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ระเบียบวาระที่ 1

: เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1. รศช.-สมเจตนฯ กลาวเปดประชุมและแจงตอที่ประชุมวา การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ในวันนี้เปนการประชุมครั้งแรก โดยไดรับเกียรติจากทานเลขาธิการฯ ในฐานะที่ปรึกษา
คณะกรรมการ เขารวมประชุมดวย ในการนี้จึงใครขอเรียนเชิญทานเลขาธิการฯไดมอบนโยบาย และ
แนวทาง ในการทํางานเพื่อคณะกรรมการฯจะไดรับไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ให
แลวเสร็จทันตามกําหนดตอไป
2. ลศช. ไดมอบนโยบายตอแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใน 3 เรื่องที่สําคัญ ดังนี้
2.1

การสรางความเขาใจรวมกันในเรื่องแนวทางการทํางานของคณะกรรมการฯ ลศช. ได
กลาวตอที่ประชุมวา การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นั้นสอดคลองกับ
การแบงภารกิจภายในสํานักงานฯ โดยมอบหมายให รศช.-สมเจตนฯ ซึ่งเปนรองเลขาธิการฯที่
อาวุโส และสามารถประสานการทํางานกับทุกสายงานภายใน สศช. ไดเปนอยางดี เขามาเปน
หลั กในการบู รณาการทํ างานของคณะกรรมการฯ เพราะการจั ดทํ าแผนฯ 10 ไม สามารถ
ดําเนินการโดยสํานักหนึ่งสํานักใดได เปนงานที่ตองการการมีสวนรวมของทุกฝายเปนอยางมาก
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการจัดทําแผนฯ 10

2.2

หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะมีขอเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 3 ขอหลัก คือ
(1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนแผนยุทธศาสตร ที่ใหความสําคัญอยางมากกับการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งที่ผานมา สศช. ไดทํากิจกรรมที่เปนการระดมการมีสวนรวม
ไปในสองสวนแลว คือ สวนแรก การจัดประชุมประจําป 2548 เมื่อเดือนมิถุนายน ที่เนน
การชี้ประเด็นหลักของ 5 บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย สวนที่สอง สายงาน
รศช.-กิติศักดิ์ฯ จัดเวทีใน 108 หมูบาน เพื่อตรวจสอบวาความเขาใจของสวนกลางในการ
เปลี่ยนแปลงใน 5 บริบทของประเทศไทยกับประชาชนระดับฐานรากมีความแตกตางกัน
อยางไร ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการมีสวนรวมในระดับชุมชน
(2) ความแตกต างของแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 10 กั บแผนฯ ที่ ผานมา เมื่ อเปรียบเที ยบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะมีความแตกตางใน 2 ประการ คือ
ประการแรก ดานกระบวนการของแผนฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมี Intensive มาก
ขึ้น ในเรื่องของ Participatory Process ประการที่สอง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะให
น้ําหนักไมมากนักในเรื่องของ เปาหมาย แผนงานและโครงการ แตพยายามที่จะสรางความ
สมดุลในบทบาทและความรับผิดชอบของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในแผนฯ
(3) ยึ ดหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ในการบริ หารและการพั ฒนาประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงยึดเศรษฐกิจพอเพียงเปน ”ปรัชญาหลัก” ของแผนฯ ที่เนน
ในเรื่องของภูมิคุมกัน และความสมดุลของการพัฒนาประเทศ ทั้งดานทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาปรับใหสอดคลองตอ
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 บริบท โดยในการวางยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะเปด
โอกาสใหภาคีในทุกภาคของสวนสังคมเขามามีสวนรวม เพื่อใหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
เปนแผนฯ ที่สะทอนความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง และรัฐบาลก็สามารถใช
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ประกอบการจัดทํานโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในระยะตอไปได
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เพราะฉะนั้น เมื่อสายงาน รศช.-กิติศักดิ์ฯ ที่รับผิดชอบการระดมความเห็นใน 108 หมูบาน ไดสรุปและ
สังเคราะหผลเสร็จ สํานักงานฯ ควรเรงจัดเวทีระดมความเห็นในระดับภาคครั้งที่ 2 โดยทํางานพรอมกัน
ทั้ง 2 สวน คือ สวนของการจัดกระบวนการระดมความเห็น และสวนที่เปนองคความรู เพื่อยกรางกรอบ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยประมวลและสังเคราะหผลจากขอมูลตางๆ ที่ สศช. ไดทํามา ซึ่ง
คาดวาภายในเดือนตุลาคมนี้ สศช. ตองสามารถบอกตอสาธารณะไดวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีกรอบ
ทิศทางอยางไร มีขอเหมือน หรือขอแตกตางจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 อยางไร
3. ประธานคณะกรรมการฯ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องวิวัฒนาการของการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติที่ผานมาวา ในชวงแรกของการจัดทําแผนฯจะเนนในเรื่องที่ไมซับซอนนัก เปนเรื่องการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก ตอมาเปนเรื่องของมิติเศรษฐกิจ และไดขยายกรอบถึงมิติทางสังคม
จนกระทั่งถึงมิติของความยั่งยืน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งจะเปนประโยชนกับการวางกรอบแนวคิด
และหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ตอไป
4. ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

: เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 .1

: คําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดทํ าแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10

1. ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ลศช. ไดมีคําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ 246/2548 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 แตงตั้ง “คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10” โดยมี ลศช. เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รศช.-สมเจตนฯ เปนประธานคณะกรรมการ รองเลขาธิการฯทุกทาน เปนรองประธานกรรมการ
กรรมการประกอบดวย ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน และผูอํานวยการสํานัก และมีผอ.สปผ.
ผอ.สสค.ผอ.สศม. เปนกรรมการและเลขานุการรวม เพื่อยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ใหเสร็จทันกําหนด รวมทั้งประสานภาคีการพัฒนาในทุกภาคสวน ในการระดม
ความเห็นเพื่อใชประกอบการยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และใชเปนกรอบยุทธศาสตรในการ
พัฒนาประเทศ
2. ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 .2

1.

: ผลสรุปการประชุมหารือระหวาง สศช. และ

สป. เรื่ อ ง
“แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)”

ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานตอประชุมวา สภาที่ปรึกษาฯชุดใหมไดขอเขาพบประธาน กก.สศช.
และผูบริหาร สศช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 เพื่อหารือแนวทางในการทํางานรวมกันกับ สศช.
โดยเฉพาะประเด็นการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ตั้งแตตน ซึ่งประชุม
มีความเห็นรวมกันวา ในการทํางานทั้งสองหนวยงานควรเปนการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสภา
ที่ปรึกษาฯ จะเปนกลไกสะทอนความหวงใย และความตองการของภาคประชาชน ซึ่ง ลศช. ได
มอบหมายฝายเลขานุการฯ ใหดําเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1) รายงานความกาวหนาการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เสนอ กก.สศช. ทุกเดือน และสําเนาสงใหสภาที่ปรึกษาฯทราบดวย 2)
ในการระดมความเห็นระดับภาค/อนุภาค/ระดับชาติ ใหประสานแจงสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อเขารวม
สังเกตการณทุกครั้ง และ3) การศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อจัดทํารายละเอียดของแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใหประสานสภาที่ปรึกษาฯ ทราบดวย
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2. ความเห็นเพิม่ เติมของ ลศช.
ลศช. ไดใหความเห็นเพิ่มเติมแกที่ประชุมวา ในการประชุมหารือรวมกันระหวางสภาที่ปรึกษาฯ
และ สศช. นอกเหนือจากมติที่ประชุมซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดแจงใหทราบแลว ยังมีประเด็นหลักที่
ไดมีการตกลงรวมกัน ไดแก
2.1 สศช. ใหความสําคัญกับเรื่องบริบทของการเปลี่ยนแปลง และความสมดุลตามแนว
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยสมดุ ล ทั้ ง ในแง ข องสั ง คม เศรษฐกิ จ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเนนเรื่องภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจใน
ประเทศเพื่อใหสอดรับกับสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งในสวนนี้ประธานสภาที่ปรึกษาฯ
ก็เห็นดวย
2.2 อยางไรก็ตาม ดร.พิสิษฐฯ สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ใหความเห็นวา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ควรชี้นําถึงการจัดสรรทรัพยากรดวย และควรนํา mega projects มาใสในแผนฯ ซึ่ง ลศช. ได
ชี้แจงไปแลววา mega projects จะปรากฏอยูในแผนการบริหารราชการแผนดิน และจะเปน
กรอบการลงทุนโครงการขนาดใหญในระยะ 5 ป (พ.ศ.2548-2552) ซึ่งรัฐบาลไดอนุมัติกรอบ
วงเงินลงทุนในเบื้องตนไปแลว สวนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะคํานึงถึงการพัฒนาที่ใหเกิด
ความสมดุลและการสรางภูมิคุมกัน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก และ
จะไม เ ปน แผนจั ด สรรทรั พ ยากร เนื่อ งจากการจัด สรรทรั พ ยากรจะอยู ใ นแผนการบริห าร
ราชการแผนดิน (พ.ศ.2548-2552) อยูแลว
3. ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

: เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.1

: แนวทางการยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

1.

