แผนภาพความเชือ่ มโยงกลไก และกระบวนการของแผนชาติสแู ผนระดับพืน้ ที่

การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน
และแผนระดับอื่นๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่เสนอ
ตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกัน และจัดทําเปนแผนการ
ลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะดานที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร ประเด็น
พัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เขากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน และแผนระดับตางๆ จัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม โดยบูรณาการสาระสําคัญ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกัน รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนทองถิ่นภายใตแนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชนนําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบ
การจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ

วารสาร
ปปท
ที่ ๔๘ ฉบั
ฉบบท
บที่ ๔ ตลาคม
ตุลาคม - ธัธนวาคม
นวาคม ๒๕๕๔

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
บทบรรณาธิการ
เลขาธิการฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการฯ นางเพ็ญจา ออนชิต
นางสุวรรณี คํามั่น
นายปรเมธี วิมลศิริ
นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร ผะเอม
นางสาวลดาวัลย คําภา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
นางนิตยา กมลวัทนนิศา
นางชุตินาฏ วงศสุบรรณ
นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร
นายภูมิใจ อัตตะนันทน
นางวนิดา มหากิจ
นางสาวสุมาลี เดชานุรักษนกุ ูล
นายไพโรจน โพธิวงศ
บรรณาธิการบริหาร
นางสาวภารณี วัฒนา
บรรณาธิการผูพิมพโฆษณา
นางภาณี ชนาธิปกรณ
กองบรรณาธิการ

ฝายจัดการ

นางสาวประสพศรี รักความสุข
นางสาววีณา เตชะพนาดร
นางภาณี ชนาธิปกรณ
นางนิสวันต พิชญดํารง
นายธีระพงษ มาลัยทอง
นางสาววัชรี พุมทอง
นายสุรพล สวนขยัน
นายธีระพงษ มาลัยทอง

ฝายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ์ ฤทธิแปลก

วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรความรูดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศแกสาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเปนสื่อกลางในการรายงาน
ความเคลื่อนไหว สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมใหผูอานทราบขอเท็จจริงอยาง
ถูกตองกับสถานการณ

ออกแบบและพิมพที่
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด
โทร. ๐-๒๙๐๓-๘๒๕๗-๙
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บรรณาธิการ
ภายหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙)
ประกาศใชอยางเปนทางการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) จะไดเริ่มขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสําคัญและยุทธศาสตรของแผนสูการปฏิบัติ
เนื่องจากตระหนักดีวา ภาคสวนตางๆ คาดหวังเปนอยางสูงที่จะเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
บั ง เกิ ด ผลอย า งเป น รู ป ธรรม และสามารถผลั ก ดั น การพั ฒ นาประเทศไปสู  วิ สั ย ทั ศ น แ ละ
เปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดร. อาชว เตาลานนนท กรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ไ ด ใ ห
สั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ มุ ม มองต อ การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ และป จ จั ย สํ า คั ญ
ที่จะสงผลใหการขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
ดําเนินงานตอไป
แนวทางสําคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ เปนการเปด
โอกาสใหภาคีการพัฒนาตางๆ มีสวนรวมในการขับเคลื่อน วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้
จึงมุงถายทอดสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับบทบาทในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ของภาคีการพัฒนา กรณีตัวอยางความสําเร็จทั้งภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชน รวมทัง้ ทําความรูจ กั กับการบริหารงานจังหวัดและกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
และการมีสวนรวมของสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยของประเทศ ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสูระดับพื้นที่และใชความรูเปนฐานสําคัญ
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา สาระในวารสารเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๔
เรื่อง “ภาคีการพัฒนา...พลังขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ” จะสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหกับภาคีการพัฒนาสามารถ
เขามามีสวนรวมไดอยางเหมาะสมตอไป
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สาระในเลม
สัมภาษณพิเศษ : ดร.อาชว เตาลานนท กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นํ า เสนอมุ ม มองของ ดร.อาชว เตาลานนท กรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการยกรางแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ โดยเฉพาะในสวนของการบริหารจัดการแผนฯ สูการปฏิบัติ ในประเด็น
การบริหารจัดการที่จะนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ และปจจัยสําคัญที่จะสงผล
ให ก ารขั บ เคลื่ อ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และต อ งดํ า เนิ น การให เ กิ ด ขึ้ น
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

เรื่องเดนประจําฉบับ :
ภาคีการพัฒนา...พลังขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูก ารปฏิบตั ิ : กรณีศกึ ษาการพัฒนา
สูสังคมสีเขียว
นําเสนอกรณีตัวอยางบทเรียนความสําเร็จในการขับเคลื่อน
ของภาคีตางๆ ในระยะที่ผาน ทั้งบทเรียนความสําเร็จในการพัฒนาสังคม
สี เ ขี ย วของชุ ม ชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และภาคเอกชน เพื่ อ
วิ เ คราะห ห าป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและนํ า มา
ปรับใชใหเหมาะสมกับบทบาทของแตละภาคีเพือ่ ใหกระบวนการมีสว นรวม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาบรรลุผล

บทความประจําฉบับ
ทําความรูจักกับ “การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ” กลาวถึงพัฒนาการของการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แนวคิด กลไกการดําเนินงาน และ
เครือ่ งมือการพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด ปญหาอุปสรรคตางๆ และขอเสนอแนะ
ในการใชระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแกปญหาและเชื่อมโยง
การพัฒนาจากประเทศสูพื้นที่
สถาบันการศึกษากับการปรับทิศทางการพัฒนาสูชุมชน นําเสนอ
การปรับบทบาทของสถาบันการศึกษาจากเดิมที่เปนการถายทอดความรูเพื่อการพัฒนาใหแกชุมชนโดยคณาจารย เปนการใหนิสิต นักศึกษา
ไดมีโอกาสถายทอดความรูที่ไดเรียนมาใหเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนโดยลงพื้นที่จัดทําโครงการพัฒนาในรูปแบบตางๆ สงผลใหนิสิต
นักศึกษานําความรูที่ไดเรียนมาไปใชในการแกปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพของคนในชุมชนใหดีขึ้น
กรอ. กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ นําเสนอความเปนมาของคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ผลงานที่ผานมาทั้ง กรอ.สวนกลางและจังหวัด/กลุมจังหวัด และบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการทํางาน
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ต.ค.-ธ.ค. ๕๔
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รวมกับภาครัฐในปจจุบันและแนวทางความรวมมือในอนาคต

คอลัมนพิเศษ
ธุรกิจเอกชนกับการจัดการศูนยการเรียนรู นําเสนอการขับเคลือ่ น
แนวคิด “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคกรธุรกิจผานกรณีศึกษาการจัด
ศูนยการเรียนในสถานประกอบการ ๗ แหงที่เขารวมจัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาในสาขาที่จบแลวมีงานทําทันที แนวทางการ
ดําเนินงานระยะตอไปของศูนยการเรียนรูและความสอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
กลไกการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศบนฐานความรู กลาวถึง
ก า ร นํ า ก า ร วิ จั ย ม า เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ สํ า คั ญ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า โ ด ย
นําเสนอปญหาการวิจัยของไทยในปจจุบัน แนวคิดและบทบาทของหนวยงานวิจัยสําคัญ และนําเสนอปจจัยความสําเร็จในการสรางงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสังคม ทําใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น

ขอมูลชวนรู : วงจร Plan-Do-Check-Act คืออะไร

ใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและโครงสรางของวงจร Plan-DoCheck-Act และการใชประโยชนในการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ทําใหงานพัฒนา
ไปอยางไมสิ้นสุด เปนวงจรที่สามารถนํามาประยุกตใชกับงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑

แนะนําโครงการวิจัย
แนะนํา “โครงการติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจการปกครองไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการจัดทําแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑” ภายใตโครงการพัฒนาขีดความสามารถการดําเนินงานของ อปท. และการมีสวนรวมในการกระจายอํานาจของ
สวนราชการและภาคประชาชน โดยเสนอผลการศึกษาตั้งแตความกาวหนาของการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะ
ที่ผานมา ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะในกาปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต
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สัมภาษณพิเศษ

ดร.อาชว เตาลานนท

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ปจจัยทาทายความสําเร็จการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ
ตฤตณัย นพคุณ ๑

บทนํา
ภายหลังการประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อยางเปนทางการ สศช. จะดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ในเรื่องนี้ ดร.อาชว เตาลานนท กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การยกรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยเฉพาะในสวนของการบริหารจัดการแผนฯ เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญ
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหประสบผลไวอยางนาสนใจ ดังนี้

ความสําคัญของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ไปสูการปฏิบัติ
ประสบการณการทํางานในภาคเอกชนชี้ให
เห็นวา แผนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการนําองคกรไปสู
ความสําเร็จ แผนที่ดี คือ แผนที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง ภาคเอกชนสวนใหญมีแผนกลยุทธในภาพรวมและ
แผนปฏิบัติการประจําป มีผูบริหาร (Chief Executive
Officer : CEO) เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนแผนของ
องคกร ใหความสําคัญการสื่อสารกับพนักงานที่ตองรู
และเขาใจแผนธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษทั เปาหมาย
ที่ กํ า หนด ผู รั บ ผิ ด ชอบ และวิ ธี ก ารบรรลุ เ ป า หมาย
เชน ฝายผลิตจะตองรูปริมาณการผลิตสินคาตอตนทุน
ที่มีอยู หรือฝายขายตองรูยอดขายที่ตองเพิ่ม เปนตน
ทําใหพนักงานรูสึกวาทุกคนมีสวนเกี่ยวของและมีความ
สํ า คั ญ ต อ แผนของบริ ษั ท สร า งความเชื่ อ มั่ น ว า หาก
ดําเนินการตามแผนแลวจะประสบผลสําเร็จ กลาวไดวา
ในภาคเอกชน ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนขององคกรขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลัก ไดแก เจาภาพหลักในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน วิธีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นของพนักงานวาแผนมีประสิทธิภาพและสรางความสําเร็จใหกับบริษัทไดจริง

๑

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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แผนพัฒนาประเทศก็เชนเดียวกัน ประชาชนและภาคสวนตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ มีความคาดหวังไวสูง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นวานําไปสูการปฏิบัติได แต สศช. จัดทําแผนพัฒนาฯ ดวยมุมมองที่เห็นวาเปนกรอบหรือ
ทิศทางชี้นําใหหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของนําไปจัดทําเปนแผนในรายละเอียดตอไป เปนการพิจารณาที่ตางจากความคาดหวังของประชาชน
ที่ตองการให สศช. จัดทําแผนฯ ที่นําไปใชไดอยางเปนรูปธรรมจับตองไดเหมือนในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒
เพราะแผนพัฒนาในระยะดังกลาวเห็นผลสําเร็จที่ชัดเจน
อยางไรก็ตาม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนอีกแผนหนึ่งที่ไดใหความสําคัญการขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติอยางจริงจัง นําเสนอ
หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจนไวเปนสวนหนึ่งของแผนฯ รวมทั้งวิเคราะหปจจัยความสําเร็จไวดวย

ปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสูการปฏิบัติ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ ประกอบดวยปจจัยสําคัญ ดังนี้
๑. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสงเสริมให
ประชาชนและภาคสวนตางๆ มีความเปนเจาของแผนฯ
รวมกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงตองทําใหประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นและใหความสําคัญกับแผนฯ โดยตองจัด
ใหมีการสื่อสารกับสังคมอยางเปนระบบ ทั้งการเผยแพร
ประชาสัมพันธสาระสําคัญโดยใชภาษาที่เขาใจงาย เปนเรื่อง
ที่ทุกคนมีสวนรวมและเปนเจาของ รวมทั้งจัดใหมีเวทีชี้แจง
สรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนรวมกับภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน ประชาชน และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ในการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนรวมกัน ดังเชน
แผนพัฒนาของประเทศจีนหรือเวียดนามที่ไดรับการกลาว
ถึงวามีผลตอการพัฒนาประเทศมาก สวนหนึ่งเปนเพราะ
แผนของประเทศเหลานี้มีพลัง ประชาชนใหความสําคัญกับ
แผนในระดับสูง
๒. การจัดทําคูมือการแปลงแผนฯ สูการปฏิบัติที่งายในการเขาถึงและใชงาน เมื่อแตละภาคสวนนํามาศึกษาแลว รูบทบาท
ของตนและสามารถกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวของ มีบทบาท กระบวนการดําเนินงาน และความสัมพันธกับ
ภาคีตางๆ ในคูมือนี้จะเสนอกรอบการลงทุนในประเด็นการพัฒนาสําคัญ อาทิ การพัฒนาระบบโลจิสติกสที่กําหนดเปนกรอบและแนวทาง
ลงทุน สงผลใหสามารถควบคุมวงเงินงบประมาณและการลงทุนของประเทศมีทิศทาง
๓. การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน ใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน และติดตามประเมิน
ผลสําเร็จได แผนตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจน นําไปสรางความเขาใจกับรัฐบาลและภาคีตางๆ ไดงาย อาทิ การกําหนดเปาหมาย
การเพิ่ ม อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ประเทศไทยที่ จ ะยกระดั บ จากลํ า ดั บ ตํ่ า ไปสู ลํ า ดั บ
ทีส่ งู ขึน้ อยางชัดเจนภายใน ๕ ปขา งหนา โดยขับเคลือ่ น
ไปสู เ ป า หมายดั ง กล า วทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือการกําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ที่ วั ด ได จ ริ ง เช น เพิ่ ม สั ด ส ว น
ค า ใช จ า ยการลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาจาก
ไมนอยกวารอยละ ๑.๐ เปนไมนอยกวารอยละ ๒.๐
ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ เป น ต น เมื่ อ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
ที่ กํ า หนด และผลั ก ดั น ให เ ป น เป า หมายร ว มที่
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ภาคธุรกิจรับรู ทําใหชี้ทิศทางที่มุงไปสูเปาหมายที่กําหนดไวชัดเจน ขณะเดียวกัน การมีเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนจะเปนเครื่องมือกํากับ
ควบคุมการทํางานและการติดตามประเมินผล
๔. การบูรณาการประเด็นการพัฒนาสําคัญสูระดับพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ระดับชุมชน ทองถิ่น หรือจังหวัด ตองมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงตองสงเสริมใหภาคีเหลานี้มีสวนรวม เกิดความเปนเจาของแผนพัฒนาพื้นที่
ของตนเอง มีหนวยงานตางๆ สนับสนุนในการนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปแปลงสูการปฏิบัติ และกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน
๕. การจัดตั้งกลไกกลางเพื่อขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ ในภาพรวม ควรมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งขึ้น
กํากับดูแลการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทําหนาที่อยางตอเนื่องและมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขารวมในทุกมิติ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ เปนผูแทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ควบคูกับ
การมีคณะทํางานขับเคลื่อนเฉพาะดาน

บทบาทของ สศช. ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ

๑. สศช. ตองพิจารณาวาประชาชนเปน “ลูกคาสําคัญ” ที่คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สศช. ตอง
ตระหนักวาลูกคาของ สศช. มีทง้ั ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาคีตา งๆ ทําให สศช. ตองสรางกระบวนการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
อยางเปนขั้นเปนตอนและผลักดันใหผูที่เกี่ยวของนําไปดําเนินการอยางจริงจัง หากนําวงจร Plan-Do-Check-Act มาใชในการขับเคลื่อน
โดยเริ่มจากการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงการปฏิบัติใหเหมาะสม ตองเขาใจองคประกอบทั้ง ๔ ให
ถูกตองและเขาใจจริง สามารถเชื่อมโยงเขาดวยกันใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
๒. สศช. ตองเปนแกนประสาน
การขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การพั ฒ นาสํ า คั ญ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หลายยุ ท ธศาสตร ข องแผน
พั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ โดยเชื่ อ มโยงการ
ดําเนินงานทั้งแนวราบและแนวดิ่งที่เปนการ
โยงภารกิ จ พื้ น ที่ ที่ เ ป น แนวราบกั บ ภารกิ จ
กระทรวงที่เปนแนวดิ่งที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จ
สําหรับติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
ของหนวยงานและประเมินผลสําเร็จของแผน
สําหรับประเด็นการพัฒนาสําคัญที่มีเจาภาพ
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ชัดเจน อาทิ การเขาสูประชาคมอาเซียน สศช. จะทําหนาที่ใหความเห็นและเชื่อมโยงการดําเนินงานกับประเด็นการพัฒนาอื่นๆ ที่เปนการ
พิจารณาในแนวราบ
๓. สศช. ตองเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปดโอกาสใหสถาบัน
เอกชน ทั้งหอการคาหรือสภาอุตสาหกรรมในสวนกลางและระดับจังหวัดรวมกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดตางๆ เกิดการทํางานรวมกันอยาง
มีทิศทาง และสงเสริมใหภาคีในพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนารวมกัน โดยเชื่อมโยงแผนจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และแผนของชุมชนทั้งการใชงบประมาณและการจัดทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของแตละพื้นที่ อาทิ
จังหวัดพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของทองถิ่นและสงผลที่ดีตอรายไดของคนในชุมชนมากขึ้น
๔. สศช. สามารถนําวุฒิอาสาจากธนาคารสมองเขารวมการพัฒนาได โดยสงเสริมบทบาทการรวมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ใหมากขึ้น ใหวุฒิอาสาทําหนาที่ประสานกับปราชญชาวบานและกลุมตางๆ ในชุมชน สรางเครือขายการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในแตละดาน กระตุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชน อาทิ รวมกันกําหนดเปาหมายและวิธีการที่ชัดเจนในการดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชนรวมกัน

บทสรุป
แนวคิดของ ดร.อาชว เตาลานนท เกี่ยวกับปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม ประกอบไปดวย การสื่อสาร สรางความรู ความเขาใจ กระตุนใหภาคสวนตางๆ มีความเปนเจาของแผนฯ และยินดีที่จะเขารวม
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตบทบาทหนาที่ของตน การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาฯ ที่ชัดเจน หนวยปฏิบัติ
สามารถนํามาใชในการกําหนดทิศทางในแผนระดับรองไดงาย และใชติดตามความกาวหนาและประเมินผลสําเร็จของแผนเพื่อปรับปรุง
การดําเนินงานในแตละชวงเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน สศช. ตองประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาระหวางกลไกตางๆ
โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาสําคัญใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางการขับเคลื่อนในเชิงภารกิจและพื้นที่ไดอยางเปนระบบ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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เรื่องเดนประจําฉบับ

ภาคีการพัฒนา...พลังขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ :
กรณีศึกษาการพัฒนาสูสังคมสีเขียว
ตฤตณัย นพคุณ ๑

บทนํา
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมตามแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ โดยเฉพาะการเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงพัฒนา
ขีดความสามารถของภาคีตางๆ ใหสามารถผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม จําเปนตองศึกษาเรียนรูบทเรียนความสําเร็จในการดําเนินงานของภาคีตางๆ ในระยะที่
ผานมา นํามาวิเคราะหหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาและนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบทบาทของแตละภาคีเพื่อให
กระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาบรรลุผล

การมีสวนรวมของภาคีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสูสังคมสีเขียว
การมีสวนรวมในการพัฒนา หมายถึง การกระจาย
โอกาสใหประชาชนและภาคสวนตางๆ มีสว นรวมในการตัดสินใจ
ในเรื่ อ งต า งๆ รวมทั้ ง การจั ด สรรทรั พ ยากรของชุ ม ชนและ
ประเทศที่ ส  ง ผลต อ วิ ถี ชี วิ ต และความเป น อยู  ข องประชาชน
กระบวนการมีสว นรวม เริม่ จากการใหขอ มูล แสดงความคิดเห็น
ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ และการควบคุม
ตรวจสอบ กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนและภาค
สวนตางๆ เปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนา การดําเนินงาน
ที่ ผ  า นมา กระบวนการมี ส  ว นร ว มสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนหรือภาคสวนที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจน
และเป น การเสริ ม สร า งประชาธิ ป ไตยอย า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง
สงเสริมธรรมาภิบาล
บทความนี้เสนอตัวอยางภาคีในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สะทอนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือ “การพัฒนาประเทศสูสังคมสีเขียว”
เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของสาธารณชน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดสงผลกระทบตอคนไทยมาตลอดระยะ
เวลาหลายป ไมวาจะเปนภัยพิบัติตางๆ ทั้งนํ้าทวมและภัยแลงที่สงผลตอชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ รวมถึงระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขณะที่ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะสุขภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดพันธกิจสําคัญในการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยกําหนด
๑

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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เปาหมายการพัฒนาที่มุงใหคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่ปา
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และกําหนดใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเปนยุทธศาสตรสําคัญ มีแนวทาง
การพัฒนาที่เปดโอกาสใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคม
สีเขียวอยางยั่งยืน ในปจจุบัน หลายภาคสวนไดมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ทั้งชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน จึงมีบทเรียนการขับเคลื่อนการพัฒนาสูสังคมสีเขียว และปจจัยความสําเร็จ ดังกรณีตัวอยาง
ที่จะนําเสนอตอไป

