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 แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าตจิดัทำาขึน้ตามพระราชบญัญัติการจดัทำายทุธศาสตรช์าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐  

เมือ่มีพระบรมราชโองการประกาศใชย้ทุธศาสตรช์าตแิล้ว ใหค้ณะกรรมการจดัทำายทุธศาสตรช์าตแิตล่ะดา้นจดัทำาแผนแมบ่ท 

เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมือ่วนัที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยแผนแม่บทเปน็ส่วนสำาคญัในการถา่ยทอดเปา้หมายและประเดน็ยุทธศาสตร์ลงสูแ่ผนระดับ

ตา่งๆ ทีค่ำานงึถงึประเดน็รว่มหรอืประเดน็ทีมี่ความเชือ่มโยงระหว่างยุทธศาสตร ์และประสานเชือ่มโยงเปา้หมายของแตล่ะ 

แผนแมบ่ทใหม้คีวามสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั รวมท้ังจะมผีลผกูพนัตอ่หนว่ยงานของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม และ

การจดัทำางบประมาณรายจา่ยประจำาป ีเพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายการพฒันาประเทศทีก่ำาหนดไวใ้นยุทธศาสตรช์าตวิา่ “ประเทศชาต ิ

มัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ เศรษฐกจิพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาตยิัง่ยนื” ประกอบดว้ย  

๒๓ แผนแม่บท ดังนี้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ๒๓

 ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ 

ภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  เพ่ือยกระดับขีด

คว�มส�ม�รถของกองทัพและหนว่ยง�นด้�นคว�มมัน่คงทัง้ระบบ 

ของประเทศ ให้มีคว�มพร้อมในก�รป้องกันและรักษ�อธิปไตย

ของประเทศ โดยพฒัน�ระบบง�นด�้นข�่วกรองใหม้ปีระสทิธภิ�พ 

ส�ม�รถติดต�ม แจ้งเตือน ระงบั ยับย้ัง ป้องกันปัญห�และภยัคกุค�ม  

ทัง้ก่อนเกดิเหตุก�รณ์หรือเหตุก�รณ์จะลกุล�มต่อไป ขณะเดยีวกนั 

จะต้องมีแผนในก�รพัฒน�ศักยภ�พกองทัพและหน่วยง�น 

ด้�นคว�มม่ันคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติก�ร  

ก�รฝกึ และระบบและแนวท�งในก�รบรหิ�รจัดก�ร ให้มคีว�มพร้อม 

อย่�งเพียงพอและเป็นรูปธรรม

 ๑.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ

อาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ  

เพือ่สง่เสรมิคว�มรว่มมอืระหว่�งประเทศในทกุระดบัในก�รเตรียม

คว�มพรอ้มรบัมอืต่อคว�มท�้ท�ยด้�นคว�มมัน่คง

๑ ความมั่นคง

 คว�มม่ันคงเปน็กรอบแนวท�งก�รดำ�เนนิก�รหลกั ท่ีจะนำ�ไปสู ่
จุดหม�ยปล�ยท�งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปีข้�งหน้�  
โดยกำ�หนดเป�้หม�ยในแตล่ะชว่งเวล�คือ ชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
ดำ�เนินก�ร “ปรบัสภ�พแวดลอ้ม พร้อมแก้ไขปญัห�” ให้ลดระดบั
ลงอย�่งมนียัยะสำ�คญั ชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จะดำ�เนนิก�รให ้
“ปญัห�เก�่หมดไป ปญัห�ใหมไ่มเ่กดิ” ทีเ่อือ้ตอ่ก�รบริห�รประเทศ
ม�กยิง่ข้ึน เพือ่เปน็ฐ�นไปสูเ่ป�้หม�ยในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๗๑–๒๕๗๕  
ทีก่ำ�หนดไวว้�่ “ประเทศช�ตพิฒัน� ปวงประช�รว่มผลกัดนั” จนกระทัง่ 
บรรลุเป้�หม�ยสดุท�้ย “ประเทศช�ตมิัน่คง ประช�ชนมคีว�มสขุ” 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖–๒๕๘๐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่

 ๑.๑ การรกัษาความสงบภายในประเทศ  เพือ่สร้�งคว�มสงบ 
ให้เกิดขึ้นในบ้�นเมือง เอื้อต่อก�รบริห�รและพัฒน�ประเทศ 
ต�มยทุธศ�สตรช์�ตแิละนโยบ�ยทีก่ำ�หนด โดยก�รสร�้งคว�มมัน่คง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้�งคว�มรัก คว�มส�มัคคี  
คว�มสำ�นึกจงรกัภักด ีและคว�มภ�คภมิูใจในช�ตใิหแ้ก่ประช�ชน 
ขณะเดียวกัน ส่งเสริมก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย อันมี
พระมห�กษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ ใหม้เีสถยีรภ�พและธรรม�ภบิ�ล 
รวมท้ังเหน็แกป่ระโยชนข์องประเทศช�ตมิ�กกว�่ประโยชนส์ว่นตน 

 ๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมัน่คง  เพือ่เรง่รดัก�รแกไ้ขปญัห�คว�มม่ันคงในปจัจบัุนและ 
ทีอ่�จจะเกดิขึน้ใหม ่ใหห้มดไปภ�ยใน ๑๐ ป ีโดยดำ�เนนิก�รวเิคร�ะห์
และระบสุ�เหตทุีแ่ทจ้รงิของปญัห�ในแตล่ะเรือ่ง ว�งแผนบรูณ�ก�ร 
ก�รแกไ้ขปญัห�ต�มคว�มเรง่ดว่นของปญัห� ก�รตดิต�มตรวจสอบ 
ทีเ่ปน็รปูธรรม ตลอดจนพฒัน�กลไกก�รเฝ้�ระวัง แจง้เตอืน ปอ้งกนั 
และแก้ไขปัญห� ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอ�จจะเกิดขึ้นใหม่

ให้มีประสิทธิภ�พ  
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 ๒.๔ การสง่เสรมิสถานะและบทบาทของประเทศไทย

ในประชาคมโลก  โดยก�รเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์

ของไทย และนโยบ�ยก�รต�่งประเทศของไทย ดว้ยก�รยกระดับ

ก�รสง่เสรมิเอกลกัษณข์องไทยใหส้�ม�รถนำ�ไปสร�้งมลูค�่ได ้

และเนน้ก�รดำ�เนนินโยบ�ยทีเ่ปน็ก�รสง่เสรมิสถ�นะของไทย

ในเวทโีลก พรอ้มกบัก�รสร�้งขดีคว�มส�ม�รถใหท้กุภ�คส่วน

รว่มเสรมิสร้�งสถ�นะของประเทศไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พและ

เป็นระบบ

 ๒.๕ การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ   

ก�รทำ�ง�นอย่�งบูรณ�ก�รและเอกภ�พเป็นกุญแจสำ�คัญ 

ในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นด้�นต่�งประเทศ  

โดยมุ่งส่งเสริมให้ภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งภ�คเอกชน ภ�ควิช�ก�ร 

ภ�คประช�สังคม และประช�ชนท้ังในและต่�งประเทศ  

มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รต่�งประเทศม�กขึ้น ในก�รแสดง 

คว�มคิดเห็นและขับเคลื่อนง�น เพื่อให้ก�รต่�งประเทศ 

เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำ�หรับประช�ชนไทย

ในอน�คต โดยส่งเสริมคว�มมั่นคงแบบองค์รวม ทั้งด้�นโครงสร้�ง 
พืน้ฐ�น มนษุย ์และทห�ร รวมทัง้ดำ�เนนิก�รเชงิรกุด้�นก�รเสรมิสร�้ง
คว�มมั่นคงและคว�มปลอดภัยในภูมิภ�คไปพร้อมกัน

 ๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง 
แบบองค์รวม  เพื่อให้มีกลไกในก�รแก้ไขปัญห� และขับเคล่ือน 
ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นคว�มมั่นคงที่เป็นรูปธรรม โดยดำ�เนินก�รปรับ
โครงสร้�ง บทบ�ท อำ�น�จหน้�ท่ี และระบบก�รบริห�รจัดก�ร 
ของสำ�นกัง�นสภ�คว�มมัน่คงแหง่ช�ต ิกองอำ�นวยก�รรกัษ�คว�มมัน่คง
ภ�ยในร�ชอ�ณ�จกัร และศนูยอ์ำ�นวยก�รรกัษ�ผลประโยชน์ของช�ต ิ
ท�งทะเล ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 

๒ การต่างประเทศ

 เพื่อให้ทุกส่วนร�ชก�รส�ม�รถขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ 
อย�่งบรูณ�ก�รและเปน็เอกภ�พ จึงไดก้ำ�หนดกรอบนโยบ�ยต�่งประเทศ  
โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญคือ “ก�รต่�งประเทศไทยมีเอกภ�พ ทำ�ให้ 
ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีม�ตรฐ�นส�กล และ 
มีเกียรติภูมิในประช�คมโลก” ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

 ๒.๑ ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ   
มุง่เสรมิสร้�งคว�มม่ันคงของไทยและเสถียรภ�พของภูมภิ�ค ท่�มกล�ง
ภัยคุกค�มทุกรูปแบบ โดยก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 
ในทกุระดบั และเตรียมคว�มพรอ้มของไทยในก�รรบัมอืกบัคว�มท�้ท�ย 
ด�้นคว�มม่ันคงจ�กภ�ยนอก รวมทัง้ดำ�เนินก�รเชงิรกุในด�้นก�รเสรมิสร�้ง 
เสถียรภ�พในภูมิภ�คไปพร้อมกัน

 ๒.๒ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อ 
การพฒันาระหวา่งประเทศ  ก�รทีไ่ทยจะส�ม�รถหลดุพน้จ�ก “กับดกั 
ประเทศร�ยไดป้�นกล�ง” ได ้ตอ้งอ�ศยัก�รพฒัน�ทีมุ่ง่สร�้งเศรษฐกจิ
ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม เรง่พฒัน�เศรษฐกจิดจิทิลั ก�รใชป้ระโยชน์
จ�กท่ีต้ังเชงิภูมศิ�สตร์ของไทย ก�รสร�้งคว�มเชือ่มโยงด�้นก�รคมน�คม 
และโลจิสติกส์ในภูมิภ�ค กรอบคว�มร่วมมือระดับภูมิภ�คที่ไทยเป็น
สม�ชกิ ก�รแลกเปล่ียนองคค์ว�มรู้และคว�มเปน็หุน้สว่นกบัภ�คสว่น
ต�่งๆ ของต่�งประเทศ และสง่เสรมิคว�มสะดวกในก�รประกอบธรุกจิ 
ในประเทศไทย เพือ่ให้ไทยเปน็หนึง่ในศนูยก์ล�งท�งก�รค�้และก�รลงทนุ 
ในเอเชีย โดยเฉพ�ะอุตส�หกรรมและก�รบริก�รที่มีคว�มได้เปรียบ
เชิงแข่งขัน

 ๒.๓ การพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและพนัธกรณี
ระหว่างประเทศ  โดยก�รพัฒน�โครงสร�้งและก�รบังคับใชก้ฎระเบยีบ
ของไทย ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบระหว�่งประเทศ ม�ตรฐ�นส�กล 
และพันธกรณีของไทย และทุกภ�คส่วนได้รับก�รพัฒน�องค์คว�มรู้  
ขดีคว�มส�ม�รถ และเสนอแนวปฏิบตัทิีด่ ีเพือ่รว่มพฒัน�และปฏิบติั
ต�มกฎระเบียบระหว�่งประเทศ ม�ตรฐ�นส�กล และพนัธกรณตี�่งๆ 

ไปพร้อมกัน

๓ การเกษตร

 ให้คว�มสำ�คญักบัก�รยกระดบัก�รผลติใหเ้ข�้สูค่ณุภ�พ

ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย ก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มโดดเด่น 

และเอกลกัษณข์องสนิค้�เกษตร คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ 

ในแต่ละพื้นที่ ก�รพัฒน�และก�รแปรรูปสินค้�เกษตร  

ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในก�รผลิต 

และก�รจัดก�รฟ�รม์ รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสรมิก�รพฒัน�

ระบบนเิวศของภ�คเกษตร เพือ่เสริมสร้�งก�รเตบิโตอย่�งตอ่เนือ่ง 

และเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
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 ๓.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  โดยก�รส่งเสริมและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

ที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะถิ่น ด้วยก�รประยุกต์ใช้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ก�รขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิในสินค้�และผลิตภัณฑ์ ก�รพัฒน�

คณุภ�พม�ตรฐ�นของสนิค้�และผลติภัณฑ ์และก�รสร�้งคว�มเขม้แขง็ของเกษตรกร

และชุมชนในก�รพัฒน�อัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมท้ังสร้�งอัตลักษณ์หรือเรื่องร�ว 

แหลง่กำ�เนดิ สร�้งแบรนด ์สร�้งคว�มแตกต�่งและคว�มโดดเดน่ให้กบัสนิค้� และสง่เสรมิ 

ก�รบริโภคสินค้�เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ทั้งในระดับประเทศและก�รส่งออก

 ๓.๒ เกษตรปลอดภัย  โดยก�รพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นและระบบ 

ก�รรับรองคว�มปลอดภัยในระดับต่�งๆ รวมถึงก�รตรวจสอบย้อนกลับให้เป็น

ท่ียอมรับของตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนก�รผลิตสินค้�

เกษตรทีไ่ดค้ณุภ�พม�ตรฐ�นคว�มปลอดภยั สร�้งคว�มตระหนกัรูข้องผูผ้ลติและ

ผู้บริโภคถึงคว�มสำ�คัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมก�รขย�ยตล�ดสินค้�

เกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ต้ังแต่ระดับวิถีช�วบ้�น

และต่อยอดสู่เชิงพ�ณิชย์ ที่ได้ม�ตรฐ�นทั้งระดับประเทศและส�กล

 ๓.๓ เกษตรชวีภาพ  สนับสนุนก�รอนุรักษท์รัพย�กรชวีภ�พท�งก�รเกษตร  

ส่งเสริมก�รวิจัย พัฒน�องค์คว�มรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจ�กภูมิปัญญ�

ท้องถิ่นและเทคโนโลยี ในก�รแปรรูปสินค้�จ�กคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ  

สง่เสริมและสนบัสนนุก�รผลติ ก�รแปรรปู และพฒัน�ผลติภณัฑ ์รวมถงึก�รเชือ่มโยง 

ไปสู่อุตส�หกรรมต่อเน่ือง ส่งเสริมก�รปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 

ต�มคว�มเหม�ะสม และก�รนำ�วัตถุดิบเหลือท้ิงท�งก�รเกษตรม�ใช้ประโยชน ์

ในอุตส�หกรรมและพลังง�นที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภ�พ

 ๓.๔ เกษตรแปรรูป  สนับสนุนก�รวิจัย พัฒน� และผลักดันเทคโนโลยี

และนวัตกรรมก�รแปรรูปสินค้�เกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูง ไปสู่ก�รผลิต 

เชิงพ�ณิชย์ ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด ให้คว�มสำ�คัญกับตร�สินค้�

และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ� และส่งเสริมก�รใช้วัตถุดิบและผลิตผล

