สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค
เรื่อง

“แนวคิดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)”.
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2548 ณ จังหวัดเชียงใหม

1.

ขอเท็จจริง

สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ (สศช.) อยูร ะหวา งการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม ซึ่งไดว างขั้นตอนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 10 โดยเปดโอกาสใหมีการระดม
ความคิดอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ ประกอบดวย
3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) ขั้นกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ (2) ขั้นยกรางรายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ (3) ขั้นอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ภายในเดือนตุลาคม 2549
ขณะนี้การดําเนินงานในขั้นกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนขั้นตอน
แรกของกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีความกาวหนาไปมากแลว สศช. จึงไดจัดเวที
ระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมในระดับภาคทั้ง 4 ภาค ในชวงเดือนธันวาคม 2548 โดยมีกําหนดการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 15-17 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมโซฟ
เทลราชาออรคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ครั้ง ที่ 2 : ภาคกลาง ระหว างวั นที่ 18-20 ธั น วาคม 2548 ณ โรงแรมสตาร อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดระยอง
ครั้งที่ 3 : ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมปางสวนแกว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 4 : ภาคใต ระหวางวันที่ 25-27 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมแกรนดไดมอนด อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
การสัมมนาภาคเหนือครั้งนี้ สศช. ไดเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดรวมแสดงความคิดเห็น
ที่จะนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งสะทอนความ
ตองการของคนในพื้นที่ไดอยางแทจริง ประกอบดวยประเด็นการระดมความคิดเห็น 2 ประเด็นหลัก คือ
(1) การกํ า หนดแนวทางการเสริ ม สร า งทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
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(2) การกํ า หนดบทบาทการมี ส ว นร ว มของภาคส ว นต า งๆ ในการเสริ ม สร า งทุ น ทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

2.

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
2.1

สถานการณการพัฒนาประเทศ

(1) การประเมิ น ผลการพั ฒ นาประเทศที่ ผ า นมา พบว า การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสิ้นเปลือง ยังขาดความ
สมดุ ล ระหว า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ส ว นหนึ่ ง
เนื่ อ งมาจากการใช ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมที่เนนทางดานปริมาณมากกวาคุณภาพ สงผลใหทุนตางๆ ไดสูญหายหรือลดนอยลง
ไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งทุนที่มีอยูก็ไมไดรับการเสริมสรางใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
เทาที่ควร
(2) บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะต อ ไป
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในหลายดานที่สําคัญ และจะมีผลกระทบทั้งที่เปน
โอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก ซึ่งจะตองมีการเตรียมความพรอม และกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยนําจุดแข็งและโอกาสของทุนที่มีอยูในประเทศ มาเปนภูมิคุมกันและ
พัฒนาใหเปนประโยชน เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยางรูเทาทัน
2.2

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

(1) จุดมุงหมาย การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะมุงพัฒนา
สู “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (Green Society)” โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลของการ
พัฒนาใหเกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อ
นําไปสูความอยูดีมีสุขของคนไทย และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
(2) แนวคิดพื้นฐาน ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการบริหารและพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9 โดยมี ก ารขั บ เคลื่ อ นให บั ง เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ใ นแต ล ะยุ ท ธศาสตร ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(3) ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงนําทุนที่มี
อยูแลวในสังคมไทยทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มาใชใหเกิดประโยชน และเสริมสรางใหเขมแข็ง โดยวางแนวทางการพัฒนา และเสริมสรางทุนทั้ง 3
ลักษณะดังกลาว ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งระดับประเทศ เพื่อเปนรากฐาน
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป ดังนี้
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(3.1) ทุนทางเศรษฐกิจ ประกอบดวยทุนทางกายภาพ (Physical capital)
ทุนหรือสินทรัพยทางการเงิน (Financial Capital/assets) สินทรัพยที่ไมสามารถจับตองไดทางกายภาพ แต
สามารถอางสิทธิประโยชนไดในอนาคต (Intangible Capital) และแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย
(3.2) ทุนทางสังคม เกิดจาก การรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความ
ไว เ นื้ อ เชื่อใจสายใยความผู กพั น และวัฒนธรรมที่ดี งามของสัง คมไทยผ า นระบบความสัม พั นธ ใ น
องคประกอบหลัก ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และองคความรู ซึ่งจะเกิดเปนพลังชุมชนและสังคม
โดยองคประกอบหลักทั้ง 4 ดานมีบทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม
(3.3) ทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยทรั พ ยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพจะเปนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ พันธุกรรม และระบบนิเวศ
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทุนทางสังคม เพราะเปนที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น และวิธีการดํารงชีวิตของ
ชุมชน เปนทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตทั้งเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งเปนปจจัยพื้นฐานการผลิตและการดํารงชีวิตที่มีความสําคัญเชิงยุทธ
ศาสตรการแขงขันและการคาระหวางประเทศ

3.