ชุมชนบานโปง : พลิกฟนพื้นที่ปาดวยความรูและความรวมมือ๒
บานโปงเปนชุมชนชาวไทยใหญ ตั้งขึ้นเมื่อป ๒๔๔๑ ตอมา
มีการอพยพของผูคนจากอําเภอดอยสะเก็ดในจังหวัดเชียงใหมและ
อําเภอปาซางของจังหวัดลําพูนเขามาอยูอาศัย จึงเริ่มมีการบุกรุก
พื้นที่ปา และการลักลอบตัดไมของกลุมทุน ทําใหปาเสื่อมโทรมและ
ลําหวยแหงลง แกนนําชุมชนเริ่มคนหาวิธีการปองกันการใชปาอยาง
ไมเหมาะสม จึงกําหนดกฎกติกาการอยูรวมกับปาเพื่อรักษาแหลงนํ้า
และดูแลสิ่งแวดลอม โดยเฝาระวังไมใหมีการทําลายปา หากพบเห็น
คนจากภายนอกมาตัดไม ชาวบานจะเขาไปจับกุม ทําใหพื้นที่ปา
ของชุมชนบานโปงยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวไวได แตการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ทําใหพื้นที่สีเขียวรอบเมืองเชียงใหม
ลดลงอยางรวดเร็ว สงผลใหการบุกรุกปามักเกิดขึ้นตอเนื่อง มีการ
ลักลอบตัดไมในปาตนนํ้า ทําใหพื้นที่ปาลดลง เมื่อถึงหนาแลง ลําหวยแมโจจะเริ่มแหงขอด ชาวบานจึงตองดิ้นรนดวยการบุกรุกเขาไป
บุกเบิกพื้นที่ใหมเพื่อทํามาหากิน
อยางไรก็ตาม ในป ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จทางเฮลิคอปเตอร เห็นพื้นที่สีเขียวบริเวณปาบานโปงถูก
หอมลอมดวยปาเสื่อมโทรม และทรงมีสายพระเนตรเห็นวาเปนสาเหตุของความแหงแลง จึงทรงเสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่บานโปง และมี
พระราชกระแสรับสั่งใหมหาวิทยาลัยแมโจหาวิธีฟนฟูและพัฒนาตนนํ้าหวยแมโจ รวมถึงพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเพาะปลูกใหแกราษฎรใน
ชวงฤดูแลง และเสด็จมาติดตามความกาวหนา ในป ๒๕๒๗ มีพระราชกระแสรับสั่งเพิ่มเติมใหกรมชลประทานสรางอางเก็บนํ้าที่ไหลมา
จากปาตนนํ้าใหเปนแหลงนํ้ากินนํ้าใชและนํ้าเพื่อการเกษตร จากนั้น ในป ๒๕๓๐ พระองคทรงเสด็จมาเปนครั้งที่ ๓ เพื่อทอดพระเนตร
โครงการพระราชดําริบานโปงในพื้นที่ลุมนํ้าหวยแมโจ และมีกระแสรับสั่งใหมหาวิทยาลัยแมโจสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพิ่มเติมเพื่อเรงให
ดินสามารถดูดซับนํ้า สรางความชุมชื้นใหผืนปา พรอมกับแนะนําอาชีพใหแกราษฎร รวมทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในป ๒๕๓๕ ชาวบานโปงรวมกับมหาวิทยาลัยแมโจไดจัดทํา “โครงการอนุรักษ ศึกษา และพัฒนาปาบานโปงตามแนว
พระราชดําริ” และทํางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบานโปง” ผลงานวิจัย พบวา บานโปงนาจะสรางรายได
จากการทองเทีย่ วเชิงนิเวศมากกวาการอาศัยเก็บของปามาขาย เปนกิจกรรมทีช่ าวบานทําเอง โดยมีมหาวิทยาลัยแมโจเปนพีเ่ ลีย้ งในระยะแรก
วางแผน กําหนดกฎเกณฑการบริหารจัดการ รวมทั้งการใชพื้นที่ปาเปนเสนทางการทองเที่ยว ขณะเดียวกัน ชาวบานโปงเขารับการอบรม
การปองกันไฟปา และเปนตนแบบการบริหารจัดการปาชุมชนที่เปนความรวมมือของชุมชนกับองคกรปกครองทองถิ่นและโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการหมูบานเกษตรกรรมปลอดสารพิษ เนนการปลูกผักพื้นบาน เลี้ยงปลา ปลูกไมดอก
เปนรูปแบบการเกษตรผสมผสานที่เอื้อตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูพื้นที่บริเวณบานโปงปรากฏชัดในป ๒๕๔๒ ชุมชนบานโปงสามารถตั้งเปนชมรมทองเที่ยวเชิง
นิเวศบานโปงไดสําเร็จ ปาชุมชนบานโปงเปนแหลงเรียนรูระบบนิเวศที่สมบูรณและเดินทางสะดวก แกนนําชาวบานหลายคนไดรับการ
อบรมเปนมัคคุเทศกทองถิ่น หมุนเวียนเปลี่ยนกันทําหนาที่แนะนําความรูในปาและวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และใหขอมูลแก
นักทองเที่ยวในขอปฏิบัติที่เครงครัดของุชมชน เนนเรื่องขยะกับ “ดูแตตา...มืออยาเก็บ” สวนอัตราการพักโฮมสเตยคนละ ๒๐๐ บาท/คืน
รวมคาขันโตกซึ่งเปนความรับผิดชอบของกลุมแมบาน เงินจํานวนนี้จะหักเขากองทุนทองเที่ยวเชิงนิเวศรอยละ ๒๐ เพื่อใชสําหรับกิจกรรม
๒

10

ปาสรางชุมชน ชุมชนสรางปา หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว,ชุมชนบานโปง จากผืนดินโคลน...กลายเปน “แผนดินทอง”,กรุงเทพ.พฤศจิกายน ๒๕๕๑
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ของชุมชน และมีระเบียบใหแตละครอบครัวถือหุนในกองทุนไดไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท
การฟนฟูปาตนนํ้าตามแนวทางพระราชดําริ ไดเปลี่ยนผืนดินโคลนใหเปน
แผนดินทอง จาก ๓๐ ปกอ น บานโปงเปนพืน้ ทีก่ นั ดารทีส่ ดุ ของอําเภอสันทราย หนาแลง
ดินแตกระแหง หนาฝนเปนดินโคลน ไมมีเสนทางใหรถเขาถึง แตทุกวันนี้ ดวยความ
ร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาในท อ งถิ่ น นํ า ความรู  ด  า นการวิ จั ย มาผสมผสานกั บ
ลักษณะเฉพาะของพืน้ ทีแ่ ละภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน เปนกลไกขับเคลือ่ นสําคัญทีพ่ ลิกฟน
ใหปาชุมชนบานโปงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและแหลงเรียนรูที่นํารายได
สูชุมชน รวมทั้งเปน “ปอด” ผืนใหญของคนเมือง เพราะอากาศดี แหลงนํ้าสมบูรณ
การคมนาคมสะดวก มีระยะทางหางจากอําเภอเมืองเชียงใหมเพียง ๑๘ กิโลเมตร หากไมนับอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ กลาวไดวา ไมมี
พื้นที่ปาสมบูรณที่ใกลเมืองเชียงใหมเหมือนพื้นที่สีเขียวของชุมชนบานโปง ปจจุบันชุมชนบานโปงไดตอยอดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาในหลาย
รูปแบบ อาทิ ฝายชะลอนํ้า แนวกันไฟ ประปาผิวดิน การปลูกผักปลอดสารพิษ ไมดอกไมผล พืชสมุนไพร และวังปลา อบรมมัคคุเทศกนอย
และนํากิจกรรมตางๆ มาบูรณาการเปนหลักสูตรทองถิ่นดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลสําเร็จของความรวมมือรวมใจของชาวชุมชนบานโปง
ทําใหสามารถรักษาปาผืนใหญใกลเมืองไวได มีหองเรียนธรรมชาติสําหรับเยาวชนทั้งในและนอกชุมชน มีแหลงอาหารพื้นบาน รายไดเสริม
จากของปา และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมรักษาปาเอื้อตอการรักษาวิถชี ีวิตและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนไวได
ความสําเร็จของการอนุรักษและพลิกฟนพื้นที่ปาของชุมชนบานโปงสะทอนถึงปจจัยสําคัญที่เปนพลังขับเคลื่อนใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็งและสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ชุมชนไมละทิง้ รากเหงาของตนเองทีอ่ ยูก บั ปามาตลอด รวมถึงสืบสานภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นมาอยางตอเนื่อง ทําใหการนําแนวคิดทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาใชพัฒนาพื้นที่ประสบผลสําเร็จ สามารถนําเอกลักษณเฉพาะถิ่น แหลง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศเปนฐานการพัฒนา ขณะเดียวกัน ก็เปดกวางรับความรูจากภายนอกมาปรับใช
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ชุมชนสามารถบริหารจัดการผลตอบแทนไดอยางเหมาะสม โดยจัดสรรใหคนในชุมชนนําสวนหนึ่งมาบํารุง
รักษาและจัดการแหลงทองเที่ยวในพื้นที่

เทศบาลตําบลปริก ตนแบบการทํางานเชิงรุกเพื่อจัดการสิ่งแวดลอม๓
เทศบาลตํ า บลปริ ก อ.สะเดา จ.สงขลา เป น องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ขนาดเล็กที่ไดยกฐานะจากสุขาภิบาล
เปนเทศบาลตําบลเมือ่ ป ๒๕๔๒ การบริหารจัดการและพัฒนาทองถิน่
นับตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา ไมเพียงแตจะทําหนาที่
ตามภารกิจและบทบาทหนาที่ทั่วไป ที่พึงมีตามกฎหมายกําหนด แต
ทํางานเชิงรุกหลายอยาง อาทิ การจัดการศึกษาที่เนนรูปแบบการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน การจัดการรัฐ-ชุมชนสวัสดิการ โครงการ
สุ ข ภาพอนามั ย แม แ ละเด็ ก การจั ด การสุ ข ภาวะแบบองค ร วม
การพัฒนาแผนปฏิบัติการชุมชนดานพลังงาน โดยเฉพาะการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชน เปนตัวอยางของการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงรุก
ที่โดดเดน
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดจดั ทําโครงการจัดการสิง่ แวดลอมชุมชน เริม่ จากศึกษาขอมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปในระดับชุมชน พบวา ชุมชนสวนใหญ
มีปริมาณขยะคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากร เทศบาลจัดเก็บขยะในประมาณ ๘,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๘ ตันตอวัน
นํามาเฉลี่ยกับจํานวนครัวเรือนที่มีอยูประมาณ ๑,๑๐๐ ครัวเรือน ทําใหมีคาเฉลี่ยอยูที่ครัวเรือนละ ๗.๒๗ กิโลกรัมตอวัน หรือคนละ ๑.๓๘
กิโลกรัมตอวัน เมื่อมีพิจารณาระดับชุมชน พบวา ชุมชนปริกตกมีปริมาณขยะแตละวันสูงที่สุด
ดังนั้น ในป ๒๕๔๔ เทศบาลตําบลปริกไดประสานงานกับคณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ ใหคณะอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการดานการจัดการขยะในชุมชน โดยจัดกิจกรรม
ผสมผสานกับกิจกรรมของเทศบาลที่มีอยู อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกลุมยอยวิเคราะหปญหา การเดินรณรงค เคาะประตูบาน
๓

คนทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา สืบคนจาก otoknow.org/blog/
ysuriya/๑๖๐๐๖๖, พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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การศึกษาดูงานดานการจัดการขยะของหนวยงานตาง ๆ และตอยอดกิจกรรมดวยการสุมตัวอยางขยะภายในชุมชน พบวา ปริมาณและ
ประเภทขยะที่มีมากที่สุด ไดแก ขยะอินทรียสูงถึงรอยละ ๖๔.๑๗ ของปริมาณขยะทั้งหมด รองลงมาเปนขยะประเภท กระดาษ พลาสติก
โลหะ แกว อลูมิเนียม รอยละ ๓๒.๖๒ สวนที่เหลือเปนขยะทั่วไปรอยละ ๓.๒๑ และวิจัยตอเนื่องในป ๒๕๔๖ ไดผลการศึกษาที่ใกลเคียงกัน
ขยะอินทรียสูงถึงรอยละ ๖๑.๖ สามารถนําไปใชประโยชนโดยการทําปุยหมัก หรือนําไปเลี้ยงสัตว ขณะที่ขยะประเภท กระดาษ พลาสติก
ขวดแกว และโลหะ คิดเปนรอยละ ๒๖.๖ สามารถขายใหกับคนรับซื้อของเกาหรือรานรับซื้อของเกาโดยตรงไดทันที ขยะมูลฝอยเศษวัสดุ
เหลือใชประเภทอื่นๆ ที่ตองสงไปยังหลุมฝงกลบของเทศบาลเหลือเพียงรอยละ ๑๑.๘ เทานั้น
เทศบาล ชาวบาน และชุมชนจึงเห็นวา การจัดการขยะเปนเรื่องของทุกคน ชุมชนเขาใจถึงปญหา รูจักมูลคาของเศษวัสดุเหลือใช
หรือขยะ เกิดการกระตุน ความคิดของชุมชนในการจัดการขยะ ขยายผลไปในแตละพืน้ ทีข่ องเทศบาลตําบลปริก และนําไปสูก จิ กรรมจัดการขยะ
ในป ๒๕๔๗ จัดตั้งธนาคารขยะที่ชุมชนตลาดใต เริ่มจากกลุมแกนนําในชุมชน ตอมาไดปรับกระบวนการทํางานที่มีครูและนักเรียนเปน
แกนนํา ในป ๒๕๔๘ กิจกรรมธนาคารขยะไดขยายผลไปสูการนําขยะไปทํานํ้าหมักชีวภาพ ปุยหมัก ที่เทศบาลตําบลปริกมีโรงแยกขยะ
รองรับเพื่อการผลิตปุยอินทรียจากขยะ เปนการขยายการจัดการขยะที่เริ่มตนจากครัวเรือนซึ่งเปนตนทาง ไปสูระบบธนาคารขยะในชุมชน
เปนระดับสาธารณะขั้นที่สอง ในที่สุดก็ไปยังปลายทางเปนหลุมฝงกลบมูลฝอยของเทศบาลที่มีโรงคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะที่ยอยสลาย
ไดทําเปนปุยหมักอินทรีย การดําเนินงานในลักษณะเชนนี้เปนการทํางานเชิงยุทธศาสตร นําไปสูการจัดการขยะแบบฐานศูนยที่จะเกิดขึ้น
ตอไป
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทําใหปริมาณขยะของแตละชุมชนในปจจุบันลดลงจากชวงป พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ อยางเห็นไดชัด จาก
ที่เคยมีปริมาณขยะตองขนถายและนําไปทิ้งประมาณ ๘ ตัน/วัน แตในป ๒๕๕๐ เมื่อมีการจัดทําโครงการรณรงคการคัดแยกขยะบางสวน
การจัดการขยะจากตนทาง การเขาสูระบบธนาคารขยะ การทําปุยหมัก และนํ้าหมักชีวภาพ ทําใหปริมาณขยะลดลงเหลือเพียงไมเกิน
๓ ตัน/วัน ประชาชนมีจติ สํานึกในการจัดการสิง่ แวดลอมมากขึน้ พฤติกรรมการทิง้ ขยะของประชาชนก็เปลีย่ นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของเทศบาลตําบลปริก ทําใหไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคํา ป ๒๕๕๓ จากสถาบันพระปกเกลา ปจจัยสําคัญ
ที่สงผลใหการขับเคลื่อนงานของเทศบาลปริกไดรับการยอมรับ ไดแก๔
๑. ปลูกฝงแนวคิดตําบลสุขภาวะ มุงใหประชาชนในตําบลมีสุขภาพอนามัยดี เกิดความสมดุลแหงกาย จิต สังคม ปญญา ที่อยู
อาศัยและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี อยูใ นสภาพสังคมทีเ่ อือ้ อาทร สรางสุขภาวะบนฐานของการพึง่ พากันในตําบล เกิดการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน
ที่รวมคิด รวมทําอยางตอเนื่อง มุงสรางการทํางานที่เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
๒. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการทํางานที่ผานมาของเทศบาลตําบลปริก มี ๔ จังหวะของการกาวเดิน ไดแก
อนุวัต (Adaptation) ปริวรรต (Exchange) พลวัต (Dynamics) และปฏิวัติ (Revolution) สงผลตอการพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหเกิดขึ้นในทองถิ่น ปรับวิธีการทํางานจากรูปแบบเดิมเปนการทํางานเชิงรุกและบูรณาการมากขึ้นเปนลําดับ ผานวงจร PDCA ไดแก
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติจริง (Do) การสังเคราะห ติดตามตรวจสอบ (Check) และการทํากิจกรรมหรือการดําเนินงานที่เกิดจาก
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทตนเอง (Act)
๓. สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง การทํางานผลักดันและขับเคลื่อนใหตําบลปริกเปนตําบลสุขภาวะ จําเปนตองมีผูนําดานตางๆ
อาทิ นักคิดเชิงระบบ นักบริหารจัดการ นักปฏิบัติการ นักประสานงาน นักถายทอดขอมูลและความรู และนักสื่อสารชุมชน ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเปนคนในชุมชนที่มีความรักในทองถิ่น ใสใจ ตั้งใจที่จะทํางานเปนการตอบแทนทองถิ่นบานเกิด และมีอยูในทุกหนวยสังคมของ
เทศบาลตําบลปริก

เครือซิเมนตไทย การพัฒนาที่มุงสูความยั่งยืน๕
บริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด ที่รูจักกันในนามเครือซิเมนตไทย หรือ SCG มีธุรกิจในเครือมากมาย ทั้งวัสดุกอสราง เคมีภัณฑ
กระดาษ จัดจําหนาย และการลงทุน อยางไรก็ตาม การประกอบธุรกิจซีเมนตตองระเบิดหินปูน และนํามาเผาทําเปนปูนซีเมนต ขั้นตอน
เหลานี้เปนการบริโภคทรัพยากรที่ไมหมุนเวียนอยางแรหินปูน และการเผาหินที่กอใหเกิดฝุนควัน ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงใหความสําคัญกับการ
ประกอบธุรกิจอยางยั่งยืน ดวยการสรางสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มุงการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔
๕
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หรือ SCG Eco Value ใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมพรอมกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม
การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เครือซิเมนตไทยไดดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในแนวทางหลัก ประกอบดวย
๑. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน เครือซิเมนตไทยไดปรับปรุงโครงสรางการบริหาร โดยแตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนา
สูความยั่งยืนขึ้นมาทดแทนคณะกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เพื่อใหการดําเนินงานครอบคลุมและสอดคลองกับ
แนวทางของการพัฒนาสูความยั่งยืน ทั้งในระดับธุรกิจและบริษัท
๒. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เครือซิเมนตไทยไดสรางแนวทางการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น และไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมดวยการนําของเสียไปฝงกลบ ดําเนินการตามหลักการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การใชพลังงาน/วัตถุดิบ ลดขั้นตอน
ลดของเสีย รวมถึงขยายอายุการใชงานหรือปรับปรุง ซอมแซม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักร พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลด
การใชทรัพยากรธรรมชาติ การนําของที่ใชแลวหรือของเสียกลับมาใชใหม เปนการนําไปใชโดยตรงหรือผานกระบวนการจัดการกอนนําไป
ใชงาน เชน การนําวัสดุเหลือใชหรือของเสียกลับมาเปนเชื้อเพลิง การใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑซํ้า โดยระบบเติมหรือระบบหมุนเวียน การ
คัดแยกของเสียเพื่อเพิ่มโอกาสในการนํากลับมาใชใหม นอกจากนี้ หาทางเลือกใหมที่ทําใหทรัพยากรมีใชอยางเพียงพอโดยไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมหรือมีผลกระทบนอยกวาเดิม อาทิ การหาแหลงพลังงานและวัตถุดิบทดแทน ที่เนนแหลงทรัพยากรหมุนเวียนไมหมดไป
หรือสามารถฟนฟูคืนมาไดใหมในเวลาอันสั้น
๓. การวิจัย ในการจัดการพลังงาน การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน หรือการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ขณะนี้มีการ
ดําเนินงานวิจัยในรูป “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน” ที่เริ่มปฏิบัติมาตั้งแตป ๒๕๔๗ เปนการรวบรวมกิจกรรมตางๆ ที่ผานมา งานวิจัย
การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม การประเมิน รวมทั้งแนวทางตอไปขององคกร เปนผลการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืน เชน การจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน การพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน และมูลนิธิซิเมนตไทย
เปนตน รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนสื่อประเภทหนึ่งที่สื่อสารภาพลักษณขององคกรสูภายนอก เปนเสมือนกรอบปฏิบัติที่ถูกกําหนด
ไวเปนมาตรฐานสําหรับผูปฏิบัติ และเปนสิ่งกระตุนเตือนใหพึงระลึกอยูเสมอวาการประกอบการขององคกรจะตองเปนไปเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอม
๔. การดําเนินโครงการเพื่อสังคม เครือซิเมนตไทยไดดําเนินกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมอยางรอบดาน อาทิ โครงการสราง
เยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ลุมนํ้าลําพระเพลิง) เปนโครงการที่ปลูกฝงจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความ
หวงแหนภูมิปญญาทองถิ่นใหแกเยาวชน ดวยการรวมมือกับนักพัฒนาชุมชน ครู และชาวบาน รวบรวมความรู จัดทําเปน “หลักสูตรการ
เรียนรูทองถิ่น” ที่เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน พรอมถอดบทเรียนถึงวิธีการรวมกลุม กระบวนการบริหารจัดการ
ความรูรวมกันของชาวบาน พัฒนาเปนตนแบบใหแกชุมชนทองถิ่นอื่น ๆ รวมถึงดําเนินโครงการสรางฝายชะลอนํ้า ๑๐,๐๐๐ ฝาย
ในป ๒๕๕๒ เพื่อพลิกฟนธรรมชาติสูสมดุล ในปจจุบัน เครือซิเมนตไทยรวมกับชุมชนสรางฝายชะลอนํ้าไดครบ ๑๐,๐๐๐ ฝายในจังหวัด
ตางๆ แลว อาทิ ลําปาง เชียงใหม นาน แพร ระยอง นครศรีธรรมราช
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ปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคสวนตางๆ
ปจจัยที่จะสงผลใหการขับเคลื่อนการพัฒนาของภาคสวนตางๆ ประสบความสําเร็จเกิดจาก๖
๑. ปจเจก
(๑) ผูนํา/ผูบริหาร ตองมีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นปญหาและการพัฒนาหรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ตามประเด็นดังกลาว รูเทาทันเหตุการณตางๆ นําไปสูการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม มีความคิดเปนเหตุเปนผล มีความรู ความเขาใจใน
การบริหารโครงการตางๆ เชือ่ มัน่ ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม ยึดหลักความเสมอภาค มุง พัฒนาหรือแกปญ
 หาตางๆ ดวยความ
โปรงใส มีทักษะความสามารถในการติดตอสื่อสาร สรางบรรยากาศในการทํางานที่ดีรวมกันใหเกิดขึ้นกับทุกฝาย และกระตุนใหแสดงความ
คิดเห็นที่ตรงประเด็นและเกิดประสิทธิภาพ
(๒) สมาชิกของภาคีการพัฒนา สมาชิกของภาคีหรือองคกรมีพฤติกรรมที่ชัดเจนในการเขารวมกระบวนการพัฒนา
กระตือรือรน ตื่นตัว และพรอมมีสวนรวมหากเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวม สมาชิกของภาคีหรือองคกรมีสวนรวมในเชิงสรางสรรค มีจิต
สาธารณะ ปกปองรักษาผลประโยชนของชุมชนเปนหลัก หลีกเลี่ยงการสรางปญหาหรือความขัดแยง นอกจากนี้ ตองเปนผูที่เคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น ยึดหลักความเทาเทียมกัน ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล ยอมรับความแตกตาง หลีกเลี่ยงความแตกแยก รวมถึงมีวินัยในตนเอง
๒. กระบวนการบริหารจัดการ/การดําเนินงาน
(๑) การวางแผนงาน มีวิธีการคนหาปญหาและความตองการของหนวยงาน/ชุมชน รวมทั้งวิธีการนําเสนอใหผูเกี่ยวของ
รับรูและเขาถึงขอมูลที่ใชในการวางแผนเพื่อการแกปญหาหรือสนองความตองการมีกระบวนการวางแผนรวมกัน อาทิ การถกปญหา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่สามารถหาขอสรุปและกําหนดยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย แบงงานหรือกําหนดบทบาท
การทํางานรวมกันภายในหนวยงาน/ชุมชน และผูที่เกี่ยวของ จัดทําโครงการ แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณหรือการจัดสรรทรัพยากร
แผนการประเมินความสําเร็จ
(๒) การดําเนินงาน ผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน/ชุมชน ไดแสดงบทบาทการทํางานรวมกัน อาทิ บทบาทหลัก บทบาท
สนับสนุน บทบาทที่ปรึกษา บทบาทผูควบคุมตรวจสอบ สื่อสารสองทางและใหขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน นําไปปรับปรุงการ
ทํางาน และปองกันขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น ประชุมทีมงาน การเยี่ยมเยียนผูที่เกี่ยวของ หรือการติดตามความกาวหนาการทํางาน แสดงความ
เอาจริงเอาจัง และความรับผิดชอบอยางชัดเจน และการผลักดันใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูดอยโอกาสเปนสวนหนึ่งในการทํางาน
(๓) การจั ด สรรผลประโยชน มี แ นวทาง ขั้ น ตอน หรื อ กระบวนการร ว มกั น ในการกํ า หนดข อ ตกลงในการจั ด สรร
ผลประโยชน อาทิ เงิน ทรัพยากร สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการ มีเจาภาพหลักในการบริหารจัดการผลประโยชนที่เกิดขึ้น และมีวิธีการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการผลประโยชน
(๔) การติดตามประเมินผล กําหนดกรอบติดตามประเมินผลหรือกําหนดประเด็นวัดผลการดําเนินงาน กําหนดหนวยงาน
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และตรวจสอบการติดตามประเมินผล จัดทําขอสรุปและรายงานผลการประเมิน ผูท เี่ กีย่ วของในหนวยงาน/
ชุมชนรวมกันอภิปรายถึงผลการประเมินที่ไดรับ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน นําไปใชประโยชน หรือปรับปรุงการดําเนินงาน
ในระยะตอไป
(๕) การเชื่อมโยงกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ หนวยงาน/ชุมชนมีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางหรือเปนเครือขายความ
รวมมือ และประสานงานระหวางภาคีไดอยางมีประสิทธิผล อาทิ หนวยราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา องคกร
๖

