าร
จลุ ส

สื่อสร้างสัมพันธ์

สรรค์สร้างสังคม

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๙ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒

❍ ๒๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
❍ ตัวอย่างการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน :
ขจัดความยากจน ด้วยบัญชีครัวเรือน
❍ เลียบเรียงเคียงรั้ว

บทบรรณาธิการ
ประเทศไทยได้จัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทำ�แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
๒๓ แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ตามทีค่ ณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ซึง่ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ มีจ�ำ นวนรวม ๒๓ ฉบับ
ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ
(๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต
(๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(๘) ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
(๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสขุ ภาวะทีด่ ี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม
(๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (๑๙) การบริหาร
จัดการนํ้าทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไก
สำ�คัญในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้า
หมายที่วางไว้ในปี ๒๕๘๐ "ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน"
จุลสารฯ ฉบับนี้ จึงขอนำ�เสนอบทความวิชาการ
เรื่อง “๒๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”
การพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในบทความเรื่อง “ตัวอย่างการนำ�ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน :
ขจัดความยากจนด้วยบัญชีครัวเรือน” และคอลัมน์
“เลียบเรียงเคียงรัว้ ” นำ�เสนอข่าวความเคลือ่ นไหว
ในแวดวงของวุฒอิ าสาฯ และเครือข่าย เพือ่ บอกเล่า
เรื่องราวให้วุฒิอาสาฯ และประชาชน ได้รับทราบ
และเป็นตัวอย่างการดำ�เนินงานของวุฒิอาสาฯ
ที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต
วุฒอิ าสาฯ ท่านใดมีกจิ กรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
และประสงค์ที่จะถ่ายทอด หรือประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งเรื่องราวของท่านมายังกองยุทธศาสตร์
การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางสังคม (กสท.) สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรืออีเมล : brainbank@nesdc.
go.th เพื่อนำ�มาเผยแพร่ในจุลสารธนาคารสมอง
เว็บไซต์ ฯลฯ ต่อไป

๒๓

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติจดั ทำ�ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐
เมือ่ มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำ�แผนแม่บท
เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยแผนแม่บทเป็นส่วนสำ�คัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ลงสูแ่ ผนระดับ
ต่างๆ ทีค่ �ำ นึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และประสานเชือ่ มโยงเป้าหมายของแต่ละ
แผนแม่บทให้มคี วามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ จะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม และ
การจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศทีก่ �ำ หนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติวา่ “ประเทศชาติ
มัน่ คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน” ประกอบด้วย
๒๓ แผนแม่บท ดังนี้

๑

ความมั่นคง

ความมัน่ คงเป็นกรอบแนวทางการดำ�เนินการหลัก ทีจ่ ะนำ�ไปสู่
จุดหมายปลายทางที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า
โดยกำ�หนดเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาคือ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ดำ�เนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับ
ลงอย่างมีนยั ยะสำ�คัญ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จะดำ�เนินการให้
“ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” ทีเ่ อือ้ ต่อการบริหารประเทศ
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ เป็นฐานไปสูเ่ ป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑–๒๕๗๕
ทีก่ �ำ หนดไว้วา่ “ประเทศชาติพฒั นา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทัง่
บรรลุเป้าหมายสุดท้าย “ประเทศชาติมนั่ คง ประชาชนมีความสุข”
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖–๒๕๘๐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่
๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพือ่ สร้างความสงบ
ให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายทีก่ �ำ หนด โดยการสร้างความมัน่ คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก ความสามัคคี
ความสำ�นึกจงรักภักดี และความภาคภูมใิ จในชาติให้แก่ประชาชน
ขณะเดียวกัน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ให้มเี สถียรภาพและธรรมาภิบาล
รวมทัง้ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมัน่ คง เพือ่ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความมัน่ คงในปัจจุบนั และ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใหม่ ให้หมดไปภายใน ๑๐ ปี โดยดำ�เนินการวิเคราะห์
และระบุสาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหาในแต่ละเรือ่ ง วางแผนบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาตามความเร่งด่วนของปัญหา การติดตามตรวจสอบ
ทีเ่ ป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่
ให้มีประสิทธิภาพ
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๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมัน่ คงทัง้ ระบบ
ของประเทศ ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตย
ของประเทศ โดยพัฒนาระบบงานด้านข่าวกรองให้มปี ระสิทธิภาพ
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับ ยับยัง้ ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม
ทัง้ ก่อนเกิดเหตุการณ์หรือเหตุการณ์จะลุกลามต่อไป ขณะเดียวกัน
จะต้องมีแผนในการพัฒนาศักยภาพกองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติการ
การฝึก และระบบและแนวทางในการบริหารจัดการ ให้มคี วามพร้อม
อย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรม
๑.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับในการเตรียม
ความพร้อมรับมือต่อความท้าทายด้านความมัน่ คง

ในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม ทั้งด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน มนุษย์ และทหาร รวมทัง้ ดำ�เนินการเชิงรุกด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกัน
๑.๕ การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
แบบองค์รวม เพื่อให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม โดยดำ�เนินการปรับ
โครงสร้าง บทบาท อำ�นาจหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการ
ของสำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร และศูนย์อ�ำ นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒

การต่างประเทศ

เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ จึงได้ก�ำ หนดกรอบนโยบายต่างประเทศ
โดยมีเป้าหมายสำ�คัญคือ “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำ�ให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และ
มีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้
๒.๑ ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงระหว่ า งประเทศ
มุง่ เสริมสร้างความมัน่ คงของไทยและเสถียรภาพของภูมภิ าค ท่ามกลาง
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทุกระดับ และเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือกับความท้าทาย
ด้านความมัน่ คงจากภายนอก รวมทัง้ ดำ�เนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง
เสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกัน
๒.๒ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ การทีไ่ ทยจะสามารถหลุดพ้นจาก “กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง” ได้ ต้องอาศัยการพัฒนาทีม่ งุ่ สร้างเศรษฐกิจ
ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม เร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั การใช้ประโยชน์
จากทีต่ งั้ เชิงภูมศิ าสตร์ของไทย การสร้างความเชือ่ มโยงด้านการคมนาคม
และโลจิสติกส์ในภูมิภาค กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็น
สมาชิก การแลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละความเป็นหุน้ ส่วนกับภาคส่วน
ต่างๆ ของต่างประเทศ และส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย เพือ่ ให้ไทยเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุน
ในเอเชีย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและการบริการที่มีความได้เปรียบ
เชิงแข่งขัน
๒.๓ การพัฒนาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี
ระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาโครงสร้างและการบังคับใช้กฎระเบียบ
ของไทย ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล
และพันธกรณีของไทย และทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ขีดความสามารถ และเสนอแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี เพือ่ ร่วมพัฒนาและปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีตา่ งๆ
ไปพร้อมกัน
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๒.๔ การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก โดยการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ของไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย ด้วยการยกระดับ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถนำ�ไปสร้างมูลค่าได้
และเน้นการดำ�เนินนโยบายทีเ่ ป็นการส่งเสริมสถานะของไทย
ในเวทีโลก พร้อมกับการสร้างขีดความสามารถให้ทกุ ภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ
๒.๕ การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
การทำ�งานอย่างบูรณาการและเอกภาพเป็นกุญแจสำ�คัญ
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานด้ า นต่ า งประเทศ
โดยมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น ในการแสดง
ความคิดเห็นและขับเคลื่อนงาน เพื่อให้การต่างประเทศ
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำ�หรับประชาชนไทย

๓

การเกษตร

ให้ความสำ�คัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสูค่ ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่น
และเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาและการแปรรูปสินค้าเกษตร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิต
และการจัดการฟาร์ม รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ระบบนิเวศของภาคเกษตร เพือ่ เสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
และเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิในสินค้าและผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
และชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราว
แหล่งกำ�เนิด สร้างแบรนด์ สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กบั สินค้า และส่งเสริม
การบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ทั้งในระดับประเทศและการส่งออก
๓.๒ เกษตรปลอดภัย โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบ
การรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็น
ที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความตระหนักรูข้ องผูผ้ ลิตและ
ผู้บริโภคถึงความสำ�คัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการขยายตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทำ�เกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับวิถีชาวบ้าน
และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ที่ได้มาตรฐานทั้งระดับประเทศและสากล
๓.๓ เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยี ในการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเชือ่ มโยง
ไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ตามความเหมาะสม และการนำ�วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ
๓.๔ เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และผลักดันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ไปสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ให้ความสำ�คัญกับตราสินค้า
และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้แก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์
ระหว่างขนส่ง และยืดอายุอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์
๓.๕ เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัย
การผลิต เครือ่ งจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรแห่งอนาคต พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และเป็นเกษตรกรอัจฉริยะทีม่ ขี ดี ความสามารถในการวางแผนและแข่งขันได้
และสนับสนุนส่งเสริมการทำ�ระบบฟาร์ม
๓.๖ การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสำ�คัญกับมาตรการ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิม่ ในภาคเกษตรอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร และระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย
สินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สนับสนุนภาค
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การเกษตรและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ทสี่ อดคล้อง
กับความต้องการของตลาดหรือกลุม่ ผูบ้ ริโภค การส่งเสริม
และขยายตลาดสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตร
ในรูปแบบต่างๆ การเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางการค้าและอำ�นวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการ
และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

๔

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

จะเน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยระยะแรก เน้นการสร้างรากฐานและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการ และพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรม
และบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาส
ให้ทกุ อุตสาหกรรมมีการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่
และระยะต่อไป สนับสนุนให้อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย
สร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง
ลดการพึง่ พาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ
และเป็นผูน้ �ำ อุตสาหกรรมและบริการทีป่ ระเทศไทย
มีศกั ยภาพในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ประกอบด้วย
๖ แผนย่อย ดังนี้
๔.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและ
สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบและ
ครบวงจร โดยให้ความสำ�คัญกับการสร้างมูลค่าเพิม่
จากวัตถุดบิ ชีวภาพทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่มลู ค่า

และส่งเสริมการลงทุนวิจยั และพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และ
ส่งเสริมการนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการค้าซึ่งรวมถึงธุรกิจบริการ
ที่มีศักยภาพ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร
เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในทางการแพทย์ สร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มศี กั ยภาพด้านเทคโนโลยี
ทักษะความชำ�นาญ บริการทางการแพทย์ และมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ
ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพและกิจกรรมอืน่ ๆ เพือ่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพ ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ทีผ่ สมผสาน
ความเชี่ยวชาญของแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน
๔.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา
ประดิษฐ์ ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
ทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ในการเพิม่ ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากรทัง้ ด้านการผลิตและผูใ้ ช้ สร้างความตระหนักรูแ้ ละสนับสนุน
การลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันตามระดับความพร้อม
ของผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่จำ�เป็น และส่งเสริม
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
๔.๔ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
ผลักดันการเปลีย่ นผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทงั้ ระบบ ไปสูอ่ ตุ สาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการสายการบินของประเทศ
พัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำ�รุงและผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน ตลอดจน
สนับสนุนให้มกี ลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และรองรับระบบคมนาคม
ในอนาคต
๔.๕ อุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศ สร้างและพัฒนา
บุคลากรสำ�หรับอุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศและสนับสนุน
การนำ�เข้าผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการวิจยั พัฒนา
และสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สนับสนุน
ผู้ประกอบการตามระดับความสามารถ สร้างเครือข่าย คลัสเตอร์
และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้าง
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ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมความมัน่ คงในประเทศ สร้างระบบ
นิเวศ และสนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทาง
การตลาดใหม่ๆ จากในและต่างประเทศ
๔.๖ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต สนับสนุนการเพิม่ ผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
และบริการไทยตลอดห่วงโซ่มลู ค่า กำ�หนดแนวทางการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทีเ่ ชือ่ มโยงกับภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
และบริการ และแผนพัฒนากำ�ลังแรงงานทัง้ ประเทศในทุกระดับ
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กรต่างๆ และการจัดเก็บ
ข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการ
จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕

การท่องเที่ยว

ให้ความสำ�คัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง
ของการท่องเทีย่ วระดับโลก โดยพัฒนาการท่องเทีย่ วทัง้ ระบบ
อย่างยัง่ ยืน มุง่ เน้นนักท่องเทีย่ วกลุม่ คุณภาพ สร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่ วในสาขาทีม่ ศี กั ยภาพ
รักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
อัตลักษณ์ความเป็นไทย และการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่อง
ความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
๕.๑ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งด้าน
ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ
เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั สินค้าและบริการทีต่ อบสนองพฤติกรรม
ความต้องการ และสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว
๕.๒ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุม
และนิทรรศการ งานแสดงสินค้า กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็น
รางวัล การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การพักผ่อนระหว่าง/หลังการประกอบธุรกิจ/การทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวคุณภาพ รวมถึง
การสร้างเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๕.๓ การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร
ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและ
ความเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการให้บริการที่โดดเด่น

ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอด
กับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๕.๔ การท่องเที่ยวสำ�ราญทางนํ้า ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางนํ้าให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย โดยคำ�นึงถึง
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยว
ในลุ่มนํ้าสำ�คัญ ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และ
สร้างสรรค์กจิ กรรมการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และบริบทของพื้นที่และชุมชน
๕.๕ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค
อาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นจุดหมายปลายทาง
ร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จากทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ และแผนการลงทุน
พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ทั้งทางถนน ราง นํ้า และอากาศ และ
กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๖ การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๖

พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

มุง่ เน้นการพัฒนาเมืองน่าอยูใ่ นทุกภาคของประเทศ โดยมีระบบ
การบริหารจัดการเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ทีส่ ามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุม่ การจัดการสิง่ แวดล้อม
ที่ดี เป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น และมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้
๖.๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำ�หรับ
คนทุกกลุม่ สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ลดความ
เหลื่อมลํ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรักษา
อัตลักษณ์ของพืน้ ที่ รวมทัง้ การนำ�แนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่
มาใช้ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
เน้นพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ให้มีศักยภาพ
ในการดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับ
นานาชาติ และนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง เน้นการพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานให้ครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริม
ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสำ�หรับพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
๖.๒ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยจัดทำ�และพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
จัดการ และวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ การจัดทำ�แผนผังภูมนิ เิ วศ
ของพืน้ ที่ เช่น เขตเกษตรเศรษฐกิจ เกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น อุตสาหกรรมและตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และผังเมืองและชนบท เป็นต้น การจัดการสิง่ แวดล้อม
การกำ�หนดเขตพื้นที่แนวกันชน และสนับสนุนการพัฒนาและ
เชื่อมโยงเครือข่ายในทุกระดับ

๗

โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล

โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
๗.๑ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลัก
ในการขนส่งของประเทศ ที่เชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น
พัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการระบบโลจิสติสท์ มี่ กี ารใช้
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ เมืองหลักในภูมภิ าค
และพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่ง
ทุกรูปแบบ ทัง้ ระดับพืน้ ทีแ่ ละประเทศ รวมทัง้ การปฏิรปู องค์กร
โครงสร้างการกำ�กับดูแล และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามทันสมัย
และได้มาตรฐานในระดับสากล
๗.๒ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านพลังงาน โดยจัดหาพลังงาน
และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน สนับสนุนการจัดหา
แหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงาน
อัจฉริยะ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ในอนาคต สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และพัฒนาระบบกำ�กับดูแลด้านพลังงาน
ให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม และสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

๗.๓ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
ดิจิทัล ให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และสอดรับกับ
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ทัง้ ในส่วนของโครงข่ายสือ่ สารหลัก
ภายในและระหว่างประเทศ สนับสนุนการบูรณาการการใช้งานโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวกร่วมกัน พัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นำ�ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และกำ�หนดมาตรการ/แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ
และข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือ
กับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล

๘

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในมิติของการสร้างรายได้ การจ้างงาน และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน จึงต้องสร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการไทยให้เป็น “ผูป้ ระกอบ
การยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย ได้แก่
๘.๑ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้
ความสำ�คัญกับการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ
ในการขับเคลือ่ นธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็นและความถนัด
ของแรงงาน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
๘.๒ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาและพัฒนา
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในรูปแบบต่างๆ และความน่าเชื่อถือทางเครดิต รวมทั้งสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
๘.๓ การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบ
การมีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสำ�คัญกับ
การผลิตที่คำ�นึงถึงความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการขยายช่องทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
และสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสำ�หรับสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
และสินค้ากลุ่มเฉพาะ
๘.๔ การสร้างระบบนิเวศทีเ่ อือ้ ต่อการดำ�เนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการสนับสนุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ โดยการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจยั และพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด และนวัตกรรมให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน
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มีการบูรณาการ และต่อเนือ่ ง การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทัง้ ใน
และต่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ และการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาครัฐและเอกชน

๙

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ สี่ �ำ คัญ
ในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และปรับโครงสร้าง
ภาคการผลิตและบริการไปสู่ภาคการผลิตและบริการ
แห่งอนาคตทีม่ ศี กั ยภาพ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ได้แก่
๙.๑ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพือ่ เป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ สี่ มบูรณ์แบบ โดยปรับ
โครงสร้างการผลิตของประเทศและกระจายความเจริญ
ไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานขั้นสูง ยกระดับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและ
มีศักยภาพในการแข่งขันสูง ให้สอดรับกับบริบทโลก
บนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ
๙.๒ การพัฒนาเขตพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเล
ของภาคใต้ตอนบน โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช) ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาประตู
การค้าฝั่งตะวันตก ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตก
ไปยังพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และกลุม่ ประเทศ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (๒) การพัฒนาประตู
สู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน โดยเชื่อมโยง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งอ่าวไทย
ตอนบนบริเวณหัวหิน ชะอำ� ให้เป็นแนวการท่องเที่ยวชั้นนำ�
แห่งใหม่ และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูป
การเกษตร จากการใช้ทรัพยากรการผลิตในพื้นที่และประเทศ
เพื่อนบ้าน และ (๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และเมืองน่าอยู่
๙.๓ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อให้
เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้โอกาสจากอาเซียน
ในการลดความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า และให้ประชาชนยึดมั่นในสถาบันหลัก
ทีเ่ ป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมใิ จ
ในความเป็นไทยทีม่ อี ตั ลักษณ์และความโดดเด่น จนเป็นทีป่ ระจักษ์
แก่สายตาชาวโลก ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
๑๐.๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ ี ผ่านการเลีย้ งดู
ในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน การสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน การส่งเสริมให้คนไทยมีจติ สาธารณะ จิตอาสา
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทัง้ สร้างเสริมผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
และต้นแบบที่ดี ทั้งระดับบุคคลและองค์กร
๑๐.๒ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก และการยกระดับ
การบริหารจัดการ รวมทัง้ มาตรการของภาครัฐ เพือ่ ให้ภาคธุรกิจ
ร่วมรับผิดชอบการปรับเปลีย่ นและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีด่ ี
๑๐.๓ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการพัฒนาสือ่ สร้างสรรค์
ในการปลูกจิตสำ�นึกและเสริมสร้างค่านิยมที่ดี ให้แก่เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป การพัฒนาและเผยแพร่สอื่ เพือ่ สร้างเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม และการจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์
สำ�หรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
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๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเทศไทยจำ�เป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวไทย ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม
ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑๑.๑ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิตแิ ละทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ พร้อมขับ
เคลือ่ นประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และมีระบบ
และกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
๑๑.๒ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย โดยเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตัง้ แต่เริม่ ตัง้ ครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลทุกระดับดำ�เนินงานตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
สารอาหารที่จำ�เป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน
๑๑.๓ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปญ
ั หาทีซ่ บั ซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ และการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นในด้าน (๑) ภาษา ศิลปะ
ดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ (๒) การวางแผนชีวิต
และการเงิน (๓) อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และ (๔) ทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำ�งานภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม และส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
และอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน
หรือสถานศึกษา
๑๑.๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
โดยการเพิม่ ศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำ�งาน
ให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง
สร้างความรูค้ วามเข้าใจและทักษะทางการเงิน ส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ในการพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
และการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ผี า่ นระบบ
การคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม

๑๑.๕ การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริม
การมีงานทำ�ของผูส้ งู อายุให้พงึ่ พาตนเองได้ และร่วมเป็นพลังสำ�คัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและหลักประกัน
ทางสังคม ที่สอดคล้องกับความจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�รงชีวิต
และส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ จัดสภาพแวดล้อม
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้
มุ่งเน้นการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญา
รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถ
ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมัน่ คง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย
ได้แก่
๑๒.๑ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ในทุกระดับการศึกษาและทุกระดับชัน้ รวมถึงการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ทีใ่ ห้ชมุ ชนเข้าถึงได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา พัฒนาระบบการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ
ทีเ่ น้นการลงมือปฏิบตั ิ วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาทครู/
คณาจารย์ยคุ ใหม่ให้เป็น “ผูอ้ �ำ นวยการการเรียนรู”้ รวมถึงการดึงดูด
คัดสรร ผูท้ มี่ คี วามสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปฏิรูประบบ
การสอบที่นำ�ไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะมากกว่าความรู้ ส่งเสริม
การวิจยั และใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสือ่ การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
การสร้างระบบการศึกษาเพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ประเพณี และวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูข้ องเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าค
เอเชียอาคเนย์
๑๒.๒ การตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของมนุษย์ทหี่ ลากหลาย
โดยพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา
สภาพแวดล้อม และสื่อ ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลไก
การคัดกรอง และการส่งต่อ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตาม
พหุปญั ญาให้เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ (๑) สนับสนุนครอบครัว
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ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ
(๒) สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อ
การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
บนฐานพหุปัญญา และ (๓) มาตรการจูงใจให้แก่ภาคเอกชน
และสือ่ ในการมีสว่ นร่วมและผลักดันให้ผมู้ คี วามสามารถพิเศษ
มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ
สภาพแวดล้อมการทำ�งาน กลไกการทำ�งานในลักษณะการรวมตัวกัน
และระบบสนับสนุนทีเ่ หมาะสมกับผูม้ คี วามสามารถพิเศษ และ
สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยชั้นนำ�ทั่วโลก

๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ
ที่นำ�ไปสู่การจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพทีท่ นั สมัย การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ และการพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้า ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย
ดังนี้
๑๓.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่ งทีค่ กุ คามสุขภาวะ โดยพัฒนา
สือ่ ในการเผยแพร่องค์ความรูด้ า้ นสุขภาพและด้านสุขภาวะทีถ่ กู ต้อง
พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ
การเจ็บป่วยและตายจากโรคทีป่ อ้ งกันได้ และการจัดการสุขภาวะ
ของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ
รวมทั้งการพัฒนานโยบายและมาตรการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๑๓.๒ การใช้ชมุ ชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาวะทีด่ ี โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ให้เอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมให้เกิด
มาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
ประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพ เพือ่ กำ�หนดนโยบายและขับเคลือ่ นงาน
ด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง สร้างการ

มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
๑๓.๓ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยในการ
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ
บนพืน้ ฐานความยัง่ ยืนทางการคลัง นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลทีส่ ามารถเชือ่ มโยงระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพทางไกลของทุกหน่วยงาน
๑๓.๔ การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ
มีคณ
ุ ภาพ ด้วยการเพิม่ กำ�ลังคนในสถานพยาบาล นำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาช่วยในการขยายการให้บริการ และยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
๑๓.๕ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบตั ใิ หม่
และอุบัติซํ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ให้ความสำ�คัญ
กับการเผยแพร่ความรูส้ ขุ ภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน
พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพให้มคี ณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาและยกระดับ
ระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ าํ้ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศ เช่น การเพิม่ ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้า การศึกษาวิจัย/
สร้างองค์ความรูด้ า้ นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากร
ทุกกลุม่ และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะ
ฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ เป็นต้น

๑๔ ศักยภาพการกีฬา
มุง่ เน้นการใช้กจิ กรรมกีฬาและนันทนาการ บนฐานของวิทยาศาสตร์
การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน และการสร้างนิสัยรักกีฬา
และมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
๑๔.๑ การส่งเสริมการออกกำ�ลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกกำ�ลังกาย กีฬา และนันทนาการ โดยส่งเสริม
ให้เกิดความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องและตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ปลูกฝังประชาชนให้มีนํ้าใจนักกีฬาและมีระเบียบวินัย
ส่งเสริมการออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน
ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ ด้วยการจัดกิจกรรมออกกำ�ลังกาย กีฬา และ
นันทนาการของประชาชนอย่างต่อเนือ่ งทุกพืน้ ที่ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
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และการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน
ท้องถิ่น และประเทศ ของภาครัฐและเอกชน
๑๔.๒ การส่งเสริมการกีฬาเพือ่ พัฒนาสูร่ ะดับอาชีพ
โดยมุ่งสร้าง เฟ้นหา และพัฒนานักกีฬาของชาติ สนับสนุน
การศึกษาเชิงลึกและสร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขัน
แสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
ส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการต่อยอดความสำ�เร็จสูก่ ารประกอบอาชีพและมีเส้นทาง
อาชีพที่มั่นคง
๑๔.๓ บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
โดยมุง่ สร้าง ผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
ทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผูบ้ ริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผูท้ เี่ กีย่ วข้องต่างๆ
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และสามารถถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ พัฒนานวัตกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนา
กีฬาและนันทนาการ