ท�งก�รเกษตรในก�รแปรรปูเป็นผลติภณัฑใ์หม ่โดยก�รนำ�เทคโนโลยแีละนวตักรรม

สมัยใหม่ม�ประยุกต์ใช้ในกระบวนก�รผลิตตลอดห่วงโซ่อุปท�น ให้แก่เกษตรกร

และสถ�บันเกษตรกร รวมทั้งควบคุมคุณภ�พ คว�มปลอดภัย ติดต�มผลิตภัณฑ์

ระหว่�งขนส่ง และยืดอ�ยุอ�ห�รและสินค้�เกษตรในบรรจุภัณฑ์

 ๓.๕ เกษตรอัจฉริยะ  ส่งเสริมก�รวิจัยพัฒน�พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัย 

ก�รผลติ เครือ่งจกัรกล และอปุกรณท์�งก�รเกษตร รวมถงึเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

เกษตรแหง่อน�คต พฒัน�ศกัยภ�พเกษตรกรใหเ้ข�้ถงึและใชป้ระโยชน์จ�กเทคโนโลยี

และนวัตกรรมท�งก�รเกษตร เทคโนโลยีอวก�ศและภูมิส�รสนเทศ เทคโนโลยี

ดจิทิลั และเปน็เกษตรกรอจัฉรยิะท่ีมขีดีคว�มส�ม�รถในก�รว�งแผนและแขง่ขนัได ้ 

และสนับสนุนส่งเสริมก�รทำ�ระบบฟ�ร์ม

 ๓.๖ การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  ให้คว�มสำ�คัญกับม�ตรก�ร

สนบัสนนุก�รสร�้งมลูค�่เพิม่ในภ�คเกษตรอย�่งตอ่เนือ่งและเปน็รปูธรรม พฒัน�

ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร และระบบติดต�ม เฝ้�ระวัง และเตือนภัย 

สินค้�เกษตรให้ทันกับสถ�นก�รณ์ ส่งเสริมก�รรวมกลุ่มเกษตรกร ก�รวิจัยและ

พัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สนับสนุนภ�ค

ก�รเกษตรและประยุกต์ใช้ในเชิงพ�ณิชย์ พัฒน�

คณุภ�พม�ตรฐ�นสนิค�้และผลติภณัฑ์ทีส่อดคลอ้ง 

กับคว�มตอ้งก�รของตล�ดหรอืกลุ่มผูบ้รโิภค ก�รสง่เสรมิ 

และขย�ยตล�ดสินค้�และผลิตภัณฑ์เกษตร 

ในรปูแบบต�่งๆ ก�รเพิม่ประสิทธภิ�พก�รใหบ้รกิ�ร

ท�งก�รค�้และอำ�นวยคว�มสะดวกแกผู่ป้ระกอบก�ร 

และก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ก�รเกษตร

๔ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

 จะเนน้ก�รสร�้งมูลค�่เพิม่จ�กเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม โดยระยะแรก เนน้ก�รสร�้งร�กฐ�นและ

สภ�พแวดลอ้มทีเ่อือ้อำ�นวยตอ่ก�รพฒัน�อตุส�หกรรม

และบรกิ�ร และพฒัน�ตอ่ยอดจ�กฐ�นอตุส�หกรรม

และบริก�รเดิมที่มีคว�มเข้มแข็ง และสร้�งโอก�ส 

ใหท้กุอตุส�หกรรมมกี�รปรบัตัวและสร�้งศกัยภ�พใหม ่ 

และระยะต่อไป สนับสนุนให้อุตส�หกรรมและ 

บริก�รแห่งอน�คตเป็นเส�หลักของเศรษฐกิจไทย  

สร�้งมลูค�่เพิม่ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมของตนเอง  

ลดก�รพ่ึงพ�เทคโนโลยแีละนวตักรรมจ�กต�่งประเทศ  

และเปน็ผูน้ำ�อตุส�หกรรมและบรกิ�รทีป่ระเทศไทย 

มศีกัยภ�พในระดบัภมูภิ�คและระดบัโลก ประกอบด้วย  

๖ แผนย่อย ดังนี้ 

 ๔.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ  ส่งเสริมและ

สร้�งเศรษฐกิจฐ�นชีวภ�พอุบัติใหม่ทั้งระบบและ

ครบวงจร โดยใหค้ว�มสำ�คัญกบัก�รสร�้งมลูค�่เพิม่ 

จ�กวัตถุดบิชีวภ�พทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดลอ้ม ก�รพฒัน� 

อตุส�หกรรมชวีภ�พอย�่งบรูณ�ก�รตลอดหว่งโซม่ลูค�่  
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และสง่เสรมิก�รลงทนุวจัิยและพฒัน� ก�รสร�้งและพัฒน�องคค์ว�มรู ้ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมท่ีเหม�ะสมกบับริบทของประเทศไทย และ

ส่งเสริมก�รนำ�ทรัพย์สินท�งปัญญ�และฐ�นข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้

ประโยชน์ รวมทั้งพัฒน�และส่งเสริมก�รค้�ซึ่งรวมถึงธุรกิจบริก�ร

ที่มีศักยภ�พ ทั้งภ�ยในและระหว่�งประเทศ

 ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร   

เน้นก�รพัฒน�แบบบูรณ�ก�รควบคู่กับอุตส�หกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  

ส่งเสริมก�รวิจัย พัฒน� และนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมม�ใช้ 

ในท�งก�รแพทย์ สร้�งอุตส�หกรรมก�รแพทย์ที่มีมูลค่�เพิ่มสูง  

ผลติและพฒัน�บคุล�กรท�งด�้นสขุภ�พให้มศีกัยภ�พด�้นเทคโนโลยี 

ทกัษะคว�มชำ�น�ญ บรกิ�รท�งก�รแพทย์ และม�ตรฐ�นเปน็ท่ียอมรบั 

ขย�ยช่องท�งก�รตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ และเชื่อมโยงกับ 

ก�รทอ่งเท่ียวเชิงสขุภ�พและกจิกรรมอืน่ ๆ  เพือ่ใหไ้ทยเปน็ศนูย์กล�ง 

ด�้นอตุส�หกรรมและบรกิ�รสขุภ�พ ทัง้ด�้นร�่งก�ยและจิตใจ ทีผ่สมผส�น 

คว�มเชี่ยวช�ญของแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน

 ๔.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา

ประดิษฐ์  ส่งเสริมให้มีก�รวิจัย พัฒน� และสร้�งนวัตกรรม 

ท�งอุตส�หกรรมและบริก�รดิจิทัล ข้อมูล และปัญญ�ประดิษฐ์  

ในก�รเพิม่ศกัยภ�พและคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของภ�คเกษตร 

ภ�คอุตส�หกรรม และภ�คบริก�ร พัฒน�ผู้ประกอบก�รและ

บคุล�กรทัง้ด�้นก�รผลติและผู้ใช้ สร�้งคว�มตระหนกัรูแ้ละสนับสนนุ 

ก�รลงทนุ เพือ่เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัต�มระดบัคว�มพร้อม 

ของผู้ประกอบก�ร ขย�ยช่องท�งก�รตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ 

ลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบนิเวศที่จำ�เป็น และส่งเสริม 

ก�รลงทุนทั้งในและต่�งประเทศ

 ๔.๔ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม   

ผลกัดนัก�รเปลีย่นผ�่นอตุส�หกรรมย�นยนต์ทัง้ระบบ ไปสู่อตุส�หกรรม

ย�นยนตไ์ฟฟ�้อจัฉรยิะ สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบก�รส�ยก�รบนิของประเทศ 

พฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถในก�รขนส่งผู้โดยส�รและสินค้� ส่งเสริมใหเ้กดิ