14

ประมวลจากจรัส สุวรรณมาลา และคณะ,โครงการภาคีสงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล,บทเรียนและ
ขอเสนอแนะ,เมษายน ๒๕๕๑
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พัฒนาเอกชนในพื้นที่ เกิดจากประสบการณในการทํางานแบบมีสวนรวม มีความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นปญหาและการพัฒนาทองถิ่น
สามารถทํางานรวมกับชุมชนและภาคีตางๆ โดยไมรวมศูนยอํานาจไวที่ผูบริหารเพียงคนเดียวหรือคนกลุมเดียว สามารถระดมทรัพยากร
และการสนับสนุนจากภาคีตางๆ หรือหนวยงานภายนอก

บทสรุป
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยึดหลักการพัฒนาพื้นที่
ภารกิจ และการมีสว นรวม และเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา สรางความเขมแข็งของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง
เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวมพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น สนับสนุน
ใหภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
อย า งไรก็ ต าม การเสริ ม สร า งบทบาทของแต ล ะภาคี ใ ห ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในประเด็ น ต า งๆ ให เ กิ ด ผลเป น
รู ป ธรรม ทุ ก ภาคี ต  อ งนํ า ป จ จั ย ความสํ า เร็ จ มาปรั บ ใช ต ามสภาพของแต ล ะพื้ น ที่ และตระหนั ก ถึ ง การมี ส  ว นร ว มอย า งจริ ง จั ง เป น
กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจที่เหมาะสม เปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย ดังนั้น
การรวมในกระบวนการตั้งแตเริ่มแรกจนถึงการติดตามประเมินผล เกิดความเขาใจ รับรูและเรียนรูรวมกัน เปนประโยชนกับทุกฝายใน
การดําเนินงานพัฒนา ทั้งการพัฒนาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต หรือการแกปญหาความยากจน กระบวนการมีสวนรวมตองอาศัย
ความรวมมือและการจัดการจากหลายหนวยงาน ทั้งภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม
อยางบูรณาการ โดยเฉพาะประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนตองรวมการพัฒนาบนความเปนเจาของพื้นที่ จึงจะเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการปฏิบัติไดอยางจริงจัง ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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เอกสารอางอิง
เครือซิเมนตไทย. สืบคนจาก http://www.siamcement.com/th/,พฤศจิกายน ๒๕๕๔
คนทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา สืบคนจาก gotoknow.org/
blog/ysuriya/๑๖๐๐๖๖,พฤศจิกายน ๒๕๕๔
จรัส สุวรรณมาลา และคณะ,โครงการภาคีสงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล,บทเรียนและ
ขอเสนอแนะ,เมษายน ๒๕๕๑
สถาบันพระปกเกลา ฐานขอมูลรางวัลพระปกเกลา เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา จัดทําโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น
สืบคนจาก www.kpi.ac.th ,พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ปาสรางชุมชน ชุมชนสรางปา หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว,ชุมชนบานโปง จากผืนดินโคลน...กลายเปน “แผนดินทอง”,กรุงเทพ.
พฤศจิกายน ๒๕๕๑
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การบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
ทีปรัตน วัชรางกูร* สมหมาย ภักดีชาติ**

ประเทศไทยมีการปฎิรูประบบราชการหลายครั้ง เริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในป ๒๔๒๗

เนนการนําแบบอยางการบริหารราชการของประเทศตะวันตกมาใช โดยแบงสวนราชการเปนกระทรวง ทบวง กรม มีราชการสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ตอมาในชวงหลังป ๒๔๗๕ ถึงปจจุบัน มีความพยายามที่จะปฏิรูประบบราชการหลายครั้ง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติมีแนวนโยบายที่เชื่อมโยงระหวางประเด็นการพัฒนาไปสูขอเสนอเพื่อปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ แตการดําเนินการสวนใหญทําไดเพียงการปรับรายละเอียดของโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม และเปลี่ยนแนวคิดการ
พัฒนาชนบทเปนนโยบายการพัฒนาชนบทยากจนในป ๒๕๒๕ ตอมาเปนนโยบายสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคใน
ป ๒๕๓๕ มุงการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เปนหลัก และเปนแบบจําลองความคิดการพัฒนาแบบบูรณาการและองครวมไปสูการพัฒนา
จังหวัดในระยะแรก อยางไรก็ตาม การปฏิรูปราชการยุคใหมไดเริ่มเปนรูปธรรมในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปรับระบบบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการเปนระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
แนวคิดการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
หมายถึงการบริหารราชการของจังหวัดใหสามารถบริหารงาน
แกปญหา และพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
นําปญหาและความตองการของประชาชนกําหนดเปน
แนวทางแก ป  ญ หาและพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห ส อดคล อ งกั บ
ลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม บู ร ณาการยุ ท ธศาสตร แผนงาน
โครงการ สรรพกําลัง ทรัพยากรในจังหวัด และการ
ทํ า งานประสานความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส ว นในสั ง คม
อยางมีทิศทางและเปาหมายหลักรวมกัน รวมทั้งมีผู
รับผิดชอบผลการดําเนินงานในการบริหารการพัฒนา
การป อ งกั น และการแก ป  ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อย า ง
ชัดเจน มีผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ CEO (Chief Executive Office) เปนเจาภาพหลัก
ยอนหลังไปเมื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับบทบาท ภารกิจ โครงสรางสวนราชการ วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ณ เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี แนวคิดการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เปนการบริหารงานในจังหวัดที่จะตองดูแลและทํางานเปนทีมในรูปของ
คณะผูบริหารจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานคณะผูบริหาร มีอํานาจเสมือนเปนนายกรัฐมนตรีของจังหวัด และคณะ
ผูบริหารจังหวัดเปรียบเหมือนเปนคณะรัฐมนตรีของจังหวัด ทําหนาที่กําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด จัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนา
พิจารณาปญหา/เปาหมายอยางเปนองครวม ใชหลักการบริหารประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน เกิดพลังขับเคลื่อนอยางมีทิศทาง เกิด
ประโยชนแกประชาชน ในป ๒๕๔๕ ไดเริ่มทดลองดําเนินการใน ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดลําปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท ภูเก็ต และนราธิวาส
เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ คณะรัฐมนตรีมีมติใหทุกจังหวัด (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) ใชรูปแบบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการมีผลตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เปนตนมา รวมทั้งมี “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖”
* ผูอํานวยการสํานัก ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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รองรับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีงบประมาณรายจายงบกลางจัดสรรใหจังหวัดผานสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
ราชการแผนดินโดยเฉพาะมาตรา ๗๘ และ ๘๗ ที่กําหนดใหจังหวัดตองมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ
ชาติ แ ละท อ งถิ่ น ได มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ให จั ง หวั ด หรื อ กลุ  ม จัง หวั ด ต อ งจั ด ทํ า แผน
พั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ  ม จั ง หวั ด และสามารถยื่ น คํ า ของบประมาณได ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในพระราชกฤษฎี ก า
จึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนแนวทางการกําหนด
หลักเกณฑ เงือ่ นไข วิธกี ารและกลไกในการบริหารงานจังหวัดและกลุม จังหวัดซึง่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
แตการดําเนินการยังไมเต็มรูปแบบ เนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไดมีการจัดสรรงบประมาณกอนที่จะมีพระราชกฤษฎีการองรับ และ
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดจัดทําปฏิทินงบประมาณไวลวงหนา ทําใหไมสามารถดําเนินการตามเจตนารมณไดอยางเต็มที่ ดังนั้น ปงบประมาณ
๒๕๕๔ จึงเปนครั้งแรกที่มีการดําเนินการภายใตระบบอยางเต็มที่

หลักการสําคัญ
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ
ประโยชน สู ง สุ ด จากการบริ ห ารจั ด การของ
รั ฐ และมี ผู  รั บ ผิ ด ชอบต อ ผลของงานในการ
บริหารการพัฒนา การปองกันและแกปญหา
ในพื้ น ที่ อ ย า งชั ด เจน โดยกํ า หนดจั ด ทํ า แผน
พัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาภาค ยุ ท ธศาสตร
การพัฒนารายสาขาตางๆ ศักยภาพ โอกาส
ปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
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ขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการทํางานแบบเครือขายรวมกันพัฒนาของทุกภาคสวนทัง้ สวนกลาง สวนภูมภิ าค องคกรปกครองสวนทองถิน่
และภาคเอกชนในพืน้ ที่ ลดความซํา้ ซอน ความลาชา สิน้ เปลืองทีเ่ กิดจากการแยกกันดําเนินการของแตละสวนงาน รวมทัง้ รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในจังหวัด ผานกระบวนการประชาคมเพื่อพิจารณาปญหาและความตองการของประชาชน

กลไกดําเนินการ
กลไกในการทํางานและขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
กระบวนการมีสวนรวมจากภาคีการพัฒนาตางๆ มี ๓ ระดับ ดังนี้
กลไกระดับชาติ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) นายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด/กลุมจังหวัด พิจารณา
กลั่นกรอง ใหความเห็นชอบและนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
กลไกระดับกลุมจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีผูวาราชการจังหวัดที่เปนหัวหนาศูนย
ปฏิบัติการกลุมจังหวัดเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
แนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานในกลุมจังหวัดเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑตามที่ ก.น.จ.กําหนด รวมทั้งจัดทําแผน
พัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดเสนอให ก.น.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ
กลไกระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ และ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานใน
จังหวัดเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑตามที่ ก.น.จ.กําหนด รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด
เสนอให ก.น.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ
นอกจากนี้ ก.น.จ. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก ๒ คณะ ไดแก คณะอนุกรรมการดานแผนและงบประมาณ เพื่อพิจารณา
และกลั่นกรองแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัดกอนนําเสนอ ก.น.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ และคณะ
อนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูณาการ สําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด พระราชกฤษฎีกาฯ ระบุใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทยเปนผูดําเนินการและรายงานผลตอ ก.น.จ.อยางนอยปละ ๒ ครั้ง

เครื่องมือการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
จั ง หวั ด และกลุ  ม จั ง หวั ด จะต อ งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /
กลุมจังหวัด เปนแผนระยะ ๔ ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป เปน
เครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการบริหารงาน ในขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําแผน เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจและ
รวมกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด ดังจะเห็นไดจากการกําหนดให
ก.บ.จ. ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นเปน
ขอมูลประกอบการวางแผนพัฒนาจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดจะตองจัด
ประชุมหารือ รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและนําผล
การประชุมหารือมาปรับปรุงแผนพัฒนาใหสมบูรณ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ  ม จั ง หวั ด เชื่ อ มโยงการ
ทํางานและภารกิจของทุกภาคสวนตั้งแตระดับกระทรวง กรม และ
จังหวัด/กลุมจังหวัด และเปนกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนระบบเอื้อตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ เกิดการประหยัดทรัพยากร อาทิ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และเวลา รวมทั้งปองกันไมใหเกิดปญหาและความผิด
พลาดหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในอนาคต ในแผนดังกลาวไดวิเคราะหสถานการณ ปญหา จุดแข็ง จุดออน โอกาส
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และขอจํากัดของจังหวัดและกลุมจังหวัด ทําใหรูถึง
สถานะและนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการพัฒนา ชี้ใหเห็น
ถึ ง ทิ ศ ทางและจุ ด ยื น ที่ ต  อ งการผลั ก ดั น ให เ กิ ด ขึ้ น
เปนจุดมุงหมายรวมกัน โดยกําหนดประเด็นสําคัญ
แนวทาง มาตรการ หรือวิธีดําเนินงานสูจุดมุงหมาย
เปนเงื่อนไขในการมอบหมายใหหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการหรือจัดทําโครงการพัฒนาตอไป
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เป น แผนที่ มุ  ง ให ก าร
พั ฒ นาแบบองค ร วมที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องการ
พัฒนา ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สรางโอกาส
และอาชีพที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
ขณะที่ แ ผนพั ฒ นากลุ  ม จั ง หวั ด เป น แผนที่ มุ  ง การ
พั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด นําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายได
หลังจากที่ ก.บ.จ./ก.บ.ก. สงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดให ก.น.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอ ค.ร.ม.พิจารณา
แลว ก.บ.จ.และ ก.บ.ก.จะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาตามแผน
พัฒนาดังกลาว โดยเฉพาะกรอบของแผนงาน/โครงการ ที่กําหนดผูรับผิดชอบชัดเจนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม แสดงใหเห็น
ถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผูมีสวนเกี่ยวของในแตละโครงการ ทําใหการจัดทําโครงการไมซํ้าซอน และหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
สํ า หรั บ โครงการที่ ดํ า เนิ น การโดยจั ง หวั ด /กลุ  ม จั ง หวั ด จะนํ า ไปจั ด ทํ า เป น คํ า ของบประมาณตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณ ก.น.จ. ไดกําหนดหลักเกณฑไวใหเปนโครงการที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรในแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุม จังหวัด รวมทัง้ มีความจําเปนในการกระตุน ใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายได หรือเปนโครงการทีแ่ กปญ
 หาหากไมดาํ เนินการ
จะเกิดความเสียหายได นอกจากนี้ โครงการจะตองมีความพรอมและเหมาะสม อาทิ ความพรอมดานพื้นที่และสามารถดําเนินการไดแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบตอประชาชนทั่วไปในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ก.น.จ.ไดกําหนดลักษณะโครงการที่ไมควรเสนอเปนคําของบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด เชน โครงการ
ที่ดําเนินการในเขตปาสงวนแหงชาติ การกอสรางเสนทางใหม การจัดซื้อครุภัณฑเพื่อแจกจายประชาชนโดยตรง การฝกอบรมที่ไมใชดาน
อาชีพ เปนกิจกรรมยอยๆ และเปนภารกิจประจําของหนวยงานตางๆ เปนตน
ดังนั้น จะเห็นไดวาการกําหนดใหจังหวัด/กลุมจังหวัดสามารถตั้งคําของบประมาณได เปนการบริหารงานรูปแบบใหมที่สนับสนุน
ใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับพื้นที่เพื่อตอบสนองปญหา ศักยภาพและโอกาสไดอยางสอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในชวงแรก จังหวัด/กลุมจังหวัด จัดทําแผนพัฒนาสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ และสนองตอบความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดพอสมควร อยางไรก็ตาม แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดมีคุณภาพไม
สอดคลองกับหลักการ ขอบเขต และแนวทางการจัดทําตามที่ ก.น.จ.กําหนดไว เนื่องจากขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหเปนขอมูลกวางๆ
ทําใหผลการวิเคราะหเปนความเห็นทั่วไป ไมลงพื้นที่จังหวัด สงผลใหการกําหนดจุดมุงหมายและประเด็นสําคัญที่ตองเรงดําเนินการไมมี
แนวทางหรือวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปมีรายละเอียดไมชัดเจน และมี
ลักษณะแยกสวนตามงานประจําของแตละหนวยงาน รวมทั้งเปนโครงการขนาดเล็กจึงไมมีแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ในภาพรวมไดมากนัก
อยางไรก็ตาม จังหวัด/กลุมจังหวัดไดปรับตัวดีขึ้นในระยะตอมา สงผลใหแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดสามารถสะทอนจุดยืน
หรือจุดมุงหมายที่ตองการและแนวทางการดําเนินการพัฒนาชัดเจนมากขึ้น เชนเดียวกับโครงการที่มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ที่กําหนดไวในแผนพัฒนามากขึ้น
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ปญหาอุปสรรค
แมวา จังหวัด/กลุม จังหวัดจะสามารถจัดทําแผนพัฒนาและแปลงแผนไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดอยางเปนรูปธรรมและกาวหนาอยางตอเนือ่ ง
แตมีปญหาอุปสรรคบางประการที่ทําใหการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการติดขัดหรือไมสะดวกเทาที่ควร อาทิ จังหวัด/
กลุมจังหวัดตองรับผิดชอบภาระงานเพิ่มขึ้นแตบุคลากรในการบริหารงานมีนอยและขาดความรูและทักษะในดานการวางแผนและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ นอกจากนี้ กรอบระยะที่กําหนดใหจัดทําแผนคอนขางกระชั้นใหทันตามปฏิทินงบประมาณ กระทรวงไมใหความ
สําคัญกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดเทาที่ควร สงผลใหโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรม ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเทาที่ควร

ขอเสนอแนะ
การบริหารจัดการจังหวัดและกลุมจังหวัดในระยะตอไปจึงควรมีการปรับปรุงและยกระดับใหสามารถบริหารงานและแกปญหาใน
ระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากประเทศสูพื้นที่และจากพื้นที่สูประเทศ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยเฉพาะการปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่ใหความสําคัญตอการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรดานการวางแผนใหมีความรูและทักษะในการจัดทําแผนพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด หนวยงานสวนกลางควรประสานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ หารือรวมกันระหวาง กระทรวง กรม
จังหวัด/กลุมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําไปสูการบูรณาการโครงการ สงผลใหการเสนอโครงการไมซํ้าซอน ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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สถาบันการศึกษากับการปรับทิศทาง

การพัฒนาสูชุมชน
ภารา จันทรสุวรรณ*

บทนํา
การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สามารถพึ่งตนเอง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญในการใหความรูในระบบแกนักเรียน นักศึกษาและนอกระบบ
แกประชาชน บุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาปจเจก ชุมชน และสังคม โดยใหความรูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งคนทั่วไป เปนกลุม และเฉพาะบุคคล
ลักษณะการใหความรูแกบุคคลทั่วไปในชุมชนแบบเปนกลุมที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก การใหความรูโดยคณาจารยของ
สถาบันการศึกษาภายในหองเรียนหรือสถานที่ตาง ๆ อยางไรก็ตาม สถาบันการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนวิธีการใหความรูแกคนในชุมชน
โดยการใหนิสิต นักศึกษาไดมีบทบาทในการถายทอดความรูที่ไดเรียนมาใหแกชุมชน เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม และ
เสริมสรางประสบการณและทักษะการใชความรูในการปฏิบัติงานจริงของนิสิต นักศึกษา

ความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนาชุมชน
ความรูและการเรียนรูเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจากอดีต
ถึงปจจุบันจึงตองพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณภาพ พึ่งตนเองได มีคุณธรรม และมีความสุข โดยใหความสําคัญกับการใหการศึกษาแกชุมชน
การจัดระเบียบชุมชน และการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้นตอนที่นักวิชาการหลายสาขาเห็นวามีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน ทั้งนักมานุษยวิทยา
นักเศรษฐศาสตร นักรัฐศาสตร นักสังคมวิทยา และนักพัฒนาชุมชน เนือ่ งจากเปนกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรมไปสูค นรุน หลัง เกิดการเรียน
รูก ารดําเนินชีวติ ในสังคม เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลและกําลังคนทีน่ าํ ไปสูก ารพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เปนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน ที่ตองจัดการศึกษาใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและเสมอภาค เปนเครื่องมือในการพัฒนาทางการเมือง เปนกระบวนการ
ขัดเกลาคนในสังคมทีต่ อ งการเรียนรูแ ละปฏิบตั ติ ามการจัดระเบียบทางสังคม ทําใหสามารถดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุขและสังคมสามารถ
ดํารงอยูไ ด และเปนกระบวนการทีท่ าํ ใหบคุ คลเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและสรางศักยภาพใหแกบคุ คลและชุมชน สงผลใหบคุ คลสามารถพึง่ ตนเอง และ
เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของตนเองและชุมชนใหดขี นึ้

สถาบันการศึกษากับการใหความรูเ พือ่ พัฒนาชุมชน
สถาบันการศึกษาทําหนาทีจ่ ดั กิจกรรมใหความรูแ กประชาชน ทําใหดาํ เนินชีวติ อยูใ นสังคมและสิง่ แวดลอมไดอยางเหมาะสม ไดแก กิจกรรม
พื้นฐาน เนนใหประชาชนมีความรูพื้นฐานในการดําเนินชีวิตตามอัตภาพ รูจักคิดเปน ทําเปน และสามารถแกปญหา กิจกรรมใหขอมูลขาวสาร
ทีเ่ ผยแพรความรู รับรูค วามเปนไปและการเปลีย่ นแปลง อาทิ การจัดใหมหี อ งสมุด ทีอ่ า นหนังสือประจําหมูบ า น ศูนยสง เสริมความรู และกิจกรรม
เสริมทักษะเพิม่ เติม ทีม่ งุ ใหประชาชนมีทกั ษะ ความชํานาญในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวติ อาทิ การฝกอบรมอาชีพ จิตใจ และจริยธรรม
สถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาชุมชนในการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดเรียนรู และศึกษาขอเท็จจริงรวมกัน
เกิดความเขาใจ ตระหนักถึงปญหา และความตองการของชุมชน รวมทัง้ สามารถคนหา และกําหนดวิธกี ารแกปญ หาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาสาระที่สถาบันการศึกษาจัดใหแกชุมชน ไดแก วิธีการศึกษาชุมชนและขอมูลพื้นฐาน การวิเคราะหและจัดลําดับปญหาและ
ความตองการของชุมชน การวางแผนและโครงการเพือ่ แกปญ หาและพัฒนาชุมชน การดําเนินงานพัฒนาชุมชน การพัฒนาและพึง่ ตนเอง การพัฒนา
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

22

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ต.ค.-ธ.ค. ๕๔

1-48_pc23.indd 22

22/2/2553 20:16:27

กลุม และองคกร การมีสว นรวมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาผูน าํ รูปแบบการพัฒนาชุมชน การอนุรกั ษและการพัฒนาสิง่ แวดลอม การพัฒนาจิตใจ
และการประเมินผลงานพัฒนาชุมชน โดยจัดรูปแบบการใหความรูท เี่ หมาะสมกับกลุม เปาหมาย และวัตถุประสงคของการใหความรูแ กชมุ ชน ไดแก
การใหความรูผ า นสือ่ สําหรับคนจํานวนมาก ทัง้ วิทยุ โทรทัศน และสิง่ พิมพตา ง ๆ การใหความรูเ ปนกลุม หรือองคกร ทีอ่ าจจัดในรูปแบบการประชุม
การอภิปราย การจัดนิทรรศการ การสาธิต การศึกษาและดูงาน และการใหความรูเ ปนรายบุคคล ทีอ่ าจใชวธิ กี ารทําความรูจ กั เปนการสวนตัว

บทบาทใหมของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาชุมชน
การใหการศึกษาแกชุมชนของสถาบันอุดมศึกษา อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใหความรูแก
ชุมชน โดยกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถาบันการศึกษาทีใ่ หนสิ ติ นักศึกษานําความรู
ทีไ่ ดเรียนมาไปใชในการแกปญ หาดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพของคนในชุมชนใหดีขึ้นอยางยั่งยืน โดยลงพื้นที่จัดทําโครงการพัฒนารวมกับ
ชุมชน มูลนิธิรากแกว๑ ไดขับเคลื่อนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง
ตั้งแตป ๒๕๔๘ ภายใตโครงการรากแกวของแผนดิน โดยจัดการประกวดความสําเร็จของโครงการ
พัฒนาชุมชนในการถายทอดและประยุกตใชความรูทางธุรกิจ การบริหารจัดการปจจัยการผลิต
แนวทางการเปนผูป ระกอบการ และความรูด า นตาง ๆ เสริมสรางศักยภาพ ทักษะ และความสามารถ
ของบุคคล และชุมชนใหสามารถพึง่ ตนเองในระยะยาว ทีผ่ า นมา สถาบันอุดมศึกษาไดจดั ทําโครงการพัฒนาชุมชน อาทิ
โครงการ Soil Booster จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาการใชปุยเคมีใน
การเกษตรกรรมทีท่ าํ ลายดิน ระบบนิเวศ และสงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกร โดยรวมกับกลุม นักเรียนโรงเรียนผาณิตวิทยา
ต.บางกรูด อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และชาวบานในชุมชนใกลเคียงดําเนินการปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงไสเดือน
ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ใหไดนาํ้ ปุย หมักมูลไสเดือน สรางโรงเรือนเพาะเลีย้ งไสเดือน แสดงวิธกี ารเลีย้ งในรูปแบบตาง ๆ
สรางแบรนด“รานอาหารตนไม” ใชในการประชาสัมพันธกลุม ใหเปนทีร่ จู กั แพรหลาย นําปุย ทีไ่ ดไปปลูกผักสวนครัว เพือ่ สราง
มูลคาเพิม่ ใหกบั กลุม และตรวจสอบคุณภาพปุย สงผลใหกลุม นักเรียนมีทกั ษะและความชํานาญในการเลีย้ งไสเดือน ผลิตนํา้ ปุย
หมักมูลไสเดือนเพิ่มขึ้น ๓ เทา เปน ๘๐ ขวดตอเดือน มีรายไดเพิ่มขึ้น ๑๙๐ บาทตอคน ชาวบานนําไสเดือนไปเลี้ยงที่บาน และทํานํ้าปุยหมัก
ในการเกษตร ลดปริมาณขยะอินทรียไ ดถงึ ๓๓๖ กิโลกรัมตอเดือน หรือประมาณ ๔ ตันตอป และมีผเู ขามาเยีย่ มชมศูนยการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง
โครงการพัฒนาและแกปญ
 หาชุมชน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนโครงการทีแ่ กปญ หาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
ของหมูบ า น อาทิ ไมมแี หลงงานรองรับในหมูบ า น ไมมกี องทุนจัดสวัสดิการใหกบั คนในหมูบ า น โดยเฉพาะผูส งู อายุ คนยากจน และผูด อ ยโอกาส ขาด
การใชพลังงานทดแทนทีส่ อดคลองกับวิถชี วี ติ ของคนในหมูบ า น โดยรวมกับชาวบาน บานทาชัย หมูท ี่ ๔ ต.หินตัง้ จ.นครนายก ดําเนินการพัฒนาอาชีพ
สังคม และสิง่ แวดลอม อาทิ สงเสริมการทําปุย อินทรียแ ละปุย ชีวภาพ รวมกลุม อาชีพเพาะเห็ดและทําไมกวาดเพือ่ สงเสริมการผลิตและการตลาด จัดตัง้
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพือ่ ผูด อ ยโอกาสและคนยากจน และสงเสริมการใชพลังงานทดแทนทีผ่ ลิตไดในหมูบ า น
โครงการ Econ Child มหาวิทยาลัยมหิดล เปนโครงการลดชองวางทางการศึกษาและเทคโนโลยีระหวางนักเรียนชนบทและในเมือง
เสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีใหเด็กชนบท นําความรูแ ละคอมพิวเตอรทเี่ หลือใชไปบริจาคใหแกโรงเรียนในชุมชน ใหความรูแ ละ
สรางวินยั ทางการเงินและการทําบัญชีครัวเรือนใหนกั เรียน โดยรวมกับโรงเรียนในชนบททีข่ าดโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนครู อาทิ โรงเรียนวัดโคก
(ภูพ พิ ฒั นบาํ เพ็ญ) ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดไทยาวาส ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ดําเนินการใหความรูภ าษา
อังกฤษ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี การทําบัญชีครัวเรือนและการสรางวินัยทางการเงินแกนักเรียน โดยผานสื่อการสอนที่สนุก แปลกใหม
และนาสนใจ อาทิ การเลานิทาน กิจกรรมกลุม การรองเพลง การเลนเกมสันทนาการ กิจกรรมการถาม-ตอบ สงผลใหนกั เรียนมีพฒ
ั นาการดานการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษและทักษะการเงินสวนบุคคล มีทศั นคติทดี่ ตี อ การเรียนภาษาอังกฤษและการทําบัญชีการเงิน มีวนิ ยั ในการใชเงิน เก็บออม และใช
ทรัพยากรอยางคุม คา
โครงการขาวไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนโครงการแกปญ หาตนทุนการทํานา การถูกกดขีจ่ ากพอคาคนกลางและโรงสีขา ว ภาระหนีส้ นิ
ของชาวนา และปญหาสุขภาพจากการใชปุยเคมีและยาฆาแมลง โดยรวมกับมูลนิธิขาวขวัญผลักดันชุมชนสูการทํานาระบบอินทรีย โดยใชสมุนไพร
พืน้ บานเพือ่ จัดการกับศัตรูพชื และใชปยุ ชีวภาพทีผ่ ลิตจากนํา้ หมักจุลนิ ทรียแ ทนปุย เคมี สงผลใหชาวนาใน ต.ไรรถ อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี มีการทํานา
อินทรียท เี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม มีรายไดและกําไรจากการทํานาเพิม่ ขึน้ ขณะทีม่ ตี น ทุนการทํานาลดลง เกิดการรวมกลุม เปน “กลุม รวมขวัญ” เปน
สือ่ กลางในการบริหารจัดการดานการตลาด การเงิน และการเรียนรูร ว มกันระหวางสมาชิก ผลเสียจากการใชสารเคมีและปุย เคมีในการเพาะปลูกลดลง
และคนในชุมชนไดบริโภคขาวอินทรียท ปี่ ลอดภัย ไรสารพิษ
ผลการจัดทําโครงการทีผ่ า นมา ทําให นิสติ นักศึกษา มีจติ อาสา รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และประเทศชาติ สามารถวิเคราะห สังเคราะห
และประยุกตใชความรูใ นการแกปญ หาของชุมชน มีทกั ษะความเปนผูน าํ รุน ใหมทมี่ คี วามรับผิดชอบตอสังคม และมีจติ ใจรับใชสงั คม สถาบันการศึกษา
ไดนาํ หลักการ ความรู ทฤษฎี ความเชีย่ วชาญและประสบการณของคณาจารย และทรัพยากรของสถาบันการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนแกชมุ ชน
๑

มูลนิธิรากแกว เปนองคกรที่ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาสังคมในดานการประกอบธุรกิจ การเปนผูประกอบการของชุมชนชนบทใหเขมแข็งยั่งยืน
เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาที่จะเขาไปศึกษาปญหา และความตองการของชุมชน สงเสริมใหนิสิต นักศึกษาไดใชความรู
ความสามารถ ความมีจติ อาสาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และมาตรฐานการครองชีพของชุมชน โดยอาศัยการสนับสนุนและความรวมมือจากทุกภาคสวนในสังคม
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เปนการสงเสริมงานบริการชุมชนของสถาบันการศึกษา ชุมชนและสังคม ความเหลื่อมลํ้าและ
ชองวางระหวางคนในสังคมลดลง
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่คลายคลึงกัน ซึ่งเปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษาไดใชความรูที่เรียนมาในการปฏิบัติงานจริง เพื่อสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะในการทํางานทีเ่ ปนทีต่ อ งการของสถานประกอบการ ไดแก โครงการสหกิจศึกษา ทีใ่ ห
นิสติ นักศึกษาไดปฏิบตั งิ านเสมือนหนึง่ เปนลูกจางชัว่ คราวของสถานประกอบการ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบ
งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปฏิบตั งิ านเต็มเวลาในตําแหนงผูช ว ยนักวิชาการตลอด ๑ ภาคการศึกษา และไดรบั
คาตอบแทนหรือสวัสดิการตามสมควร สงผลให บัณฑิตของสถาบันการศึกษา มีคณ
ุ ลักษณะและ
สมรรถนะที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ และเกิดการ
บูรณาการความรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจยั และการสรางความรูใ หม และ สถานประกอบการ
ไดรบั ประโยชนจากงานทีน่ สิ ติ นักศึกษาปฏิบตั ิ และสามารถใชประโยชนจากโครงการสหกิจศึกษาในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมทัง้
สงผลใหขดี ความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการเพิม่ ขึน้
การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาทีเ่ ขาสูช มุ ชนและสถานประกอบการ ทําใหนสิ ติ นักศึกษาไดใชความรูท ไี่ ดเรียนมาในการปฏิบตั งิ านจริง แต
การทีส่ ถาบันการศึกษาจัดใหมกี ารเรียนการสอนทีใ่ หนสิ ติ นักศึกษาลงพืน้ ทีจ่ ดั ทําโครงการพัฒนาในชุมชนจะกอใหเกิดผลโดยตรงตอการพัฒนาสังคม
ในวงกวาง เนือ่ งจากชุมชนจะไดรบั ความรู และทักษะทีถ่ า ยทอดจากนิสติ นักศึกษา อาทิ การสรางมูลคาเพิม่ แกผลิตภัณฑทอ งถิน่ การบริหารจัดการ
ระบบการผลิต การทําบัญชี นํามาพัฒนาอาชีพ ธุรกิจชุมชน ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองอยางยั่งยืน และลดความ
เหลือ่ มลํา้ ในสังคม ขณะทีก่ ารปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการจะกอใหเกิดผลตอการพัฒนาสถานประกอบการ ทําใหมรี ะบบการคัดสรรพนักงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร งบประมาณในการคัดเลือก และฝกอบรมพนักงานใหม กอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
อาทิ การวิจยั เชิงพาณิชย การแลกเปลีย่ นขอมูล ขาวสาร ความรู พนักงาน และทรัพยากร เสริมสรางภาพลักษณของสถานประกอบการในเชิงการรับผิดชอบ
ตอสังคม และทําใหสถานประกอบการมีขดี ความสามารถในการแขงขันเพิม่ ขึน้

บทสรุป
แนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทการสนับสนุนดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาแกชุมชนของสถาบันการศึกษา จากเดิมที่เปนการถายทอด
ความรูเ พือ่ การพัฒนาใหแกชมุ ชนโดยคณาจารยเปนการใหนสิ ติ นักศึกษาไดมโี อกาสถายทอดความรูท ไี่ ดเรียนมาใหเปนประโยชนตอ การพัฒนาชุมชน
สงผลตอการพัฒนาสังคมในวงกวาง ขณะทีโ่ ครงการสหกิจศึกษา นิสติ นักศึกษาไดมโี อกาสใชความรูท ไี่ ดเรียนมาปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ
สงผลตอการพัฒนาสถานประกอบการ นอกจากนี้ การถายทอดความรูใ หแกชมุ ชนเปนการขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ตามแนวทางการเพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนใหสามารถจัดการกับปญหาของชุมชนไดดว ยตนเอง และสงเสริมใหสถาบันการศึกษา
ทีต่ งั้ อยูใ นพืน้ ที่ หรือจังหวัดตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในพืน้ ที่

เอกสารอางอิง
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download/workflow_KU_cos.doc
มูลนิธริ ากแกว, โครงการพัฒนาและแกปญ
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กรอ. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ดร.ชูวิทย มิตรชอบ* เสมา คลายสุวรรณ**

บทนํา
ในอดีตที่ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยยังไมซับซอน การขยายตัวมีลักษณะคอยเปนคอยไป ความขัดแยงในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งที่เกี่ยวของกับนโยบายภาครัฐบาลหรือภายในภาคเอกชนมีไมมากนัก ความสัมพันธระหวางภาครัฐบาลและเอกชนครอบคลุม
การพัฒนาทั่วไป รัฐบาลทําหนาที่พัฒนาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่อํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพของประชาชน ภาค
เอกชนก็ไดสนองตอบดวยการขยายการลงทุนในกิจการตางๆ รูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐบาลและเอกชนในชวงนั้น เปนไปใน
รูปของความสัมพันธระดับบุคคลมากกวาสถาบัน และการรวมกลุมของสถาบันเอกชนก็อยูในขั้นริเริ่มเทานั้น
เมื่อการพัฒนาขั้นบุกเบิกผานไป เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเริ่มเปลี่ยนไปสูระบบการผลิต การคา และการเงินที่มี
ความสลับซับซอน ประชากรเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลดลง กฎ ระเบียบและการบริหารงานของรัฐบาลบางจุดไมเหมาะสม
กับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนขอจํากัดที่ทําใหการประกอบธุรกิจภาคเอกชนไมคลองตัว ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ทั้งวิกฤตการณการคาและการเงินระหวางประเทศ เกิดการแขงขันอยางรุนแรง หากประเทศไทยไมจัดระบบ
และตางคนตางทํางาน ก็เปนเรื่องยากที่จะตอสูกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ สาเหตุเหลานี้นําไปสูความจําเปน
ที่ภาครัฐบาลและเอกชนจะตองรวมปรึกษาหารือและแกปญหา อุปสรรค ขอขัดแยงอยางใกลชิด

จุดเริ่มตนของ กรอ.
ความพยายามที่จะจัดระบบการประสานงานระหวางภาค
รัฐบาลและเอกชนใหดีขึ้น เกิดขึ้นหลายครั้ง และไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๙)
มีแนวทางสําคัญในการสนับสนุนใหสถาบันของภาคเอกชนมีบทบาท
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น แตก็ยังไมประสบผล
สําเร็จ ตอมาป ๒๕๒๔ เปนชวงปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔
นายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท ไดริเริ่มดําเนินการประสาน
ความสัมพันธระหวางภาครัฐบาลและเอกชนใหเปนระบบอยางจริงจัง
โดยจัดตั้ง คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๒๔ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่ฝายเลขานุการ
กรรมการจากภาครัฐบาลประกอบดวยรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ กรรมการภาคเอกชนเปนผูแทนจากภาค
เอกชน ๓ สถาบัน ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง กรอ. เพื่อใหมีระบบปรึกษาหารือระหวางภาครัฐและเอกชนในการกําหนดแนวทางการแกปญหา
เศรษฐกิจ และนํานโยบายการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนไปสูการปฏิบัติ ทั้งสวนกลางและภูมิภาค ควบคูไปกับการ
พัฒนาสถาบันเอกชนใหมีความเขมแข็ง รวมทั้งการเผยแพรความรู ความเขาใจในประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากการรวมมือกัน เปนที่

*ผูอํานวยการสํานัก **นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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คาดหวังให กรอ. เปนองคกรที่ทําหนาที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางแกปญหา อุปสรรคทางเศรษฐกิจ แมไมใชองคกรที่มีอํานาจตัดสินใจ
เชิงนโยบายและสั่งการ ภารกิจหลักของ กรอ. จึงเปนการเรงรัดแกปญหาดานเศรษฐกิจ แสวงหาเงินตราตางประเทศโดยพัฒนาภาคการผลิต
การคา และบริการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย และสรางงานในภูมิภาค
ตอมาไดขยายกลไกนี้ไปสูสวนภูมิภาค นําไปสูการจัดตั้ง กรอ. จังหวัด ที่เปนการจําลองรูปแบบมาจากคณะกรรมการ กรอ.
สวนกลาง มีกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลักในการประสานงาน ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ทําหนาที่เสนอแนะนโยบาย
แนวทางและมาตรการทั้งการแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด

ผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา
ชวงเริ่มตน การที่ภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสหารือรวมกัน ทําใหปญหาที่เกิดขึ้นไดรับการนําไปพิจารณาแกไขไดอยางตรงจุด
รวดเร็ว ทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดใหความ
สําคัญสูงสุดกับการพัฒนากระบวนการ กรอ. จัดประชุมคณะกรรมการ กรอ. ทุกเดือน ทําใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง มีผลงาน
เปนรูปธรรมสําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก
จัดทําโครงการรวมระหวางภาครัฐบาลและเอกชน เชน โครงการจัดตั้งศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย
โครงการประกันสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม การประกาศใหป ๒๕๓๐ - ๒๕๓๑ เปนปทองเที่ยวไทย และโครงการความรวมมือ
ปองกันและแกปญหามลพิษ เปนตน
ประการที่สอง
ปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และขั้นตอนภาครัฐใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น เชน การจัดตั้งศูนยบริการ
เพื่อการลงทุนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงระเบียบและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพากร การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแทนภาษี
การคา เปนตน
ประการที่สาม
พิจารณาประเด็นปญหารายสาขา เชน การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการสงออก การพัฒนาระบบการจัดสง
สินคาและแกปญหาคาขนสงสินคาออก การพัฒนากําลังคนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในภาคธุรกิจ เปนตน
กลไกมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง กรอ. มีพัฒนาการดานแนวคิด กระบวนการ และประเด็นการพัฒนาสําคัญที่แตกตางกันใน
แตละยุค ตามปจจัยและสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง รัฐบาลทุกสมัยไดใชกลไก กรอ. ในการทํางานกับภาคเอกชนมาอยางตอเนื่อง จนถึง
รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดกําหนดไวในนโยบายเรงดวนของรัฐบาลอยางชัดเจน ใหแตงตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แกปญหาดานเศรษฐกิจ แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญและความจริงจังของการดําเนินงานผาน กรอ.