สรุปผลที่ไดจากการสัมมนา

ที่ประชุมไดยอมรับความสําคัญของทุนทั้ง 3 ทุนที่มีอยูของประเทศ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของ
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 พรอมทั้งเห็นความสําคัญของ 5 บริบทของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งจะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาในอนาคต ที่มุงสู จุดมุงหมายร ว มของการพัฒนา
ประเทศสู “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน” ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดเสนอแนวทางการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการกําหนดบทบาทการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ
ในการเสริมสรางทุนดังกลาว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้

3.1

ทุนทางเศรษฐกิจ
(1)

ขอเสนอแนวทางการพัฒนา
(1.1) การขจัดความยากจน
1)

โครงสรางพื้นฐาน

พัฒนาเครือขายระบบโลจิสติกส ทั้งระบบขนสงทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของ


พั ฒ นาระบบข อ มู ล พื้ น ฐานด า นความยากจนให มี
ความสมบูรณ เชน ระบบการจดทะเบียนคนจน และขอมูล กชช 2 ค. รวมทั้งควรมีการแยกขอมูล
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พื้นฐานเปนกลุมคนยากจนที่ไมสามารถชวยตนเองได/คนดอยโอกาส/คนที่ไมสามารถเขาถึงบริการของ
รัฐ และกลุมคนยากจนทั่วไปใหชัดเจน
2)

ทรัพยากรธรรมชาติ

บริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็ก กลาง ใหญ เพื่อ
สงเสริมการเกษตร สังคม โดยอยูภายใตยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด (area base)


แกไขความยากจนใหสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ และคํานึงถึงภูมิสังคมตามแนวทางพระราชดําริฯ


3)
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเงิน/การคลัง

สรางระบบการบริหารการออมและหนี้สินของชุมชน

บูรณาการเงินกองทุนของชุมชนตางๆ และมีระบบ
การติดตามประเมินผลและบริหารจัดการกองทุนที่ดี โดยมีคณะกรรมการกองทุนรวมจากกองทุนตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเงินกองทุนมาใชเพื่อสวัสดิการในชุมชน

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีไมใหมีการเก็บภาษีซ้ําซอน


4)

ทรัพยสินที่จบั ตองไมได

ส งเสริ มภู มิ ป ญญาท องถิ่ น โดยรณรงค ใ ห มี การใช
สินคาที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะ OTOP

นําองคความรูมาใชเพื่อสรางอาชีพในการแกไขปญหา
ความยากจนอยางแทจริง

พั ฒนาองค ความรู ให ประชาชนรู เท าทั นในทุ กเรื่ อง
เชน เรื่องตนทุนการผลิต ผลกระทบการเปดเสรีทางการคา เปนตน
5)

แรงงาน/คน/ชุมชน

พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ที่เริ่มตนจากครอบครัว
ชุมชนที่เนนการรวมกลุมการออม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ ีความพึ่งพากัน


พัฒนาฝมือแรงงาน โดยเตรียมหลักสูตรในสถาบันการศึกษา
ใหสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน และตําแหนงงานวาง ควบคูไปกับ การเพิ่ มทัก ษะแรงงาน เชน ใหมี
การโอนหนวยกิตในสถาบันการศึกษาได




เยาวชนในหมูบาน

สงเสริมสถาบันผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน เพื่อพัฒนา
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(1.2) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (เกษตร อุตสาหกรรม บริการ)
1)

โครงสรางพื้นฐาน

พัฒนาเครือขายระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุน เชน
การตอเชื่อมเสนทางถนน ทางน้ํา อากาศ เชื่อมตอกับประเทศจีน อนุภาคลุมน้ําโขง


2)

ทรัพยากรธรรมชาติ

จั ด ระบบการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เป น เขตต า ง ๆ
(zoning) ในทุกสาขาการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เชน จัดเขตการเพาะปลูกเพื่อการ
บริโภคในทองถิ่น และเพื่อการสงออก


3)

แรงงาน/คน/ชุมชน

พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ด า นการเกษตร การพั ฒ นา
เทคโนโลยีการเกษตร การปรับปรุงสายพันธุพืชใหมีผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ


พัฒนาฝมือแรงงานทั้ งแรงงานภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร ใหรองรับตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งให
แรงงานไทยไปแขงขันในตลาดแรงงานตางประเทศได


(1.3) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก/ภูมิภาค
1)

การเงินการคลัง


เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันมากขึ้น

สรางวินัยทางการเงินใหมีพฤติกรรมการใชจายที่พอเพียง

สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของนักลงทุนไทยใน
การไปลงทุนในตางประเทศ เพื่อใหไดรับประโยชนจากการเปดการคาเสรีมากขึ้น


