกัท่ีมีศกัยภาพข้ึนมารองรบั 

 (๑.๕) ประชาสัมพันธ์และสรา้งจิตสํานึกการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 

เพ่ือส่งเสริมใหค้นไทยเท่ียวเมืองไทยมากข้ึน และเร่งรดัการกระจายตวัของนักท่องเท่ียวไปยงั

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีไดร้บัการพฒันาใหเ้ช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวหลกัในพ้ืนท่ี เพ่ือการ

สรา้งงานและกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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  (๒) พฒันาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นแหล่งสรา้งและกระจาย

รายไดใ้หม่ท่ีสาํคญั โดย 

   (๒.๑) สนับสนุนบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพสําหรับชาว

ต่างประเทศ โดยจดัใหมี้องคก์รทาํหน้าท่ีควบคุมดูแล กาํหนดมาตรฐานรองรบัคุณภาพบริการ

ของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนา

คุณภาพบริการดา้นการรกัษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของไทยใหท้นัสมยั โดยเฉพาะแพทย์

แผนไทยและยาสมุนไพร โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ ใหส้ามารถรับรองมาตรฐานการข้ึน

ทะเบียนยาได ้

   (๒.๒) สนับสนุนธุรกิจดา้นภตัตาคารและรา้นอาหาร โดยใหม้ีมาตรการ

จูงใจเพ่ือกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการภัตตาคารและรา้นอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หันมาควบคุมดูแลมาตรฐานและสุขอนามัยของตนเองใหม้ากข้ึนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ 

ผูบ้ริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พรอ้มทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

เทศกาลอาหารไทยใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพร่หลายอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 

   (๒.๓) ส่งเสริมบริการดา้นการศึกษาของประเทศใหมี้มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษานานาชาติและฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะดา้นสําหรับชาว

ต่างประเทศ โดยปรบัปรุงกฎระเบียบใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการเดินทางเขา้มาศึกษาและฝึกอบรม

ในประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้น และจัดระบบการศึกษาและฝึกอบรม ใหเ้ป็น

มาตรฐานสากลท่ีสามารถเช่ือมโยงและประสานกับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ 

สาํหรบัเป็นทางเลือกสาํหรบัผูต้อ้งการศึกษาต่อต่างประเทศ 

   (๒.๔) ส่งเสริมการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงาน 

ออกแบบอ่ืนๆ รวมทั้งสนับสนุนการออกไปรบังานธุรกิจก่อสรา้งในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการ

ส่งออกดา้นบริการ โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 



 ๙๗

บ ท ท่ี  ๘ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แข็งทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศมีสาเหตุประการหน่ึงจากซ่ึงไดใ้นเวทีโลกตามลาํดบั

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยกลบัลดตํา่ลงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในทางการผลิต เน่ืองจากไทยไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการปรับโครงสรา้งและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในขณะท่ีปัจจัยการผลิตหลัก คือ แรงงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในภาวะสูญเสียความไดเ้ปรียบ ดังจะเห็นไดจ้ากพืชเกษตรหลักขาด

ความหลากหลายและไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ มีการใช้ปัจจัยการผลิต

โดยเฉพาะท่ีดินและน้ําอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตการเกษตรต่อไร่ไม่คุม้ค่า เพราะตอ้ง

พ่ึงพาเทคโนโลยแีละปุ๋ยจากต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เน้นการใชท้กัษะแรงงาน

ในการประกอบช้ินส่วน ตอ้งพ่ึงพาการนําเขา้องค์ประกอบหลักจากต่างประเทศ อีกทั้งไม่

สามารถประยุกตใ์ชพ้ฒันาดดัแปลงเทคโนโลยีท่ีทันสมยัจากต่างประเทศ ส่งผลใหต้น้ทุนการ

ผลิตสูง นอกจากน้ีการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนประเทศยงัไม่เก้ือหนุนต่อภาคการ

ผลิต ดังกล่าว โดยบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอทั้งในดา้นปริมาณ

และคุณภาพ งานวิจยัไม่สามารถสรา้งองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีนําไปใชป้ระโยชน์ได ้จึง

ตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด ดงัน้ัน กระแสการพฒันาของโลกกาํลงัมุ่ง

สู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู ้ซ่ึงจะทําใหแ้นวโน้มการแข่งขนัทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ตจาํเป็น

ตอ้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใชยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่ออย่างจริงจัง ใหม้ีบทบาทต่อการฟ้ืนตัวจากวิกฤตและสามารถการพัฒนา

ประเทศอยา่งยัง่ยนื 
 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ โดยแนวทางท่ีสําคัญ คือ ประยุกต์ใช ้พัฒนาต่อยอด

เทคโนโลยี และสนับสนุนการพฒันานวตักรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และ

บริการ โดยร่วมมือกบัภาคเอกชนและเกษตรกรผูใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในการกาํหนด

แนวทางดําเนินการเฉพาะสาขาเพ่ือ และเร่งพฒันาสงัคมไทยใหมี้พ้ืนฐานความรู ้ความคิด

ทางวิทยาศาสตร ์การพฒันาบุคลากรดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในสาขาท่ีเป็นความ

ต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างพอเพียง รวมทั้ งยกระดับการใชแ้ละพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นต่างๆ เช่น การศึกษา การพัฒนาชุมชน และการบริหารจดัการ

ภาครัฐ ซ่ึงเพ่ือทําใหเ้กิดความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี อันจะเป็นการ

สรา้งบรรยากาศการลงทุนในกิจการท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูงในระยะต่อไป ในการน้ีจําเป็นตอ้ง

ปฏิรปูการบริหารจดัการงานใหเ้ป็นไปในเร่งรดัและเชิงรุก ใหเ้กิดการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีี

มีอยู่แลว้ เพ่ือลดสัดส่วนการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสรา้งกลไกการกระจาย



 ๙๘

ความรูแ้ละบริการดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสู่คนในชนบท เพ่ือลดช่องว่างทางสงัคม

แ ล ะ เ พ่ิ ม โ อ ก า ส ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ส่ ว น ให ญ่ ข อ ง ป ร ะ เท ศ

๑  วตัถุประสงค ์

เพ่ือใหก้ารพัฒนาความเขม้แข็งทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานสาํหรบัการปรบัโครงสรา้งการพฒันาประเทศใหเ้ขา้สู่ดุลยภาพ 

สามารถก้าวตามโลกได้อย่างรู ้เท่าทัน และสรา้งความเป็นธรรมในสังคม จึงได้กําหนด

วตัถุประสงคก์ารพฒันาไว ้ ดงัน้ี 

๑.๑ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต ใหส้ามารถประยุกต์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีทันสมัย  

เพ่ือนํามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในการฟ้ืนฟูและพฒันาเศรษฐกิจ ในการฟ้ืนฟู

การแกไ้ขปัญหาความยากจน และการรกัษาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๑.๒ เสริมสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสังคมไทยการ

สนับสนุนการปรบัปรุงโครงสรา้งการพฒันาของประเทศ เพ่ือความอยูร่อดทางเศรษฐกิจของ

ไทย 

๒  เป้าหมาย 

๒.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ  

(๑)๒.๑ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ ประดิษฐ์ นวตักรรม และความรู ้

ทางเทคนิค เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพรวมในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ตามเป้าหมาย

การปรบัโครงสรา้งภาคการผลิต 

(๒) ใหมี้กลไกและเครือข่าย 

(๓)การแพร่กระจายและถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่

ภ าค ก ารผ ลิ ต  รวม ถึ งป ระช าชน ใน ทุ กภู มิ ภ าคทั ่ ว ป ระ เท ศ  ผ่ าน ศู น ย์บ ริก าร 

ขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ในระดับจงัหวดัและระบบเครือข่ายสารสนเทศจากส่วนกลางสู่ระดับตําบล 

รวมทั้งอินเทอรเ์น็ตสู่ตาํบล และการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในโรงเรียนท่ีมีความพรอ้ม และเร่งปรบั

ระบบการจดัการภาครฐัใหเ้ขา้สู่รฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์

(๑) เพ่ิมค่าใชจ้่ายดา้นการวิจยัและพฒันาของประเทศทั้งภาครฐัและภาคเอกชนให้
เป็นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๐.๔ ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ หรือใหภ้าครฐัสนับสนุน

ค่าใชจ้า่ยการวจิยัและพฒันาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๑.๕ ของงบประมาณรายจา่ยประจาํปี โดยเน้น



 ๙๙ 

การปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กบัการใชป้ระโยชน์วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือ

ยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร คนยากจน และผูด้อ้ยโอกาส 

(๓)๔ เพ่ิมจาํนวนนักวจิยัของประเทศเป็น ๓.๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

๒.๕ เพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับ

การศึกษาและเพ่ิมสัดส่วนของนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อกลุ่ม

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรใ์หม้ากข้ึน 
๓  แนวทางการพฒันา 

เพื่อใหว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีบทบาทในการสนับสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และ

การอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย การพัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแผนพัฒนาฯ 

ฉ บั บ ท่ี  ๙ จึ ง มุ่ ง เน้ น ก า รป ร ะ ยุ ก ต์ ใช ้ เท ค โน โล ยี ท่ี มี อ ยู่  ก า รพั ฒ น า ต่ อ ย อ ด 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การพฒันานวตักรรมที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด การ

เสริมสรา้งพ้ืนฐานความคิดแบบวิทยาศาสตรใ์หก้บัสงัคมไทย และพฒันาบุคลากรดา้น

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยเฉพาะครู/อาจารยนั์กวิจยั บุคลากรสารสนเทศใหท้นัต่อการ

ใชง้าน รวมทั้งยกระดับการพัฒนาและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีนําไปสู่

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่การเรียนรู ้และปรบัเปล่ียนการบริหารจดัการการพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีใหเ้ป็นไปในเชิงรุก มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นหลกั ทั้งน้ี ไดจ้ดัลาํดบั

ความสาํคญัของการดาํเนินงานไว ้ ดงัน้ี 

๓.๑ การประยุกตใ์ชแ้ละการพฒันาเทคโนโลย ีใหค้วามสาํคญัต่อการเพ่ิมผลิตภาพ

การผลิต เพ่ือสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดสัดส่วนการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ และใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ใหป้ระเทศไทยสามารถพ่ึงตนเอง

ได ้โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามศักยภาพของคนไทย นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ดัดแปลงใหส้อดคลอ้งกับภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และนําไปใชป้ระโยชน์ในภาคการผลิตไดอ้ย่าง

เหมาะสมสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด พรอ้มทั้งสนับสนุนใหภ้าคเอกชนเป็นผูนํ้า

ดา้นการวจิยัและพฒันา ใหมี้การพฒันานวตักรรม สรา้งเทคโนโลยใีหม่ๆ และสรา้งผลิตภณัฑ์

จากการวิจัยมาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์อันจะนําไปสู่การเสริมสรา้งสมรรถนะและขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยใหค้วามสาํคญักบั โดยสนับสนุนใหภ้าคเอกชน

และเกษตรกรผู้ใช ้ประโยชน์เป็นผู้ช้ีนําแนวทางและประเภทของการวิจัย พัฒนา และ

นวตักรรม  โดย 

 



 ๑๐๐ 

(๑) สนบัสนุนการดดัแปลง ปรบัปรงุ และพฒันาต่อยอดเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ 

โดย 

(๑.๑) สาขาการเกษตร เน้นการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร
และการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้ งสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ พฒันาพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัวข์องไทย ปุ๋ยและอาหารสตัว ์การควบคุม

และกําจดัศตัรูพืช การกําจัดของเสีย เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตต่อพ้ืนท่ี พัฒนาเทคโนโลยี

ประหยดัน้ําและเทคโนโลยีสาํหรบัระบบตรวจสอบมาตรฐานสินคา้เกษตร พฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจดัการการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

และทรัพยากรทางการเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ท่ีเน้น

ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรเพ่ือเสริมสรา้งสุขภาพและยารักษาโรค รวมทั้งการอนุรักษ์และ

พฒันาทรพัยากรพนัธุกรรมเพื่อการใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอยา่งยัง่ยนื 

 (๑.๒) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยส่งเสริมการวิจยั

พัฒนาเก่ียวกับการออกแบบวสัดุทางวิศวกรรม กระบวนการผลิตและวิธีการผลิต รวมทั้ง

ผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพสามารถแข่งขนัได ้ตลอดจนมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบมาตรฐาน

อุตสาหกรรม ระบบมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และระบบมาตรฐานอาชีวอนามยั 

โดยใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดและเทคโนโลยีการแยกช้ินส่วนผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เพ่ือนํา

วสัดุกลบัมาใชใ้หม่ 

 (๑.๓) สาขาสุขภาพและสวสัดิการ เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากร 

และทดแทนการนําเขา้ ใหพ่ึ้งตนเองไดท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีีวภาพ โดยส่งเสริม

การวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพ่ือเฝ้าระวงั ป้องกนั 

รักษา และฟ้ืนฟู รวมถึงการวิจัยและพัฒนาทั้งเคมีภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเคร่ืองมืออุปกรณ ์

ตลอดจนใหมี้การผลิตยาหลกัข้ึนภายในประเทศในการรกัษาโรคสามญัใหเ้พียงพอกบัความ

ตอ้งการในทุกสภาวการณ ์

 (๑.๔) สาขาพลังงาน มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเองดา้นพลังงานโดยส่งเสริม

การวิจยัเทคโนโลยีประหยดัพลงังาน วจิยัและพฒันาเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียนและพลงังาน

ทดแทนประเภทต่างๆ เช่น พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย ์เพ่ือใหมี้การใชเ้ช้ือเพลิง 

ฟอสซิลน้อยลง โดยมุ่งลดอัตราการเพิ่มของการใชพ้ลังงานใหต้ํา่กว่าอัตราการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจ 



 ๑๐๑

 (๑.๕) สาขาส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและให้

ประเทศไทยสามารถพฒันากิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและมี

ความพรอ้มในการรองรบัมาตรการการคา้ท่ีใชเ้ง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มในเวทีโลก โดยพฒันา

เทคโนโลยเีพ่ือฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม ขจดัมลพิษและนําของเสียกลบัมาใชใ้หม่ ตลอดจนเทคโนโลยี

การผลิตท่ีสะอาด เพ่ือป้องกันและควบคุมมลพิษ การสรา้งองค์ความรูข้องการจัดการและ

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการป้องกันและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ รวมทั้งวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑป้์องกนัและขจดัมลพิษเพ่ือทดแทนการนําเขา้และส่งเสริมการส่งออก  

 (๑.๖) สาขาการบริการและการพาณิชย ์ เพ่ือสรา้งความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจทดแทนการนําเขา้และลดการขาดดุลทางการคา้ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ

และประสิทธิภาพการจัดการของสาขาการคา้ การขนส่ง การเงิน และการท่องเท่ียว โดย 

ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรแ์ละโทรคมนาคม พฒันาบริการใหม่ๆ  ให้

สามารถจดัส่งสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ปลอดภยั  ตรงเวลา และตน้ทุนตํา่ สรา้งความพึงพอใจ

และมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค   

 (๑.๗) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสรา้ง

สมรรถนะการแข่งขนัของประเทศและการกา้วเขา้สู่สงัคมเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศจะตอ้งดาํเนินการให้

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกับการพฒันาดา้นอ่ืนๆ อย่างเป็นองค์รวม เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 

การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไมโคร

อิเล็กทรอนิกส ์การเช่ือมโยงกบัการพฒันาระบบโทรคมนาคม รวมทั้งใหค้วามสาํคญักบัการ

วจิยัและพฒันาการออกแบบและการผลิตเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม มี

ระบบเครือข่ายขอ้มูลท่ีรวดเร็ว เช่ือถือไดแ้ละราคาประหยดั โดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของภาคเศรษฐกิจ การบริการของภาครฐัใหเ้ขา้ถึงคนในชนบทและทุกระดบัการศึกษา พรอ้ม

กบัเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีภาคแรงงาน  

 

 

(๒) ปรบักระบวนทรรศนก์ารวิจยัและพฒันา โดย 

(๒.๑) จัดระบบกองทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาท่ีมีอยู่ให ้มี 

เอกภาพ ใหค้วามสาํคญัต่อการประยุกต ์การประดิษฐ์ และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีมีผลทาง

ปฏิบัติต่อการพัฒนาประเทศ และเปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปท่ีมีความคิดริเร่ิม และความ 



 ๑๐๒

เช่ียวชาญมี โอกาสได้รับการสนับสนุนด้วย โดยรัฐพิจารณาจัดหาแหล่งเงินสมทบ

นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินทั้ งจากภายในและภายนอก ร่วมกับเงินสมทบจาก

ภาคเอกชน 

 (๒.๒) ปรบัยึด รวมทั้งเปล่ียนกฎระเบียบของรฐัท่ีเอ้ือต่อการวิจยัท่ีมุ่งผล

ในการเล่ือนตาํแหน่งเป็นการสนับสนุนการวิจยัท่ีเกิดประโยชน์ต่อประเทศ นําความตอ้งการ

ของภาคเอกชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลักดันให้

เอกชนลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาโดยทบทวนกาํหนดมาตรการจูงใจทางการเงินและการ

คลัง และพัฒนามาตรการจูงใจใหม่ๆ รวมทั้งลดขั้นตอนเพ่ือช่วยในการส่งเสริมการพัฒนา

เทคโนโลยขีองตนเอง 

(๒.๓) ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาขีดความสามารถดา้นวการออกแบบ 

และวิศวกรรมการผลิต  รวมทั้งการจดัตั้งบริษัทร่วมทุนในการพฒันาเทคโนโลยแีละหน่วยบ่ม

เพาะเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนการวจิยัเชิงนวตักรรม การออกแบบ และการวิศวกรรมให ้

มากข้ึน 

(๒.๔) เพ่ิมขีดความสามารถของสถาบนัวิจยัภาครฐั มหาวิทยาลยั บริษัท/ 
สถาบนัเอกชนในการใหบ้ริการ และสนับสนุนเทคโนโลยีใหถึ้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มไดอ้ย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น ระบบมาตร

วทิยา การฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

(๒.๕) สรา้งอาชีพนักวิจัยใหมี้ความมัน่คงและเพ่ิมโอกาสการจา้งงาน 

โดยส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีการลงทุนทาํการวจิยัและพฒันามากข้ึน  รวมทั้งผลกัดนัใหบ้ริษัท

ต่างประเทศเขา้มาลงทุนในโครงการซ่ึงต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเป็นพ้ืนฐาน และ

กระจายงานวิจยัดา้นปฏิบัติการไปยงัภูมิภาคต่างๆ  และใหโ้ครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั

และเอกชนท่ีไดร้บัการสนับสนุนการลงทุนตอ้งมีแผนงานดา้นการวิจยัและพฒันาเพ่ือสรา้ง

ฐานเทคโนโลยขีองตนเองและช่วยลดการนําเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

(๒.๖) กระตุ ้นให้บรรษัทข้ามชาติมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาใน

ประเทศใหม้ากข้ึน รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการพฒันาทักษะแรงงาน ควบคู่ไปกบั

การสนับสนุนใหห้น่วยงานวิจยัและสถาบันการศึกษาทําการวิจยั พัฒนา และการถ่ายทอด

เทคโนโลยไีดอ้ยา่งคล่องตวัมากข้ึน 

 



 ๑๐๓

 

(๓) ส่งเสรมิการพฒันานวัตกรรม โดย 

(๓.๑) สนับสนุนการนําเทคโนโลย ีแนวคิด และการบริหารจดัการใหม่ๆ 

มาพฒันานวตักรรมดา้นอุตสาหกรรมแปรรูปจากวตัถุดิบการเกษตร อุตสาหกรรม อุปกรณ์

เพ่ือการรักษาสภาวะแวดลอ้ม ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือของคนไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เคร่ืองจกัรกลการเกษตร รวมถึงการปรบัปรุงเคร่ืองจกัรกลการเกษตรใหมี้คุณภาพ

ไดม้าตรฐาน เพ่ือลดการนําเขา้เคร่ืองจกัรและลดตน้ทุนการผลิต  

(๓.๒) จัดทําเครือข่ายประสานขอ้มูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั โดยใหค้วามสาํคญักบัเครือข่ายเทคโนโลยีของการเพิ่มผลผลิต การ

ลดตน้ทุน การเพ่ิมมลูค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละสรา้งขีดความสามารถในการส่งออก 

(๓.๓) ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและกลไกการคุ ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยายสิทธิใหผู้ป้ระดิษฐ์คิดคน้ท่ีไดร้บั

การสนับสนุนทางดา้นการเงินจากภาครัฐเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา และไดร้ับการ

แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรพัยสิ์นทางปัญญาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการพฒันา

ระบบสิทธิบตัร การจดสิทธิบตัร และลิขสิทธ์ิภายในประเทศ 

(๓.๔) จัดให้มีศูนย์บริการ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุก

จงัหวดั โดยพฒันาจากศูนยท่ี์มีอยู่แลว้หรือพิจารณาจดัตั้งข้ึนใหม่ตามความจาํเป็น และใหม้ี

ศูนยท์ํางานประสานเป็นเครือข่ายและมีมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกนั เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและ

องคค์วามรูร้ะหวา่งกนัในระดบัภาค 

๓.๒ การพฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ใหมี้ความสามารถใน

การประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาต่อยอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี รวมทั้งพฒันาความสามารถของ

ทรพัยากรบุคคลของชาติในทุกระดบั 

(๑) เสรมิสรา้งพ้ืนฐานความคิดแบบวิทยาศาสตร ์โดย 

(๑.๑) ปฏิร ูประบบการศึกษาและพฒันากระบวนการเรียนรู  ้เพื ่อ

เสริมสรา้งแนวความคิดและองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัการใชว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ใหรู้เ้ท่า

ทนัการเปล่ียนแปลงและวิทยาการสมยัใหม่ โดย 



 ๑๐๔ 

 ๑) ปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ

การศึกษาใหท้ันสมัย มีสัดส่วนการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่าง