การมีสวนรวมของภาคเอกชนในการทํางานรวมกับภาครัฐในปจจุบัน
แนวทางการทํางานรวมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ
กรอ. ได ถู ก ใช เ ป น ตั ว อย า ง และขยายไปสู  ก ารทํ า งานของ
คณะกรรมการระดับชาติอีกหลายชุดทั้งระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ ทํ า หน า ที่ เ สนอแนะและขั บ เคลื่ อ นนโยบายการปรั บ
โครงสร า งเศรษฐกิ จ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ประเทศ นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกสที่ลดขั้นตอน เวลา และ
ตนทุน รวมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการประกอบการ เพื่อใหสามารถ
แขงขันกับตางประเทศไดดีขึ้น ดังนี้

บทบาทภายในประเทศ
การทํางานรวมกันในรูปคณะกรรมการ ไดขยายเปนวงกวาง ผูแทนภาคเอกชนมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรในคณะ
กรรมการระดับชาติ เชน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของ
ประเทศ คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เปนตน ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนไดแตงตั้งผูแทนภาครัฐ
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ร ว มเป น กรรมการในคณะกรรมการของภาคเอกชน อาทิ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาหอการคาแหงประเทศไทย
และคณะกรรมการสายงานวิ ช าการของสภาอุ ต สาหกรรมแห ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ ในระดับกระทรวงมีการทํางานรวมกับ
ภาคเอกชน อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ
การเสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
ภาคเอกชนไดเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ เชน ยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกิจของหอการคาไทย ยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยสูความยั่งยืนคูสังคมไทยของสภาอุตสาหกรรม
แห ง ประเทศไทย แนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น ตามแนวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมนิ เ วศ
ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมกอสราง ยุทธศาสตรยางและไมยางพารา เปนตน และใหความรวมมือในการแกปญหาการฟองรองตอศาลปกครอง
เพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ (๒)
การรับมอบงานจากภาครัฐไปดําเนินการ ภาครัฐไดใหภาคเอกชนดําเนินงานบางภารกิจ เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และให
เอกชนไดรับบริการที่รวดเร็ว อาทิ งานมาตรฐานสินคา ที่กระทรวงพาณิชยไดใหสภาหอการคาแหงประเทศไทยเปนผูออกใบรับรอง
มาตรฐานสินคาใหกับสินคาทุกชนิดที่กระทรวงพาณิชยกําหนดเปนสินคามาตรฐาน การรับรองเอกสาร หอการคาไทยเปนหนวยงานที่
มีอํานาจใหการรับรองเอกสารแสดงแหลงกําเนิดสินคา และการจดทะเบียนธุรกิจ โดยศูนยจดทะเบียนธุรกิจ หอการคาไทย เปนหนึ่งใน
โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชยกับหอการคาไทย ตั้งแตป ๒๕๔๕
ความรับผิดชอบตอสังคม ทีแ่ สดงถึงบทบาทภาคเอกชนในการมีสว นรวมการพัฒนาโดยใช หลักจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล
ในการบริหารจัดการที่มุงสรางความเปนธรรม ความโปรงใส และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี เปนการเพิ่มความนาเชื่อถือของธุรกิจ
ที่มีตอสังคม และดําเนินโครงการตราสัญลักษณ Q-Mark เพื่อยกระดับมาตรฐานผูผลิต ผูคา และผูใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทบาทความรวมมือระหวางประเทศ
ประชาคมอาเซียน จัดตั้งสภาหอการคาและอุตสาหกรรมอาเซียน และ
สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ทําหนาที่สะทอนขอคิดเห็นของภาคเอกชน และเสนอแนะ
ความรวมมือในสาขาตางๆ ที่มีความสําคัญในการสนับสนุนและผลักดันการรวมกลุม
ดานเศรษฐกิจของอาเซียน
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ที่จัดตั้งสภาธุรกิจ
GMS Business Forum ผลักดันการอํานวยความสะดวกการขนสงขามพรมแดน/
การเพิ่มศักยภาพให SMEs สภาธุรกิจ ACMECS (Ayeyawaddy-Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy Business Council) ผลักดันความรวมมือ
สงเสริมการผลิตรวมตามแนวชายแดน การทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา และสภาธุรกิจ IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle Joint Business Council) เนนความรวมมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและอํานาจตอรองตลาดนอกกลุมสินคา
เกษตรที่มีศักยภาพรวมกัน
เขตการคาเสรี ภาคเอกชนมีบทบาทเขมแข็งในการรวมกับรัฐบาลผลักดันการเจรจาเขตการคาเสรี ทัง้ กอนและหลังการดําเนินงาน
ดังนี้ กอนการเจรจา ภาครัฐและเอกชนมีการหารือรวมกันในการกําหนดทาทีประเทศไทย และประเมินความไดเปรียบเสียเปรียบ
ในดานตางๆ โดยแยกตามคลัสเตอรอุตสาหกรรม และหลังการเจรจา มีการหารือเพื่อกําหนดมาตรการเยียวยาและการติดตามประเมินผล
แตละคลัสเตอร
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กรอ. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ
กรอ. สวนกลาง

รั ฐ บาล นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ กรอ. ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ประธาน
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหนาหนวยงานดานเศรษฐกิจ
และผูแทนสถาบันธุรกิจภาคเอกชน เปนกรรมการ และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาที่พิจารณาและเสนอแนะแนวทาง
และมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในการแกปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนของภาคเอกชน เพื่อใหภาคเอกชนรวมกับภาค
รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตและสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๒ – เมษายน ๒๕๕๔
ไดมีการประชุมรวม ๑๙ ครั้ง มีประเด็นสําคัญที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ กรอ.และมีผลในทางปฏิบัติแลว ดังนี้
๑. การจัดตั้งกลไกรองรับการดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ กรอ. ระดับจังหวัด รวม ๗๕ จังหวัด
และกลุมจังหวัด ๑๘ กลุม คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสง
สินคาและบริการของประเทศ และคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและ
นํ้าตาลทราย
๒. การเสริมสรางสภาพคลองและภาษี กําหนดใหมีมาตรการภาษีเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ การปลอยสินเชื่อใหกับ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การลดหยอนภาษีเงินไดใหผูบริจาคเงินกับสถาบันการศึกษาเอกชน และการปรับ
โครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต
๓. การจ า งงานและพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน ด ว ยการแก ป  ญ หาการว า งงาน การพิ จ ารณาผลกระทบจากการบั ง คั บ ใช
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑/๑ และความเห็นตอรางกฎกระทรวงแรงงานวาดวยการกําหนดจํานวน
ที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับคนพิการเขาทํางานและจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถาน
ประกอบการจะตองนําสงเงินเขากองทุนสงเสรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะเรงดวน ภายใตงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ อาทิ โครงการตนกลาอาชีพ โครงการดานพาณิชยเพื่อชวยเหลือประชาชน
๕. การสงเสริมและใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมทองเที่ยว ในแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ
การบังคับใชพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ กับธุรกิจอพารตเมนต มาตรการฟนฟูดานการทองเที่ยวและการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตปญหาทางการเมืองภายในประเทศ แนวทางและมาตรการใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยจากความขัดแยงทางการเมือง และแนวทางการขับเคลื่อนการทองเที่ยวไทยป ๒๕๕๔
๖. การสงเสริมและใหความชวยเหลือภาคอุตสาหกรรม ในการแกไข พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ การแกไขปญหาอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑยางพารา การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและชุมชนอยางยั่งยืน การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมกอสราง
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนสงระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และแนวทางแกไขปญหาการนําเขาสินคาวัตถุอันตราย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๗. การสงเสริมและสนับสนุนดานการคาและบริการ ในการทบทวนการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรี การแกไขปญหา
การใชระบบจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แนวทางแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนากองเรือพาณิชยไทย และแนวทางพัฒนาและใชประโยชนทาอากาศยาน
ภูมิภาค การเรงรัดการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย
๘. การสงเสริมและสนับสนุนดานการลงทุน ในแนวทางความรวมมือเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
และพื้นที่ใกลเคียง การจัดตั้งศูนยประสานการบริการนักลงทุน
๙. การแกไขปญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสวนรวม ในการปฏิรูปโครงสรางในเอเปค แนวทางการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย มาตรการชวยเหลือและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัย การใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและการ
พัฒนาประเทศ และการมีสวนรวมของภาคเอกชนในแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย
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กรอ. จังหวัดและกลุมจังหวัด
๑. จัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒๗ แลวเสนอผลการ
สัมมนาคณะรัฐมนตรีที่มีมติให สศช. นําผลการสัมมนาไปประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
๒. กําหนดแนวทางการขับเคลื่อน กรอ. จังหวัดและกลุมจังหวัด
ในการติดตามสถานการณเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ การพิจารณาขอเสนอ
ของภาคเอกชน ในการแกปญหาและอุปสรรคการประกอบธุรกิจของภาค
เอกชนดานการคา การลงทุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอเสนอแนะการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจสวนรวมหรือรายสาขาธุรกิจ
ระดับประเทศที่สําคัญและมีผลกระทบในวงกวาง และประสานกับคณะกรรมการระดับตางๆ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ

แผนผังกลไกการขับเคลื่อน กรอ.

แนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในอนาคต
แนวทางความรวมมือ กรอ. ในอนาคต จําเปนตองคํานึงถึงยุทธศาสตรของประเทศ และยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา ควบคูกับ
การปรับบทบาทการดําเนินงานขององคกรใหมีการเสริมสรางพลังการทํางานรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
ภาพรวมยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมดําเนินการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา
๑. พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาของการผลิตสินคาและบริการเชิงสรางสรรค
โดยใชระบบเครือขาย ลงทุนและพัฒนาระบบการผลิตและบริการสรางสรรค นําความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความรูที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มและสรางสรรคมาเพิ่มคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจ และรวมมือกับภาครัฐ
พัฒนาบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรคที่สอดคลองกับความตองการ
๒. พัฒนาฟนฟู ยกระดับแหลงทองเที่ยว รวมดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว คุณคาทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอมดั้งเดิมของชุมชน ลงทุนพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ เพื่อกระตุนตลาดการทองเที่ยวในพื้นที่ ใหความรวมมือในการดูแล
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว เพื่อสรางความเชื่อมั่นและสนับสนุนการเดินทางมาเที่ยวซํ้า สนับสนุนการบริหารจัดการจํานวน
นักทองเที่ยวใหเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว เพื่อความยั่งยืน และผลิตสินคาและบริการที่สะทอนถึง
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของทองถิ่น

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ต.ค.-ธ.ค. ๕๔

1-48_pc23.indd 29

29

21/2/2553 23:21:57

๓. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ สรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม เปนแกนกลางในการสรางเครือขาย
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางผลิตภาพสะอาด สงเสริมใหจัดตั้งภาคีรวมระหวางภาคเอกชน ภาครัฐ ประชา
สังคม และภาคองคความรู สรางกระบวนการมีสวนรวมระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เชิงบูรณาการ รวมทั้งเฝาระวังปญหาในพื้นที่
และรวมมือกับภาครัฐ ประชาสัมพันธใหชุมชนในพื้นที่รับรูถึงผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน
๔. สงเสริมสถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อระดับจุลภาค เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงิน อาทิ สรางวินัยทางการเงิน
ของผูประกอบการ
๕. การคาเสรีที่เปนธรรม โดยสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนแกนกลางในการสรางเครือขายในการ
ประกอบธุรกิจ
๖. เพิ่มสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน ๗๐ : ๓๐ ดังนี้
๑) พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมสูตลาดที่สอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภค และตอบสนองตอวิถีการดําเนินชีวิตสมัยใหม พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการ
ผลิตใหมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน เปนมิตรสิ่งแวดลอม และใหความรวมมือในการเสนอความตองการและผลิตผลงานวิจัย
๒) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะฝมือเพิ่มขึ้น โดยรวมกับมหาวิทยาลัยในการฝกอบรม พัฒนา และผลิตบุคลากร
ใหสามารถรองรับและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ และกระตุนใหบุคลากรมีความตระหนักในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ พรอม
รับการเปลี่ยนแปลง และกาวสูเศรษฐกิจที่ใชความรู ความคิดสรางสรรค และการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การปรับบทบาทองคกร
๑. ภาครัฐ
๑) การบริหารจัดการภาครัฐ ปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานบนพื้นฐานของการทํางานรวมกับภาคเอกชน ในฐานะผูสงเสริม
และสนับสนุนที่อํานวยความสะดวกดานขาวสาร ขอมูล การลดตนทุน และเพิ่มความรวดเร็วในการประกอบการ ทั้งภาคการผลิต บริการ
และปจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวของ
๒) การปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ไมจําเปนและเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ พรอมทั้งแสวงหาโอกาสจากความรวมมือ
ที่จะริเริ่มและใชประโยชนจากกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
๓) การลงทุนของภาครัฐ ที่คํานึงถึงความคุมคาและความยั่งยืน มุงการประหยัดพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
โลกรอน
๔) การทําสัญญาประชาคม ทั้งสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนกลยุทธและแถลงตอสาธารณะ เพื่อชี้แจงเปาหมาย
การปฏิบัติงานขององคกร และรายงานผลการประเมิน
๒. ภาคเอกชน
๑) สรางความรับผิดชอบตอสังคม ที่นําทรัพยากรของโลกมาใชประโยชนในรูปแบบการดูแลผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม สภาพในโรงงานไมใหเกิดผลกระทบตอแรงงานและชุมชนรอบโรงงาน ชุมชนใกลเคียง และสังคมภาพรวม
๒) สรางกลไกความเชื่อมโยงระบบการทํางานรวมกันอยางเปนเอกภาพ จัดตั้งสถาบันทําหนาที่เปนศูนยความรวมมือของ
องคกรภาคเอกชน ประสานเชื่อมโยงการทํางานของภาคเอกชนใหเกิดความเปนเอกภาพ และประสิทธิภาพ ในลักษณะที่เปนองคกรวิชาการ
ใหการสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน กําหนดทาที และมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอในการรวมมือกับภาครัฐอยางตอเนื่องและทันกาล
๓) ใหความสําคัญกับการลงทุนสรางความรู เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และปรับทัศนคติ เปลี่ยน
บทบาทมาเปน “ผูนํา” การปรับโครงสราง โดยพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพการผลิต ทํางานรวมกันใหมากขึ้น และรวมมือกันเปน
เครือขายในสายธุรกิจประเภทเดียวกัน เปนพลังรวมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งขององคกรภาคเอกชนในระดับภูมิภาค
เชน หอการคาจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เปนตน

บทสรุป
กลไกและกระบวนการ กรอ. มีพัฒนาการเชิงสรางสรรคอยางตอเนื่อง ทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งรวมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง “กรอ. ยุคใหม” ที่เกิดจากการ “รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ” ระหวางภาครัฐและ
เอกชน ที่มุงยึดผลประโยชนสวนรวมเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทยใหเจริญเติบโตยั่งยืนสืบไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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ขอมูลชวนรู

วงจร Plan – Do – Check - Act
ปภานัน วรวัฒนสกุล*

บทนํา
วงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) เปนเครื่องมือพื้นฐานที่ใชในการพัฒนาคุณภาพขององคกร เปนกระบวนการ
บริหารคุณภาพที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในองคกรหรือหนวยงาน เปนแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานขั้นพื้นฐานตามหลักของการ
พัฒนาคุณภาพระบบองครวม (Total Quality Management : TQM) เปนการกําหนดขั้นตอนการทํางานเพื่อสรางระบบการผลิต
ใหมีคุณภาพ หรือทําใหกระบวนการทํางานเปนไปอยางมีระบบ ใชในการบริหารแผนกลยุทธและการจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่หมุน
เปนวัฏจักรทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถใชไดกับทุกสาขาวิชาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวัน ปจจุบันไดนํา
ไปใชและพัฒนาในดานตางๆ

วงจร PDCA ประกอบดวย ๔ ขั้นตอน ไดแก วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม
(Act) วงจรนี้ไดพัฒนาขึ้นโดยนักสถิติ ดร.วอลทเตอร ชิวฮารท เมื่อป ๒๔๗๓ ตอมาในป ๒๔๙๓ ดร.เอดวารด เดมมิ่ง ไดนํามาเผยแพรใน
ประเทศญี่ปุน จึงเรียกวงจรนี้วา วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพ ในขั้นเริ่มแรก แนวคิดของวงจรเดมมิ่งเปนการเนนถึง
ความสัมพันธ ๔ ฝายในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหไดคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา นําแนวความคิดเชิงสถิติและวิธีการปรับปรุงคุณภาพ
ไดแก ฝายออกแบบ ฝายผลิต ฝายขาย และฝายวิจัย ความสัมพันธของทั้ง ๔ ฝายจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพของ
สินคาตามความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตอมาแนวคิดของวงจรเดมมิ่งถูกพัฒนาใหเขากับวงจรการบริหารในประเทศ
ญี่ปุนที่ใหความสําคัญกับพื้นฐานการบริหารงาน ๒ อยาง ไดแก การสื่อสารและความรวมมือของทุกคนในหนวยงาน ผูบริหารเปนผูกําหนด
แผนงาน แตสื่อสารผานหัวหนางานและพนักงานตามลําดับขั้น และกําหนดเปาหมายตามความเหมาะสมและความเปนไปได

โครงสรางของวงจร PDCA หรือการบริหารงานดวยกระบวนการวงจรเดมมิง่ มีรายละเอียดดังนี้
การวางแผน (Plan : P)
การวางแผนเปนสวนประกอบของวงจรที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนของงานและเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการทํางาน
ในสวนอื่นเปนไปอยางมีประสิทธิผล เพราะทุกขั้นตอนของวงจรเดมมิ่งเปนผลที่ตอเนื่องมาจากการวางแผนทั้งสิ้น การวางแผนเปนการหา
องคประกอบของปญหาที่มาจากการแกปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติงาน โดยระดมความคิด พิจารณาขอมูลที่จะใชในการปฏิบัติ ระบุวิธีการ

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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เก็บขอมูลที่ชัดเจน วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได และกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงแกไข จัดทําตารางการปฏิบัติงาน กําหนดวิธีดําเนินการ
วิธีตรวจสอบและประเมินผลใหพรอมในการเริ่มตนปฏิบัติ
การวางแผนทําใหรูสภาพปจจุบัน พรอมคาดการณถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ลดความสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งดาน
แรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน และเวลา โดยทั่วไป การวางแผนมี ๒ ประเภทหลัก ไดแก การวางแผนเพื่ออนาคต เตรียมความ
พรอมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือกําลังจะเกิดขึ้น และการวางแผนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันใหดีขึ้น
หากการวางแผนทําไดไมดียอมจะสงผลตอกระบวนการอื่นๆ แตในทางกลับกันถามีการวางแผนที่ดี กิจกรรมตางๆ ก็สามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติ (Do : D)
การปฏิบัติตามแผนเปนขั้นตอนที่มีผลตอเนื่องมาจากการวางแผน เปนการปฏิบัติจริงที่กอใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายใหมาก
ที่สุด ใหตรวจสอบระหวางการปฏิบัติถึงทิศทางที่กําหนดไว หากไมเปนไปตามแผนอาจตองปรับปรุงแผน พรอมกับสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของ
ไดรับรูอยางตอเนื่อง เกิดความผิดพลาดนอยที่สุด การปฏิบัติตามแผนจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน อาทิ
ผูมีอํานาจรับผิดชอบการบริหารแผนงาน ทักษะและความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบแผน ทรัพยากรและเครื่องมือ รวมทั้งระบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการปฏิบัติตามแผนควรจะมีวงจร PDCA ยอยๆ หมุนอยูในขั้นตอนนี้ดวยเพื่อใหเกิดกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแตการวางแผนกําหนดกิจกรรมที่จะตองทํา ระยะเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม
การประสานกับผูเชี่ยวชาญในแตละดาน และการทําความเขาใจกับผูรวมงานถึงกระบวนการทํางานทั้งหมดเปนการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการทํางาน และประเมินตนเองไปพรอมกัน

แผนภาพวงจร PDCA ยอยภายในกระบวนการปฏิบัติตามแผน

การตรวจสอบ (Check : C)
การตรวจสอบเปนขั้นตอนที่ทําใหไดขอมูลยอนกลับ สะทอนใหเห็นถึงการบรรลุเปาหมายของการดําเนินงานที่ผานมา ประเด็นที่
ตองปรับปรุงแกไข กระบวนการตรวจสอบเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ รวบรวมขอมูล พิจารณากระบวนการทํางาน
ในแตละขั้นตอนเปรียบเทียบกับที่วางแผนไวเพื่อแสดงจํานวนและคุณภาพของผลงานที่ไดรับแตละขั้นตอนไดอยางชัดเจน และจัดทําเปน
รายงานแสดงผลการประเมินและมาตรการปองกันความผิดพลาดหรือความลมเหลว
อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบกับแผนที่วางไว สิ่งที่สําคัญที่สุดเปนการบันทึกขอมูลและจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบ มีเกณฑการตรวจสอบที่ชัดเจนและครอบคลุม ใชเครื่องมือในการตรวจสอบที่เชื่อถือได กําหนดระยะเวลาการตรวจสอบ และ
บุคลากรที่ทําการตรวจสอบตองไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

