ระเบียบวาระที่ : 3.3
กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

1

ขอเท็จจริง

1.1

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อใหเปนแผนฯ ที่ดี สมบูรณ ครบถวน โดยขอใหรัฐมนตรีทุกทาน
รั บ ไปกํ า ชั บ ปลั ด กระทรวง และหั ว หน า ส ว นราชการต า ง ๆ ในสั ง กั ด ให ค วามร ว มมื อ กั บ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในการรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเต็มที่ และให สศช. เริ่มดําเนินการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ดังกลาวตั้งแตปลายป 2547 เปนตนไป

1.2

ในปงบประมาณ 2548 สศช. ไดจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 10 ขึ้ น และใช แ นวคิ ด หลั ก การทํ า แผนกลยุ ท ธ เพื่ อ ให แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 มี
ลักษณะเปนแผนยุทธศาสตร ตอมามติที่ประชุมผูบริหาร สศช. ใหรวมการประเมินผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในระดับภาค เขาไวในโครงการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
10 รวมทั้งใหการประชุมประจําป 2548 ของ สศช. เปนสวนหนึ่งของการระดมความคิดเห็น
สาธารณะ เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดวย

1.3

สศช. ไดจัดตั้งกลไกภายในสํานักงานฯ ขึ้น 2 คณะเพื่อทําหนาที่ยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
10 ใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
(1)

ในปงบประมาณ 2548 ไดแตงตั้ง “คณะทํางานเตรียมการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ พ.ศ. 2550-2554” ซึ่งมี รศช.-อาคมฯ เปนประธาน เพื่อทําหนาที่
เตรียมการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศและกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

(2)

ในปงบประมาณ 2549 ไดแตงตั้ง “คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)” โดยมี ลศช. เปนที่ปรึกษา และ รศช.สมเจตนฯ เปนประธาน เพื่อทําหนาที่ในการยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหแลว
เสร็จตามกําหนด และประสานภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนในการระดมความคิดเห็น
เพื่อนํามาประกอบการยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

2
2

ความกาวหนาการดําเนินงาน

2.1

กระบวนการระดมความคิดเห็น
(1)

การระดมความคิดเห็นหนวยงานภาครัฐ คณะทํางานเตรียมการจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ สศช. และเจาหนาที่จาก
กระทรวงต า ง ๆ 20 กระทรวงและหน ว ยงานกลาง จํ า นวน 115 คน เพื่ อ ระดม
ความเห็นรวมกันยกรางกรอบทิศทางและยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ระหวางวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2548 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

(2)

การระดมความคิดเห็นระดับภาค สศช. โดยสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
และสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา ไดจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น
ระดั บ ภาค 4 ครั้ ง เพื่อ ระดมความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ ทิ ศ ทางการพั ฒนาภาคในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยไดเชิญสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ชุดเดิม เขารวมทุกครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 19-21 เมษายน 2548 ณ โรงแรม
เจริญธานี จังหวัดขอนแกน
ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ระหวางวันที่ 25-27 เมษายน 2548 ณ โรงแรมชลจันทร จังหวัด
ชลบุรี
ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 28-30 เมษายน 2548 ณ โรงแรมทอปแลนด
จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 4 ภาคใต ระหวาง 2-4 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมธัมรินทรธนา จังหวัดตรัง

(3)

การระดมความคิดเห็นระดับประเทศ สศช. ไดจัดประชุมประจําป 2548 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2548 ในหัวขอ “ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ : 5 ปของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใน 5 ดาน ไดแก การเปลี่ยนแปลง
ของบริ บทการพัฒนาตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทย การสรางฐานเศรษฐกิจที่
มั่นคงและยั่งยืน การเพิ่มมูลคาผลผลิตดวยฐานความรู การพัฒนาสังคมเชิงรุก และ
การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค

(4)

การระดมความคิดเห็นระดับชุมชน สศช. โดยสายงานสังคมไดระดมความคิดเห็น
ระดับชุมชนใน 36 ตําบล 108 หมูบาน 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 20-30
กันยายน 2548 เพื่อหารือการมีสวนรวมของชุมชนใน 3 เรื่อง คือ การรับรู 5 บริบท
การเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบชุมชน การเตรียมตัวหรือบทบาทของชุมชนในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลง และปจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่จะสงผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อใชประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
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2.2