ก�รพฒัน�อตุส�หกรรมซอ่มบำ�รุงและผลติชิน้สว่นอ�ก�ศย�น ตลอดจน

สนับสนุนใหม้กีลไกในก�รสง่เสรมิใหเ้กดิก�รพฒัน�อตุส�หกรรมระบบร�ง  

อุตส�หกรรมสนับสนุนภ�ยในประเทศ และรองรับระบบคมน�คม

ในอน�คต

 ๔.๕ อตุสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ  สร�้งและพัฒน�

บคุล�กรสำ�หรบัอตุส�หกรรมคว�มมัน่คงของประเทศและสนบัสนนุ

ก�รนำ�เข้�ผูเ้ชีย่วช�ญจ�กต�่งประเทศ สง่เสรมิใหเ้กดิก�รวจิยั พฒัน� 

และสร้�งนวัตกรรมเพื่อลดก�รพึ่งพ�จ�กต่�งประเทศ สนับสนุน 

ผู้ประกอบก�รต�มระดับคว�มส�ม�รถ สร้�งเครือข่�ย คลัสเตอร์ 

และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่�ระดับโลก ส่งเสริมก�รลงทุนเพื่อสร้�ง 

ฐ�นก�รผลติของอตุส�หกรรมคว�มมัน่คงในประเทศ สร�้งระบบ 

นิเวศ และสนับสนุนและเปิดโอก�สในก�รแสวงห�ช่องท�ง 

ก�รตล�ดใหม่ๆ จ�กในและต่�งประเทศ 

 ๔.๖ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ 

แหง่อนาคต  สนบัสนนุก�รเพิม่ผลติภ�พก�รผลติของอตุส�หกรรม 

และบรกิ�รไทยตลอดหว่งโซม่ลูค่� กำ�หนดแนวท�งก�รผลติและ

พฒัน�บคุล�กรท่ีเชือ่มโยงกับภ�คก�รศึกษ�และภ�คอตุส�หกรรม

และบรกิ�ร และแผนพฒัน�กำ�ลงัแรงง�นทัง้ประเทศในทกุระดบั  

สง่เสรมิให้เกดิธรรม�ภิบ�ลขอ้มูลในองคก์รต�่งๆ และก�รจดัเกบ็ 

ขอ้มลูของภ�ครฐัอย่�งบรูณ�ก�ร ตลอดจนพฒัน�ก�รให้บริก�ร

จดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๕ การท่องเที่ยว

 ให้คว�มสำ�คญักับก�รรกัษ�ก�รเปน็จดุหม�ยปล�ยท�ง 

ของก�รทอ่งเทีย่วระดบัโลก โดยพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วทัง้ระบบ 

อย�่งยัง่ยนื มุง่เนน้นกัทอ่งเทีย่วกลุม่คณุภ�พ สร�้งคว�มหล�กหล�ย 

ด�้นก�รทอ่งเทีย่ว โดยเฉพ�ะก�รทอ่งเทีย่วในส�ข�ทีม่ศีกัยภ�พ 

รกัษ�จดุเดน่ของประเทศด�้นขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวฒันธรรม  

อัตลักษณ์คว�มเป็นไทย และก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นในเรื่อง 

คว�มปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว ประกอบด้วย ๖ แผนยอ่ย  ดงันี้

 ๕.๑ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม   

มุ่งเน้นก�รใช้องค์คว�มรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งด้�น

คว�มหล�กหล�ยท�งทรัพย�กรธรรมช�ต ิวฒันธรรม และวิถชีวิีต 

เพือ่สร�้งคณุค�่ใหก้บัสนิค�้และบรกิ�รทีต่อบสนองพฤตกิรรม 

คว�มต้องก�ร และสร้�งท�งเลือกใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว

 ๕.๒ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  ส่งเสริมให้ไทยเป็น 

จุดหม�ยปล�ยท�งก�รท่องเทีย่วเชิงธุรกจิ ครอบคลุมก�รจดัประชุม 

และนิทรรศก�ร ง�นแสดงสินค้� กิจกรรมก�รท่องเที่ยวที่เป็น

ร�งวัล ก�รแข่งขันกีฬ�ระดับน�น�ช�ติ ก�รท่องเที่ยวเชิงกีฬ� 

ก�รพักผ่อนระหว่�ง/หลังก�รประกอบธุรกิจ/ก�รทำ�กิจกรรม

ต่�งๆ ของกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวคุณภ�พ รวมถึง 

ก�รสร�้งเวทเีจรจ�ก�รค�้และก�รลงทนุของธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับอุตส�หกรรมเป้�หม�ย

 ๕.๓ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์

แผนไทย  พฒัน�และยกระดบัม�ตรฐ�นก�รทอ่งเทีย่วเชงิสขุภ�พ 

คว�มง�ม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้� บริก�ร บุคล�กร  

ผู้ประกอบก�ร และแหล่งท่องเที่ยว ที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ ่

คุณค่�ก�รท่องเท่ียว มุ่งเน้นก�รสร้�งคว�มแตกต่�งและ 

คว�มเป็นเอกลักษณ์ของไทยในก�รให้บริก�รท่ีโดดเด่น  
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ร่วมกับก�รใช้องค์คว�มรู้และภูมิปัญญ�ไทยที่พัฒน�ต่อยอด 

กับคว�มคิดสร้�งสรรค์ วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ๕.๔ การท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า  ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว

ท�งนำ้�ให้เป็นอีกท�งเลือกหนึ่งของก�รท่องเที่ยวไทย โดยคำ�นึงถึง 

คว�มยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและก�รมีส่วนร่วมของชุมชน  

ที่ครอบคลุมก�รท่องเที่ยวท�งทะเลและช�ยฝั่ง และก�รท่องเที่ยว

ในลุ่มนำ้�สำ�คัญ ด้วยก�รปรับปรุงและพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�น 

ส�ธ�รณูปโภค และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกให้ได้ม�ตรฐ�น และ

สร้�งสรรคก์จิกรรมก�รทอ่งเทีย่วทีห่ล�กหล�ย ตอบสนองคว�มตอ้งก�ร 

ของนักท่องเที่ยว และบริบทของพื้นที่และชุมชน

 ๕.๕ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  ยกระดับให้ไทย 

เป็นศูนย์กล�งก�รเชื่อมโยงเส้นท�งก�รท่องเที่ยวภ�ยในภูมิภ�ค

อ�เซียน บนฐ�นอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นจุดหม�ยปล�ยท�ง 

รว่มกนั โดยใชป้ระโยชนจ์�กทีตั่ง้ท�งภูมศิ�สตร ์และแผนก�รลงทนุ

พัฒน�โครงข่�ยคมน�คม ทั้งท�งถนน ร�ง นำ้� และอ�ก�ศ และ

กรอบคว�มร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้�น

 ๕.๖ การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  พัฒน�ปัจจัย

แวดล้อมให้เอื้อต่อก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 

ด้�นก�รท่องเที่ยวและก�รจัดก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน

๖ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

 มุ่งเนน้ก�รพฒัน�เมอืงน่�อยูใ่นทกุภ�คของประเทศ โดยมรีะบบ 

ก�รบรหิ�รจดัก�รเมอืงท่ีมปีระสทิธภิ�พ และสิง่อำ�นวยคว�มสะดวก

ทีส่�ม�รถรองรบัคว�มตอ้งก�รของคนทกุกลุม่ ก�รจดัก�รสิง่แวดล้อม

ที่ดี เป็นเมืองที่มีคว�มยืดหยุ่น และมีก�รว�งแผนพัฒน�อย่�งเป็น

ระบบ รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญกับผลกระทบต่อทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม และก�รมีส่วนร่วมของภ�คีก�รพัฒน�ที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้

 ๖.๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  ให้คว�มสำ�คัญกับ 

ก�รพัฒน�เมืองต�มแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่น่�อยู่สำ�หรับ 

คนทกุกลุม่ ส�ม�รถรองรบักจิกรรมท�งเศรษฐกจิ ทีอ่ยูอ่�ศยั ลดคว�ม 

เหลื่อมลำ้�และยกระดับคุณภ�พชีวิตของประช�ชน และก�รรักษ�

อตัลักษณข์องพืน้ที ่รวมทัง้ก�รนำ�แนวคดิก�รพฒัน�เมอืงสมยัใหม่

ม�ใช ้แบ่งเป็น ๒ รปูแบบ ไดแ้ก่ (๑) เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