การดําเนินการใหเหมาะสม (Act : A) หรือการปรับปรุงแกไข
การดําเนินงานใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลที่ไดจากการตรวจสอบหรือประเมินเปรียบเทียบกับแผนที่กําหนด หากผลที่ได
ไมเปนไปตามแผนที่วางไว ใหนําขอมูลมาวิเคราะหและพิจารณาปรับปรุงการวางแผนเปนลําดับขั้นตอน เพื่อปฏิบัติตามแผนที่ปรับปรุงแลว
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หลังจากนั้น ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานจนกวาจะบรรลุ
เปาหมายจึงกําหนดเปนมาตรฐาน หากผลที่ไดเปนไปตามแผนที่
วางไวก็ใหนําแนวทางนั้นมาจัดทําเปนมาตรฐานและพัฒนาใหดีขึ้น
ตอไป
การปรับปรุงแกไขทําใหการวางแผนมีความสมบูรณและ
มีคุณภาพมากขึ้น โดยทบทวน กําหนดขั้นตอนลดปญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น หากการไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่เกิดจากการวางแผน
ผิดพลาด ก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตองหาสาเหตุกอน แลวจึงทําการ
ปรับปรุงคุณภาพของการวางแผนและปรับปรุงเนื้อหาของแผนดวย
ในแตละองคกรมีวงจร PDCA อยูหลายวง วงใหญสุดมี
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคกรเปนแผนงาน (P) อาจครอบคลุมระยะเวลาตอเนื่องกันหลายปจึงจะบรรลุผล การผลักดันใหยุทธศาสตร
ขององคกรปรากฏเปนจริงไดจะตองมีการปฏิบัติ (D) โดยนํายุทธศาสตรมากําหนดเปนแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงานในองคกร แผน
ปฏิบัติงานประจําปจะกอใหเกิดวงจร PDCA ใหมของหนวยงาน หากหนวยงานมีขนาดใหญ มีบุคลากรที่เกี่ยวของจํานวนมาก ก็จะตอง
กระจายความรับผิดชอบไปยังหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดวงจร PDCA เพิ่มขึ้นอีกหลายวงและเชื่อมโยงกัน องคกรตองทําการติดตามตรวจ
สอบ (C) และแกไขปรับปรุงจุดที่เปนปญหา หรืออาจตองปรับแผนใหมในแตละป (A) เพื่อใหวิสัยทัศนและยุทธศาสตรระยะยาวเปนจริง
ทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงครวมขององคกรอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ประโยชนของ PDCA
วงจร PDCA สามารถนําไปใชปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง สามารถประยุกตใชไดกับทุกเรื่องตั้งแตกิจกรรมสวนตัว การเดินทางไป
ทํางานในแตละวัน การตั้งเปาหมายในชีวิต และนํามาใชในการวางแผนในองคกร เมื่อวงจรหมุนครบรอบก็จะเปนแรงสงใหเกิดการหมุนใน
รอบตอไป เกิดวิธีการใหมๆ ในการปรับปรุงการทํางาน และเปนมาตรฐานของการทํางานในครั้งตอไป สามารถสรุปประโยชนของการนํา
วงจร PDCA มาใช ดังนี้
๑. ผูปฏิบัติมีการวางแผนที่ชัดเจนและมีลําดับขั้นตอน การวางแผนที่ดีจะปองกันปญหาที่ไมควรเกิด ลดความสับสนในการ
ทํางานและการใชทรัพยากรที่มากหรือนอยเกินความพอดี รวมทั้งการสูญเสียในรูปแบบตางๆ ทําใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานจริง
นอยที่สุด

๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนเปนระยะ ทําใหรูถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถแกไขไดทันและเกิดความผิดพลาด

๓. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ทําใหวางแผนงาน/โครงการไดตรงเปาหมาย เมื่อเริ่ม
วางแผนใหมอีกครั้ง ก็จะมีขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๔. การปฏิบัติงานมีความรัดกุม สามารถแกไขปญหาไดรวดเร็ว รวมทั้งการตรวจสอบที่นําไปสูการแกไขปรับปรุง ทําใหปญหา
ที่เคยเกิดขึ้นแลวไมเกิดซํ้า หรือลดความรุนแรงของปญหา เปนการนําความผิดพลาดมาเปนบทเรียนและใชใหเกิดประโยชน

การประยุกตใชในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดนําหลัก PDCA มาประยุกตใชกับการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหเกิดการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนี้
ขั้นตอนการวางแผน ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มตนดวยการ
กําหนดประเด็นการขับเคลื่อนที่สําคัญ กระบวนการขับเคลื่อน วิธีการและเครื่องมือตางๆ ใน
การนําทางและกํากับการบริหารจัดการแผนไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ การระบุภาคี
ผูรับผิดชอบ กําหนดกรอบแนวคิดและประเด็นการติดตามประเมินผลใหเชื่อมโยงในทุกระดับ
กําหนดตัวชี้วัด กลไกการติดตามประเมินผล การจัดทําคูมือการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ
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ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติ ทําใหภาคสวนตางๆ สามารถนําประเด็นการพัฒนาสําคัญและแนวทางภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ เชื่อมโยงกับแผนระดับรอง แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เผยแพรประชาสัมพันธแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ผานสื่อสมัยใหมใหกระจายไปยังพื้นที่อยางกวางขวางตอเนื่อง
ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ เปนการนําคูมือการบริหารจัดการแผนฯ ที่ไดจัดทํามาปฏิบัติจริง ทุกภาคสวนมีการปฏิบัติงาน
อยางจริงจังภายใตระบบที่ออกแบบไว สรางความรู ความเขาใจใหทุกภาคสวน ตระหนักและพรอมรวมผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ไปสูการปฏิบัติ โดยลงพื้นที่ภาคสนาม สงแบบสอบถาม ในขั้นตอนนี้ตองมีการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติในการมุงสูเปาหมายที่คาดหวัง
รวมกัน นอกจากนี้ พิจารณาปจจัยสนับสนุนที่จะกอใหเกิดการขับเคลื่อนแผนฯ และยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการตรวจสอบประเมินผล เปนการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสําคัญสูการปฏิบัติ เพื่อสะทอน
ผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น นําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด
ความสําเร็จ อาทิ หนวยงานมีการจัดทําแผนระดับรอง แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อสรางความรูในประเด็นการพัฒนาสําคัญหรือยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สาธารณชนมีความรู ความ
เขาใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพิ่มขึ้น และรายงานการศึกษาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด
ขั้นตอนการทบทวน พิจารณาการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นํามาปรับปรุงการดําเนินงาน
เชน การกําหนดกลไกหรือมาตรการสนับสนุน การจัดตั้งคณะกรรมการหรือการมีมติคณะรัฐมนตรีในชวงเวลาที่เหมาะสมของการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ เปนตน เพื่อใหเกิดการทบทวนระบบโดยรวม นําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานใหการ
ขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงคท่กี ําหนด และนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาฯ ฉบับตอไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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โครงการติดตามประเมินผลการกระจายอํานาจการปกครอง
สูองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ภายใตโครงการพัฒนาขีดความสามารถการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการมีสวนรวมในการกระจายอํานาจ
ของสวนราชการและภาคประชาชน
สุมาลี เดชานุรักษนุกูล*/วีนัส นาคสุวรรณ**/อุปราช พันธุภักดี***

ความกาวหนาของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ความกาวหนาของการกระจายอํานาจใหแก อปท. ในประเทศไทย ไดเริ่มดําเนินการ
อยางจริงจังตั้งแตป ๒๕๔๒ หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ มีบทบัญญัติใหดําเนินการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะและการจัดสรร
ภาษีระหวางรัฐบาลกับ อปท. โดยคํานึงถึงภารกิจเปนสําคัญและไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลใหสวน
ราชการตองถายโอนภารกิจใหแก อปท. ๒๔๕ ภารกิจ ภายในระยะเวลา ๑๐ ป (พ.ศ.๒๕๔๔๒๕๕๓) ผลจากการดําเนินการถายโอนดังกลาวเปนไปอยางตอเนือ่ ง และมีเปาหมายในการกระจาย
อํานาจดานการคลังโดยจัดสรรรายไดใหแก อปท. ไมตํ่ากวารอยละ ๓๕ ของรายไดของรัฐบาล
ภายในปงบประมาณ ๒๕๔๙ แมวาภารกิจในการดําเนินการทั้งสองดานไมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว แตเมื่อพิจารณาถึงความกาวหนาในการดําเนินการ กลาวไดวา มีความ
กาวหนาพอสมควร มีปจจัยหลายประการที่เกี่ยวของไมวาจะเปนเชิงนโยบายและการบูรณาการ
การดําเนินงานของสวนราชการตางๆ หลังจากการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมบี ทบัญญัตทิ สี่ ง เสริม
ใหมีการดําเนินการการกระจายอํานาจอยางตอเนื่องและเขมขนมากขึ้น ทั้งการถายโอนภารกิจที่ยังไมประสบความสําเร็จ และการยกราง
กฎหมายที่ผลักดันใหปญหาอุปสรรค ของ อปท. ลดลง เชน การยกรางกฎหมายรายไดของ อปท. เปนครั้งแรก การปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหรัดกุมและชัดเจนในการดําเนินการมากขึ้น
การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลของ อปท. และประมวลกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีความกาวหนา
ของการกระจายอํานาจในระยะที่ผานมา ดังนี้
๑. โครงสราง อปท. เปลี่ยนแปลงจากระบบการปกครองทองถิ่นชั้นเดียว มาเปนระบบการปกครองทองถิ่นแบบสองชั้น
ยกเวนเขตการปกครองที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนการพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นอกจากนี้ ฝายบริหารและสภาทองถิ่น
ตองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โครงสรางความสัมพันธนี้ มีผลตอการกําหนดกรอบอํานาจหนาที่และความสัมพันธในการกํากับดูแล
การสงเสริมของรัฐบาลที่มีใหแก อปท. ขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุถึงอํานาจหนาที่ที่ถายโอนใหแก อปท. เปนผลใหความเปนสถาบันของ อปท. เกิดขึ้น และภารกิจหนาที่ของ อปท.
เปนสิ่งสะทอนถึงระดับของการกระจายอํานาจ และความเปนอิสระ ของ อปท. ภาระหนาที่ที่ถายโอนใหแก อปท. แบงไดเปน ๒ กลุม ไดแก
(๑) ภารกิจหนาที่ที่ตองจัดทํา หมายถึง ภารกิจที่ อปท. จะตองจัดทําหรือจัดใหมีขึ้นภายในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ภารกิจหนาที่ที่อาจจะจัดทํา หมายถึง กลุมภารกิจที่กฎหมายเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถดําเนินการ หากทองถิ่นมี
ศักยภาพเพียงพอ หลักการสําคัญที่ใชเปนแบบแผนกําหนดการแบงหนาที่ระหวางรัฐบาลกับ อปท. เปนหลักการมอบอํานาจหนาที่ใหแก

* ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน **นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ***นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กลุมประสานนโยบาย
การกระจายอํานาจและความมั่นคง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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อปท. ขนาดเล็กที่สุดกอน หาก อปท. นั้นไมอาจทําหนาที่ได เพราะไมมีศักยภาพ จึงจะมอบอํานาจใหแก อปท. ในระดับถัดขึ้นไป เพื่อให
เกิดความใกลชิดและประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชนมากที่สุด หลักการอีกประการหนึ่งเปนหลักผลประโยชนสาธารณะที่ใหแก
ประชาชนโดยพิจารณาวาหนาที่ที่มอบหมายใหแกรัฐบาลหรือ อปท. หากเปนผลประโยชนของประเทศก็ตองเปนหนาที่ของรัฐบาลในการ
ดูแลใหบริการ ถาประโยชนเปนของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก หนาที่นั้นควรเปนภารกิจของ อปท.
๒. ความสามารถในการจัดการดานการคลังของ อปท. ตาม มาตรา ๒๘๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ไดกําหนดให อปท. มีความเปนอิสระในการบริหาร และมีอํานาจหนาที่ของตนเอง
การให อปท. มีความสามารถไดจริง ตองมีการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นๆ
ใหแก อปท. สอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่แตละประเภทอยางเหมาะสม
และรั ฐ บาลจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให เ ป น ไปตามความจํ า เป น และความต อ งการของ อปท.
ขอกําหนดดังกลาวถือเปนการปฏิรูปการปฏิบัติหนาที่ของ อปท. ที่มีอํานาจทางการคลังเปน
ของตนเอง และเปนอิสระจากระบบงบประมาณของรัฐบาล
อยางไรก็ตาม โครงสรางทางการคลังของ อปท. ที่ไมไดรับการพัฒนามาเปนเวลา
นาน ทําใหเปนภาระของรัฐบาลในการจัดสรรเงินรายไดจากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บ และเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจายประจําป นํามา
สนับสนุนการใชจายของ อปท. รัฐบาลจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงหลักเกณฑการแบงสรรภาษีอากร และเงินอุดหนุนใหแก อปท. และจัดหา
รายไดแหลงใหมใหกับ อปท. ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะ อปท. ก็จําเปนตองพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
ดานการเงินและการคลัง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการหารายได ใหสามารถดําเนินการไดตามที่ไดรับมอบหมายหนาที่อยางได
มาตรฐานตามที่รัฐบาลกําหนด รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางการคลังบนพื้นฐานรายไดของตนเอง เปนการสรางรายได
สําหรับการทําหนาที่ที่คํานึงถึงความคุมคา และเปนกลไกสรางความรับผิดรับชอบรวมกันระหวาง อปท. กับประชาชนในพื้นที่
เมื่อพิจารณาโครงสรางรายไดที่กําหนดใหแก อปท. ในกฎหมายตางๆ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
(๑) ความทับซอนของโครงสรางรายไดระหวาง อปท. แตละประเภท ทําใหเกิดการแยงชิงรายไดประเภทดังกลาวดวยกันเอง
ระหวาง อปท. นําไปสูปญหาการจัดสรรรายไดใหกับ อปท. แตละประเภท ทุกปงบประมาณ ปญหานี้จะแกไขได หากมีการกําหนดความ
เปนเจาของในแหลงรายไดระหวาง อปท. ไมใหซํ้าซอนกัน
(๒) โครงสรางรายไดไมไดคํานึงถึงความแตกตางของโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความเปนเมืองและชนบท
อาทิ เทศบาล และ อบต.
(๓) ชองวางความแตกตางทางการคลังของรายรับและรายจายระหวาง อปท. มีเพิ่มขึ้น เพราะตนทุนการใชจายในแตละ
ภารกิจกับขนาดรายไดไมเชื่อมโยงกัน ตองทบทวนการกําหนดรายไดที่เหมาะสมกับ อปท. แตละประเภท และตองคํานึงถึงวิธีการจัดสรร
รายไดของรัฐบาลใหมีความสอดคลองกับภาระคาใชจายหรือภารกิจที่ไดถายโอนใหแก อปท.

ปญหาและอุปสรรคของการกระจายอํานาจ
๑. โครงสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง อปท. มี ป  ญ หาในการ
ประสานงานระหวาง อบจ. กับ เทศบาล และ อบต. เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบจ. ทับซอนกับเทศบาล และ อบต. ซึ่งมีความรับผิดชอบในการ
ใหบริการสาธารณะที่แตกตางกัน รวมทั้ง มีขนาดและความสามารถแตกตาง
กันในการทําหนาที่ ประกอบกับ อปท. แตละรูปแบบมีกฎหมายจัดตั้งและ
กําหนดใหเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันเปน
ผลให อปท. ทั้ง ๒ ระดับไมมีความสัมพันธในการทําหนาที่รวมกัน เปนจุดออน
สําคัญดานโครงสรางความสัมพันธระหวาง อปท. ในการพัฒนาทองถิ่น
๒. การถายโอนและการจัดภารกิจหนาที่ของ อปท. ไมมีการประสานจัดทําแผนและวิธีการถายโอนอยางชัดเจน และเปนขั้น
เปนตอน ขาดการสนับสนุนงบประมาณใหแกอปท. ขณะเดียวกัน อปท.ขาดการเตรียมความพรอมที่ตองรับผิดชอบภาระหนาที่ที่มีการ
ถายโอน ทั้งความสามารถเชิงวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถ และกลไกการประสานงบประมาณระหวางการพัฒนาจังหวัดกับ อปท.
จึงอาจเปนจุดออนในการจัดทําแผนงาน งบประมาณ
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๓. การขาดฐานรายไดที่เปนของตนเอง ทําใหตองรับการอุดหนุนจากรัฐบาลที่เปนทั้งรายไดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุน
จึงทําใหความเปนอิสระที่คาดหวังไวในการกระจายอํานาจไมประสบความสําเร็จ เพราะ อปท. ตองพึ่งการจัดสรรรายไดจากรัฐบาลเปนหลัก
ในการดําเนินการใหบริการสาธารณะ ปญหานี้เกิดจากความไมพรอมของการถายโอนอํานาจทางการคลังที่ไมไดกําหนดฐานรายไดใหแก
อปท. ประกอบกับเกณฑการจัดสรรรายไดประเภทตางๆ ของรัฐบาลมุงเพิ่มรายไดใหเปนตามที่กําหนดไวในกฎหมายเปนหลัก แตไมไดคํานึง
ถึงความสมดุลระหวางภาระคาใชจายในการใหบริการกับรายไดที่ควรไดรับจากการจัดสรรของรัฐบาล ทําใหเกิดปญหาการทําหนาที่ของ
อปท. ในทุกระดับ
๔. การเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแล อปท. ไมมีกรอบที่ชัดเจน เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได
กําหนดการกํากับดูแล อปท. ที่ใหราชการสวนกลางมีบทบาทในการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคในการกํากับ ควบคุม ดูแล ทําใหการ
บริหารจัดการทําไดยาก รวมถึงสรางความไมเปนธรรมในการกํากับดูแล อปท.ใหมีคุณภาพ

ขอเสนอแนะการพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. การบูรณาการบทบาทของ อปท. กับสวนราชการระดับจังหวัด จําเปนตองมีกลไกบูรณาการแผนงานของ อปท. กับ
แผนพัฒนาจังหวัดภายใตกฎหมายวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เนนกระบวนการวางแผนที่จัดแบงภารกิจ
อยางชัดเจนภายใตหลักการสําคัญของการจัดระบบภารกิจหนาที่ของ อปท. ที่มีกฎหมายรับรองอยางชัดเจน หลักความเปนเจาของในการ
จัดบริการสาธารณะที่เปน ๓ กลุม ไดแก กลุมบริการสาธารณะที่เปนของ อปท. โดยตรง กลุมบริการที่เปนของรัฐบาลแตสามารถมอบ
หมายหรือมอบอํานาจให อปท. จัดทําแทนได และกลุมบริการสาธารณะซึ่งเปนของรัฐ หลักการสงเสริมใหทองถิ่นมีรูปแบบการจัดทํา
บริการสาธารณะที่หลากหลาย หลักการจัดระบบ “การมอบหมายงาน” ให อปท. ทําแทนรัฐ และขอเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑและ
กระบวนการถายโอนอํานาจหนาที่
๒. การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการภารกิจที่ถายโอน ใหความสําคัญกับการสรางหลักประกันขั้นตํ่า ประกอบดวย
มาตรฐานที่กําหนดจากสวนกลาง และมาตรฐานที่ อปท. กําหนดขึ้น
๓. การจัดระบบ “พี่เลี้ยง” ใหแก อปท. หนวยราชการมีบทบาทเปนพี่เลี้ยงใหแก อปท. ใน ๒ ดาน ไดแก ดานการบริหารและ
จัดทําภารกิจของ อปท. อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในประเด็นสมรรถนะของระบบบริหารภายใน อปท. และสมรรถนะการทํางาน
ในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และดานกํากับดูแล ที่มุงสงเสริมสมรรถนะการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในการใหคําแนะนํา สงเสริม
การตรวจสอบทางการเงิน และการติดตามประเมินผล
๔. การสงเสริมการกระจายอํานาจทางการคลัง ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ ไดแก การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารระบบการเงินการคลังของทองถิ่น การพัฒนาฐานขอมูลและบุคลากรในการบริหารระบบสารสนเทศทางดานการเงิน
การคลัง และการเพิ่มความเปนอิสระทางการคลังของ อปท.
๕. การพัฒนากํากับดูแลที่เหมาะสม ที่ใชมาตรฐานกลางในการกํากับ และปรับปรุงกลไกที่สนับสนุนการทํางานของ อปท. ใหได
ตามมาตรฐาน เชน การใชเงินอุดหนุนของรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถดานการเงินการคลังใหกับบุคลากรของ อปท. การปรับปรุง
กฎระเบียบที่ลดปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงาน การกําหนดแนวทางความรวมมือระหวางภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ และการ
สงเสริมให อปท. และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมตรวจสอบการทํางานของทองถิ่น
๔. การพัฒนาการกระจายอํานาจ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
จากแนวทางและความกาวหนาของการกระจายอํานาจของประเทศไทยในประเด็น
ตางๆ มีทั้งความสําเร็จและอุปสรรคที่ตองปรับปรุง ในระยะตอไป บทบาท อปท. ในการ
พัฒนาประเทศภายใตการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) การถายโอนภารกิจ ใหดําเนินการถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติ
การการถายโอน แกไข กฎหมาย ระเบียบ การยกเลิก การอนุมัติ การอนุญาตหรือ
การขอความเห็นชอบจากสวนราชการ เพื่อให อปท. มีอิสระในการตัดสินใจใหบริการ
สาธารณะ จัดทําแผนปฏิบัติการการถายโอนที่แสดงการแบงอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน
ระหวางหนวยงานที่ตองถายโอนหนาที่ใหแก อปท. เรงกําหนดมาตรฐานกลางของ
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คุณภาพงานที่ถายโอนเพื่อให อปท. มีเปาหมายในการใหบริการสาธารณะ และใชเปนมาตรฐานในการกํากับการทําหนาที่ปรับบทบาท
ของหนวยงานไปสูการทําหนาที่กํากับ และตรวจสอบเชิงคุณภาพในการทําหนาที่ของ อปท. สนับสนุนและพัฒนาความพรอมของ
อปท. และพัฒนากลไกหรือเครื่องมือที่สงเสริมให อปท. เกิดการทํางานรวมกัน และสรางการมีสวนรวมของเอกชนในการใหบริการ
สาธารณะ (PPP)
(๒) การเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลัง เรงสงเสริมการสรางประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดตามโครงสรางรายได
ปจจุบันใหเพิ่มขึ้น โดยนําระบบขอมูลสารสนเทศมาใชสนับสนุนในการจัดเก็บรายได ปรับปรุงการนําระบบแผนที่ภาษีที่ทันสมัย และพัฒนา
ระบบ GIS รวมกับการนําภาพถายดาวเทียมมาใชประโยชนในการจําแนกการใชประโยชนจากทรัพยสินและที่ดินในพื้นที่ทองถิ่น การ
ปรับปรุงการจัดสรรรายไดจากภาษีจดั สรรให อปท. โดยคํานึงถึงทีม่ าของรายไดภาษี ปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุน ใหมคี วามยืดหยุน มากขึน้
มีรูปแบบวิธีการจัดสรรที่ชัดเจน เรงพัฒนาการจัดสรรเงินอุดหนุนที่สรางความเทาเทียมทางการคลัง ลดชองวางของศักยภาพทางการคลัง
ระหวาง อปท. พัฒนาฐานรายไดทั้งที่เปนภาษีและไมใชภาษีที่เหมาะสมกับขนาดและความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของ อปท.
เรงปรับปรุงวิธกี ารงบประมาณของ อปท. ใหทนั สมัยและสอดคลองกับระบบงบประมาณของรัฐบาล โดยนําระบบงบประมาณแบบมุง ผลงาน
มาใช และพัฒนาศักยภาพการบริหารการเงินการคลังของเจาหนาที่ อปท. ทั้งวิธีการงบประมาณ การบัญชี และการวิเคราะหฐานะการเงิน
(๓) การปฏิรูปความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรงรัดใหมีการเชื่อมโยงแผนพัฒนาของ อปท.
กับแผนพัฒนาจังหวัด และปรับปรุงบทบาทหนาที่ของ อบจ. ในการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดที่นําขอมูลการพัฒนาของ อปท.
เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด
(๔) การเพิ่มบทบาทในการกํากับสงเสริมของรัฐบาลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ที่เชื่อถือไดสําหรับการติดตามและแสดงผลการดําเนินงานของ อปท. ในทุกดาน พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และพัฒนาระบบตัวชี้วัดแสดงผลการดําเนินงานของ อปท. รวมทั้งนําผลการดําเนินงานมาใชในการจัดอันดับความสามารถ
(๕) การสงเสริมการมีสว นรวมของประชาชน สรางความเขาใจในการมีสวนรวมระหวาง อปท. และชุมชน ทั้งที่เปนองคกร
ชุมชนหรือองคกรประชาชน จัดระบบกลไกการเขามีสวนรวมของภาคประชาชนที่งาย สะดวกในการเขาถึง รวมทั้งมีระบบสนับสนุนการ
เขามามีสวนรวม แกไขระเบียบวิธีการงบประมาณของ อปท. ที่เปดชองทางใหเกิดระบบงบประมาณของภาคประชาชน และสงเสริมกลไก
ตางๆ นําระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของ อปท. ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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ธุรกิจเอกชนกับการจัดศูนยการเรียน