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
สศช. ไดดําเนินการติดตามประเมินผลการพัฒนาในระยะ 3 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อ
ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา ทั้งในระดับภาพรวมและระดับยุทธศาสตร พรอมทัง้
ประเมินประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 โดยไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีรับทราบแลว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548
<รายละเอียดตามเอกสารการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะ 3 ปของแผนฯ 9>

ทั้งนี้ ผลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นในระดับตาง ๆ และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 จะเปนขอมูลประกอบการยกรางกรอบวิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ตอไป
3

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

3.1

กรอบแนวคิด
(1)

บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะตองเผชิญกับความทา
ทายจากบริบทการพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ใน 5 ดาน ไดแก
(1.1) การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศตาง ๆ ในโลกมีมากขึ้น
และเปนยุทธศาสตรการแขงขันของประเทศตาง ๆ
(1.2) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
(1.3) สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ ปญหาสังคมจากโรคระบาด
ใหม ๆ และภัยกอการรายเพิ่มขึ้น
(1.4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมมากขึ้น
(1.5) แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับสุขภาพ และวัฒนธรรมมากขึ้น
ในขณะที่การเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคาและบริการ ทุน คน รวมทั้งขอมูลขาวสาร
และความรู ภ ายใต ยุ ค โลกาภิ วั ต น มี ม ากขึ้ น และเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ เขาดวยกันมากขึ้น ซึ่งจะสงผล
กระทบตอคนไทยทั้ง 4 กลุม คือ กลุมสังคมแขงขัน สังคมฐานานุภาพ สังคมพอกิน
พอใช และสังคมดอยโอกาส ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะตองวางยุทธศาสตรใน
การปรับตัวของคนและสังคมไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางรูเทาทัน
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(2)

ความสัมพันธเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่สําคัญ
(2.1) แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548-2551) ซึ่งไดจัดทําขึ้นเพื่อ
แสดงทิ ศ ทางการทํ า งานของรั ฐ บาลตลอดช ว งระยะเวลา 4 ป โดย
องคประกอบของแผนการบริหารราชการแผนดินที่ไดระบุใหเห็นถึงวิสัยทัศน
และกรอบการดํ า เนิ น งานเชิง ยุท ธศาสตรข องรั ฐ บาล ประเด็ นยุ ท ธศาสตร
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย กลยุทธหลัก และเจาภาพ
ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจนนั้น จะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งจะเปนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ใน 5 ปขางหนา ดังนี้
1)

แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 มีก รอบระยะเวลายาวกวา แผนการบริ ห าร
ราชการแผนดิน โดยมุงเนนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ และ
ไมใหน้ําหนักมากนักในเรื่องเปาหมายรายยุทธศาสตร รวมทั้งการใช
เปนกรอบในการจัดทําแผนงาน โครงการ และการจัดสรรทรัพยากร

2)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จัดทําขึ้นภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในสังคม ซึ่งครอบคลุมกวางขวางกวาแผนการบริหารราชการแผนดิน
(พ.ศ.2548-2551) ที่เกิดจากการมีสวนรวมของภาครัฐเพียงฝายเดียว

3)

แนวคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ วิ สั ย ทั ศ น และประเด็ น ยุ ท ธ
ศาสตร ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ซึ่ ง เป น ทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านของ
รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐในระยะเวลา 4 ป โดยเพิ่มเติมยุทธศาสตร
การพัฒนา และบทบาทภาคสวนตาง ๆ ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น

(2.2) แผนการลงทุนโครงการขนาดใหญ (Mega Projects) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 รับทราบแผนการลงทุนในโครงการขนาด
ใหญของภาครัฐ ซึ่งจะดําเนินการในชวงป 2548-2552 โดยมีวงเงินลงทุนรวม
1,701 พันลานบาท จําแนกเปนการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจตางๆ 7 สาขา
ดังนี้
1)

สาขาขนสงมวลชนขนาดใหญ (Mass Transit) ประกอบดวย การ
ลงทุนในระบบรถไฟฟา 7 สายทาง ระยะทาง 277.41 กิโลเมตร วงเงิน
ลงทุนรวม 423,430 ลานบาท

2)

สาขาดานคมนาคมและการขนสง ประกอบดวย การลงทุนในระบบ
ราง ระบบทางหลวงและทางพิเศษ การพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติ
และพัฒนาทาเรือน้ําลึก วงเงินลงทุนรวม 328,612 ลานบาท
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3)