2)

ทรัพยสินที่จับตองไมได


โลกาภิวัตนและปรับตัวได
3)

พัฒนาองค ความรูของประชาชนใหรู เทาทันกระแส

แรงงาน/คน


พัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสากล

(1.4) ความมั่นคงดานพลังงาน


เชน NGVs ไบโอดีเซล และพลังงานจากธรรมชาติ

พัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานทีเ่ หมาะสมสําหรับชุมชน
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(1.5) การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม

1)

ทรัพยสินที่จับตองไมได

สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาทองถิ่น รวมทั้งตอยอดนวัตกรรมที่จดทะเบียนแลวใหมีมากขึ้น




ใหกับการทองเที่ยวและการสงออก

นําวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไปสรางมูลคาเพิ่ม

(1.6) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
1)
เตรี ย มกํ า ลั ง แรงงาน และพั ฒ นาบริ ก ารสุ ข ภาพ ระบบ
การแพทยและโรงพยาบาลที่มีคุณภาพเพื่อรองรับผูสูงอายุจากตางประเทศที่จะเขามาในประเทศไทย
มากขึ้น
(2)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
(2.1) ภาครัฐ

1)
พัฒนาความรูดานเทคนิคตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชน
การพัฒนาทุนความรู ภูมิปญญาตาง ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การพัฒนาพลังงานทดแทน การสงเสริม
การใชปุยชีวภาพ ตองมีการบูรณาการระหวางกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาฯ กรมการพัฒนาชุมชน และสถาบันการศึกษา
2)

สงเสริมการทําเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (Good agricultural

3)
ผลิตและการตลาดใหมีความสมดุล

ดําเนินนโยบายดานการเกษตรใหเหมาะสมทั้งในเรื่องการ

practice)

4)
สงเสริมการจัดตั้งเครือขายความรวมมือของชุมชนและสถาบัน
การศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาภูมิปญญาทองถิน่
5)
แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อลดอุปสรรคดานการคาระหวาง
ประเทศ (รวมทั้งการคาชายแดน) และลดผลกระทบดานลบจากการเปดการคาเสรี
ประเทศเพื่อนบานมากขึ้น

6)

สงเสริมการคาชายแดนทองถิ่นใหมีการแลกเปลีย่ นสินคากับ

7)
บริหารจัดการแรงงานตางดาว เชน การควบคุมไมใหแรงงาน
ตางดาวเขามาผิดกฎหมาย และควบคุมไมใหมีแรงงานตางดาวในบางสาขาการผลิตที่กระทบตอการ
จางงานแรงงานไทย
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(2.2) สถาบันการศึกษา
1)
ใหสถาบั น การศึ ก ษาเป นแกนนําชุมชนใหมีการวิจัยทองถิ่น
เพื่อนําทุนทางสังคม ทุนทางปญญา ทุนทางทรัพยากรฯ ที่มีอยูในทองถิ่นมาตอยอดเสริมกับการวิจัยที่
มีอยูในทองถิ่น มีการวิจัยตลาด เพื่อรองรับการผลิต และใชการวิจยั เพื่อแกปญหาและสรางภูมิคุมกัน
ในทองถิ่น
2)
ใหสถาบันการศึกษารวมมือกับทุกภาคสวนในการใหการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบแกเยาวชนและประชาชน
(2.3) ภาคประชาชน
1)

ของชุมชน

ใหประชาชนมีสว นรวมในการวิจยั และพัฒนาเพื่อสะทอนความตองการ

(2.4) ภาคสื่อมวลชน
1)

อนุรักษวัฒนธรรมไทย

สรางคานิยมไมใหมีการบริโภคที่ฟุมเฟอยและสงเสริมและ

3.2 ทุนทางสังคม
(1)

ขอเสนอแนวทางการพัฒนา

(1.1) การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพคน ใหมีสวนเพิ่มพูนทุนทางสังคม
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาสติปญญา
และสุขภาพอนามัย โดย
1)

การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม

เสริมสรางปฏิสัมพันธของคนตางวัยในครอบครัวเปน
การกลอมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชน ใหมีวินัย ซื่อสัตย มีคุณธรรม กตัญู เอื้ออาทร และมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนสมาชิกที่ดีของสังคม


กระตุ น ให ค นทุ ก วั ย มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ
สวนรวมในทุกระดับ เปนการสรางการเรียนรูของการทํางานรวมกัน รูจักการประสานประโยชน เปน
พลังนําไปสูการแกปญหาและการพัฒนาดานตางๆ


สรางภูมิคุมกันในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของความ
พอเหมาะพอควร รูจักประหยัด อดออม และมีวินัยในการใชจาย




ทุกระดับ ตั้งแตระดับ ครอบครัว ชุมชน และสังคม

การสงเสริมตัวแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีใน
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การศึกษาทางพระพุทธศาสนาใหตรงกับวันพระ