หฤทัย สายทินกร*

บทนํา
การที่แนวคิด “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร”และ“แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน” มีบทบาทสําคัญในการสะทอน
ความสําเร็จขององคกรธุรกิจเพิ่มเติมจากผลประกอบการ ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศมากขึน้ ทีผ่ า นมา ภาคเอกชนเนนกิจกรรมการบริจาคเงินและสิง่ ของเปนหลัก ทําใหขาดความตอเนือ่ งและเกิดชองวาง
ในการทํากิจกรรมใหเกิดความยั่งยืน บทความนี้ จึงขอนํากรณีตัวอยางของภาคเอกชนที่ใหความสําคัญกับการทํากิจกรรมเพื่อสังคม
ในรูปแบบที่นําไปสูความยั่งยืน มุงองคกรธุรกิจที่พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และนํา
มาสูค วามรวมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐในการพัฒนากําลังคนในสถานประกอบการ โดยจัด“ศูนยการเรียนในสถานประกอบการ”
เปนการขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะแรงงานสําหรับรองรับความตองการกําลังแรงงานในประเทศ และพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยตอไปในอนาคต

บทบาทภาคเอกชนกับการศึกษา
ปจจุบันภาคเอกชนเปนภาคีการพัฒนาที่มี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา
ในหลายรูปแบบ ทั้งการใหทุนการศึกษา อุปกรณการ
เรียนการสอน การเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา
ฝ ก งานกั บ บริ ษั ท เพื่ อ นํ า ทั ก ษะที่ ไ ด ไ ปใช กั บ งานที่
ตองการทําจริงในอนาคต การใหบุคลากรที่มีความ
ชํานาญบรรยายใหความรูในสถาบันการศึกษาตางๆ
และมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับ
ภาครัฐ ในรูปแบบของการรวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหมีเนื้อหาวิชาการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง ใหเด็ก
และเยาวชนไดเสริมสรางศักยภาพและความสามารถที่มีอยู เปนการศึกษาในหองเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับภาคเอกชน ทักษะของแรงงานเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาแรงงานจึงเปนแนวทาง
สําคัญที่จะยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานสําหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นําไปสูการสนับสนุนใหเกิดการขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหแรงงาน โดยสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัด “ศูนยการเรียนในสถานประกอบการ” เกิดผลดีแกแรงงาน
ที่จะไดวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น มีทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน เปนการลงทุนทางธุรกิจของ
สถานประกอบการที่เพิ่มผลิตภาพแรงงานและเปนการจัดสวัสดิการสังคมใหแกแรงงาน

ความเปนมาของการจัดตั้งศูนยการเรียนในสถานประกอบการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ในมาตรา ๑๒ กําหนดให
สถานประกอบการมีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และกฎกระทรวง วาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในศูนยการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหสถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนใหแกลูกจางและบุคคลที่เกี่ยวของตาม
ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของสถานประกอบการ ในมาตรา ๑๖ ระบุไววา การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการศึกษา
ที่จัดไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ มาตรา ๑๔ และ ๖๑ ไดระบุไววาสถานประกอบการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา และ การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเกิดความรวมมือระหวางสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับสถานประกอบการในการสงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียน
* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช.
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ศูนยการเรียนตามความหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ เปนสถานที่เรียนที่หนวยจัดการศึกษานอกเหนือ
จากโรงเรียนเปนผูจัด ไดแก บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันทางสังคม และกฎกระทรวงวาดวยสิทธิของ
สถานประกอบการในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหการจัดการศึกษาศูนยการเรียนในสถานประกอบการ
มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ เปนสถานศึกษาที่บริหารจัดการโดยสถานประกอบการ รวมถึงการออกหลักฐานการศึกษาแกผูเรียน/ผูสําเร็จการ
ศึกษา มีอิสระและยืดหยุนสูงในการจัดการศึกษามากกวาสถานศึกษาทั่วไป เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและกลุม
เปาหมายผูเรียนใหมากที่สุด บุคลากรของศูนยการเรียนไดรับการยกเวนไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไดรับการผอนผันเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการจัดการศึกษาที่ใชกับสถานศึกษาทั่วไป เชน จํานวนครู/นักเรียน อาคารสถานที่ เปนตน

กรณีศึกษาศูนยการเรียนตนแบบนํารอง
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาและสถานประกอบการได ร  ว มกั น ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาในสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่มีความพรอมและเหมาะสมที่จะเปนตนแบบในโครงการนํารอง มี ๗ บริษัท ไดแก บริษัทในกลุมสมบูรณ บริษัทไดสตาร
อิเลคทริค คอรเปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) บริษทั ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) บริษทั กลุม เหล็กสหวิรยิ า จํากัด บริษทั เทรนไทมเทสต
จํากัด บริษัท เอสแอนดพี จํากัด (มหาชน) และ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอรท สถานประกอบการทั้ง ๗ แหงที่เขารวมจัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาถึงอุดมศึกษาในสาขาที่จบแลวมีงานทําทันที เนนการเรียนรูในระบบนอยลง แตเพิ่มการฝกปฏิบตั ิงานใหมีทักษะฝมือสูงขึ้น
ตัวอยางของสถานประกอบการที่มีความพรอมไดแก บริษัท ซี.พี.
เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ที่ไดจัดตั้ง “ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน”
เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจคาปลีกให
ผูเรียนมีความรูในดานการคาปลีกอยางครอบคลุม และครบวงจรของการ
บริหารธุรกิจ มีความพรอมและความสามารถเปนเจาของธุรกิจสวนตัว วิชา
ที่สอนในหลักสูตรจึงครอบคลุมหลายดาน เชน บัญชี การขาย ธุรกิจคาปลีก
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ ศิลปะการขายการจัดแสดงสินคา การบริหาร
งานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เปนตน

รูปแบบการเรียนการสอนในศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน
การเรียนการสอนในศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน เปนการเรียนการสอนที่อยูในรูปแบบ
การสลับเรียน หรือ Block Course แตละปการศึกษา แบงเปน ๒ เทอม แตละเทอมมีระยะเวลา
เรียน ๖ เดือน แบงการเรียนออกเปน ๒ กลุม ไดแก
กลุม A เรียนภาคทฤษฎี ใชเวลาเรียน ๓ เดือน ที่ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒนที่ผูเรียนเลือกไว
เปนระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ ๒ ทาง มีอาจารยสอนจากสวนกลางผานระบบ Video
Conference มายังศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน
กลุม B เรียนภาคปฏิบัติ ใชเวลาเรียน ๓ เดือน เปนการเรียนภาคปฎิบัติที่รานเซเวนอีเลฟเวน
ที่ผูเรียนเลือก เปนระบบการเรียนแบบปฏิบัติงานจริงและมีเบี้ยเลี้ยงจากการเรียนภาคปฏิบัติ
การเป ด หลั ก สู ต รดั ง กล า วมี ค วามสอดคล อ งกั บ ธุ ร กิ จ โดยเชื่ อ มโยงหลั ก สู ต รการ
เรี ย นการสอนกั บ การฝ ก อบรม เส น ทางวิ ช าชี พ และเงิ น เดื อ น ทํ า ให ป ระสบผลสํ า เร็ จ ในการ
ดํ า เนิ น งานและตอบสนองความต อ งการของบริ ษั ท ได เ ป น อย า งดี มี แ นวโน ม จะเป ด เพิ่ ม ใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดรวม ๒๐ แหง อยางไรก็ตามการลงทุนในศูนยการศึกษาแตละแหงมีคาใชจายสูง บริษัทจึงไดลงนาม
ข อ ตกลงร ว มกั บ โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ๓๖ แห ง เพื่ อ เป ด สอนหลั ก สู ต รค า ปลี ก ของบริ ษั ท ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ศู น ย ก ารเรี ย น
ปญญาภิวัฒน พรอมทั้งใหการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ และผูเรียนไดรับสิทธิเชนเดียวกับ
ผูเรียนจากศูนยการเรียนปญญาภิวัฒนทุกประการ ขณะที่ผูเรียนยังคงเปนนักเรียนในสังกัดของสถานศึกษานั้น
บริษัท เอสแอนดพี จํากัด (มหาชน) ไดเปด “ศูนยการเรียน เอสแอนดพี” ที่เปดหลักสูตรสาขางานธุรกิจคาปลีก อาหาร
และโภชนาการ ดวยแนวคิดแบบทวิภาคี รวมกันสอน กําหนดหลักสูตร โดยสถาบันการศึกษาและผูประกอบการ เนนการเรียนรูจาก
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ประสบการณจริง เพื่อพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ “ศูนยการเรียน” กําหนดหลักสูตร ๓ ป
ไดรับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่สามารถศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือศึกษาตอไดจนถึงระดับปริญญาตรี
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีศักยภาพในการทํางานตรงกับความตองการของ
อุตสาหกรรมสาขาอาหาร การบริการ การคาปลีก มีโอกาสเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบตั ิ สามารถทํางานในองคกรไดทนั ที ในระหวางเรียนไดรบั การฝกปฏิบตั งิ านในสถานทีจ่ ริง
พรอมกับไดรับเงินเบี้ยเลี้ยงจากการทํางาน ปจจุบันมีนักเรียนกวา ๑๐๐ คนกําลังเรียน
อยูที่ศูนยการเรียนเอสแอนดพี นักเรียนทั้งหมดเรียนโดยไมเสียคาใชจาย ไดรับวุฒิ ปวช.คาปลีก และกําลังจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในอีกไมนานนี้ ผูสําเร็จการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพอิสระหรือทํางานกับบริษัทไดทันที ๑
การจัดศูนยการเรียนดวยความรวมมือดังกลาวสงผลใหเกิดประโยชนในหลายดาน ผูเรียนไดรับโอกาสการเรียนรูเพิ่มขึ้น ไดพัฒนา
ทักษะดานวิชาชีพ คณาจารยและเจาหนาที่ไดพัฒนาทักษะการสอน สถานประกอบการที่สนับสนุนไดบุคลากรที่มีคุณภาพตรงความตองการ
และสามารถปฏิบัติงานไดทันทีโดยไมตองฝกอบรมเพิ่มเติม เนื่องจากผูเรียนมีประสบการณตรงจากการฝกภาคปฏิบัติในสถานที่จริง และมี
กําลังแรงงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานมาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ การดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียน
มีขอ จํากัดจากการทีศ่ นู ยดงั กลาวยังไมเปนทีร่ บั รูอ ยางแพรหลายในกลุม นักเรียน ผูป กครอง ครูอาจารย และสถานศึกษาตางๆ ทําใหขาดความ
เชื่อมั่นในการใหบุตรหลานเขาเรียน สําหรับการพัฒนาในระยะยาวจําเปนตองพิจารณาถึงการบริหารจัดการในดานคุณภาพของศูนยการ
เรียน ทั้งการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการและทักษะพื้นฐานที่ผูเรียนสามารถปรับใชกับการทํางานในสถาน
ประกอบการตางๆ

กาวตอไปของการพัฒนาศูนยการเรียน
สําหรับแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนในระยะตอไป ภาคีทมี่ บี ทบาทสําคัญทัง้ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และสถานประกอบการ
ควรรวมมือกันวางแผน พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาจากศูนยการเรียน
เปนบุคลากรที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ มีประเด็นที่ควรใหความสําคัญ ดังนี้
๑. พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะ และทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ทั้งหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะทาง
อาทิ การติดตอสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับทักษะวิชาชีพเพื่อสรางกําลังคนสายอาชีพระดับสูงที่มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใหกับภาคการผลิตและบริการ เนนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไดฝกปฏิบัติจริง รวมทั้ง
สนับสนุนการทํางานควบคูกับการเรียนเพื่อสงเสริมการใฝรูตลอดชีวิต นอกจากนี้ ให
ความสําคัญกับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อให
ไดบุคลากรที่มีทั้งความรูและคุณภาพ สามารถพัฒนาใหเปนแรงงานที่ใชทักษะและปญญา
ในการปฏิบตั งิ าน นําไปสูก ารเพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูร ะดับสากล
๒. ขยายความรวมมือของสถานประกอบการที่มีความพรอมในการจัดศูนย
การเรียน ใหครอบคลุมในทุกสายอาชีพ โดยเฉพาะสาขาที่เปนความตองการ มีมาตรการจูงใจดานภาษีอากร กฎ ระเบียบที่เอื้อตอการ
สนับสนุน
๓. สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการในกลุมจังหวัด/จังหวัด เพื่อสามารถพัฒนากําลังคนให
สอดคลองกับความตองการและครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กับการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
จากการนํารองสนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนในสถานประกอบการ สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญและความรวมมือ
ของภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ ที่ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและคุณภาพการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมุงสนับสนุนการดําเนินการรวมกัน
๑

“๗ บริษัทชั้นนํา เปดศูนยการเรียน “ทวิภาคี” เสริมศักยภาพการแขงขันใหสถานประกอบการ”คมชัดลึก, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ , ๖-๗.
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ของภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในการจัดการศึกษาใหเอื้อตอ
การเรียนรูทั้งวิชาชีพ และวิชาการ เนนการจัดการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูเชิง
สรางสรรคดวยปญญา การสรางแรงจูงใจ ปลูกฝงคานิยมในการเรียนสายอาชีพและการ
ประกอบอาชีพอิสระ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย และสอดคลองกับความ
เชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังแรงงานกับ
ภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคูกับการสราง
เครือขายการเรียนรูกับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพกําลังแรงงาน ทักษะดานภาษาและความรอบรู
ดานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เตรียมความพรอมแรงงานไทยเขาสูตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มผลิตภาพของกําลัง
แรงงานและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปพ.ศ. ๒๕๕๘
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑ สูการปฏิบัติมีแนวทางสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
เสริมสรางสังคมที่ดี โดยเชื่อมโยงเปาหมายทางธุรกิจกับการพัฒนาประเทศ ควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม ภาครัฐเปดโอกาสใหภาค
เอกชนไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ มากขึ้น เกิดความคลองตัวของการทํางาน โดยสนับสนุนใหเกิดการสรางพันธมิตร และเครือขาย
ความรวมมือของภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชนทองถิ่น ในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมรวมกัน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ๒

บทสรุป
ความรวมมือของภาคีตา งๆ ในการพัฒนาการศึกษาเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะผลักดันใหการศึกษาของไทยมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ นอกจากนี้
เปนการเตรียมพรอมสําหรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป ๒๕๕๘ ที่สงเสริมใหประเทศไทยปรับระบบเศรษฐกิจจาก
อุตสาหกรรมที่เนนแรงงานมาสูมูลคาเพิ่มที่สามารถแขงขันได โดยอาศัยจุดเดนของประเทศ ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาในการขยายโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกกลุม การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาใหเปนไปตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงการพัฒนากําลังคนที่มีทักษะเฉพาะนํานวัตกรรม ความคิดสรางสรรคมาใชในการพัฒนา
ประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

เอกสารอางอิง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๒. กฎกระทรวง วาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,ยุทธศาสตรการผลิตและการพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑. ๒๕๕๔
๔. สุภสิทธิ์ ภูภักดี.(๒๕๕๓) “ขาวยอยสภา” การศึกษาไทย. ๗ (๖๙) , ๑๐.
๕. “๗ บริษัทชั้นนํา เปดศูนยการเรียน “ทวิภาคี” เสริมศักยภาพการแขงขันใหสถานประกอบการ”คมชัดลึก, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ , ๖-๗.
๖. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙ . ตุลาคม ๒๕๕๔
๗. วรัญญา ศรีเสวก ภาพฝน ภาพลวง และภาพจริง CSR ประเทศไทย (ออนไลน) สืบคนจาก http://thaipublica.org/๒๐๑๑/๐๙/csrillusion-and-reality/ วันที่ ๑๓ ต.ค.๕๔
๘. การใหการศึกษาคือ CSR ทีย่ งั ยืน (ออนไลน) สืบคนจาก http://www.csri.or.th/columnist/webmaster/story/๘๐๗ วันที่ ๑๒ ต.ค.๕๔
๙. ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน (ออนไลน) สืบคนจากhttp://www.panyapiwat.ac.th วันที่ ๑๒ ต.ค.๕๔

๒
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙.ตุลาคม ๒๕๕๔.
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กลไกการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศบนฐานความรู
ตฤตณัย นพคุณ๑

บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยใหสามารถยืนอยูไดในโลกของการใชความรูเปนฐาน จําเปนตองอาศัย “การวิจัย” เปนเครื่องมือใน
การชี้นําและขับเคลื่อนภายใตการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึง
กําหนดใหนําการศึกษาวิจัยมาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัย
ในลักษณะเครือขาย และใชประโยชนอยางเหมาะสมในแตละพื้นที่ บทความนี้นําเสนอปญหาการวิจัยของไทยในปจจุบัน แนวคิดและ
บทบาทของหนวยงานวิจัยสําคัญ นํามาประมวลและวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการสรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิตและสังคม ทําใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น

การพัฒนางานวิจัยในประเทศไทย๒
ประเทศไทยเริ่ ม ให ค วามสํ า คั ญ ของการ
วิจัยที่มีตอการพัฒนาประเทศโดยมีพระราชบัญญัติ
สภาวิ จั ย แห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๐๒ พร อ มทั้ ง จั ด ตั้ ง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กลาว
ไดวาเปน “จุดกําเนิดระบบวิจัยไทย” เปนการจัด
โครงสร า งเชิ ง องค ก รให มี ค วามเป น เอกภาพ เป น
องค ก รหลั ก ด า นการวิ จั ย เชื่ อ มโยงการกํ า หนด
นโยบายการวิจัยกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งหนวยงานวิจัยขึ้นหลายแหง ในชวงป ๒๕๔๐
– ๒๕๔๕ ประเทศไทยได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
สงเสริมการวิจัยมากขึ้น เนื่องจากมีแรงกระตุนจากกระแสการกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก เปนผลมากจากการตื่นตัวในกระบวนการมีสวนรวมภายใตรัฐธรรมนูญที่ทําใหภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการกําหนดนโยบายสาธารณะตางๆ ปจจุบัน ประเทศไทยมีหนวยงานวิจัยที่มีบทบาทสําคัญในการ
สรางความรูเพื่อการพัฒนาประเทศหลายหนวยงาน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศไทยมีปญหาและอุปสรรคสําคัญ จากการที่ ยุทธศาสตรหรือนโยบายและแผน
วิจัยแหงชาติในปจจุบันขาดทิศทางที่ชัดเจนและการมีสวนรวม งบประมาณเพื่อการวิจัยไมเพียงพอ ประเทศไทยมีสัดสวนการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๐.๒ ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ภาคเอกชนมีสวนรวมในการวิจัยในสัดสวนตํ่า โครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมเพียงพอ สถาบันวิจัยสวนใหญเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนการสอน และสถาบันวิจัยเฉพาะทางมีนอย
รวมทั้งขาดแคลนบุคลากร สัดสวนนักวิจัยในป ๒๕๕๐ มี ๓.๓๙ คนตอจํานวนประชากร ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ คน ขณะที่นักวิจัยกวา
รอยละ ๖๕ อยูในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อเทียบกับตางประเทศถือวาตํ่า และมีปญหาการสรางแรงจูงใจเพื่อใหไดนักวิจัยมืออาชีพ ขณะที่
คุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยยังดอย และขาดความตระหนักในความสําคัญของการวิจัย ไมไดใชการศึกษาวิจัยในการแกปญหาอยาง
จริงจัง สงผลใหหนวยงานวิจัยสําคัญหลายหนวย มุงพัฒนาระบบหรือสนับสนุนงานวิจัยของประเทศใหมีความเขมแข็งมากขึ้น โดยกําหนด
นโยบายยุทธศาสตร และแนวคิดใหมๆ มาพัฒนาการวิจัย มีตัวอยางการดําเนินงานของหนวยงานที่นาสนใจ ดังนี้
๑
๒