เน้นพัฒน�เมืองศูนย์กล�งท�งเศรษฐกิจของภ�ค ให้มีศักยภ�พ 

ในก�รดำ�เนนิกจิกรรมท�งเศรษฐกิจเทยีบเท่�เมืองขน�ดใหญ่ในระดบั

น�น�ช�ติ และนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�ร

จัดก�รเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง เน้นก�รพัฒน�โครงสร้�ง

พื้นฐ�นให้ครอบคลุม ทั่วถึง และได้ม�ตรฐ�น เพื่อส่งเสริม 

ใหเ้ป็นศนูยก์ล�งท�งเศรษฐกจิและก�รบรกิ�รสำ�หรบัพ้ืนท่ีโดยรอบ

 ๖.๒ การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผัง 

ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  โดยจัดทำ�และพัฒน�ระบบก�รเชื่อมโยง 

จดัก�ร และวิเคร�ะหข้์อมลูขน�ดใหญ ่ก�รจดัทำ�แผนผังภูมนิิเวศ 

ของพืน้ที ่เชน่ เขตเกษตรเศรษฐกิจ เกษตรปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย์ พื้นที่อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ แหล่งโบร�ณคดี  

มรดกท�งสถ�ปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และ

วิถีชีวิตพ้ืนถิ่น อุตส�หกรรมและตัวชี้วัดเมืองอุตส�หกรรม 

เชงินเิวศ และผงัเมอืงและชนบท เปน็ตน้ ก�รจดัก�รสิง่แวดล้อม 

ก�รกำ�หนดเขตพื้นที่แนวกันชน และสนับสนุนก�รพัฒน�และ

เชื่อมโยงเครือข่�ยในทุกระดับ

๗ โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัล

 โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น  

เพื่อรองรับและสนับสนุนก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ของประเทศ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้

 ๗.๑ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมและระบบโลจสิติกส ์  

ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รพฒัน�ระบบขนสง่ท�งร�งเปน็โครงข�่ยหลกั 

ในก�รขนส่งของประเทศ ที่เชื่อมโยงกับก�รขนส่งรูปแบบอ่ืน  

พฒัน�กระบวนก�รและก�รบรหิ�รจดัก�รระบบโลจิสตส์ิท่ีมกี�รใช ้

ระบบเทคโนโลยสีมยัใหม ่สง่เสริมให้เกิดก�รใชพ้ลงัง�นในภ�คขนสง่ 

ทีมี่ประสทิธิภ�พและเปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม พฒัน�ระบบขนสง่ 

ส�ธ�รณะในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวมทัง้เมอืงหลักในภมูภิ�ค  

และพัฒน�และบรูณ�ก�รระบบฐ�นขอ้มลูก�รเดนิท�งและขนสง่

ทกุรปูแบบ ทัง้ระดบัพืน้ทีแ่ละประเทศ รวมทัง้ก�รปฏริปูองคก์ร 

โครงสร�้งก�รกำ�กบัดแูล และกฎหม�ยทีเ่ก่ียวขอ้งใหม้คีว�มทนัสมยั 

และได้ม�ตรฐ�นในระดับส�กล

 ๗.๒ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังาน  โดยจัดห�พลงัง�น

และระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นพลังง�น สนับสนุนก�รจัดห�

แหล่งพลงัง�นใหม่ ก�รพฒัน�ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รพลังง�น

อัจฉริยะ ที่ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้�นพลังง�น 

ในอน�คต สนับสนุนก�รผลิตและก�รใช้พลังง�นทดแทน 

ในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น และพัฒน�ระบบกำ�กับดูแลด้�นพลังง�น  

ให้มีก�รแข่งขันอย่�งเสรี เป็นธรรม และสร้�งคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันของประเทศ
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มกี�รบรูณ�ก�ร และตอ่เนือ่ง ก�รสร้�งคว�มรว่มมอืระหว�่ง 

ภ�ครฐั ภ�คเอกชน ภ�คก�รศกึษ� และสถ�บนัวิช�ก�รทัง้ใน 

และต�่งประเทศ ในก�รส่งเสริมและพฒัน�ผูป้ระกอบก�ร 

ยกระดับบริก�รและโครงสร้�งพ้ืนฐ�นให้เอื้อต่อก�ร

ประกอบธรุกจิ และก�รพฒัน�และประยกุตใ์ชน้วตักรรม

ในภ�ครัฐและเอกชน

๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 เปน็กลไกในก�รขบัเคล่ือนก�รพฒัน�เชิงพ้ืนทีที่ส่ำ�คัญ  

ในก�รเพิ่มผลิตภ�พ สร้�งมูลค่�เพิ่ม และปรับโครงสร้�ง

ภ�คก�รผลิตและบริก�รไปสู่ภ�คก�รผลิตและบริก�ร 

แห่งอน�คตทีมี่ศักยภ�พ ประกอบดว้ย ๓ แผนยอ่ย ไดแ้ก่

 ๙.๑ การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  

เพือ่เปน็ตน้แบบก�รพฒัน�เชงิพืน้ท่ีท่ีสมบรูณแ์บบ โดยปรบั

โครงสร้�งก�รผลิตของประเทศและกระจ�ยคว�มเจริญ

ไปยังพ้ืนที่ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก ก�รลงทุนโครงสร้�ง

พ้ืนฐ�นขั้นสูง ยกระดับอุตส�หกรรมที่มีมูลค่�สูงและ 

มีศักยภ�พในก�รแข่งขันสูง ให้สอดรับกับบริบทโลก 

บนฐ�นกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตร 

กบัสิง่แวดลอ้ม และพฒัน�พืน้ทีใ่หเ้ปน็เมอืงอัจฉริยะน�่อยู ่

และมีคว�มทันสมัยระดับน�น�ช�ติ

 ๙.๒ การพฒันาเขตพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้   

เพื่อพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และท�งออกท�งทะเล

ของภ�คใต้ตอนบน โดยรูปแบบก�รพัฒน�พื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภ�คใต้ (จังหวัดชุมพร ระนอง สุร�ษฎร์ธ�นี 

นครศรีธรรมร�ช) ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาประตู

การค้าฝั่งตะวันตก ให้ส�ม�รถเชื่อมโยงโครงข่�ยและ 

ใช้ประโยชน์ในก�รเป็นประตูส่งออกสินค้�ฝั่งตะวันตก 

ไปยังพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจภ�คตะวนัออก และกลุม่ประเทศ 

คว�มริเร่ิมแห่งอ่�วเบงกอล (๒) การพัฒนาประตู 

สู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน โดยเชื่อมโยง

 ๗.๓ โครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นดจิิทลั  พฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�นด�้น

ดิจิทัล ให้ส�ม�รถบริก�รได้อย่�งต่อเนื่อง มีเสถียรภ�พ และสอดรับกับ 

แนวโนม้ก�รเปลีย่นแปลงท�งเทคโนโลย ีทัง้ในสว่นของโครงข่�ยสือ่ส�รหลกั 

ภ�ยในและระหว�่งประเทศ สนบัสนนุก�รบูรณ�ก�รก�รใชง้�นโครงสร�้ง

พื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกร่วมกัน พัฒน�ระบบนิเวศ ปรับปรุง

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องท่ีนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมแห่งอน�คตท่ีใช้ 

เทคโนโลยีขั้นสูง และกำ�หนดม�ตรก�ร/แนวปฏิบัติในก�รคุ้มครองสิทธิ 

และข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจัดให้มีม�ตรก�รเฝ้�ระวังและรับมือ 