เพียงพอ หลากหลาย ผสมผสานระหว่างความรู ้ทักษะ และประสบการณ์ สอดคลอ้งกับ

สภาพปัญหาของทอ้งถ่ินและตรงกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน เน้นใหผู้เ้รียนรูจ้กัคิด 

วิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ มีเหตุผล เป็นวิทยาศาสตร ์และลงมือปฏิบัติดว้ยตนเอง 

โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรและการประเมินผล

การเรียนการสอน  

 ๒) ปลูกฝังค่านิยมใหก้ับเด็ก เยาวชน และประชาชนใหส้นใจ

เรียนรูแ้ละตระหนักถึงความสาํคญัของวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาและคอมพิวเตอรใ์ห้

มากข้ึน โดยจดัใหมี้ส่ือและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นอย่างเพียงพอ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น

กระบวนการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสมทั้งในและนอกระบบการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของสงัคมในทุกระดบัในกิจกรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม

ของภาครฐัและเอกชนในการพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลย ี

(๑.๒) กระจายแหล่งเรียนรูท้างวิทยาศาสตรไ์ปสู่ภูมิภาคอย่างเสมอภาค
และทัว่ถึง เพ่ือประชาชนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพและยกระดับความ

เป็นอยู ่โดยพฒันาสถาบนัการศึกษา และ/หรือสถาบนัเฉพาะทางในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นแหล่งผลิต
และพฒันาสาระความรู ้ทักษะต่างๆ พฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศ และระบบการเรียน

การสอน รวมทั้งการฝึกอบรมทางไกล 

 

 

(๒) พัฒนาครู/อาจารย์ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทั้งดา้นปริมาณ 

และคุณภาพ โดย 

(๒.๑) ส่งเสริมใหค้รู/อาจารยด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีพฒันาก 
ารเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์มีการทดลองปฏิบัติจริงมากข้ึน โดยจดัใหมี้

การฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนและเป็นเคร่ืองมือกระจาย

ขอ้มลูและองคค์วามรูข้องคร/ูอาจารย ์



 ๑๐๕ 

(๒.๒) สนับสนุนให้สถาบันท่ีผลิตครู/อาจารย์ระดับอาชีวศึกษาและ 
อุดมศึกษาร่วมมือกบัภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในการฝึกงานในสถานประกอบการ 

เพ่ือยกระดับความรูแ้ละทักษะครู/อาจารยด์า้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหท้ันกับการ 
เป ล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือสามารถสอนและพัฒนาส่ือการสอนให้นักเรียนมี

ความสามารถตรงกบัความตอ้งการของตลาดและนําไปใชป้ระกอบอาชีพไดม้ากข้ึน 

(๒.๓) สรา้งบรรยากาศจูงใจใหบุ้คคลท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประกอบอาชีพครู/อาจารย ์เช่น ปรบัปรุงระบบการคดัเลือกผูร้บัทุน ปรบัปรุง

ระบบตาํแหน่งและความกา้วหน้าในสายอาชีพ ควบคู่กบัการปรบัปรุงวิธีการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีหท้นัสมยั 

 

 

(๓) การพฒันากาํลังคนและความสามารถดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

โดย  

(๓.๑) ประเมินและคาดการณ์การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีของภาค
การผลิต ควบคู่ไปกบัการประเมินความตอ้งการกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใน

ทุกสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นระยะๆ  

(๓.๒) พฒันาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศใหข้ยายการผลิตบัณฑิตและ
ช่างเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน วางระบบรับรอง

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา รวมทั้งร่วมมือกบัภาค 
เอกชนและสมาคมวิชาชีพทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในการวางแผนกาํหนดเป้าหมาย 

การผลิตกาํลงัคนใหต้รงกบัความตอ้งการของภาคการผลิตและในระดบัท่ีเพียงพอกบัเป้าหมาย

การพฒันาประเทศ 

(๓.๓) พัฒนาสถาบันการศึกษาใหเ้ป็นแหล่งการวิจัย เป็นท่ีรวบรวม  

คน้ควา้ ศึกษาหาความรูใ้หม่ๆ และกระจายไปสู่ภาคเอกชนและประชาชน 

(๓.๔) พฒันาผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีให้
เป็นผูเ้ช่ียวชาญ และ/หรือครู/อาจารยด์า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยจดัใหมี้หลกัสูตร
พิเศษ พรอ้มกับกระจายทุนการศึกษาในระดับสูงและทุนวิจัยอย่างต่อเน่ืองและทัว่ถึง เพ่ือ

พฒันาบุคลากรท่ีมีความสามารถดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนทุกระดบั 



 ๑๐๖

(๓.๕) ใหมี้การรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่างๆ เป็นภาคีกับ

หน่วยงานหรือสถาบัน ท่ี มีชื่อ เสียงทั้ งในและต่างประเทศ  เพ่ื อแลกเป ล่ียนความรู ้

ประสบการณ์ ใหมี้การทําวิจยัและพฒันาร่วมกัน มีการรวมกลุ่มคณาจารยส์าขาขาดแคลน

ระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการจดัการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร

ร่วมกนัดว้ย 

๓.๓ การยกระดบัการพฒันาและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นโครงสรา้งพ้ืนฐานที่สําคญัในการกระจายองคค์วามรูแ้ละข่าวสารสู่คนไทยอย่าง

กวา้งขวาง อันเป็นการสนับสนุนการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัและการฟ้ืนตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และความอยูร่อดของประเทศในระยะยาว โดย 

(๑) พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานสารสนเทศให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงได้

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีประสิทธิภาพสูงในราคายุติธรรม ควบคู่กบัการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชป้ระโยชน์การบริหารจดัการและการกาํกบัดูแลโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีมีอยู ่ 

(๒) ส่งเสริมให้มีการสรา้งและใช้ขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือกิจกรรมต่างๆ 

อาทิ การศึกษา การเรียนรูต้ลอดชีวิต การพาณิชย ์การอุตสาหกรรม การบริหารจดัการภาครฐั

และเอกชน ความมัน่คงของชาติ สวสัดิการของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูด้อ้ยโอกาส 

ตลอดจนการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู วฒันธรรมและภูมิปัญญา รวมทั้งส่งเสริมใหข้ยายเครือข่าย 

อ ิน เท อ ร์ เ น็ ต สู่ ตํ า บ ล ท่ี มี ค ว า ม พ ร้ อ ม เ พ่ื อ เ พ่ิ ม เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร 

ติดต่อส่ือสาร และการเรียนรูข้องชุมชน รวมถึงนําสินคา้ในชนบทสู่ตลาดโลก โดยอาศยัระบบ

การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ 

(๓) เร่งพัฒนากําลังคนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี

ความสามารถสูงอย่างเพียงพอ เพ่ือรองรบัตลาดในประเทศและตลาดโลก รวมทั้งการพฒันา

ต่อยอดความรูใ้หก้บับุคลากรท่ีจบจากสาขาอ่ืน พรอ้มทั้งผลิตบุคลากรดา้นน้ีโดยตรง โดยมี

ระบบการรบัรองมาตรฐานวิชาชีพ การรบัรองมาตรฐานของผูป้ระกอบการใหไ้ดใ้นระดบั

ทดัเทียมนานาชาติ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจบุคลากรท่ีทํางานอยู่ต่างประเทศใหก้ลับมา

ทาํงานในประเทศ 

(๔) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์และบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง

จะนําไปสู่การส่งออกท่ีมีมลูค่าเพ่ิมสูงข้ึน 



 ๑๐๗

๓.๔ การบริหารการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งประสิทธิผล  

กระจายบทบาทใหภ้าคเอกชนเป็นผูนํ้าในการพฒันาเทคโนโลยีดา้นการผลิต ภาครฐัเป็น 

ผูส้นับสนุนและใหค้วามร่วมมือ ประสานและผนึกกาํลังจากทุกส่วนของสงัคมเพ่ือสนับสนุน

การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ โดย 

(๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานของหน่วยงาน
ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของภาครฐั หรือท่ีไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั โดยนํา

ระบบการทาํงานท่ีวดัความกา้วหน้าหรือความสาํเร็จดว้ยผลงาน การสนองความตอ้งการของ

ภาคการผลิตท่ีวดัผลได ้และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นระบบ  

(๒) องคก์รทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของภาครฐัและมหาวิทยาลัย
ตอ้งร่วมกนัทํางานและร่วมมือกบัภาคเอกชนไดอ้ย่างอิสระ มีการระดมและจดัระบบการ

ใชท้รพัยากรบุคคล เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ร่วมกนัอยา่งคล่องตวั มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและ

ความรูค้วามชาํนาญระหวา่งหน่วยงานดว้ยกนั 

(๓) ให้องคก์รทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของรฐัสรา้งเครือข่ายในทุก
ภาค เพ่ือกระจายความรูค้วามชาํนาญทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไปสู่ภาคการผลิตและ

ชนบททัว่ประเทศ โดยรฐัใหก้ารสนับสนุนงบประมาณตามเหมาะสมและใหค้วามสาํคัญต่อ

การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ดว้ยการต่อยอดภูมิปัญญาหรือทรพัยากร

ในทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

(๔) จดัให้มีกลไก/มาตรการป้องกนัมิใหไ้ทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ สนับสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และลดความฟุ่มเฟือยทางการบริหารจดัการ 

และการลงทุนดา้นอาคาร เคร่ืองมืออุปกรณ์ เพ่ือมาใชใ้นการดาํเนินการ รวมทั้งการกระจาย

เผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีมีอยู ่เพ่ือใหมี้การนําไปใชป้ระโยชน์และพฒันาต่อ 



 

 ๑๐๙ 

บ ท ท่ี  ๙ 
  

การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 

และการติดตามประเมินผล 

 

 

 การแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระยะท่ีผ่านมา 

มกัเป็นไปในลักษณะท่ีแยกส่วน คือ ต่างหน่วยต่างคิด ต่างหน่วยต่างทํา ยึดตามหน้าท่ีของ

หน่วยงานเป็นหลกั จึงทาํใหข้าดพลงั ขาดความเขม้แข็ง ขาดความเชื่อมโยงของการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผนไดอ้ยา่งเต็มท่ี แมว้่าในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๘ จะเร่ิมให้

ความสําคัญกับการปรับกระบวนทรรศน์การพฒันาใหม่ มาสู่การพัฒนาท่ีเป็นองค์รวม มุ่ง

ปรับวิธีการคิดใหเ้ช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ปรับวิธีการทํางานท่ียึดภารกิจร่วมกัน และ

ทํางานแบบมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ แต่ในทางปฏิบัติก็ยังไม่บังเกิดผล

เท่าท่ีควร ประกอบกบัโครงสรา้งระบบบริหารราชการ ตลอดจนทศันคติ ค่านิยมของคนยงัไม่

สามารถปรบัเปล่ียนไดท้นัทีทนัใดและเป็นอุปสรรคต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัอยูม่าก  

 ดงัน้ัน ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ จึงตอ้งบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเ้กิดการ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง โดยจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัสูงต่อ

การผลกัดนัใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนวธีิคิด วิธีทาํงาน รวมทั้งการสรา้งพลงัสงัคมในทางบวก ซ่ึง

หมายถึงการสรา้งวิสยัทศัน์ร่วม สรา้งกระบวนการเรียนรูใ้หม่ๆ จากการเปล่ียนแปลง อนัไดแ้ก่ 

การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริงท่ีผ่านมา การร่วมกันวิเคราะห์ โอกาส ภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน 

จากการเปล่ียนแปลง รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง มีการกําหนดภารกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง

แผนปฏิบติัการในการรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ และมีเน้ือหาสาระเพื่อสรา้ง 

พลงัร่วมใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมมีความเช่ือมโยงกนั มีความเขม้แข็งเพียงพอ มีความเขา้ใจ 

มองเห็น ตระหนัก รู ้และรบัเอาภารกิจการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ไปดาํเนินการสู่การ

ปฏิบัติ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในทุกระดับท่ีเชื่อมโยงกัน ภายใต้หลักการท่ียึดพ้ืนท่ี 

ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนปรบัปรุงระบบ กลไก แกไ้ขระเบียบปฏิบติัต่างๆ รวมทั้ง

การพัฒนาระบบขอ้มูลและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือสามารถปรบัปรุงแนวทางดาํเนินการใหเ้หมาะสม  ทําใหแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ บงัเกิด

ผลในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



  

๑  วตัถปุระสงค ์

 เพ่ือใหก้ารบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัและการติดตาม

ประเมินผลบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ จึงได้กําหนด 

วตัถุประสงคก์ารดาํเนินการไว ้ดงัน้ี 

 ๑.๑ เพ่ือสรา้งการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรใหเ้กิดการปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธี

ทาํงานใหม่ สรา้งกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนองคค์วามรู ้ความเขา้ใจใหแ้ก่ทุกภาคส่วน

ในสังคมไทยไดต้ระหนักในความสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ และมีส่วนร่วมในการ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบติัในทุกระดบั 

 ๑.๒ เพ่ือปรบักระบวนการและกลไกการบริหารจดัการใหส้ามารถสนับสนุนการแปลง

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ เช่ือมโยงสู่การจดัทาํแผนปฏิบติัการในทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นําไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม 

 ๑.๓ เพ่ือใหมี้การติดตามประเมินผลการพฒันาอยา่งเป็นระบบ โดยมีการจดัทาํดชันี

เคร่ืองช้ีวดัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล 

๒  เป้าหมาย 

 ภายใตว้ตัถุประสงค์การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเ้กิดการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ไดก้ําหนดเป้าหมายการดําเนินการท่ี

สาํคญั ดงัน้ี 

 ๒.๑ ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยมีความเขา้ใจในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๙ สามารถมี

ส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน และติดตามตรวจสอบการใช้

อาํนาจรฐัในทุกระดบั 

 ๒.๒ มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดัทาํ

แผนปฏิบติัการในระดบัยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบติัการของหน่วยงานปฏิบัติในทุกระดบั ทั้ง

ระดบักระทรวง ระดบัพ้ืนท่ี ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชุมชน 

 ๒.๓ สรา้งเคร่ืองชี้ วดัผลสําเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ไดอ้ย่างเป็น

รปูธรรมและมีความต่อเน่ืองเป็นระบบ 

 



 

 ๑๑๑

๓  แนวทางการดําเนินการ 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ไปสู่การปฏิบติัและ

การติดตามประเมินผลจะบงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมไดน้ั้น จาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนวิธีคิดและ

วิธีทาํงานอยา่งจริงจงัจากการคิดแยกส่วนมาเป็นบูรณาการ จากต่างคนต่างทาํตามหน้าท่ีมา

เป็นมุ่งภารกิจร่วมกัน และตอ้งระดมพลังร่วมจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันดําเนินการอย่าง 

จริงจงัต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากกระบวนการสรา้งความเขา้ใจในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ ไปพรอ้ม