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สศช.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) แผนกลยุุทธงานวิจัยในระยะที่ ๒ (Strategic
(
g Planningg Alliance II: SPA II))
ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ สืบคนจาก http://www.thaireform
p //
,พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ๓
ในประเทศไทย มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบวิจัยในรูปแบบตางๆ แต
ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางจริงจัง ดังนั้น วช. ในฐานะองคกรกลางการ
วิ จั ย ของประเทศ ภายใต ค วามเห็ น ชอบของสภาวิ จั ย แห ง ชาติ ได นํ า เสนอเรื่ อ ง
“การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” ตอคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบและมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ภายใตยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก
๑. การสรางความรวมมือระหวางรัฐ ประชาชน และภาคเอกชน เพื่อ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแบบมีสวนรวม ดวยการเสริมสรางบทบาท
การมีสวนรวมของภาคีการวิจัยในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ โดยคํานึงถึงผูใชประโยชนและความยั่งยืนของ
ทรัพยากรประเทศ สรางกลไกและกระบวนการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาคีการวิจัยในภาครัฐ เอกชน และประชาชน
สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลในทุกระดับและเชื่อมโยงโครงขายขอมูลการวิจัยระหวางหนวยงานระดับนโยบาย พื้นที่ ทองถิ่น
และภาคเอกชน รวมทั้งศึกษา วิจัย สรางความรูและกระบวนการเรียนรู
๒. การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยสูการปฏิบัติ ที่มุงเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีการวิจัยใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ กําหนดแนวทางการวิจัยที่สําคัญใหภาคี
วิจัยนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตนและสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนี
ชี้วัดความสําเร็จของงานวิจัยในทุกระดับ
๓. การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย ที่พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติใหเปน
เครื่องมือบริหารงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของประเทศ ปรับปรุงระเบียบ/หลักเกณฑการใชจายที่เนนการสนับสนุนและเอื้อใหเกิด
ความคลองตัวในการทําวิจัยทั้งหนวยงานวิจัยและภาคเอกชน รวมทั้งสรางกลไกรวมมือระหวางหนวยงานระดับนโยบายของประเทศ
กับสํานักงบประมาณในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของภาครัฐ
๔. การเชื่อมโยงและสรางเครือขายระหวางภาครัฐ ประชาชน ภาคเอกชนและนานาประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งของ
ปจจัยและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการวิจัย มุงเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันการวิจัยและกลไกการถายทอดความรู พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย สรางความเชื่อมโยงสารสนเทศขอมูลงานวิจัยระหวางสถาบันวิจัย ประชาชน
ภาคเอกชน และนานาประเทศ สนับสนุนการจัดการความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัยในทุกระดับทั้งในและตางประเทศ สงเสริมให
หนวยงานในทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานวิจัยมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย เสริมสรางความ
เขมแข็งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางและแบงปนทรัพยากรการวิจัย สงเสริมการตอยอดและใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและโครงขาย
สารสนเทศการวิจัย ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยใหเอื้อตอสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการวิจัย
และสรางความเปนธรรมในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนางานวิจัย
๕. การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ เอกชน และนานาประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นการ
วิ จั ย อย า งเป น ระบบ ด ว ยการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารวิ จั ย ของชาติ แ ละแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยอาศัยความรวมมือระหวางรัฐหนวยงานวิจัย สถาบันอุดมศึกษา เอกชนและนานาประเทศ พัฒนา
คุ ณ ภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณการวิ จั ย ให เ ที ย บเท า สากล สร า งและพั ฒ นาอาชี พ นั ก วิ จั ย สร า งแรงจู ง ใจที่ เ ป น รู ป ธรรมให
เป น เครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ จู ง ใจบุ ค ลากรวิ จั ย ที่ มี ค วามสามารถสู ง จากต า งประเทศร ว มงานวิ จั ย ในประเทศไทย
เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยและความรูใหมใหเปนสากล

การพัฒนางานวิจัยเพื่อพื้นที่และชุมชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางการเปลี่ยนแปลงระดับ
พื้นที่ โดยใชหลัก “การทํางานรวมกันที่นําไปสูผลสําเร็จ” เปนการนําความแตกตางของแตละคนทั้งความรู ประสบการณ และวิธีทํางาน
มาผสมผสานกันดําเนินการในพื้นที่ที่กําหนด และมีแผนงานที่เชื่อมโยงกัน ทําใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่มี
๓
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คุณภาพและการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ สามารถยกระดับการพัฒนาให
ดี ขึ้ น แนวคิ ด การนํ า งานวิ จั ย มาใช ส ร า งการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมนี้ เรี ย กว า
“การขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงในพื้ น ที่ ด  ว ยการวิ จั ย ”เป น การออกแบบ
ที่สามารถเปลี่ยนวิธีการเรียนรูของคน ประกอบดวย๔
๑. การเชื่ อ มโยงการทํ า งานของหน ว ยงานในพื้ น ที่ ใ ห เ ป น กลไก
ขับเคลือ่ น การขับเคลือ่ นการพัฒนาและสรางการเปลีย่ นแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
ตองอาศัยกลไกการทํางานที่เกิดจากความรวมมือของหนวยงานและทุกภาค
สวนในพื้นที่ รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายและดําเนินงานภายใตขอมูลที่มี
ความถูกตอง พรอมกับสรางกระบวนการภายในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดการการเรียนรูที่เปลี่ยนจากการรับรูปญหาไปสูการเรียนรูเพื่อแกปญหา และนํา
ไปกําหนดประเด็นการพัฒนา รวมทั้งสามารถเปลี่ยนความสัมพันธของภาคสวนตางๆ ใหทํางานอยางมีเปาหมายรวมกัน เชน ความสัมพันธ
ระหวางผูวาราชการจังหวัดกับประชาชน นักพัฒนากับชุมชน องคกรธุรกิจกับองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน
๒. การคนหาขอมูลและความรูเพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาพื้นที่ การที่จะทําใหขอมูล กลไก และกระบวนการทํางาน
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ จะตองสรางความเขาใจและรูความตองการในพื้นที่ไดอยางชัดเจน แลวเลือก
ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงระหวางการบริหารจากบนลงลางและจากลางขึ้นบน เสริมพลังระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยอาศัย
กระบวนการ “ตีความในบริบทของพื้นที่” ซึ่งมาจากงานวิจัยเชิงระบบที่พัฒนาขอมูลและความรูเพื่อใชในการแกปญหาแตละพื้นที่
ในหลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวิจัยสนับสนุน
นําไปสูการกําหนดกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เปนรูปธรรม
จากแนวคิดดังกลาว สกว. ไดนํามาจัดทําเปน “โครงการความรวมมือเพื่อแกปญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ”
ในระยะแรก ไดเริม่ ดําเนินโครงการนํารอง ๑๒ จังหวัด โดยสงเสริมใหชาวบานเรียนรูแ ละกําหนดประเด็นการพัฒนาจากขอมูล “บัญชีครัวเรือน”
ทําใหคนในชุมชนที่เปนเกษตรกรรูถึงตนทุนในการผลิตและรายจายที่ไมจําเปน แลววิเคราะหหาทางลดรายจายเหลานั้น นําไปสูการกําหนด
แนวทางแกปญหา อาทิ การใชปุยและเมล็ดพันธุ สงผลใหประชาชนที่รวมโครงการสามารถปลดหนี้ไดเปนจํานวนมาก จากการสํารวจกลุม
ตัวอยางในจังหวัดทีร่ ว มโครงการ จังหวัดละ ๕๐ ครัวเรือน รวม ๖๙๗ ครัวเรือน พบวาปลดหนีไ้ ดเฉลีย่ ๕.๕ หมืน่ บาทตอครัวเรือนตอป ขณะนี้
ขยายพื้นที่โครงการเปน ๑๗ จังหวัด
การนําแนวคิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดวยการวิจัยมาใชแกปญหาความยากจนใหกับประชาชน ไดวางรากฐาน
ความคิดการใชขอมูลภายในชุมชนมาวิเคราะห หาวิธีการแกปญหาหรือกําหนดประเด็นการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ไดเปนอยางดี เห็นไดจาก
หลายชุมชนที่นําแนวคิดนี้ไปใช สามารถนําความรูมาขยายเปนเครือขายกิจกรรมตางๆ อาทิ กองทุนขาวสาร กองทุนเมล็ดพันธุ โรงปุย
ชีวภาพ และธนาคารแรงงาน รวมทั้งจัดทําแผนชุมชนหรือแผนเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับความตองการในพื้นที๕่

การพัฒนาคลัสเตอรวิจัย๖
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีภารกิจ
หลักดานการวิจัยและพัฒนาที่มุงใหเกิดการนําไปใชประโยชนไดจริง ตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดเสีย และพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบัน สวทช. ไดทบทวนและวางแผนกลยุทธงานวิจัยในระยะที่ ๒ ป
๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ โดยบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอรที่มีการ
วางแผนงานวิจัยตลอดหวงโซมูลคามีแผนงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เกิดพลังรวม ภาค
อุตสาหกรรมหรือผูใชประโยชนเปนผูรวมกําหนดประเด็นการวิจัยและเปาหมายของ
๔
๕
๖

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.สรุปผลการประชุมประจําป ๒๕๕๔ ของ สศช. เรื่อง แผนฯ ๑๑...สูการพัฒนาที่ยั่งยืน,
สวนที่ ๕ ผลการประชุมกลุมยอย : การขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ อยางมีผลสัมฤทธิ์ ,กรกฎาคม ๒๕๕๔
ศูนยขอมูลขาวสารปฏิรูปประเทศไทย บทสัมภาษณ ดร. สีลาภรณ บัวสาย งานวิจัยชุมชน “จุดระเบิด” เคลื่อนประเทศ สืบคนจาก http://www.
thaireform ,พฤศจิกายน ๒๕๕๔
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) แผนกลยุทธงานวิจัยในระยะที่ ๒ (Strategic Planning Alliance II: SPA II) ป ๒๕๕๔ –
๒๕๕๙ สืบคนจาก http://www.thaireform ,พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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แผนงาน เพื่อใหงานวิจัยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ สรางความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน สําหรับคลัสเตอรวิจัยของ สวทช. แบงออกเปน ๒ กลุม ไดแก
๑. คลัสเตอรมุงเปาหมาย ประกอบดวย ๕ คลัสเตอร ไดแก เกษตรและอาหารที่มุงพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืนของประเทศ พลังงานและสิ่งแวดลอมที่เนนพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการสรางความ
มั่นคงดานพลังงาน การลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และการสรางความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตร สุขภาพและการแพทย
ใหความสําคัญในการสรางความสามารถดานเทคโนโลยีการแพทย เพื่อความมั่นคงแหงรัฐ ดูแลสุขภาพเชิงปองกัน และพัฒนาการ
รักษา ทรัพยากร ชุมชน และผูดอยโอกาสที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพชีวิต และ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
เนนอุตสาหกรรมที่เปนยุทธศาสตรของประเทศและสงผลกระทบตอ GDP สูง ปจจุบันมี ๓ แผนงานวิจัย ไดแก แผนงานฮารดดิสกไดรฟ
แผนงานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และแผนงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต
๒. คลัสเตอรกลุมเทคโนโลยีตัดขวางหรือแนวราบ เปนกลุมแผนงานวิจัยที่มุงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชประโยชนหลาย
คลัสเตอร กําหนดประเด็นการวิจัยรวมกับคลัสเตอรตางๆ ปจจุบันประกอบดวย ๔ แผนงานวิจัย ไดแก แผนงานวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิต ที่พัฒนาเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมวัสดุชนิดฟลมและไฟเบอรใหสามารถนําไปประยุกตใชตามความตองการในคลัสเตอรตางๆ
ประกอบดวยแผนงานดานฟลม เสนใย และวัสดุชีวการแพทย แผนงานวิศวกรรม มุงพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ และวิศวกรรม
รวมถึงระบบอัตโนมัติ เพื่อขยายขนาดการผลิตของอุตสาหกรรม ใหสามารถตอบสนองความตองการในคลัสเตอร แผนงานเซ็นเซอรและ
สมองกลอัจฉริยะ มุงพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอรและสมองกลอัจฉริยะใหสามารถตอบสนองความตองการดานการตรวจวัดและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในคลัสเตอรตางๆ และแผนงานวิจัยนวัตกรรมบริการ ที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการใหแกประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย เนนตอบสนองตอคลัสเตอร สวทช. เปนหลัก
นอกจากนี้ สวทช. ใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมและวางรากฐานการพัฒนาที่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน โดยจัดทําแผนงานสรางฐานระยะยาว ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการพัฒนากําลังคน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาวิทยาสตรและเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต รวมทั้งกําหนดใหมีมาตรการชวยเหลือ/สนับสนุน
ใหนําผลงานไปใชประโยชน อาทิ การขยายขนาดและพัฒนาผลิตภัณฑขั้นอุตสาหกรรม การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม การสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และการถายทอดเทคโนโลยีเชิงพื้นที่

ทิศทางการพัฒนาระบบงานวิจัยไทย
ในปจจุบัน หนวยงานวิจัยของไทยไดใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนางาน
วิจัยในทิศทาง ดังนี้
๑. มุงกําหนดยุทธศาสตรดานการวิจัยที่สามารถบูรณาการการทํางานของ
หนวยงานวิจัยอยางเปนระบบ การปรับปรุงระบบการวิจัยในภาพรวมของประเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นจะตองมีกรอบหรือแนวทางที่กําหนดเปนนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานการวิจัยที่ชัดเจนรวมกัน สามารถเชื่อมโยงงานของหนวยงานวิจัยตางๆ
นําไปสูการทํางานแบบบูรณาการระบบวิจัยใหเชื่อมโยงตั้งแตภาพรวมถึงหนวยยอย
๒. เนนขับเคลื่อนระบบการวิจัยสูพื้นที่เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม
และทําใหแตละภาคสวนกําหนดประเด็นการพัฒนาได การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช
การวิจัยเปนเครื่องมือ จําเปนตองปรับกระบวนทัศนของภาคีการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะ
ระดับพื้นที่ใหตระหนักถึงความสําคัญของการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาความเปนอยูหรือทองถิ่น
ที่ตรงกับความตองการของคนในพื้นที่ และขยายผลสูการวางแผนการพัฒนารวมกับภาคีอื่นๆ ในรูปของแผนชุมชน แผนทองถิ่น แผน
จังหวัด หากหนวยงานวิจัยสามารถผลักดันระบบการวิจัยของตนสูระดับพื้นที่และเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม จะสรางความเชื่อมั่นให
กับประชาชนในการนํางานวิจัยมาใชเพื่อการพัฒนาไดจริง และทําใหการทํางานของหนวยงานวิจัยและระบบวิจัยของประเทศเขมแข็งยิ่งขึ้น
๓. นําแนวคิดคลัสเตอรวิจัยมาใชอยางเปนระบบเพื่อสรางมูลคาแกผลิตภัณฑ สงผลตอการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดมาก
ขึ้น เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศสู “เศรษฐกิจฐานความรู” เปนจุดเริ่มตนของการนําความรูมาผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
ความคิดสรางสรรคเพิ่มมูลคาใหแกสินคาและบริการ สงผลใหผูประกอบการไดรับประโยชนในวงกวาง เกิดการทํางานรวมกันระหวางหนวย
งานวิจัยกับภาคการผลิตอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ การวิจัยที่เนนการพัฒนาในรูปแบบคลัสเตอรทําใหภาคอุตสาหกรรมสามารถ
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พัฒนาสินคาใหมีมูลคาเพิ่ม สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนําไปสูนวัตกรรม และพึ่งเทคโนโลยีจากตางประเทศนอยลง เปนการสะทอน
แนวคิด “จากหิ้งสูหาง” และสงผลใหภาคการผลิตใหความสําคัญและลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาภายในองคกร เปนผลดีกับระบบงาน
วิจัยในภาพรวม

ปจจัยความสําเร็จในการสรางงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ปจจัยความสําเร็จที่จะสงผลใหกลไกวิจัยตางๆ สามารถรวมกันพัฒนา
ระบบวิจัยของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดจาก
๑. โครงสรางการวิจัย ที่ตองพัฒนาใหขับเคลื่อนระบบวิจัยของประเทศ
ไดอยางมีพลัง ทั้งงบประมาณของรัฐเพื่อการวิจัยจะตองกําหนดสัดสวนที่เหมาะสม
และจัดสรรใหกับหนวยงานวิจัยหลัก ระบบประเมินผลที่สามารถตรวจสอบความ
คุมคาและสรางการเรียนรูแกกลไกดานการวิจัยตางๆ โครงสรางและกลไกสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหกับภาคเอกชนตองไดรับการพัฒนาอยางจริงจังและ
สอดคลองกับความตองการ
๒. การลงทุน เงินลงทุนเพื่อการวิจัยของประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตองมีปริมาณที่เหมาะสม การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเปนการวางรากฐานระยะยาวใชงบประมาณสูง ภาครัฐมีบทบาทหลักในการสนับสนุน ควบคูกับการสราง
ความรวมมือในการระดมทุนจากภาคเอกชน
๓. กําลังคน เรงพัฒนานักวิจัยที่ขาดแคลน และสรางนักวิจัยรุนใหมใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมีคุณลักษณะและวิธีการ
ทํางานที่อาศัยขอมูล ความรูและการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล รวมถึงสรางแรงจูงใจใหเกิดนักวิจัยอาชีพที่ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมั่นคง
โดยเฉพาะคาตอบแทน
๔. การบริหารจัดการ ปรับองคกรและกําหนดบทบาทหนาที่ ทั้งโครงการวิจัย บุคลากร หนวยงานวิจัย การบริหารจัดการ และ
นโยบาย นําไปสูการบูรณาการระบบงานวิจัยในภาพรวม โดยกํากับ ติดตามการดําเนินงาน และประเมินผลอยางตอเนื่อง รวมถึงเรงสราง
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของภาคีตางๆ ทั้งความรวมมือกับภาคการผลิตในการสรางมูลคาแกผลผลิตและบริการที่ใชประโยชน
เชิงพาณิชย มีเอกลักษณ แขงขันได และระบบปกปองสิทธิของผูประดิษฐคิดคน นอกจากนี้ ตองเนนการนํางานวิจัยสูพื้นที่ ใชทรัพยากร
อยางคุมคาและสรางเครือขายวิจัยเพื่อเสริมพลังซึ่งกันและกัน
๕. โครงสรางพื้นฐาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี พัฒนาระบบฐานขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร เทคโนโลยีการเชื่อมตอระบบ และโครงขายการคมนาคมกับระบบโลจิสติกส ใหเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนการพัฒนาการวิจัย
และการบูรณาการงานวิจัยใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการพัฒนาในอนาคต สรางและลงทุนหองปฏิบัติการวิจัย
ที่ทันสมัยเพื่อสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางสรรคงานวิจัย

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กับการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ให
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบวิ จั ย ของประเทศ และได กํ า หนด
เปาหมายในการเพิ่มสัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาจากไมนอยกวารอยละ ๑.๐ เปนไมนอยกวารอยละ ๒.๐ ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในระยะตอไป มีสัดสวนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มเปน ๗๐ : ๓๐ รวมถึงกําหนด
แนวทางการพัฒนาดานการวิจัยของประเทศในหลายยุทธศาสตร
ของแผนฯ อาทิ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมสูสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนไดกําหนดแนวทางการพัฒนากําลัง
แรงงานใหมีความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับโครงสรางการผลิต
และบริการบนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค โดยสนับสนุน
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การผลิตและพัฒนานักวิจัย ผูสรางและพัฒนานวัตกรรมในสาขาตางๆ ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร
และพลังงาน กําหนดใหมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเชื่อแบบผอนปรนและมาตรการทางดานภาษี
แกเกษตรกรและผูประกอบการธุรกิจเกษตร พัฒนาเสริมสรางองคความรู วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมะสมกับการเกษตร
ขณะที่ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ กําหนดใหพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชยและ
ชุมชน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการในสาขาที่มีศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและนักวิจัยใหเพียงพอทั้งปริมาณ
และคุณภาพ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กําหนดแนวทางการพัฒนาองคความรูและเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยศึกษาและพัฒนาความรูเกี่ยวกับการคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการลดกาซเรือน
กระจก
นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และการใช
องคความรู เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน เนนใหนําการศึกษาวิจัยมาเปนเครื่องมือขับเคลื่อนการ
พัฒนา บูรณาการการทํางานของหนวยงานระดับนโยบายและใชทรัพยากรในการวิจัยใหรองรับการพัฒนาทั้งสวนกลางและพื้นที่ รวมถึง
นําการวิจัยเปนเครื่องมือพัฒนา ความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัย และการสรางเครือขายระหวางหนวยงานวิจัย สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานในพื้นที่ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตรระดับภูมิภาค เปนแกนหลักในการเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยกับจังหวัด/กลุมจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เพื่อนํากระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกตใชใหเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงของ
แตละพื้นที่

บทสรุป
การวิจัยเปนการศึกษาคนควาหาความรู หรือหาแนวทางการแกปญหา สราง
สินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม และปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในชนบทและสังคม
เมื อ งได อ ย า งสอดคล อ งกั บ ความต อ งการ ไม ว  า จะเป น การดู แ ลสุ ข ภาพ การรั ก ษา
สิ่งแวดลอม และความรูหรือขอมูลทางประวัติศาสตรที่ถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่สุด นําไปสูการอนุรักษและสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอยางเปนระบบ จึงจําเปนที่ทุกภาคสวนในสังคมตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบงานวิจัย และรวมกัน
นําปจจัยความสําเร็จ และการสรางเครือขายมาบูรณาการภายใตยุทธศาสตรที่มีทิศทางชัดเจน การผลักดันงานวิจัยสูพื้นที่และนําไปใช
ประโยชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคม และการนําระบบวิจัยมาใชเชิงพานิชยเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ สงผลให “ระบบวิจัย” เปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาที่ไดรับการยอมรับ และนําไปใชในวงกวางมากยิ่งขึ้น ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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