กับภัยคุกค�มไซเบอร์ที่เหม�ะสมต�มม�ตรฐ�นส�กล

๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

 วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมเป็นกลไกสำ�คัญในก�รพัฒน�

ประเทศ ทั้งในมิติของก�รสร้�งร�ยได้ ก�รจ้�งง�น และก�รแก้ไขปัญห�

คว�มย�กจน จึงตอ้งสร้�งและพฒัน�ผูป้ระกอบก�รไทยใหเ้ปน็ “ผูป้ระกอบ

ก�รยุคใหม่” ที่ก้�วทันและใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในก�รขับเคลื่อนธุรกิจ ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย ได้แก่

 ๘.๑ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้

คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รศึกษ�และพัฒน�ผู้ประกอบก�รทุกระดับ  

ในก�รขบัเคลือ่นธรุกจิดว้ยเทคโนโลยี นวตักรรม และคว�มคดิสร�้งสรรค ์

ในก�รเพิ่มมูลค่�ท�งธุรกิจ พัฒน�ทักษะพื้นฐ�นที่จำ�เป็นและคว�มถนัด

ของแรงง�น โดยเฉพ�ะด้�นเทคโนโลยี  ตลอดจนส่งเสริมก�รรวมกลุ่ม

และสร้�งเครือข่�ยของผู้ประกอบก�ร

 ๘.๒ การสรา้งโอกาสเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ  จดัห�และพฒัน�

ชอ่งท�งก�รเข�้ถงึแหลง่เงนิทนุรปูแบบใหม ่พฒัน�ผลติภณัฑท์�งก�รเงนิ 

และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง พัฒน�ระบบประเมินมูลค่�ทรัพย์สิน 

ในรูปแบบต่�งๆ และคว�มน่�เชื่อถือท�งเครดิต รวมทั้งสนับสนุนให้ทุก

ภ�คส่วนส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รท�งก�รเงินด้วยต้นทุนที่เหม�ะสม

 ๘.๓ การสร้างโอกาสการเขา้ถงึตลาด  โดยสนบัสนนุใหผู้้ประกอบ

ก�รมีสินค้�ท่ีเป็นอัตลักษณ์และตร�สินค้�ที่เด่นชัด ให้คว�มสำ�คัญกับ 

ก�รผลิตที่คำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของตล�ด โดยเฉพ�ะตล�ดที่มีมูลค่�สูง  

สง่เสรมิก�รใชป้ระโยชนจ์�กเทคโนโลยดิีจิทลัในก�รขย�ยช่องท�งก�รตล�ด

ท้ังในและต่�งประเทศ มีแผนกลยุทธ์ก�รเข้�ถึงตล�ดใหญ่ท่ีมีศักยภ�พ 

และสร�้งและพฒัน�ตล�ดในประเทศสำ�หรับสนิค�้ท่ีมคีณุภ�พม�ตรฐ�น

และสินค้�กลุ่มเฉพ�ะ

 ๘.๔ การสรา้งระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อการดำาเนนิธรุกิจของผูป้ระกอบการ 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่ พัฒน�ปัจจัยแวดล้อม 

ทีเ่อือ้ตอ่ก�รสนบัสนนุและเพิม่ประสทิธิภ�พในก�รดำ�เนินธรุกจิ โดยก�ร 

พัฒน�ระบบฐ�นขอ้มลูทีเ่ก่ียวกับองค์คว�มรู ้สถติิ ผลก�รวจิยัและพัฒน�  

ทรัพย์สินท�งปัญญ� ก�รตล�ด และนวัตกรรมให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน  
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๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

 ประเทศไทยจำ�เปน็ตอ้งว�งร�กฐ�นก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย ์

อย่�งเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อ 

ก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พมนุษย์ สร้�งคว�มอยู่ดีมีสุข

ของครอบครัวไทย ให้เป็นพลังในก�รขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม 

ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

 ๑๑.๑ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 

และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์ มุ่งเน้นก�รพัฒน�และยกระดับ

คนในทกุมติแิละทกุชว่งวยั ใหเ้ป็นคนด ีเกง่ และมคีณุภ�พ พรอ้มขับ

เคล่ือนประเทศไปข�้งหน�้ไดอ้ย�่งเตม็ศกัยภ�พ ดว้ยก�รเสรมิสร�้ง 

สภ�พแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่ก�รพฒัน�และเสรมิสร�้งศกัยภ�พทรพัย�กร

มนุษยอ์ย�่งเปน็ระบบ ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ชมุชน สงัคม และมรีะบบ 

และกลไกรองรับก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ที่มีประสิทธิภ�พ

 ๑๑.๒ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง

ปฐมวัย  โดยเตรียมคว�มพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนก�รตั้งครรภ์  

สง่เสรมิอน�มยัแมแ่ละเดก็ตัง้แตเ่ริม่ตัง้ครรภ ์สง่เสรมิและสนับสนุน

ให้โรงพย�บ�ลทุกระดับดำ�เนินง�นต�มม�ตรฐ�นง�นอน�มัย 

แม่และเด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนก�รเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ 

ส�รอ�ห�รที่จำ�เป็นต่อสมองเด็ก ก�รกระตุ้นพัฒน�ก�รสมอง  

และก�รพัฒน�เด็กปฐมวัยให้มีพัฒน�ก�รที่สมวัยทุกด้�น

 ๑๑.๓ การพฒันาชว่งวยัเรยีน/วยัรุน่  ก�รพฒัน�ทกัษะ

คว�มส�ม�รถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพ�ะ 

ด�้นก�รคดิ วเิคร�ะห ์สงัเคร�ะห ์ก�รแกป้ญัห�ท่ีซบัซอ้น คว�มคดิ

สร้�งสรรค์ และก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นในด้�น (๑) ภ�ษ� ศิลปะ 

ดิจิทัล และคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ 

คว�มส�ม�รถ คว�มถนัด และคว�มสนใจ (๒) ก�รว�งแผนชีวิต

และก�รเงิน (๓) อ�ชีพที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประเทศ 

และ (๔) ทักษะชีวิตที่ส�ม�รถอยู่ร่วมและทำ�ง�นภ�ยใต้สังคม 

พหุวัฒนธรรม และส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริก�รสุขภ�พ

และอน�มัยที่เชื่อมต่อกันระหว่�งระบบส�ธ�รณสุขกับโรงเรียน

หรือสถ�นศึกษ�

 ๑๑.๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน   

โดยก�รเพิม่ศกัยภ�พ ทกัษะ และสมรรถนะของคนในชว่งวยัทำ�ง�น 

ให้สอดคล้องกับคว�มส�ม�รถเฉพ�ะบุคคลและคว�มต้องก�ร 

ของตล�ดแรงง�น เสริมสร้�งคว�มอย�กรู้และยกระดับตนเอง  

สร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจและทกัษะท�งก�รเงนิ สง่เสรมิและสนบัสนนุ

คว�มรู้ในก�รพัฒน�แรงง�นที่มีฝีมือให้เป็นผู้ประกอบก�รใหม่ 

และก�รสร�้งสรรคง์�นใหม่ๆ  และสร�้งเสรมิคณุภ�พชวีติทีด่ผี�่นระบบ 

ก�รคุ้มครองท�งสังคมและก�รส่งเสริมก�รออม

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันด�มันต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งอ่�วไทย 

ตอนบนบริเวณหัวหิน ชะอำ� ให้เป็นแนวก�รท่องเที่ยวชั้นนำ� 

แห่งใหม่ และพัฒน�เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้�นก�รท่องเที่ยว 