การศึ ก ษาระดั บ ท อ งถิ่ น ควรจั ด ให มี กิ จ กรรม

การสรางจิตสํานึกสาธารณะตั้งแตวัยเด็ ก โดยเริ่ม
จากการปลูกฝง การเสริมสราง การปลุกจิตสํานึก การสรางกระแสหรือกระตุนใหเกิดจิตสํานึก


2)

การใฝหาความรู (การสรางการเรียนรู) ประกอบดวย

สรางนิสัยรักการอานและใฝรูตั้งแตเด็กจนตลอดชีวิต
เพื่อใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม


บ ม เพาะความประพฤติ อั น ดี ง ามให กั บ เด็ ก และ
เยาวชนผานทางระบบการศึกษาควบคูกับการสรางครูตนแบบที่เปนตัวอยางที่ดีใหกับเด็ก


เพิ่มทักษะความรูความสามารถทั้งระดับพื้นฐานและ
ระดับวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพและการมีงานทํา โดยเนนรูจริงเพียง
อยางเดียว แตใหเกิดความเชี่ยวชาญ


สรางโอกาสและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ทุก
ชวงวัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น โดยการพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม


สนั บ สนุ น ให ส ถาบั น การศึ ก ษาในส ว นกลางและ
ทองถิ่นรวมมือกับหนวยงานและชุมชนในการจัดการองคความรู ขยายผลตอยอดสูพื้นที่อื่นและพัฒนา
เปนนโยบายสาธารณะของประเทศ




ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น

พัฒนาศักยภาพของผูนําและบุคลากรในชุมชนใหมี

การสรางกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาคนไมใชแตการใฝหาความรูที่เปนเพียงแคการอานและการเรียน


การสรางระบบการจัดการความรู (KM) ที่มีอยูใน
ประเทศ เพื่อเปนแหลงขอมูลและการสรางภูมิคุมกัน




ชาวบานและความรูจากนักวิชาการ
3)

การเรี ย นรู ค วรมี ก ารบู ร ณาการทั้ ง จากภู มิ ป ญ ญา

ดานสุขภาพอนามัย

สงเสริมการพัฒนาคนใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม
ชวงวัย ทั้งดานสติปญญา อารมณ จิตใจ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ตลอดจนการเตรียมความพรอม
ของคูสมรส
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เสริมสรางคนไทยแข็งแรง ใหลด ละ เลิก โดยใหมี
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม พฤติกรรมสุมเสี่ยงตอสุขภาพ ควบคูกับการสงเสริมใหดูแลสุขภาพ
ของตนเอง การออกกําลังกาย การเลนกีฬา รวมทั้งการใชเวลาวางใหเปนประโยชน




โดยชุมชน

สงเสริมใหมีผูนําในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

(1.2) การสงเสริมบทบาทของสถาบันหลักในการสรางความสามัคคี
ของคนในชาติ เปนการดํารงไวซึ่งความเปนเอกภาพและความเปนปกแผนของประเทศ
1) เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันทางสังคม รวมถึงครอบครัว
ชุมชน เครือขายชุมชน ภาคธุรกิจ และประชาสังคม ทําใหเกิดระบบความสัมพันธที่เปนพลังในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2) เพิ่มบทบาทสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา
และสถาบันชุมชน ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ในการพัฒนาการเรียนรูรวมกัน และการพัฒนาจิตใจของ
คนใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการเสริมสรางสถาบัน ครอบครัวในเรื่องคานิยมในการอยูรวมกัน
ของคนตางวัย และการปฏิบัติหนาที่ตอกันอยางเหมาะสม
3) ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาทาง
เศรษฐกิจพอเพียง สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตในระดับครัวเรือน ชุมชน และกระบวนการทํางาน
ของหนวยงานตาง ๆ และการบริหารประเทศ
4) นอมนําหลักการ “รู รัก สามัคคี” มาใชในการดําเนินชีวิต
และสรางการมีสวนรวมที่นําไปสูความสมานฉันทและการลดความขัดแยงภายในชาติ
5) ประสานเชื่ อ มโยงบทบาทของสถาบั น ครอบครั ว สถาบั น
ศาสนา และสถาบันการศึกษา ในการรณรงคปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและเยาวชน ใหไดผล
อยางจริงจัง และตอเนื่อง
6)
การเรียนรูเพื่อพึ่งพาตนเองในชุมชน

“การออมเพื่อให” ที่นําไปสูการสรางสวัสดิการในชุมชนและ

7)

เสริมสรางทักษะการเปนพอแม เพื่อเลี้ยงลูกใหรูเทาทันกับยุค

8)

สนับสนุนการจัดการกระบวนการขอมูลครัวเรือน

9)