ฝ ายเลขานุ การฯ ได นํ าเสนอสาระใน 5 ส ว น ที่ เกี่ ย วข องกั บแนวทางการยกร างแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ 10 สรุปไดดังนี้
1.1 ความกาวหนากระบวนการจัดทําแผน 10 ซึ่งมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ไดแก กระบวนการ
ระดมความคิดเพื่อจัดทําวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ การยกรางรายละเอียดยุทธ
ศาสตร ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 และขั้ น การอนุ มั ติ แ ละประกาศใช แ ผนพั ฒ นาฯ
ฉบั บ ที่ 10 ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ใ นขั้ น ตอนที่ 1 คื อ กระบวนการระดมความคิ ด เห็ น ได มี
ความกาวหนาไปคอนขางมาก โดยสํานักงานฯ ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นใน 4 ระดับ
ดังนี้ 1) การจัดระดมความคิดเห็นในระดับกระทรวง ในเดือนมีนาคม 2548 2) การระดม
ความคิดเห็นระดับภาค 4 ครั้ง ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2548 3) การจัดประชุม
ประจําป 2548 ซึ่งถือเปนเวทีระดับประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2548 และ 4) การระดม
ความคิ ด ในระดั บ ชุ ม ชน ที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ในเดื อ นกั น ยายน 2548 ทั้ ง นี้ ยั ง เหลื อ
กิจกรรมที่ตองดําเนินการอีก 1 เรื่อง คือ การระดมความเห็นระดับภาคครั้งที่ 2 ซึ่งตองแลว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน โดยผลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นในระดับตาง ๆ และผล
การติ ดตามประเมิ นผลแผนพั ฒนาฯ ฉบั บ ที่ 9 จะเป น ข อ มู ล ประกอบการยกร า งกรอบ
วิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ตอไป

1.2
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ความเชื่อมโยงระหวางแผนการบริหารราชการแผนดินกับแผน 10 ฝายเลขานุการฯ
ไดนําเสนอวา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จัดทําขึ้นภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม ซึ่งครอบคลุมกวางขวางกวาแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2548-2551) ที่เกิด
จากการมีสวนรวมของภาครัฐเพียงฝายเดียว โดยแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
วิ สั ย ทั ศ น และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 จะมี ค วามสอดคล อ ง
เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งเปนทิศทางการปฏิบัติงานของรัฐบาลและ
หนวยงานภาครัฐในระยะเวลา 4 ป โดยเพิ่มเติมยุทธศาสตรการพัฒนา และบทบาทภาค
สวนตางๆ ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น

1.3

กรอบเคาโครงแผนพั ฒนาฯ ฉบับ ที่ 10 ประกอบดวย 5 สว น คื อ สวนที่ 1 กลาวถึง
วิ สั ย ทั ศ น จุ ด มุ ง หมาย และบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงของโลก 5 ประการ ส ว นที่ 2
นําเสนอสาระในเรื่องการปรับตัวของประเทศไทย 3 ดาน คือ รูเรา รูรอบดาน และรูรอบโลก
สวนที่ 3 กลาวถึงปรัชญาและหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก การสรางฐานเศรษฐกิจที่
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน การสรางมูลคาสินคาและบริการจากฐานความรู การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมเชิงรุก และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค สวนที่ 4 เปนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม ใน 4 เรื่ อ งหลั ก คื อ การปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ สู เศรษฐกิ จ
ฐานความรู การปรับโครงสรางสังคมสูสังคมการเรียนรู การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดี สวนที่ 5 เปนเรื่องบทบาทของทุกภาคีการพัฒนา
ที่จะเขามามีสวนรวมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไปสูการปฏิบัติ ไดแก ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