เชิงนเิวศ (๓) การพัฒนาอตุสาหกรรมฐานชวีภาพและการแปรรปู 

การเกษตร จ�กก�รใช้ทรัพย�กรก�รผลิตในพื้นท่ีและประเทศ

เพื่อนบ้�น และ (๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรม  

เพื่อก�รท่องเที่ยว ก�รเรียนรู้ และเมืองน่�อยู่

 ๙.๓ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อให้

เกิดก�รกระจ�ยคว�มเจริญสู่ภูมิภ�ค โดยใช้โอก�สจ�กอ�เซียน

ในก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งร�ยได้ ยกระดับคุณภ�พชีวิต 

ของประช�ชน และเสริมสร้�งคว�มมั่นคงในพื้นท่ีช�ยแดน  

รวมทั้งเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้�น

๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

 เพื่อปลูกฝังค่�นิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย 

ในระยะ ๒๐ ปีข้�งหน้� และให้ประช�ชนยึดมั่นในสถ�บันหลัก 

ทีเ่ปน็ศูนยร์วมจติใจ ใหเ้กดิคว�มรกั คว�มส�มคัค ีคว�มภ�คภมูใิจ 

ในคว�มเปน็ไทยทีมี่อตัลักษณแ์ละคว�มโดดเดน่ จนเป็นท่ีประจักษ์

แก่ส�ยต�ช�วโลก ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้

 ๑๐.๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 

การเสรมิสรา้งจติสาธารณะและการเป็นพลเมอืงทีด่ี  ผ�่นก�รเล้ียงด ู

ในครอบครัว ก�รบูรณ�ก�รเรื่องคว�มซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ของสถ�บันท�งศ�สน� ก�รปลูกฝังค่�นิยมและวัฒนธรรม 

โดยใช้ชมุชนเป็นฐ�น ก�รสง่เสรมิใหค้นไทยมีจิตส�ธ�รณะ จติอ�ส�  

และรบัผดิชอบตอ่ส่วนรวม รวมทัง้สร�้งเสรมิผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลง

และต้นแบบที่ดี ทั้งระดับบุคคลและองค์กร 

 ๑๐.๒ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ 

จากภาคธรุกจิ  โดยก�รเสรมิสร�้งและพฒัน�กลไก และก�รยกระดบั 

ก�รบรหิ�รจัดก�ร รวมทัง้ม�ตรก�รของภ�ครฐั เพือ่ให้ภ�คธรุกจิ

ร่วมรบัผดิชอบก�รปรบัเปลีย่นและสร�้งค�่นยิมและวฒันธรรมทีด่ี

 ๑๐.๓ การใช้สื่อและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝัง 

คา่นยิมและวฒันธรรมของคนในสงัคม  โดยก�รพฒัน�สือ่สร�้งสรรค์

ในก�รปลูกจิตสำ�นึกและเสริมสร้�งค่�นิยมที่ดี ให้แก่เย�วชน 

และประช�ชนทัว่ไป ก�รพฒัน�และเผยแพร่ส่ือเพือ่สร้�งเสรมิศิลปะ

และวัฒนธรรม และก�รจัดสรรเวล�และเปิดพื้นที่สื่อสร้�งสรรค ์

สำ�หรับเด็ก เย�วชน และประช�ชน
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 ๑๑.๕ การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ  โดยส่งเสริม 

ก�รมงี�นทำ�ของผู้สงูอ�ยใุห้พึง่พ�ตนเองได ้และรว่มเปน็พลงัสำ�คญั

ในก�รพฒัน�เศรษฐกจิ ชมุชน และประเทศ สง่เสรมิและพฒัน�ระบบ

ก�รออมเพื่อสร้�งหลักประกันคว�มมั่นคงในชีวิตและหลักประกัน 

ท�งสังคม ที่สอดคล้องกับคว�มจำ�เป็นพ้ืนฐ�นในก�รดำ�รงชีวิต  

และสง่เสรมิระบบก�รดแูลสขุภ�พผูส้งูอ�ย ุพรอ้มทัง้จดัสภ�พแวดลอ้ม 

ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอ�ยุ

๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้

 มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งและยกระดับก�รพัฒน�ก�รศึกษ� 

และก�รเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต  

โดยพัฒน�ระบบก�รเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่กับก�รพัฒน�คนไทยต�มพหุปัญญ�  

รวมถึงก�รสร้�งเสริมศักยภ�พผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษให้ส�ม�รถ 

ตอ่ยอดก�รประกอบอ�ชพีไดอ้ย�่งมัน่คง ประกอบดว้ย ๒ แผนยอ่ย  

ได้แก่

 ๑๒.๑ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  โดยพัฒน�กระบวนก�รเรียนรู ้

ในทกุระดบัก�รศกึษ�และทกุระดบัชัน้ รวมถงึก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ทีใ่ห้ชุมชนเข�้ถงึไดท้กุทีท่กุเวล� พฒัน�ระบบก�รเรยีนรูเ้ชงิบรูณ�ก�ร

ทีเ่นน้ก�รลงมอืปฏบิตั ิว�งแผนก�รผลติ พฒัน� และปรบับทบ�ทคร/ู

คณ�จ�รยย์คุใหมใ่หเ้ปน็ “ผูอ้ำ�นวยก�รก�รเรยีนรู”้ รวมถึงก�รดงึดดู 

คดัสรร ผูท้ีม่คีว�มส�ม�รถสงูใหเ้ข�้ม�เปน็คร ู ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ

ระบบบริห�รจัดก�รศึกษ�ในทุกระดับและทุกประเภท ส่งเสริม 

ก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ� ปฏิรูประบบ 

ก�รสอบที่นำ�ไปสู่ก�รวัดผลในเชิงทักษะม�กกว่�คว�มรู้ ส่งเสริม 

ก�รวจิยัและใชเ้ทคโนโลยใีนก�รสร้�งและจดัก�รคว�มรู้ พฒัน�ระบบ

เครือข่�ยเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่�งทั่วถึงและ 

มปีระสิทธภิ�พ ก�รพฒัน�โปรแกรมประยกุตห์รอืสือ่ก�รเรยีนรูดิ้จิทัล

ทีม่คีณุภ�พ เพือ่ก�รเรยีนรูแ้ละพฒัน�ตนเองผ�่นเทคโนโลยีสมยัใหม ่ 

ก�รสร�้งระบบก�รศกึษ�เพือ่คว�มเปน็เลศิท�งวิช�ก�รระดบัน�น�ช�ต ิ

จัดให้มีก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ช�ติไทย ประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น 

ประเพณี และวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุนก�รแลกเปลี่ยน 

เรยีนรู้ของเดก็ เย�วชน และนกัเรยีนกบัประเทศเพือ่นบ้�นในภูมภิ�ค

เอเชียอ�คเนย์

 ๑๒.๒ การตระหนกัถงึพหปุญัญาของมนษุยท์ีห่ลากหลาย  

โดยพัฒน�และส่งเสริมพหุปัญญ�ผ่�นครอบครัว ระบบสถ�นศึกษ� 

สภ�พแวดล้อม และสื่อ ด้วยก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร กลไก

ก�รคัดกรอง และก�รส่งต่อ เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�คนไทยต�ม 

พหุปญัญ�ให้เตม็ต�มศักยภ�พ ดงันี ้(๑) สนบัสนนุครอบครวั

๑๓ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

 มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งก�รจัดก�รสุขภ�วะในทุกรูปแบบ 

ที่นำ�ไปสู่ก�รจัดก�รสุขภ�วะที่ดีได้ด้วยตนเอง ก�รพัฒน�

ระบบบรกิ�รสขุภ�พทีท่นัสมยั ก�รกระจ�ยบรกิ�รส�ธ�รณสขุ 

อย�่งทัว่ถงึและมคีณุภ�พ และก�รพฒัน�และสร�้งระบบรบัมอื

ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซำ้� ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย 