๑๕ พลังทางสังคม
การเสริมสร้างพลังทางสังคมเป็นกลไกที่ช่วยให้การ
ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ บรรลุเป้าหมาย
โดยการดึงพลังจากประชากรทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัย และภาคี
ต่างๆ มาร่วมเป็นกลไกในการจัดการปัญหาความเหลื่อมลํ้า
และการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ทีเ่ กือ้ กูล
ต่อการดำ�เนินงานของภาครัฐอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
๒ แผนย่อย ดังนี้
๑๕.๑ การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิด
โอกาสและการรวมตัวของประชากรกลุม่ ต่างๆ ในการร่วมคิด
ร่วมทำ� และร่วมเป็นพลังสำ�คัญในการจัดการปัญหาความเหลือ่ มลาํ้
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนาและจัดการตนเอง และการต่อยอดจาก
รากฐานของสังคม/วัฒนธรรมไทยที่เป็นยกย่องและยอมรับ
ทั่วโลกคือ ความมีนํ้าใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
๑๕.๒ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคน
และสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก รอบรู้ และเตรียม
ความพร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุเป็นพลัง
ทางสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา
ให้คนรุ่นอื่นๆ และการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และ
การปฏิบัติของสังคมต่อผู้สูงอายุ

๑๖ เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพือ่ เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ
ซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเอื้อต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่
ทั้งการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมลํ้า
และไม่เสมอภาค ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
๑๖.๑ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ โดยการเพิม่ พูนองค์ความรูแ้ ละทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทัว่ ไป และกลุม่ ประชากรทีม่ รี ายได้นอ้ ย
และไม่มั่นคง ด้วยการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า การบริหารจัดการหนี้สิน และการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน
ให้เป็นห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่าง
เป็นธรรม
๑๖.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมการรวมกลุม่ ในรูปแบบ
ที่มีการกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม การพัฒนาสินค้า ช่องทางการตลาด และเครือข่ายแบบ
ครบวงจรในรูปแบบการค้าทีเ่ ป็นธรรม ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
และทรัพยากรต่างๆ ที่จำ�เป็น และการบริหารจัดการกลไกต่างๆ

๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การพั ฒ นาประเทศต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การสร้ า ง
ความเป็นธรรมและหลักประกันทางสังคมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ
ซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญในการกำ�จัดวงจรความเหลือ่ มลาํ้ และความยากจน
จากรุน่ สูร่ นุ่ ได้อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะกลุม่ ด้อยโอกาสและกลุม่ เปราะบาง
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้
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๑๗.๑ การคุ้ ม ครองทางสั ง คมขั้ น พื้ น ฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยาย
ความคุ้มครองทางสังคมขั้นตํ่า ให้ทุกคนดำ�รงชีวิตอยู่ได้สมกับ
ความเป็นมนุษย์ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบ
คุม้ ครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกัน
ทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มปี ระสิทธิภาพและคุม้ ค่า
ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การคุ้มครองแรงงานไทย
ให้มีสวัสดิภาพในการทำ�งานตามมาตรฐานสากล ส่งเสริม
การทำ�งานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้า
และบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
๑๗.๒ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่ ม เป้ า หมาย
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและ
กลไกสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง
มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวตํ่า

๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน
เน้นหลักการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู
และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมใหม่อย่างยัง่ ยืน
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศ และการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑๘.๑ การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในและนอกถิ่นกำ�เนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้
สูญพันธุ์ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าธรรมชาติ
ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ การสร้าง รักษา พัฒนา และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
พื้นที่ต้นนํ้าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ และส่งเสริม
การปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจ
๑๘.๒ การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล โดยการปรับปรุง ฟืน้ ฟู และสร้างทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งใหม่ทั้งระบบ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ รักษาแนวปะการัง
ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล จัดให้มพี นื้ ทีค่ มุ้ ครองทางทะเล
ในรูปแบบต่างๆ ควบคุมและยกเลิกเครือ่ งมือประมงแบบทำ�ลายล้าง
และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพืน้ ที่
ในการดูแลทรัพยากรทะเล รวมทัง้ พัฒนากลไกการคุม้ ครองสัตว์
ที่มีความสำ�คัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์
ตามมาตรฐานสากล

๑๙ บริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ

๑๘.๓ การสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสภาพภูมิอากาศ ให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนดเป้าหมาย
แนวทาง และการดำ�เนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยาว ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ทุกภาคส่วน การรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทัง้
มุง่ เน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบตั ภิ ยั ทัง้ ระบบ ทีค่ �ำ นึงถึง
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
๑๘.๔ การจัดการมลพิษทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและค่ามาตรฐานสากล ปรับปรุงและบังคับใช้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด
การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกำ�เนิดใหม่ กำ�หนด
เป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และกำ�หนด
กลไกกำ�กับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทัง้ ประเทศ
ทีค่ รอบคลุมถึงการบริหารจัดการสารเคมีในภาคเกษตรอย่างครบวงจร
ทั้งการผลิตและการนำ�เข้าสารเคมี
๑๘.๕ การยกระดับกระบวนทัศน์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ กำ�หนดอนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม
และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม จัดโครงสร้างเชิงสถาบัน
เพือ่ จัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาและดำ�เนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ บนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
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มุง่ เน้นการกำ�หนดเป้าหมายและแนวทาง
พัฒนาระบบจัดการนาํ้ และลุม่ นาํ้ ทัง้ ระบบ และ
การใช้นาํ้ ทุกภาคส่วน เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงและ
เพิ่มผลิตผล ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
๑๙.๑ การพัฒนาการจัดการนํ้าเชิงลุ่มนํ้าทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านนํ้าของประเทศ โดยการเพิ่มระดับ
ความมั่นคงด้านนํ้าอุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม เพิ่มระดับ
การฟืน้ ตัวและลดความเสียหายจากพิบตั ภิ ยั ด้านนํา้ บรรเทาภัยพิบตั ิ
ทางนํ้าแบบบูรณาการ พัฒนาระบบนํ้าชุมชนเพื่อเกษตรยังชีพ
นอกเขตชลประทาน ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการนํา้
เชิงลุ่มนํ้า พัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ผู้ใช้นํ้า และการติดต่อพัฒนาโครงการระหว่างประเทศ
๑๙.๒ เพิ่มผลิตภาพของนํ้าทั้งระบบ ในการใช้นํ้า
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นํ้า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับความมั่นคงด้านนํ้า
ในเขตเมือง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบนาํ้
และพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบประปาเมืองและ
ระบบนํา้ แบบบูรณการและครบวงจร ในพืน้ ทีเ่ กษตร อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว และเพิม่ ผลิตภาพจากการใช้นาํ้ ๑๐ เท่า ด้วยการส่งเสริม
การใช้นํ้าซํ้าและปรับโครงสร้างการใช้นํ้า
๑๙.๓ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแม่นาํ้ ลำ�คลองและแหล่งนํา้
ธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่นํ้า ลำ�คลอง การป้องกันตลิ่ง
และฝายชะลอนํ้า การวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนํ้า
บนพืน้ ฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ มีโครงข่ายการสัญจรทางนํา้
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรูค้ วามเข้าใจ
ตระหนักถึงคุณค่า ความสำ�คัญ และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการอนุรกั ษ์และพัฒนาแม่นาํ้ คู คลอง และแหล่งนํา้ ธรรมชาติ