การสนับสนุนการพัฒนาทุนทางสังคมอยางเปนองครวม โดย

โลกาภิวัฒน

การยึดพื้นที่เปนหลัก
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คนรุนตอไป

(1.3) การรักษา ฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ใหคงอยูและสืบสานสู

1) สงเสริมใหปราชญและผูรูถายทอดความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นสู
คนรุนใหม และเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีบทบาทในการสั่งสอน อบรม บมนิสัยที่ดีงานใหแกเด็กและ
เยาวชน นําความรูประสบการณมาทําประโยชนเพื่อสังคม ขณะเดียวกันปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน
เคารพตอผูอาวุโส และกตัญูตอผูมีพระคุณ
2) พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู องค ค วามรู และการแลกเปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสรางนวัตกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีกลุมเยาวชน
และศิลปนรุนใหม
3) ฟ น ฟู บู ร ณะ และพั ฒ นาแหล ง วั ฒ นธรรมต า งๆ โดยใช ภู มิ
ปญญาทองถิ่นเปนหลักและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใช เปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
4) สงเสริมใหหนวยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน
รวมรณรงค รักษา และฟนฟูคุณคาทางวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนไทยที่เปนมรดกและคุณคา
ของทองถิ่นและของชาติอยางเปนระบบใหมีความเขมแข็งและผสมผสานไวในวิถีชีวิต
5)

ใหทุกหมูบานมีกระบวนการเรียนรูและสืบคนทุนทางสังคม

(1.4) การพัฒนาตอยอดจัดการความรูและภูมิปญญา
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่สามารถ

1) จัดการองคความรูในระดับชุ มชนที่ทําใหเ กิดระบบความรู ที่
ชุมชนเปนเจาของ และการนําภูมิปญญามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดเปนความรูใหมที่
นําไปใชในการดํารงชีวิต การพัฒนาศักยภาพชุมชน และการพาณิชย
2) ผลักดันใหมีการจดลิขสิทธิ์ที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาหากมีการนําไปใชในเชิงพาณิชยทั้งในและนอกประเทศ
3) สนับสนุนงานวิจัยพื้นบานและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย
และตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่สอดคลองกับแตละพื้นที่ และนําไปสู
การปฏิบัติการจัดการและแลกเปลี่ยนองคความรู โดยนําผลงานวิจัยไปวางแผนการพัฒนาชุมชนหรือ
ทองถิ่น
4) พัฒนาและตอยอดภูมิปญญาและความเปนไทยที่สอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของชุมชน รวมทั้งสินคาและบริการที่มีศักยภาพ เชน ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย วัฒนธรรมดานอาหาร การนวดแผนไทย และสมุนไพร เปนตน (สะทอนวิถีชีวิตเพื่อการ
เรียนรูของเด็ก และเยาวชน)
5) สนับสนุนการจัดการองคความรูใหม ใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและนําไปสูการสรางนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
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6)

การคุมครองภูมิปญญาและลิขสิทธิ์ในภูมิปญญา

(1.5) สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเพิ่มทุนทางสังคม
1) เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการพัฒนาบุคลากรใหมี
วินัย รับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกันไดโดยมุงประโยชนขององคกร ลดคาใชจายและเพิ่มรายไดของ
องคกร
2) เสริมสรางระบบสุขภาพแบบใหมที่เนนความรวมมือระหวาง
ปจเจกและชุมชนเปนการสรางสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจแกคนไทยทุกกลุมอายุ
3) สรางมาตรการจูงใจที่เปดโอกาสใหคน/ธุรกิจเอกชนสามารถมี
สวนรวมในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชน การลดหยอนภาษี การประกาศเกียรติคุณ การใหรางวัล
ที่เปนการเชิดชูคุณความดี
4)

ในวันสําคัญทางศาสนา

ตองหยุดมหรสพทุกวันพระ ลด ละ เลิก กิจกรรมที่เปนอบายมุข

5) จัดใหมีการประเมินตนเองของชุมชนเพื่อนําไปสูการเสริมสราง
ทุนทางสังคม โดยการสนับสนุนกระบวนการจัดการขอมูลครัวเรือน
(2)

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา

(2.1) ภาคประชาชน ตองเปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มทุนทาง
สังคมใหสอดคลองกับ โอกาส ศักยภาพ และความพรอมของแตละพื้นที่ โดยการสรางความสัมพันธ
สงเสริมการ รวมตัว รวมคิด รวมทําในพื้นที่ โดย


รวมพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพพรอม เพื่อเปนทุนทางสังคม

สงเสริมใหการรวมกลุมเขมแข็ง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน และสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน โดยมีรัฐสนับสนุน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ใหคงอยูและมีสิ่งแวดลอมที่ดี


รวมเสริมสรางความเขมแข็งใหบาน วัด โรงเรียน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเพิ่มทุนทาง
สังคมในชุมชน