กับการสรา้งองค์ความรูแ้ละสรา้งสภาวะผูนํ้าในการบริหารการเปล่ียนแปลง ขณะเดียวกัน 

ตอ้งมีการบริหารยุทธศาสตร ์พรอ้มทั้งจดัทาํแผนปฏิบติัการในระดบัต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัและ

เช่ือมกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ภายใตห้ลกัการท่ียดึพ้ืนท่ี ภารกิจ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ

การจดัทําแผนแม่บทหรือแผนหลกัและแผนปฏิบติัการในทุกระดบั และจาํเป็นตอ้งเร่งปรบัปรุง

กลไกและบทบาทของหน่วยงานกลางใหมี้การประสานความร่วมมือ สนับสนุนการดาํเนินงาน

ของหน่วยปฏิบัติ ท่ีสาํคญัท่ีสุดตอ้งมีการปรบัระบบการจดัสรรงบประมาณท่ีเน้นผลสมัฤทธ์ิ

กระจายสู่ทอ้งถ่ินชุมชนอย่างสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ ควบคู่ไปกบัการผลกัดนัใหภ้าครฐั

สรา้งการมีส่วนร่วมในโครงการพฒันาเพ่ือลดความขดัแยง้ในสงัคม และพฒันาระบบและกลไก

ติดตามประเมินผล สรา้งดชันีชี้ วดัระดบัต่างๆ ตลอดจนพฒันาระบบฐานขอ้มูล และโครงข่าย

ขอ้มลูข่าวสารในทุกระดบั โดยมีแนวทางดาํเนินการตามลาํดบัความสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 ๓.๑ เสริมสรา้งความเขา้ใจในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ พรอ้มสรา้งองคค์วามรูใ้น

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการสรา้ง

ความรู ้สรา้งวิธีการเรียนรู ้และการมีส่วนร่วมอย่างสรา้งสรรค์ ใหค้นในสังคมไทยมีความ 

เขา้ใจ มีความรูสึ้กเป็นเจา้ของ มีขีดความสามารถ มีความพรอ้มและมีส่วนร่วมในการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม โดย 

  (๑) ใหค้วามสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นผูอ้ํานวยความสะดวกใน

การระดมความคิดอยา่งสรา้งสรรคใ์หมี้ขีดความสามารถสูงเพียงพอในการสรา้งกระบวนการ

มีส่วนร่วม และเป็นผูนํ้าในการเชื่อมโยงเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในสังคม เพื่อก่อ 

ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีทํางานของบุคคล ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ โดยใหมี้ 

การพฒันาบุคลากรและองคค์วามรูท่ี้เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งการวิจยัเชิงนโยบายอยา่งต่อเน่ือง 

 

 



  

 

  (๒) ส่งเสริมใหส้ถาบันการศึกษาและหน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ จัดใหมี้การ

เรียนการสอนและใหค้วามสําคัญต่อการวิจยัและพัฒนาการสรา้งพลังองค์กร โดยเน้นการ

บริหารการเปล่ียนแปลง การสรา้งกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบติัจริงจากบทเรียนท่ีผ่านมา 

โดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมทาํอยา่งเขม้ขน้ เพ่ือสรา้งความยัง่ยืนของการคิดใหม่ ทาํใหม่ 

และร่วมกระบวนการเดียวกนัในการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ สู่ภาคปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

  (๓) ส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่องค์ความรูแ้ละประชาสัมพันธ์ในสังคมไทยให ้

ไดร้บัทราบ และเรียนรูถึ้งความเคล่ือนไหวในกระบวนการแปลงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ไปสู่

การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการสรา้งความเขา้ใจใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละ

กลุ่มและใชส่ื้อท่ีหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกับวฒันธรรมของภูมิภาคและทอ้งถ่ิน เช่น 

ส่ือพ้ืนบา้นหรือส่ือทอ้งถ่ินต่างๆ  

 ๓.๒ ใหมี้การบริหารยุทธศาสตรต์ามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ อยา่งจริงจงั พรอ้ม

ไปกับพัฒนากระบวนการจดัทาํแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน 

ภายใตห้ลักการท่ียึดพ้ืนท่ี ภารกิจ การมีส่วนร่วมและมีการจดัลาํดับความสาํคัญ เพ่ือ

เป็นเคร่ืองมือในการประสานแปลงยุทธศาสตรก์ารพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ ไปสู่การ

ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม โดย 

  (๑) ผลักดันให้เกิดการบริหารยุทธศาสตร์ในลักษณะท่ีเป็นองค์รวม มุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิ ภายใตก้ารหนุนนําอย่างต่อเน่ืองและจริงจงัจากฝ่ายบริหารประเทศ โดยส่งเสริม

ใหมี้การประสานและทํางานในแนวราบระหว่างหน่วยงานมากข้ึน สนับสนุนใหมี้กลไกเชิง

ยุทธศาสตร์ช่วยขับเคล่ือนและเช่ือมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใหมี้การจดัทํา

แผนการจดัสรรทรพัยากรภาครฐั เพ่ือชี้ นําทิศทางการลงทุนท่ีสอดคลอ้งตามยุทธศาสตรก์าร

พฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 

   (๒) สนับสนุนการจดัทําแผนแม่บทหรือแผนหลกั ท่ีมีลกัษณะเป็นแผนเฉพาะ

เร่ืองอย่างเป็นองคร์วม โดยเลือกดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีลาํดบัความสาํคญัภายใตยุ้ทธศาสตร์

การพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี ๙ และเป็นเร่ืองตอ้งอาศัยการประสานความร่วมมือจาก

หลายหน่วยงานมาร่วมดาํเนินการอยา่งมีบูรณาการ โดยแผนแม่บทหรือแผนหลกัควรเป็นแผน

ระยะ ๕ ปี จดัทําโดยหน่วยงานเจา้ของเรื่องและผูเ้ก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ันๆ มีหน่วยงานกลางเป็น 

ผู ้ประสานแนวทางในการจัดทํา มีสาระท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ มาสู่แนวดาํเนินการในขั้นปฏิบติัท่ีมีแผนงานรองรบัและมีผูร้บัผิดชอบท่ี

ชดัเจน รวมทั้งมีกระบวนการท่ีเปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการ

จดัทาํแผน 



 

 ๑๑๓ 

  (๓) สนับสนุนการจดัทาํแผนปฏิบติัการของหน่วยงานระดบันโยบายและระดบั

ปฏิบติั ท่ีเช่ือมโยงยุทธศาสตรก์ารพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ กบัภารกิจของหน่วยงาน

และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในระดบัพ้ืนท่ี 

โดยเปิดโอกาสใหผู้ร้บัผิดชอบทั้งดา้นนโยบายและปฏิบติัมีการเรียนรูแ้ละเขา้ใจในกระบวนการ

วางแผนแบบบูรณาการ ท่ีตอ้งมีการประสานงานในแนวราบระหวา่งหน่วยงานใหม้ากข้ึน โดย

แผนปฏิบัติการควรมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี มีสาระท่ีบ่งช้ีถึงหลักการ เหตุผล วิสัยทัศน์การ

พัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายและภารกิจหลัก ตลอดจนสาระรายละเอียดของแผนงาน  

โครงการ มาตรการ มีสดัส่วนการใชท้รพัยากรการเงินจากแหล่งต่างๆ มีผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน 

และมีการจดัลาํดบัความสาํคญัรวมทั้งมีแนวทางในการติดตามประเมินผล  

  (๔) สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับชุมชนและระดับทอ้งถ่ินท่ี

เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในระดับท่ีสูงกว่า โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู ้

ร่วมกนั ดงัน้ี 

   (๔.๑) ส่งเสริมกระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัการระดบัชุมชนท่ีสอดคลอ้ง

กบัศกัยภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงตามความตอ้งการของชุมชนและประชาสงัคมแต่ละ

แห่ง เป็นแผนปฏิบัติการท่ีชุมชนร่วมคิด ร่วมคน้หาศักยภาพ และปัญหา ร่วมกันกําหนด

ความมุ่งหวงัเพ่ือวางแผนงาน กิจกรรมและดําเนินการร่วมกนับนพื้ นฐานการพ่ึงตนเอง เสริม

ดว้ยการเก้ือหนุนจากภาครฐัและภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

   (๔.๒) ประสานเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระดับชุมชนเขา้กับกระบวนการ

จัดทําแผนปฏิบัติการระดับท้องถ่ิน เพ่ือให้แผนปฏิบัติการระดับท้องถ่ินมีความชัดเจน 

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน รวมทั้งตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนและประชาชน

ในแต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยลกัษณะของแผนปฏิบติัการระดบัทอ้งถ่ินควรมีระยะเวลา

ไม่เกิน ๓ ปี มีสาระรายละเอียดแผนงาน โครงการ และมาตรการ มีแนวทางในการติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งมีผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจนและมีสดัส่วนการใชท้รพัยากรจากแหล่งต่างๆ โดย

เน้นการพ่ึงพาทรัพยากรในทอ้งถ่ินและชุมชนของตนเป็นหลัก เสริมดว้ยทรัพยากรจากแหล่ง

ภายนอก 

  (๕) วางหลักเกณฑ์เบ้ืองตน้สําหรับการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการและ 

แผนงานท่ีสอดคลอ้งตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ เพื่อหน่วยงานทุกระดบัสามารถใชป้ระโยชน์

ในการพิจารณาจดัทาํแผนปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีหลกัเกณฑส์าํคญั ดงัน้ี 

   (๕.๑) ยึดแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคนเป็น

ศนูยก์ลางของการพฒันา 



  

   (๕.๒) มีเป้าหมายท่ีมุ่งแกปั้ญหาความยากจน ดูแลผู้ดอ้ยโอกาส และ

กระจายรายไดเ้พ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและความอยูดี่มีสุขของคนไทย 

   (๕.๓) เป็นการพัฒนาท่ีมีความสมดุลและยัง่ยืนบนพื้ นฐานการพึ่งพา 

ตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด ทั้งในดา้นกระบวนการผลิต การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบั

สงัคมไทย การใชท้รพัยากรและการดูแลผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

   (๕.๔) มีการแบ่งบทบาท ภารกิจ และความร่วมมือท่ีส่งเสริมสนับสนุนซ่ึง

กนัและกนั ก่อใหเ้กิดการใชท้รพัยากรในภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชนอยา่งเหมาะสม 

   (๕.๕) มีแผนงาน โครงการ และมาตรการ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการ 

ดาํเนินงานท่ีชดัเจน มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของภารกิจและกิจกรรมท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาํเนินงาน รวมทั้งปรบัลดหรือระงบัโครงการท่ีผลการ

ดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือหมดความจาํเป็นในการดาํเนินการ เพ่ือใหมี้การใช้

ทรพัยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   (๕.๖) การดาํเนินแผนงานโครงการขนาดใหญ่ ตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็น 

ประโยชน์โดยรวม ความเหมาะสม ความพรอ้ม ขีดความสามารถในการลงทุน รวมทั้ง

ผลกระทบท่ีมีต่อเศรษฐกิจส่วนรวม สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในสงัคม 

ตอ้งมีกระบวนการจดัเตรียมและนําเสนอโครงการท่ีสมบูรณ์ โปร่งใสตามหลักการบริหาร 

จดัการท่ีดี และเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

นับแต่เร่ิมตน้โครงการ มีกระบวนการสรา้งความเขา้ใจในหลายรูปแบบท่ีดําเนินการอย่าง 

ต่อเน่ืองและเขา้ถึงกลุ่มคนทุกระดบัได ้

   (๕.๗) ผลท่ีได้จากดําเนินแผนงาน โครงการ และมาตรการจะต้อง 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ สามารถติดตามและประเมินผล

ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม มีเคร่ืองช้ีวดัผลสาํเร็จและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 ๓.๓ ปรับปรุงกลไกและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อสนับสนุน

กระบวนการแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งมีประสิทธิภาพ โดย 

  (๑) ประสานความร่วมมือและปรับบทบาทของหน่วยงานกลางใหส้นับสนุน

การดําเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยส่งเสริมใหมี้การทํางานเป็นทีมงาน มีการ

ประสานงานระหวา่งหน่วยงานในแนวราบมากข้ึน มีการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน



 

 ๑๑๕

อย่างมีบูรณาการ ควบคู่กับการปรบัระบบการจดัสรรงบประมาณท่ีเน้นผลสมัฤทธ์ิกระจาย 

ลงสู่ทอ้งถ่ินชุมชนอยา่งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ โดยยดึพ้ืนท่ี ภารกิจ การมีส่วนร่วม 

 

  (๒) สนับสนุนใหห้น่วยงานภาครัฐในระดับปฏิบัติจดัทําแผนแม่บทหรือแผน

หลักเฉพาะเร่ือง เฉพาะสาขา ในเร่ืองท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็น รวมทั้งจดัทําแผนปฏิบติัการ

ท่ีสอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ โดยจัดทําแผนงานโครงการใน

ลกัษณะบูรณาการท่ีประสานระหว่างหน่วยงาน มีการจดัลําดับความสําคญั และมีเคร่ืองช้ีวดั

ประสิทธิผลการพฒันาในระดบัแผนงานโครงการและองคก์ร 

  (๓) สนับสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมความร่วมมือจากชุมชนและ

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ประสานจดัทาํแผนปฏิบติัการในระดบัทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งตามศกัยภาพ 

ขีดความสามารถของทอ้งถ่ิน รวมทั้งตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน ภายใตก้รอบทิศทาง

ของแผนปฏิบติัการระดบักระทรวง ทบวง กรม และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙  

  (๔) ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนและชุมชนร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ 

ชุมชน ท่ีกาํหนดแนวทางการพัฒนาโดยชุมชนและเพื่อชุมชน ใหชุ้มชนสามารถพ่ึงตนเองได ้

โดยชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของชุมชนร่วมกัน นํามากําหนดเป็นแผนการ

ดาํเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไดจ้ริง มีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของแต่

ละชุมชนท่ีแตกต่างกนัไป โดยพึ่งพาทรพัยากรภายในชุมชนเป็นลาํดบัแรกและประสานขอรบั

การสนับสนุนในส่วนท่ีเกินขีดความสามารถจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

  (๕) ส่งเสริมใหส้ถาบันการศึกษาและนักวิชาการเป็นแกนประสานเครือข่าย

ทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรา้งความรูท้างวิชาการและเทคนิควิธีการจดัทําแผน รวมตลอดทั้ง

การแปลงแผนสู่การปฏิบติัแก่หน่วยงานต่างๆ และภาคีการพฒันาในทุกระดบั 

  (๖) สนับสนุนส่ือมวลชนทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางท่ีมีคุณภาพในการสรา้งสรรค์

ความสามัคคีในสังคม สรา้งความเขา้ใจและความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู ้สะทอ้น

ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนสู่สาธารณะอยา่งสรา้งสรรค ์

 ๓.๔ สรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กับการลดความขัดแยง้

ในสงัคมอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินโครงการพฒันา เพ่ือใหส้ามารถประสานแปลงแผนไปสู่

การปฏิบติัไดอ้ยา่งราบร่ืนสมัฤทธิผลและเกิดความสงบสุขสามคัคีในสงัคม โดย 



  

  (๑) ผลักดันใหภ้าครัฐสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ

พัฒนาตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้โครงการและต่อเน่ืองในขั้นการศึกษารายละเอียด การนําเสนอและ 

ตัดสินใจในโครงการ รวมทั้งขั้นการดําเนินโครงการและติดตามประเมินผล โดยเลือกใช ้

รูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมกบัประเภทโครงการ สถานการณ์ สอดคลอ้ง

กับวฒันธรรมและวิถีชีวิต สามารถเขา้ถึงกลุ่มคนทุกระดับไดอ้ย่างทัว่ถึงเพ่ือป้องกันและลด

ความขดัแยง้ในสงัคม 

  (๒) สนับสนุนใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการเผยแพร่ใหค้วามรูท่ี้ถูกตอ้ง รวมทั้ง

ประชาสมัพนัธข์อ้มูลโครงการท่ีครบถว้นเป็นระยะๆ ต่อเน่ืองและทัว่ถึง เพ่ือสรา้งความเชื่อถือ

และไวว้างใจจากประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรบัรู ้สามารถใหข้อ้เสนอแนะต่อ

โครงการ 

  (๓) ปรับบทบาทและทัศนคติของภาครฐั ใหส้ามารถปฏิบัติงานป้องกนัแกไ้ข

ขอ้ขดัแยง้ในสงัคมดว้ยสนัติวธีิ โดย 

   (๓.๑) ทุกส่วนราชการยึดหลกัการดาํเนินงานท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล และมีความจริงใจในการทํางานร่วมกับ

ประชาชน ใชท้ั้งหลักรฐัศาสตรค์วบคู่กบัหลกันิติศาสตรใ์นการป้องกนัแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้

ในสงัคม 

   (๓.๒) ส่งเสริมการใชฉ้ันทานุมติัในการแกไ้ขปัญหาแทนการใชเ้สียงขา้ง

มากและเผยแพร่มติขอ้ตกลงใหป้ระชาชนรูอ้ยา่งเปิดเผยและกวา้งขวาง 

  (๔) ส่งเสริมใหมี้หลกัสูตรการเรียน การสอน และการฝึกอบรม “การใชส้ันติ

วธีิแกไ้ขขอ้ขดัแยง้” ควบคู่กบัจดัทาํคู่มือทางเลือกในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีชดัเจน เพื่อเผยแพร่

ใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจอยา่งกวา้งขวาง 

  (๕) สนับสนุนบทบาทของกลไกสาธารณะ หรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นกลาง  

มีความอิสระเป็นท่ีเช่ือถือและยอมรบัของสงัคม และไม่มีส่วนไดส้่วนเสียในการดาํเนินการ ให้

ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียเจรจาทําความตกลงหาขอ้ยุติท่ียอมรับร่วมกนัได ้และสามารถยุติปัญหา

ความขดัแยง้ในพ้ืนท่ี 

 ๓.๕ พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลและสร้างดัชนี ช้ีวัด

ความสาํเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ ใหส้อดคลอ้งกับกระบวนการปรับระบบบริหาร

จดัการภาครฐัแนวใหม่และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย 

  (๑) ประสานวางระบบการติดตามประเมินผลงานและตรวจสอบผลงานของ

หน่วยงานกลางให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน มีเกณฑ์ช้ีวัด



 

 ๑๑๗ 

ประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถนํามาเป็นขอ้มูลในการประสานแผนงาน แผน

เงิน และแผนคนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

  (๒) สนับสนุนใหห้น่วยปฏิบติัทุกระดบัดาํเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน

โครงการ สรา้งเกณฑ์ชี้ วดัและระบบประเมินผลงานขององค์กรท่ีเน้นผลลัพธ์ของงาน เปิด

โอกาสใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

หน่วยงานมากข้ึน รวมทั้งใหม้ีการนําขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามประเมินผลมาใชป้ระโยชน์ใน

การปรบัปรุงแผนงานโครงการประจาํปีโดยต่อเน่ือง 

  (๓) พฒันาดัชนีช้ีวดัการพฒันาต่อเน่ืองจากท่ีดาํเนินการในช่วงแผนพฒันาฯ 

ฉบบัท่ี ๘ โดยเฉพาะในระดับภาพรวมหรือผลกระทบขั้นสุดทา้ย ระดบัยุทธศาสตร ์และการ

พฒันาเฉพาะดา้น ใหเ้ป็นรปูธรรมมีความยดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลง

ไดอ้ย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยใหค้วามสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัของทุกฝ่ายและนําไปใชป้ระโยชน์ร่วมกนัอยา่งกวา้งขวาง 

  (๔) พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจในเร่ืองการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาและการจดัทําดัชนีช้ีวดัใหแ้ก่หน่วยงานปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินและองค์กรชุมชน โดยใชก้ระบวนการฝึกอบรม เรียนรูแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์

ร่วมกัน เพ่ือสรา้งทักษะในการติดตามประเมินผล และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ร่วมกัน

อยา่งเป็นรูปธรรม 

  (๕) จดัใหม้ีการระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ

พฒันาในระดบัภูมิภาคและระดบัชาติเป็นประจาํปี โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและประชาชน

ไดมี้ส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง 

 ๓.๖ ส่งเสริมการจัดทาํฐานขอ้มูลและการพัฒนาโครงข่ายขอ้มูลข่าวสารใน

ระดบัตา่งๆ เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจและการบริหารจดัการการพฒันา โดย 

  (๑) พัฒนาระบบโครงข่ายขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานระดับนโยบาย เพ่ือ 

ติดตามตรวจสอบการดาํเนินนโยบายสาํคญัๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของสถานการณแ์ละ

เง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจของ

ฝ่ายบริหาร โดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของฐานขอ้มลูท่ีมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  

  (๒) ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งสถาบนัการศึกษา

ในทอ้งถ่ิน ใหก้ารสนับสนุนดา้นวิชาการแก่ทอ้งถ่ินและชุมชนในการจดัทาํฐานขอ้มูลเพ่ือการ

วางแผน และใชป้ระโยชน์เพ่ือการติดตามประเมินผลความกา้วหน้าการพฒันา ทั้งน้ี การบริหาร

จดัการฐานขอ้มลูจะตอ้งยดึการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมในทอ้งถ่ินและชุมชนเป็นหลกั 



  

  (๓) สนับสนุนการจดัทําฐานขอ้มูลระดบัชุมชนและทอ้งถิ่น รวมทั้งขอ้มูล

ข่าวสารท่ีบ่งช้ีศกัยภาพบุคคล องคก์รชุมชน ชุมชน และประชาสงัคม อยา่งเป็นระบบภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (๔) ส่งเสริมการเช่ือมโยงโครงขา่ยขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานส่วนกลางและทอ้งถ่ิน 

ใหเ้ป็นระบบท่ีเขา้ถึงไดง้่ายและใชป้ระโยชน์ไดส้ะดวก เพ่ือใหทุ้กฝ่ายมีขอ้มูลทนัสมยัท่ีถูกตอ้ง

แม่นยาํ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในระดบัต่างๆ ใหม้ีความสมัพนัธส์อดคลอ้งไปในทิศทาง

เดียวกนัมากข้ึน 

         

 