1.4

แผนการดํ า เนิ น งานในช ว งต อ ไป เป น ขั้ น การยกร า งรายละเอี ย ดยุ ท ธศาสตร ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยการยกราง
รายละเอียดนั้น สามารถตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบยกรางแผนในแตละยุทธศาสตร
ศึกษาวิจัยเชิงลึกเฉพาะเรื่อง รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมการมีสวนรวมของผู
ที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวนของสังคม ในการสังเคราะหเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศที่ ไ ดรับการยอมรับ รว มกัน
ผลของการดํา เนิ นงานในขั้ นตอนนี้ คือ “ราง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” ที่จะไดมีการนําเสนอในการประชุมประจําป 2549 ของ สศช. ใน
เดือนมิถุนายน 2549 โดยจะไดมีการปรับปรุงรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ตามผลที่ไดจาก
การประชุมประจําป 2549 และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ในเดือนสิงหาคม 2549 จากนั้นจะนําขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ตอไป

1.5

งบประมาณ จะมี 2 สวน คือ คาใชจายในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในระดับภาค 4
ภาคและการจัดสัมมนาในสวนกลาง และคาใชจายในการจัดทํายุทธศาสตรเฉพาะเรื่อง ซึ่ง
รวมถึงการศึกษาวิจัยเชิงลึกและการจัดประชุมระดมความเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ

1.6

กลไกการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 แบงไดเปน 2 ระดับ คือ กลไกระดับนโยบาย
อันไดแก คณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2554) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ไดเริ่มเขามามีสวนรวม จะเปน
ผูพิจารณาใหความเห็นตอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งเปนไปตามมาตรา 89 ของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 และคณะกรรมการ สศช. เปนผูกํากับนโยบายและใหความเห็นขอเสนอแนะตอ
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การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพั ฒนาเฉพาะเรื่ องขึ้ น ตามความเหมาะสม สํ า หรั บ กลไกอี ก ระดั บ คื อ กลไกระดั บ
สํานักงานฯ ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ทําหนาที่ยกราง
แผนฯ และประสานกับทุกภาคสวน นอกจากนี้ ยังสามารถตั้ง คณะทํางานเพื่อดําเนินกิจกรรม
ตางๆ อาทิ การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคสวนตางๆ การดูแลดานการเงิน และการ
ประชาสัมพันธแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนตน
2.

ความเห็นทีป่ ระชุม
ที่ประชุมไดใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใน
เรื่องกรอบเคาโครง แผนการดําเนินงาน งบประมาณดําเนินงาน รวมทั้งกลไกการจัดทําแผนฯ ดังนี้
2.1 หลักการพื้นฐานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(1) ที่ประชุมเห็นวา ถากําหนดใหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนแผนระยะยาว ประเด็นการ
พัฒนาที่เกี่ยวของในแผนควรเปนเรื่องทีม่ ีความสําคัญในระยะยาว ซึ่งตองพิจารณาวา
ในระยะยาว มีเรื่องอะไรที่ตองเตรียมดําเนินการ เพื่อใหบรรลุผลใน 10-20 ป
นอกจากนี้ แนวทางการนําเสนอของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ควรมีลักษณะคลายคลึง
กับสมุดปกขาว หรือลักษณะอื่นที่แตกตางไปจากเดิมที่เปนกึ่งกฎหมาย
(2) แนวคิดพื้นฐานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ในการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยจําเปนตองสรางความรู ความเขาใจในแนวคิด
ของปรัชญาดังกลาวใหกวางขวาง เพื่อผลักดันสูการปฏิบัติไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
(1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีกรอบระยะเวลายาวกวาแผนการบริหารราชการแผนดิน
โดยมุงประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ และไมใหน้ําหนักมากในเรื่องเปาหมาย
รายยุทธศาสตร รวมทั้งการใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน โครงการและการ
จัดสรรทรัพยากร
(2) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการ
แผนดิน ซึ่งเปนทิศทางการปฏิบัติงานของรัฐบาล และหนวยงานภาครัฐภายใน
ระยะเวลา 4 ป โดยเพิ่มเติมยุทธศาสตรการพัฒนา และบทบาทภาคสวนตางๆ ให
ครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น
(3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จัดทําขึ้นภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ซึ่ง
ครอบคลุมกวางขวางกวาแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.2548-2552) ที่เกิด
จากการมีสวนรวมของภาครัฐเพียงฝายเดียว
2.3 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(1) ที่ประชุมเห็นวา สํานักงานฯ ไดดําเนินการไปมากพอสมควร ทั้งการประเมินผลแผนฯ 9
การระดมความคิดกับ 20 กระทรวง การประเมินผลภาค การประชุมประจําป และการ
ระดมความคิดกับระดับชุมชนที่เพิ่งเสร็จสิน้
ดังนั้น เปาหมายการจัดทํารางกรอบ
วิสัยทัศน ทิศทาง และยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อแลวเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2548 ก็อยูในวิสัยที่จะทําได