สนั บ สนุ น การจั ด การองค ค วามรู ใ นชุ ม ชนให เ ป น ระบบ เกิ ด การ
คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและนําไปใชประโยชนตอสวนรวม


สงเสริมการรักษาวัฒนธรรมพื้นบานและบูรณะโบราณสถานตาง ๆ
ในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูของคนทั่วไป
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ใชกลไกภาคประชาชนในพื้นที่ เชน สภาวัฒนธรรม เปนแหลงเพิ่ม
ทุนทางสังคมในระดับชุมชน เพื่อระดมความรวมมือ


ชุมชนควรมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนแผนใหเกิดในทางปฏิบัติ
เชน การนําความรูที่ไดรับจากเวทีการระดมความคิดเห็นตางๆ ไปขยายผลกับผูนําชุมชนในระดับ
ตางๆ ใหมีความเขาใจรวมกัน และนําสาระสําคัญของแผน 10 เปนแนวทางในการจัดทําแผนไปสูการ
ปฏิบัติในระดับชุมชนและทองถิ่น




การสรางชุมชนเขมแข็ง แกนนําชุมชนจะเปนปจจัยสําคัญ

(2.2) ภาคราชการ ตองทําหนาที่เชื่อมโยงการพัฒนาทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ โดย
ปรับระบบและวิธีการทํางาน โดยบูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่งและ
แนบราบ โดยเชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวางภาคราชการ สวนกลาง ภูมิภาค ทองถิ่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม รวมทั้งถายโอนภารกิจ การตัดสินใจ และทรัพยากรจากสวนกลางลงสูภูมิภาคและ
ทองถิ่น


สร า งความรู ค วามเข า ใจในสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ รวมทั้ ง กระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนใหมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม
และการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐในทุกระดับ




ภูมิภาค และทองถิ่น

เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ ทุกระดับ ตั้งแตสวนกลาง

การทําแผนพัฒนาประเทศไมควรเปน Top down ซึ่งปจจุบันภาค
การเมืองก็เริ่มทํานโยบายการพัฒนาโดยระดมความคิดเห็นจากรากหญา ดังนั้น กระบวนการทําแผน
ควรเปนการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน


การสงเสริมให อปท. ไดเรียนรูในเรื่องการทําแผน เพื่อใหแผนมีชีวิต
และเปนการจัดทําจากระดับรากหญาจริงๆ รวมทั้ง การกําหนดมาตรการในการนําแผนชุมชนไดลงสู
ภาคทองถิ่นไดอยางแทจริง


(2.3) ภาคธุรกิจเอกชน ประสานงานความรวมมือระหวางภาคธุรกิจเอกชน
ดวยกันเอง ภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในการดําเนินงาน โดย
ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อตรง สรางความไวเนื้อเชื่อใจใหเกิด ขึ้นกับ
ลูกคาและสาธารณชนเปนตัวอยางที่ดีของสังคม


จั ด ทํ า บรรษั ท ภิ บ าลในองค ก ร มี ก ารแข ง ขั น ที่ เ ป น ธรรม ยึ ด มั่ น ใน
ความรับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย คํานึงถึงการประกอบกิจการที่เปนมิตร
ตอทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และสังคม
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รวมจัดกิจกรรมสรางสรรคและเปนประโยชนตอสังคมตามความถนัด
และความสนใจทั้งในการพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม


(2.4) สื่อ มีบทบาทในการสรางสรรคสังคม ดวยการสรางกระแสเชิงบวก ความ
ตระหนัก และเผยแพรความรูความเขาใจแกสังคม โดย
การใช สื่ อทุ กรู ป แบบอย า งสรา งสรรค เช น สื่อวิ ท ยุ โทรทั ศ น และ
สิ่งพิมพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหมีบทบาทตอการปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม สราง
คานิยม พฤติกรรมการดํารงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยแกเด็กและเยาวชนและ
สังคมไทย โดยมุงเนนการสรางคุณธรรม จริยธรรมแกผูประกอบการ


สรางความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน ตลอดจน
เปนแกนในการรับฟงความคิดเห็นและการสรางการมีสวนรวมของประชาชน


สงเสริมสื่อภาคประชาชน วิทยุชุมชนที่จัดการโดยชุมชน รวมทั้งการ
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาสังคม


(3)

การผลักดันแผนสูการปฏิบัติ

(3.1) ภาคีตางๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กลุมธุรกิจเอกชน สตรี
สื่อตางๆ ภาคประชาชน ควรมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนในทุกขั้นตอน รวมทั้ง มีมาตรการใน
การสรางความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผน 10 และนําแผนไปสูการปฏิบัติ
(3.2) เสนอใหมีแผน 10 ฉบับประชาชน เพื่อใหประชาชนทุกภาคสวนรับทราบและ
เขาใจ และผลักดันไปสูการปฏิบัติ