๒๐.๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ�นึก และ
เป็นคนเก่ง มีความรูค้ วามสามารถในการทำ�งานรับใช้
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย
ขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการ
ของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่
๒๐.๑ การพัฒนาบริการประชาชน โดยการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส
๒๐.๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง โดยการจัดการรายได้
รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย
๒๐.๓ การปรับสมดุลภาครัฐ โดยให้ภาคส่วนอืน่ ๆ อาทิ ภาคประชาชน
ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล เข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและ
ตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน
๒๐.๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ โดยพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภาครัฐและการนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้ รวมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
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มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
๒ แผนย่อย ดังนี้
๒๑.๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มุ่งเน้นการพัฒนาคนและระบบ โดยการ
พัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่ม
ในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง
และหล่อหลอมให้มีจิตสำ�นึกและพฤติกรรมยึดมั่น
ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต กลุม่ ประชาชนทัว่ ไป เน้นการสร้าง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ส่งเสริมการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน สร้างจิตสำ�นึกและ
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแส
การทุจริต และกลุม่ นักการเมือง พัฒนาและยกระดับ
การมีจริยธรรมของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
ทัง้ ระดับประเทศและท้องถิน่ และส่งเสริมการกำ�กับ
จริยธรรมภายในพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น และ
การพัฒนาระบบ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการในการ
สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเพิ่มโทษ
ให้หนัก และการตัดสินคดีทมี่ คี วามรวดเร็วและเด็ดขาด
๒๑.๒ การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
การเพิม่ ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของกระบวนการ
และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต
ทุกขั้นตอน การดำ�เนินคดี การยึด/อายัดทรัพย์สิน

การตัดสินลงโทษผูก้ ระทำ�ความผิดให้มคี วามรวดเร็ว การปรับปรุง/
ตรากฎหมายใหม่/การบังคับใช้กฎหมาย ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
การปรับกระบวนการทำ�งานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่
ระบบดิจทิ ลั การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับระบบข้อมูลของทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
ด้านการปราบปรามการทุจริตและเชิงสหวิทยาการ และการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ

๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้ความสำ�คัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการขับเคลือ่ น
และสร้างการเปลีย่ นแปลงขนานใหญ่ การนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและเป็นพลวัต ในการพัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย
ได้แก่
๒๒.๑ การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก
กฎหมาย ให้มเี ท่าทีจ่ �ำ เป็นและสอดคล้องกับบริบท และไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยการนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และนวัตกรรม
ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง
และเป็นรูปธรรม และการนำ�กฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมายทุกลำ�ดับชั้น
อย่างเป็นเอกภาพและไม่ขัดกัน
๒๒.๒ การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม โดยอำ�นวยความ
ยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรม ให้ดำ�เนินงานสอดประสานกันอย่างเป็น
องคาพยพ

๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ �ำ คัญในการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดไว้ ๕ แผนย่อย
ดังนี้
๒๓.๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ
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บริการ ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนมีบทบาทนำ� สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เพือ่ ให้สามารถรองรับความจำ�เป็น
ของอุตสาหกรรมและบริการของไทย
๒๓.๒ การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นสั ง คม
มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลือ่ นสังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกกลุม่
การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแส
โลกาภิวตั น์ทรี่ วดเร็วขึน้ การเข้าสูส่ งั คมสูงวัย การพัฒนาแรงงาน
ทักษะสูง-ตํา่ และเฉพาะทาง การแก้ปญั หาความเหลือ่ มลาํ้ ในสังคม
และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของภาครัฐในยุคดิจิทัล
๒๓.๓ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านสิง่ แวดล้อม
มุง่ เน้นการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทรัพยากรทางบก ทางนํา้ และทางทะเล รวมทัง้ การจัดการมลพิษ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
๒๓.๔ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้
พื้นฐาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พน้ื ฐาน และการ
สร้างนวัตกรรมให้ภาคอุตสาหกรรมนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
ด้วยการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นผู้นำ�ในระดับนานาชาติในงานวิจัยที่มีความเข้มแข็ง
๒๓.๕ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนามาตรการ
จูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน และเพิ่มจำ�นวนบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรม ในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้ง
การพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ
เป็นต้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ เป็นการ
กำ�หนดประเด็นในลักษณะทีม่ คี วามบูรณาการและเชือ่ มโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มี
ความซาํ้ ซ้อนกันระหว่างแผนแม่บท เพือ่ ให้สว่ นราชการสามารถ
นำ�แผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการนำ�ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน :

ขจัดความยากจนด้วยบัญชีครัวเรือน

“บัญชีครัวเรือน” เป็นการบันทึกจำ�นวนเงิน รับ – จ่าย
๓) นำ�ข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาเรียงลำ�ดับความสำ�คัญ
ประจำ�วันของครัวเรือน โดยแสดง วัน เดือน ปี รายการรับ-จ่าย ของรายจ่ายและวางแผนการใช้จา่ ยเงิน โดยพิจารณาแต่ละรายการ
และจำ�นวนเงิน ซึ่งสามารถนำ�ข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงิน ในแต่ละวันว่ามีรายจ่ายใดที่มีความสำ�คัญมาก และรายจ่ายใด
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทำ�ให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงิน ไม่จำ�เป็นให้ตัดออก
อย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
๔) วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน นำ�บัญชีครัวเรือน
ที่ผ่านมาในระยะเวลา ๑ เดือน มาพิจารณาดูว่ารายรับ-รายจ่าย
มีความสมดุลกันหรือไม่ เพือ่ จะได้วางแผนรายรับรายจ่าย  คา่ ใช้จา่ ย
ขั้นตอนง่ายๆ ของการทำ�บัญชีครัวเรือน
ทีจ่ �ำ เป็นมีอะไรบ้าง แล้วกันรายรับส่วนหนึง่ ไว้ส�ำ หรับเงินออมและ
๑) หาสมุดเพื่อบันทึกบัญชี โดยแบ่งสมุดบัญชีด้านรับกับ ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นก่อน หากพบว่ารายรับไม่เพียงพอก็ควรหาทาง
ด้านจ่าย บันทึกบัญชีทงั้ รายรับและรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทุกครัง้ ทำ�ให้ ลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้
๕) ทำ�ความเข้าใจภายในครอบครัว เพือ่ ให้ทกุ คนร่วมมือกัน
เป็นนิสัย
๒) ปิดรายการบัญชีประจำ�วัน เมื่อสิ้นสุดวัน รวมยอด ประหยัด รูจ้ กั อดออม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ลด ละ เลิก รายจ่าย
ด้านรับและด้านจ่าย แล้วนำ�ยอดคงเหลือยกไปวันต่อไป จนครบ หรือสิ่งที่ไม่จำ�เป็น และช่วยกันสร้างรายรับให้เพียงพอ เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการเงินของครัวเรือน
๑ เดือน จะทำ�ให้รู้ว่ามีเงินเหลือเก็บหรือเป็นหนี้เพิ่ม
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“รู”้ อย่างเดียวไม่พอ ต้อง “ปฏิบตั ”ิ ด้วย เมือ่ เรารูส้ ถานะ
การเงินของตนเองแล้ว ต้องวิเคราะห์ วางแผนการใช้จา่ ย โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น ซึ่งบัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรา
ได้ทบทวนตนเอง รูเ้ ท่าทันการใช้จา่ ย และตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่าง “สิง่ ทีจ่ �ำ เป็น” (Need) กับ “สิง่ ทีอ่ ยากได้ แต่ไม่จ�ำ เป็น”
(Want) สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองและ
ครอบครัวได้  ส่งผลให้รายได้ของครอบครัวเพิม่ ขึน้ เกิดความเข้าใจ
กันในครอบครัว เพราะมีการพูดคุย วางแผนการใช้จา่ ยของครอบครัว
ร่วมมือกันลด ละ เลิกรายจ่ายหรือสิ่งที่ไม่จำ�เป็น ลดค่าใช้จ่าย
ทีฟ่ มุ่ เฟือยลง และช่วยกันสร้างรายได้ให้เพียงพอ ปัญหาหนีส้ นิ ลดลง
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ครอบครัวมีความสุข   ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญในการมีสุขภาพ
การเงินทีด่ ี หรือความอยูด่ มี สี ขุ ทางการเงินของทัง้ ระดับบุคคลและ
ชุมชน อันส่งผลต่อระดับความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ ของเศรษฐกิจ
ประเทศด้วย

การทำ�บัญชีครัวเรือน สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป้าหมายที่ ๑ ยุตคิ วามยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกพืน้ ที่ โดยเป็นตัวช่วยให้ชวี ติ มีการจัดการตนเองทีด่ ี ดำ�เนินชีวติ
อย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งบัญชีครัวเรือน
ถือเป็นเครือ่ งมือทีน่ �ำ ไปสูก่ ารลดปัญหาความยากจน  เสมือนเป็น
“กระจกสะท้อน” ให้ประชาชนตระหนักถึงพฤติกรรมและควบคุม
การใช้จ่ายของตนเอง ไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัว ทั้งนี้ บัญชีครัวเรือน
จะช่วยลดความยากจนให้ครัวเรือนได้ ก็ต่อเมื่อครัวเรือนได้นำ�
ข้อมูลที่บันทึกมาวิเคราะห์และวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ
ด้วยการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อาทิ หารายได้เสริม
การลดรายจ่ายทีไ่ ม่จ�ำ เป็น สร้างนิสยั การออม ปรับเปลีย่ นแนวคิด
หรือพฤติกรรมในการดำ�เนินชีวิต ให้มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง
สร้างวินยั ทางการเงิน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ ซึง่ เป็นตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำ�วัน
ทีเ่ ป็นรูปธรรม คือ มีการใช้จา่ ยอย่างมีเหตุผล รูว้ า่ สิง่ ใดทีไ่ ม่ควรจ่าย
ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ส่งผลให้ไม่เป็นหนี้ สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับครอบครัวด้วยการวางแผนทางการเงิน หาทางสร้างรายได้
ส่งผลให้ลดปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

"เลียบเรียงเคียงรั้ว

open

วุฒิอาสาฯ"

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มให้ เ กษตรกร นายวิ โรจน์
แสงบางกา วุฒิอาสาฯ จ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “โลกป่วน ควรเปลี่ยน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคม และดึงศักยภาพของชุมชนผ่านการใช้ Business
Design Thinking มาพัฒนารูปแบบการทำ�ธุรกิจ อีกทั้งยังมุ่งเน้น
การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ จั ง หวั ด ชุ ม พรเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วแบบ
ครบวงจร ที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีมากกว่า
เกาะและทะเล จัดโดยสำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒

บรรยายเกษตรกรรมยั่งยืน วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายเรือ่ ง “การขับเคลือ่ นเกษตรกรรมยัง่ ยืนสูเ่ กษตรอินทรีย์
ปัจจัยความสำ�เร็จของเกษตรกรรมยัง่ ยืน/เกษตรอินทรีย์ แรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำ�เกษตรกรรมยั่งยืน และอันตรายจากสารเคมี
ตกค้างในเลือดที่มีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งการจัดนิทรรศการสารชีวภัณฑ์
ทดแทนสารเคมี” ในเวทีเสวนาสร้างการรับรู้เรื่อง “เกษตรกรรมยั่งยืน
เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ (Mobile Unit)” โดยดำ�เนินการ
ออกหน่วยเคลื่อนที่ทั้ง ๑๑ อำ�เภอ ระหว่างวันที่ ๑-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒
เพือ่ ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ และการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการทำ�เกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ จัดโดยสำ�นักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ร่วมประชุมอนุกรรมการที่ดิน   นายภุชงค์ อินสมพันธ์
รองประธานวุฒิอาสาฯ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาด้านที่ดินทำ�กิน
ด้วยการจัดสรรทีด่ นิ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีป่ า่
และปลูกไม้เศรษฐกิจในชุมชน ใน ต.แม่ทา อ.แม่ออน โดยมีผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒

การเรียนรูอ้ นุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทเุ รียนนนทบุรี ดร.วิทยา เจียรพันธุ์
และนายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์ ประธานและวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี
ในฐานะผู้ประสานงานกับหน่วยงาน โรงเรียน และโรงพยาบาล เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ปลูกทุเรียนนนท์ และมอบกิ่งพันธ์ุ
ทุเรียนนนท์ ส้มโอพลอยชมพู และปุย๋ อินทรีย์ โดยมีนายพนม จันทร์สอง
ประธานชมรมอนุรกั ษ์พนั ธุท์ เุ รียนนนท์ ให้ความรูใ้ นการอนุรกั ษ์พนั ธุแ์ ละ
บำ�รุงรักษาทุเรียนนนท์และส้มโอพลอยชมพู เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี

การพัฒนาพื้นที่ชุมชนพัทลุง นายธวัชชัย อุดมวงษ์ วุฒิอาสาฯ
จ.พัทลุง เข้าร่วม “การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ มุ ชนจังหวัดพัทลุง” เพือ่ ศึกษาอัตลักษณ์ของพืน้ ที่ วิถชี วี ติ
ชุมชน ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น
ที่มีอยู่เดิม และแผนงานการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและชุมชนข้างเคียงในเขต
ผังเมืองรวมพัทลุง จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมศิวารอยัล อ.เมืองพัทลุง
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ด้านการอนุรกั ษ์และฟืน
้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การปลูกป่าชายเลนเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา
เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ ว่าที่ พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์ ปฏิบัติ
หน้าทีป่ ระธานวุฒอิ าสาธนาคารสมองสตูล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
โครงการสร้างความรัก ความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำ�คัญและ
มีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยพลังของประชาชนทีเ่ ป็นเจ้าของ
พื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสูม่ รดกโลก ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์
พร้อมด้วยวุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช อาทิ ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล
นายสมพุทธ ธุระเจน นายภาสวัต รัตนศรี ดร.สายสวาท เกตุชาติ เป็นต้น
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
เขตพื้นที่คุ้มครองโบราณสถาน (Core Zone) เพื่อพิจารณาแผนบริหาร
จัดการด้านภูมิทัศน์ของวัดพระมหาธาตุฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวก
ในการจัดทำ�เอกสารการนำ�เสนอวัดพระมหาธาตุฯ ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ นายกูเ้ กียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ประชาชนจิตอาสา และ
ภาคีเครือข่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย ต้นสะตอ ขนุน
ไม้ตะเคียนทอง และไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ จำ�นวน ๘,๐๐๐ ต้น บนเนื้อที่
๒๐ ไร่ โดยปลูกแซมกับยางพารา จัดโดยสำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒
(นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ วัดมหรรณพาวาส
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

อบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารในการทำ�งาน นายฉัตรชัย
ชุมนุม ประธานวุฒิอาสาฯ และวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ จำ�นวน ๑๗ คน
เข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร และ
ขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาฯ ระหว่างเดือน พ.ค.– มิ.ย. ๒๕๖๒ จำ�นวน ๑๐
ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง ทำ�ให้วุฒิอาสาฯ สามารถสื่อสารและค้นคว้าหาความรู้
จากแอพพลิเคชัน่ ลายน์ เฟสบุ๊ค ยูทปู กูเกิ้ล และอีเมล ผ่านโทรศัพท์มือถือ
และคอมพิวเตอร์ โดยได้รบั ความอนุเคราะห์วทิ ยากร สถานที่ และสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกจาก ผศ.ดร. ประชิด อินทะกนก อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ทำ�บุญวันสงกรานต์ เมื่อวันที่๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒ พลเอกวินัย
ทันศรี วุฒอิ าสาฯ จ.ลำ�พูน เป็นประธานในการทำ�บุญใจบ้าน หมูบ่ า้ นแม่เมย
ร่วมกับชาวบ้านเพื่อสืบสานประเพณีชาวล้านนาที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ
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ศึกษาดูงานเครือข่ายวุฒอิ าสาฯ พัทลุง เมือ่ วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒
นายสัมพันธ์ ศรีมณฑก วุฒิอาสาฯ และประธานชมรมตามรอยพ่อ...
คนพอเพียง จ.สุราษฏร์ธานี ได้นำ�คณะมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง โดยมีนายทวี เสนแก้ว วุฒอิ าสาฯ
และประธานศูนย์เรียนรูฯ้ ให้การต้อนรับและบรรยายการขับเคลือ่ นหมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น (เบื้องต้น)
ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๓ ประเด็น (เบื้องตน)
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ความเสมอภาค
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ทางสังคม
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การต่อต้าน
การบริหาร
การทุจริต
จัดกรน้ำ�
และประพฤติ
การบริการ
กฎหมาย
มิชอบ
การเติบโต ทั้งระบบ ประชาชน
และกระบวนการ
และประสิทธิภาพ
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การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
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ความมั่นคง

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม
การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
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และพัฒนา
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เกี่ยวของโดยตรง

ยุทธศาสตร์ชาติ

มีสวนสนับสนุน

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ หรือ
brainbank@nesdc.go.th
๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙ ๓๕๑๒ ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdb.go.th

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบาล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ได้
❑ ๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
❑ ๒. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
❑ ๓. ไม่ยอมรับ
❑ ๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
❑ ๕. ไม่มารับภายในกำ�หนด
❑ ๖. เลิกกิจการ
❑ ๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
❑ ๘. อื่นๆ

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารสมอง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdb.go.th