(2)

(3)

(4)

(5)
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การระดมความคิดในระดับภาคทั้ง 4 ภาค ครั้งที่ 2 โดยใหครอบคลุม 4 กลุมสังคม ควร
ตองมีการกําหนดทีมงานที่จะดูแลกระบวนการที่จะไประดมความคิด โดยจะมุงที่พื้นที่/
ภาค และมีองคประกอบผูเขารวมครอบคลุมกลุมสังคมทั้ง 4 กลุม พรอมนี้ที่ประชุมให
ขอสังเกตวา ถาจัดเปนภาพรวมทุกกลุม ตองระวังในเรื่องที่บางกลุมอาจครอบงําทาง
ความคิดในทีป่ ระชุม ทําใหบางกลุมไมคอยแสดงความคิดเห็น
ที่ประชุมเสนอวาภาคีการพัฒนาที่จะเขามามีสวนรวมระดมความคิดเห็นในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ควรประกอบดวย 6 กลุม ไดแก กลุมผูนําชุมชน/ปราชญชาวบาน
(คณะกรรมการสภาผูนาํ ชุมชน) สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภาคเอกชน
ซึ่งรวมถึงสภาวิชาชีพตางๆ ภาคราชการ สถาบันการศึกษา และองคกรอิสระ ซึง่ ควร
ตองมีการจัดเวทีที่เปนการหารือเฉพาะของแตละกลุมอยางใกลชดิ
รศช.-กิติศักดิฯ์ ไดใหขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นระดับชุมชน 108 หมูบาน
เพิ่มเติมวา สายงานไดนําโจทยที่ ลศช. ไดมอบหมายไปหารือใน 3 เรื่อง คือ 1) การรับรู
ขอมูลพื้นที่ใน 5 บริบทการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร 2) การเตรียมตัวหรือบทบาทของ
ชุมชนในการที่จะดูแล หรือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร และ 3) ปจจัยภายนอก
อื่นๆ ที่ชุมชนเห็นวาจะเขาไปกระทบ ซึ่งขอคนพบคือ ชุมชนมีการรับรูใน 5 บริบทที่แตละ
ระดับการรับรูแตกตางกัน ในกลุมที่เปนพื้นที่ที่คอนขางกึ่งเมืองความรับรูจะคอนขางดี
ขณะที่ชุมชนที่อยูไกลออกไป การรับรูจะจํากัดวงเฉพาะเรื่องที่เขามีผลกระทบโดยตรง
ในแงบทบาทของแตละภาคสวนก็มคี วามแตกตางกัน โดยในชนบทพบวา ทุนทางสังคม
ความเหนียวแนนของการรวมกลุม จะพบไดคอนขางมาก ในการรวมกิจกรรมที่เปนกลุมใน
ระดับของชุมชน ในระดับของเมืองมีคอนขางนอย ไมคอยเห็นภาพชัดเจนนัก สําหรับปจจัย
จากภายนอกทีเ่ ขาไปกระทบชุมชน มีบางเรือ่ งที่โยงกับนโยบายรัฐบาลทีส่ ะทอนออกมา เชน
นโยบายกองทุนฯ พบวา บางสวนเปนประโยชน แตบางสวนการบริหารจัดการของคนที่เปน
สมาชิกกองทุนฯยังไมไดใชประโยชนจากโอกาสนี้อยางเต็มที่นัก เชน มีการเวียนหนี้ มีการ
นําไปใชที่ไมกอ ใหเกิดรายไดบาง และสําหรับ SML ในหลายพื้นทีไ่ ดมีการเตรียมตัวไว และ
คาดหวังตรงนีค้ อนขางสูง แตวาความเขาใจอาจจะยังไมชดั เจนนัก ทั้งนีส้ ายงานจะประมวล
ขอคนพบเพื่อนําเสนอ ลศช.กอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการ สศช. ในวันที่ 17 ตุลาคม 2548
เพื่อทราบตอไป
รศช.-อุทิศฯ ไดใหขอสังเกตวา แนวนโยบายการพัฒนาภาคและเมืองซึ่งเดิมเปน
เครื่องมือการกระจายความเจริญสูภูมิภาค เสริมสมรรถนะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางมีทิศทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเปาหมายดานรูปแบบ ระบบการพัฒนาพื้นที่และ
ชุมชน ตลอดจนเครือขายบริการพื้นฐาน ใหมีการพัฒนาที่สมดุลทั้งในระดับภาคและ
เมืองนั้น จําเปนที่จะตองนํามาทบทวนใหเกิดกลไกการสนับสนุนทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อยางสอดคลองกับแนวนโยบายดานอื่นๆ ที่กลาวมาแลว
ดังนั้น ในการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จําเปนจะตองศึกษาพัฒนาชุมชนทั้ง
ชุมชน ชนบท และชุมชนเมือง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนในระดับภาค เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดอยางสอดคลองกันทางพื้นที่ทั้งประเทศ
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2.4