3.3

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1)

ขอเสนอแนวทางการพัฒนา

การรักษาและเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหพลิกฟนกลับมาเปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของไทยใหกินดีและอยูดีอยางเปน
ปกติสุขและยั่งยืนตอไปนั้น จําเปนตองมีการปรับแนวคิดการพัฒนา โดยจะตองรวมทุนมนุษยเขาไวใน
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหมนุษยตระหนักถึงความเปนสวนหนึ่งธรรมชาติ เคารพ และอยูรวมกับ
ธรรมชาติอยางเกื้อกูล สมดุล และพยายามลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งดําเนินแนวทางการพัฒนา
ในเรื่องที่เกี่ยวของตางๆ ดังนี้
(1.1) แนวทางการพัฒนาทุนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพโดย
1)
เรงฟนฟู ลงทุน และสะสมทุนเพื่อสรางปจจัยในการกอใหเกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพใหเพิ่มขึ้น โดยใหความสําคัญกับแหลงกําเนิดความหลากหลาย
2)

สงเสริมและสนับสนุนการจดสิทธิบตั รภูมิปญญาของทองถิ่น
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3)
วิจัยและพัฒนาเพื่อใชประโยชนทางดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกระจายประโยชนอยางเปนธรรม
4)

พัฒนาระบบขอมูลและองคความรู


จัดทําบัญชีความหลากหลายทางชีวภาพของไทย

เรงสํารวจขอมูล จําแนกประเภท กําหนดนิยาม และ

ทุกทองถิ่นเรงสํารวจความหลากหลายของทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาพสิ่งแวดลอมในแตละทองถิ่นของตน




ชีวภาพเพื่อเผยแพรใหถึงชุมชน

เชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลความหลากหลายทาง

(1.2) แนวทางการพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอื่น
1)

การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ โดย


ปรับปรุงระบบจัดเก็บน้ําใหใชไดตลอดป



ปลูกพืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําตนทุน



เนนการมีสว นรวมตลอดลุมน้าํ โดยผูไ ดประโยชนมากกวา



รักษาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อใหเหมาะสม



ควบคุมการปลอยน้ําเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู

ตองชดเชยแกผูตองสละประโยชน
กับการนํามาใชอุปโภคบริโภค
ในเขตชุมชน เชน โรงงานฟอกยอม เปนตน
ที่ดิน โดย

2)

การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพดินและพื้น


กระจายการถือครองที่ดินใหกับเกษตรกร ดวยกลไกของ



ใชประโยชนใหตรงกับสมรรถนะของที่ดิน เชน สงเสริม



เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน



มีจุดเชื่อมระหวางเกษตรเคมีกบั เกษตรอินทรีย เปนเกษตร

ระบบภาษี
การปลูกพืชใหเหมาะกับสภาพดิน เปนตน

เพื่อสุขภาพ
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3)

การบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม โดย


เพิ่มพื้นที่ปา คุม ครองรักษาพืน้ ที่ปาทีเ่ หลืออยูในปจจุบัน



กําหนดเขตพืน้ ที่ปาแตละประเภทใหชัดเจน

สรางความชัดเจนในมาตรการ “คนอยูรวมกับปา” เพราะ
การนําคนไทยที่เคยดูแลปาออกจากปา อาจเปดโอกาสใหผูอพยพจากประเทศเพื่อนบานเขามาครอบครอง ซึ่ง
สงผลกระทบตอความมั่นคงและความอุดมสมบูรณของปา




4)

หามมิใหมีการจัดตั้ง Resort ในพื้นที่ตนน้ํา

การปองกันและควบคุมมลพิษ

มีมาตรการกลั่นกรองอุตสาหกรรมที่กอกากสารอันตราย
รวมทั้งมาตรการควบคุม รวบรวม และกําจัดใหมีประสิทธิภาพ


ใหความรูใหประชาชนรวมแกไขปญหาขยะในเชิงปองกัน
โดยเริ่มตั้งแตการแยกขยะ ใหชุมชนดูแลขยะที่ยอยสลายได


สรางมาตรการและรณรงคเพื่อปองกันการเกิดปญหากระโจม
ความรอนในเมือง เพื่อลดปญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก




ควบคุมการปลอยมลพิษอยางเขมงวด เชน การปลอย



เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เพื่อดูดซับมลพิษทางอากาศ



สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสะอาดและสินคาที่เปนมิตร

น้ํามูลหมูลงสูลําน้ําสาธารณะ เปนตน

กับสิ่งแวดลอม
5)

การปรับโครงสราง/กลไกการบริหารจัดการโดยรวม โดย

คํานึงถึงความตองการที่แทจริงในการเลือกรับการพัฒนา
ของชุมชนกอน การใชเงินชวยอาจเปนการเพิ่มหนี้ หรือสรางคานิยมฟุงเฟอเกินความจําเปนตามวิถีชวี ิต
ปกติดั้งเดิม