สาขาที่อยูอาศัย โดยดําเนินโครงการบานเอื้ออาทรครอบคลุมพื้นที่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมืองหลัก และเมืองรองในภูมิภาค
จํานวน 450,000 หนวย วงเงินลงทุนรวม 213,793 ลานบาท

4)

สาขาทรัพยากรน้ํา ประกอบดวย การพัฒนาขีดความสามารถของ
ทองถิ่นและชุมชนในการบริหารและจัดการน้ํา การจัดหาและพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงการอนุรักษ
และฟนฟูแหลงน้ํา และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรน้ํา วงเงินลงทุนรวม 200,000 ลานบาท

5)

สาขาการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ วงเงิน
ลงทุนรวม 96,433 ลานบาท

6)

สาขาสาธารณสุข เพื่อใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาศูนยการแพทยเฉพาะทาง
ในส ว นภู มิ ภ าค และการพั ฒ นาการผลิ ต วั ค ซี น กึ่ ง อุ ต สาหกรรมที่ มี
มาตรฐาน วงเงินลงทุนรวม 96,387 ลานบาท

7)

สาขาอื่นๆ ประกอบดวย การลงทุนดานไฟฟาและพลังงาน การสื่อสาร
และการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานเพื่อรองรับ อุต สาหกรรมท องเที่ย ว
วงเงินลงทุนรวม 342,095 ลานบาท

ทั้งนี้แผนการลงทุนโครงการขนาดใหญดังกลาว จะใชเปนกรอบการลงทุน
ในชวง ป 2548-2552 ซึ่งอยูในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดวย

3.2

หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(1)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนกรอบยุทธศาสตรระยะปานกลางที่ชี้ทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศในระยะยาว ที่มุงพัฒนาสู “สังคมที่เขมแข็ง
และมีคุณภาพ” เพื่อความอยูดีมีสุขของคนไทยที่ยั่งยืน โดยจัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นการพัฒนาภายใตเงื่อนไขความจํ าเปนเรงดวนในการพัฒนาประเทศ และ
ความรวมมือของภาคีการพัฒนา (ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะไมเปนแผนจัดสรร
ทรัพยากร โดยการจัดสรรทรัพยากรจะอยูในแผนการบริหารราชการแผนดิน)

(2)

แนวคิดพื้นฐานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงยึด “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา” และยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการ
บริ ห ารและการพั ฒ นาประเทศ ต อ เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9 โดยมี ก าร
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติในแตละยุทธศาสตรของการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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(3)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหความสําคัญกับ การสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม (Collaborative Effort) ในทุกระดับ ภายใตหลักการที่สําคัญ
คือ การรวมคิด รวมทํา และรวมผลักดัน ตามบทบาทและความรับผิดชอบของแตละ
ภาคสวนที่มีความสัมพันธและบูรณาการ ดังนี้
(3.1) ตองเนนบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชน รวมทั้งสภาที่
ปรึกษาฯ ตั้งแตเริ่มตน
(3.2) ภาคเอกชน ตองเขามีสวนรวมตั้งแตตน
(3.3) ภาคราชการมีกลไกการประสานงานตามปกติ และไดเริ่มดําเนินการแลวใน
กระบวนการ ยกรางกรอบวิสัยทัศนในมุมมองของภาคราชการ

(4)
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหความสําคัญกับการสรางภูมิคุมกันและสรางมูลคาเพิ่มให
ทุนสําคัญที่มีอยูในสังคมไทย คือ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับประเทศ เพื่อให
สามารถปรับตัวไดอยางรูเทาทันสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

องคประกอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

สวนที่ 1 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และบริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลก 5 ประการ
ได แ ก ความเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ การเงิ น โลก การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค
สวนที่ 2 การปรับตัวของประเทศไทย โดยนําทุนสําคัญของประเทศที่มีอยู ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคม ทุนมนุษย ทุนความรู และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งใน
ระดั บ ครั ว เรื อ น ชุ ม ชน และระดั บ ประเทศ มาใช ป ระโยชน แ ละสร า งภู มิ คุ ม กั น เพื่ อ
เตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก บนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
สวนที่ 3 Theme ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เนนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยการสรางสรรคสังคมและเศรษฐกิจใหกาวไปสูสังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge-Based Society)
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (เกษตร อุตสาหกรรม บริการ โครงสรางพื้นฐาน และ
โลจิสติกส รัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจมหภาค)
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(2) การปรับโครงสรางสังคม
สถาบันทางสังคม
ทุนทางสังคม
โครงสรางพื้นฐานทางสังคม (การศึกษา สาธารณสุข)
(3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทรัพยากรน้ํา ดิน ปา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ มลภาวะ เทคโนโลยีการผลิตสะอาด)
(4) การบริหารจัดการที่ดี (กฎระเบียบภาครัฐ กระบวนการประชาสังคม ประชาธิปไตย)
สวนที่ 5 บทบาทของภาคีการพัฒนา ไดแก ชุมชน/ผูนําชุมชน/ปราชญชาวบาน สภาที่ปรึกษาฯ
ภาคเอกชน ภาคราชการ สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย องคกรอิสระ
5