2.5

3.

องคประกอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(1) เปาประสงคของการพัฒนาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 คือการสรางภูมิคุมกัน สราง
ภูมิตานทาน การสรางความสมดุลใน 4 ดาน คือเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะเปนเสาหลักของการพัฒนาในระยะตอไป
(2) แนวทางในการกําหนดประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะแตกตางไปจาก
แผนฯที่ผา นมา โดยการกําหนดประเด็นจะเริ่มมองใน 2 มิติ คือมิตทิ ุนและมิตขิ องระดับ
พื้นที่ โดยทุนจะประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมิติพื้นทีแ่ บงเปน 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับ
ชุมชน และระดับครอบครัว/ครัวเรือน โดยใหสายงานทีเ่ กี่ยวของกําหนดวา ทุนแตละดานใน
แตละระดับคืออะไร ปญหาทีก่ ําลังเผชิญคืออะไร และจําเปนตองปรับตัวอยางไร รวมทั้งผู
มีสวนเกี่ยวของคือใคร และจะสามารถเขามีสวนรวมไดอยางไร พรอมนีข้ อเพิ่มเติมประเด็น
ในเรื่องชุมชนเมืองใหญ แตไมมุงเนนในเรื่องการพัฒนาทางกายภาพเพียงอยางเดียว
แผนการดําเนินงาน
(1) แถลงขาวเรื่อง “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10” ตอสาธารณะ : พฤศจิกายน 2548
(2) ศึกษาวิจัยเชิงรุกเฉพาะเรื่อง : พฤศจิกายน 2548 เปนตนไป
(3) ระดมความคิดเห็นระดับภาคครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2548
(4) ประมวลสังเคราะหผลจากการระดมภาคและกลุมเปาหมายในสวนกลาง : มกราคม 2549
(5) จัดทํารางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : มกราคม-พฤษภาคม 2549
(6) นําเสนอรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในการประชุมประจําป : มิถุนายน 2549

มติที่ประชุม
3.1 มอบหมายสายงานและสํานักที่เกี่ยวของ จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่ วกับทุนทั้ง 3 ลักษณะ
ตามความเห็นที่ประชุม ดังนี้
 ทุนทางเศรษฐกิจ : มอบหมาย สายงาน รศช.-อาคมฯ โดยมี ผอ.สศม. เปนแกนประสาน
 ทุนทางสังคม : มอบหมาย สายงาน รศช.-กิติศักดิ์ฯ โดยมี ผอ.สสค.เปนแกนประสาน
 ทุนทรัพยากรธรรมชาติฯ : มอบหมาย สายงาน รศช.-สันติฯ โดยมี ผอ.สทว. เปนแกน
ประสาน
3.2 มอบหมายสายงาน รศช.-สันติฯ และสายงาน รศช.-อุทิศฯ โดยมี ผอ.สปผ. เปนแกน
ประสานในการจัดระดมความคิดเห็นระดับภาคครั้งที่ 2
3.3 มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ จัดทํารายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งตอไป
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เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

(นางสาวประสพสุข ทรงผาสุก)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว.
ผูจดรายงานการประชุม

(นางนิตยา กมลวัทนนิศา)
ผูอํานวยการสํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
กรรมการและเลขานุการรวม
ผูตรวจรายงานการประชุม