สรางกิจกรรมเกษตรทางเลือก เชน เกษตรอินทรีย เกษตร
เพื่อสุขภาพหรือเกษตรปลอดภัย และเกษตรพอเพียงในรูปแบบตางๆ ที่ไดกําหนดวิธีดําเนินการ แนวทางการ
สงเสริม และระบบตลาดรองรับที่ชัดเจน


ยอมรับสิทธิขององคกรชุมชน รวมทั้งของชนเผาตาง ๆ
ในการใชภูมิปญ
 ญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมในการอนุรักษทรัพยากรฯ ในทองถิ่น




ทําหลักสูตรทองถิ่นใหรูจักอยูกับทรัพยากรอยางยั่งยืน
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กําหนดตัวชีว้ ัดดานสุขภาพ เพื่อติดตามประเมินผลกระทบ



สรางระบบจูงใจทางสังคม โดยการยกยองเพื่อใหกําลังใจ

ดานสุขภาพ
ชุมชนที่เปนแบบอยางที่ดี

กระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรใหเปนธรรม โดย
ใหลําดับความสําคัญแกผูที่มสี ํานึกและความรูในการบริหารจัดการ เชน การใหคนอยูรวมกับปา เปนตน


นําองคความรูจากโครงการในพระราชดําริ รวมทั้งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพรและประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น


การจัดการฐานทรัพยากรตองยึดพื้นที่เปนหลัก มีการ
กระจายอํานาจ และเนนการมีสวนรวม อยางสอดคลองกับวิถชี ีวติ และบริบทของทองถิ่น


ควบคุมกิจกรรมที่ใชทรัพยากรสิ้นเปลือง และไมเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสาธารณชน เชนสนามกอลฟที่ใชพื้นที่ดินและน้ํามาก




กําหนดใหเกษตรอุตสาหกรรมที่มีทําเลที่ตั้งอยูในบริเวณ



ใหความสําคัญกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษยใหเหมาะสม



เพิ่มบทบาทใหภาคเอกชน ในการเสนอแผนงาน/โครงการ



ให อปท.มีบทบาทในการจัดการการครอบครองพื้น



ปรับปรุงระบบการศึกษาใหคนรูจักคิด มีอุดมการณตาม

ตนน้ําตองทํา EIA/SIA
กับสภาพและศักยภาพของพื้นที่
พัฒนา มิใหจํากัดอยูแค อปท.
ที่ดินในทองถิน่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
6)

การพัฒนาบุคลากรและกําลังคนดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม


และสิ่งแวดลอมใหแพรหลาย
(2)

สรางจิตสํานึกสาธารณะดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
(2.1) ทุกภาคสวน

ในแตละระดับ

1)

ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งอาจผานเวทีการหารือรวมกัน
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2)
ควรมีองคกรกลางการประสานขอมูลและการดําเนินงานพัฒนา เพราะผล
การศึกษาและขอมูลมีพอควรแลว
(2.2) ภาคการเมือง
1)

ตองมีความจริงใจ ที่จะนําแผนไปใชในแนวทางที่โปรงใสอยางจริงจัง

(2.3) ภาครัฐ
1)
สงเสริมการสรางเวทีชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งในการ
ดูแลและบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง

บริหารจัดการฯ ใหถูกวิธี

2)

ใหกระทรวงทรัพยากรฯ เปนเจาภาพในการบริหารจัดการลุมน้ําขนาดใหญ

3)

บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เปนธรรม และทั่วถึง

4)

ใหความรูและสรางความเขมแข็งแก อปท.ในการสรางฐานขอมูลและระบบ

5)

ให อบต.เปนเจาภาพในการบริหารจัดการลุมน้ํายอย

(2.4) ภาคเอกชน
1)
สนับสนุนการเงินเพื่อใหกําลังใจแกชุมชนในการภูมิปญญาดั้งเดิม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน บวชปา สืบชะตาน้ํา เปนตน
(2.5) ภาคประชาชน/ชุมชน
1)
สํารวจและปรับปรุงตนเองใหมีจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในแนวทางตามพระบรมราโชวาท
2)

4.

สํารวจสภาพและปญหา จัดทําฐานขอมูล และแผนของชุมชนเอง

การดําเนินงานขั้นตอไป

สศช. จะนําผลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นในระดับภาคทั้ง 4 ภาคดังกลาว ไปเปนขอมูล
ประกอบการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และวางบทบาท
การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสม โดย
4.1 จัดระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ (Focus
สวนกลางในชวงเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ 2549

Group) ใน

4.2 ยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อระดมความคิดเห็นในระดับชาติในการประชุม
ประจําป 2549 ของ สศช. ในเดือนมิถุนายน 2549