แผนการดําเนินงานตอไป

5.1

การยกรางกรอบวิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

5.2

(1)

จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมในระดับภาคทั้ง 4 ภาค ใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย
สังคม 4 กลุม คือ สังคมแขงขัน สังคมฐานานุภาพ สังคมพอกินพอใช และสังคมดอย
โอกาส เพื่อรวมกันประเมินสถานการณทุนของประเทศที่มีอยูในทุกระดับ และรวมกัน
สะท อ นความต อ งการของคนในพื้ น ที่ ต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาในระยะแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 10

(2)

ประมวลและสังเคราะหผลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นในทุกระดับที่ผานมา เปน
“วิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” ที่เกิดจากการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในสังคมอยางแทจริง เพื่อเสนอคณะกรรมการ สศช. พิจารณา
ทั้งนี้ ขั้นตอนนี้ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2548

การยกรางรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(1)

จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการยกร า งแผนในแต ล ะยุ ท ธศาสตร เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ลึ ก ใน
ประเด็นนโยบายและยุทธศาสตรเฉพาะเรื่อง รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ระดมการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนของสังคม ในการสังเคราะหเปน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่ไดรับการยอมรับรวมกัน

(2)

จั ด ประชุ ม ระดั บ ชาติ เพื่ อ ระดมการมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว นเกี่ ย วกั บ “ร า ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 10” ในการประชุมประจําป 2549 ของ สศช. ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการไดภายในเดือนมิถุนายน 2549
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5.3

การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(1)

ปรับปรุง “รางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” ตามผลที่ไดจากการประชุมประจําป 2549
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายในเดือน
สิงหาคม 2549

(2)

กราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10”
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2549
<รายละเอียดตามแผนภาพที่แนบ>

6

งบประมาณดําเนินการ

ประกอบดวยคาใชจาย 2 สวน คือ

6.1

คาใชจายในการระดมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา โดยเฉพาะในระดับภาค 4
ภาค และสวนกลาง ในขั้นตอนการจัดทําวิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรการพัฒนาหลักของ
แผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 10

6.2

ค า ใช จ า ยในการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเฉพาะเรื่ อ ง ซึ่ ง ประกอบด ว ยการ

ศึกษาวิจัยเชิงลึก และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สศช. ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 5 ลานบาท
เทานั้น ซึ่งหากไมเพียงพอ สศช. จะขอรับการจัดสรรเพิ่มจากงบกลางในปงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2549 ที่ไดจัดสรรวงเงินไวแลวจํานวน 27,200 ลานบาท
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กลไกการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

7.1

กลไกระดับนโยบาย
(1)

คณะรัฐมนตรี เปนผูพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554)

(2)

สภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ เป น ผู พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ต อ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ตามที่กําหนดไวในมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
และมีสวนรวมในกระบวนการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ในทุกระดับ

(3)

คณะกรรมการ สศช. เป น ผู กํ า กั บ นโยบายและให ค วามเห็ น ชอบการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม
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7.2

8

กลไกระดับสํานักงานฯ
(1)

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ทําหนาที่ยกรางแผนฯ และประสาน
ระดมความคิดเห็นกับทุกภาคสวน

(2)

คณะทํางานดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคสวน
ตาง ๆ การดูแลดานการเงิน และการประชาสัมพันธแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนตน

ประเด็นเพื่อหารือ

เพื่อโปรดใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตอแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ดังนี้
8.1

กรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

8.2

องคประกอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

8.3

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ รวมทั้งกลไกการจัดทําแผนฯ

ทั้งนี้ เพื่อ สศช. จักไดรับไปดําเนินการตอไป
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มติที่ประชุม