ดังนี้

 ๑๓.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ 

การปอ้งกนัและควบคมุปจัจยัเสีย่งท่ีคกุคามสุขภาวะ  โดยพัฒน�

สือ่ในก�รเผยแพรอ่งคค์ว�มรูด้�้นสขุภ�พและด�้นสขุภ�วะท่ีถกูตอ้ง  

พฒัน�ภ�คีเครอืข�่ยประช�ชน ชุมชน ทอ้งถิน่ ใหม้คีว�มรู้เกีย่วกบั 

ก�รเจบ็ปว่ยและต�ยจ�กโรคทีป่อ้งกนัได ้และก�รจัดก�รสขุภ�วะ 

ของคนทุกกลุ่มวัย ก�รพัฒน�ระบบเฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุม 

และกลไกก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์แบบบูรณ�ก�รทุกระดับ 

รวมทั้งก�รพัฒน�นโยบ�ยและม�ตรก�รป้องกันและควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงที่คุกค�มสุขภ�วะ

 ๑๓.๒ การใชช้มุชนเปน็ฐานในการสรา้งสภาพแวดลอ้ม 

ทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาวะทีด่ี  โดยจดัสภ�พแวดลอ้มท�งก�ยภ�พ 

ให้เอื้อต่อก�รยกระดับสุขภ�วะของประช�ชน ส่งเสริมให้เกิด 

ม�ตรก�รของภ�ครัฐที่สนับสนุนสินค้�ที่เป็นมิตรต่อสุขภ�พ 

ประช�ชน ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงและประเมินคว�มต้องก�ร 

ด�้นสุขภ�พ เพือ่กำ�หนดนโยบ�ยและขับเคลือ่นง�น 

ด้�นก�รป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง สร้�งก�ร

ในก�รเสรมิสร�้งคว�มส�ม�รถพเิศษต�มคว�มถนดัและศกัยภ�พ 

(๒) สนับสนุนระบบสถ�นศึกษ�และสภ�พแวดล้อม ที่เอื้อต่อ

ก�รสร้�งและพัฒน�เด็กและเย�วชนที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ

บนฐ�นพหุปัญญ� และ (๓) ม�ตรก�รจูงใจให้แก่ภ�คเอกชน

และสือ่ ในก�รมีสว่นรว่มและผลกัดนัใหผู้ม้คีว�มส�ม�รถพิเศษ 

มีบทบ�ทเด่นในระดับน�น�ช�ติ ก�รสร้�งเส้นท�งอ�ชีพ  

สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น กลไกก�รทำ�ง�นในลักษณะก�รรวมตวักัน  

และระบบสนบัสนนุทีเ่หม�ะสมกบัผูม้คีว�มส�ม�รถพเิศษ และ

สร้�งคว�มร่วมมือและเชื่อมโยงกับสถ�บันวิจัยชั้นนำ�ทั่วโลก
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มีส่วนร่วมในก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญห�สุขภ�พ และก�ร

พัฒน�คุณภ�พบริก�รอน�มัยแบบบูรณ�ก�รร่วมกับชุมชน

 ๑๓.๓ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยในการ

สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  โดยก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รวิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข ปฏิรูประบบ

หลักประกันสุขภ�พของประช�ชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภ�พ  

บนพ้ืนฐ�นคว�มย่ังยนืท�งก�รคลงั นำ�เทคโนโลยแีละนวตักรรมสมัยใหม่ 

ม�ใช ้และพฒัน�ระบบฐ�นขอ้มลูท่ีส�ม�รถเชือ่มโยงระบบบรกิ�รสขุภ�พ 

และระบบสุขภ�พท�งไกลของทุกหน่วยง�น

 ๑๓.๔ การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ 

มคีณุภาพ  ดว้ยก�รเพิม่กำ�ลงัคนในสถ�นพย�บ�ล นำ�เทคโนโลยดิีจิทัล

ม�ช่วยในก�รขย�ยก�รใหบ้ริก�ร และยกระดบัคุณภ�พก�รใหบ้รกิ�ร

ต�มม�ตรฐ�นส�กลทั่วทุกพื้นที่ 

 ๑๓.๕ การพฒันาและสรา้งระบบรบัมอืปรบัตวัตอ่โรคอบัุติใหม ่

และอุบัติซำ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ให้คว�มสำ�คัญ 

กบัก�รเผยแพรค่ว�มรูส้ขุภ�พและสร�้งคว�มตระหนกัของประช�ชน  

พฒัน�โครงสร�้งระบบส�ธ�รณสขุ เครือข�่ยเตอืนภยัและเฝ�้ระวงัโรค 

และภยัสขุภ�พใหม้คีณุภ�พและมปีระสิทธภิ�พ และพฒัน�และยกระดบั 

ระบบรบัมอืปรบัตวัตอ่โรคอุบติัใหมแ่ละโรคอบุติัซำ�้ทีเ่กิดจ�กก�รเปลีย่นแปลง 

ภมูอิ�ก�ศ เชน่ ก�รเพิม่ขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิเคร�ะห ์ตดิต�ม ตรวจสอบ  

ประเมิน และเฝ้�ระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซำ้� ก�รศึกษ�วิจัย/ 

สร้�งองคค์ว�มรูด้�้นก�รส่งเสรมิสขุภ�พและก�รปอ้งกนัโรคในประช�กร

ทกุกลุม่ และสร�้งคว�มพรอ้มของภ�คเีครอืข�่ยในก�รรบัมอืกบัภ�วะ 

ฉุกเฉินจ�กโรคระบ�ดต่�งๆ เป็นต้น

๑๔ ศักยภาพการกีฬา

 มุง่เนน้ก�รใชก้จิกรรมกฬี�และนนัทน�ก�ร บนฐ�นของวทิย�ศ�สตร์

ก�รกีฬ� เป็นเครื่องมือในก�รเสริมสร้�งสุขภ�วะของประช�ชน 

อย่�งครบวงจรและมีคุณภ�พม�ตรฐ�น และก�รสร้�งนิสัยรักกีฬ� 

และมีนำ้�ใจเป็นนักกีฬ� ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้

 ๑๔.๑ การส่งเสริมการออกกำาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน 

ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมออกกำาลังกาย กีฬา และนันทนาการ  โดยส่งเสริม

ให้เกิดคว�มรู้ ทัศนคติท่ีถูกต้องและตระหนักถึงประโยชน์ของก�ร

ออกกำ�ลังก�ยและก�รเล่นกีฬ�ขั้นพ้ืนฐ�น และก�รปฐมพย�บ�ล

เบื้องต้น ปลูกฝังประช�ชนให้มีนำ้�ใจนักกีฬ�และมีระเบียบวินัย 

ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยและก�รเล่นกีฬ�ของเด็กและเย�วชน  

ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ ด้วยก�รจัดกิจกรรมออกกำ�ลังก�ย กีฬ� และ

นนัทน�ก�รของประช�ชนอย�่งตอ่เนือ่งทกุพืน้ที ่ก�รพฒัน�โครงสร�้ง

พื้นฐ�น อุปกรณ์ สถ�นที่ และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก  

และก�รรว่มลงทนุและบรหิ�รจดัก�รสถ�นกฬี�ในระดบัชมุชน 

ท้องถิ่น และประเทศ ของภ�ครัฐและเอกชน

 ๑๔.๒ การส่งเสรมิการกฬีาเพ่ือพฒันาสู่ระดบัอาชพี  

โดยมุ่งสร้�ง เฟ้นห� และพัฒน�นักกีฬ�ของช�ติ สนับสนุน

ก�รศึกษ�เชิงลึกและสร้�งพ้ืนท่ีและโอก�สในก�รแข่งขัน 

แสดงศกัยภ�พด�้นกฬี� นนัทน�ก�ร และวทิย�ศ�สตรก์�รกีฬ�  

ส่งเสริมก�รจัดกีฬ�ระดับน�น�ช�ติ และสร้�งแรงบันด�ลใจ 

ในก�รตอ่ยอดคว�มสำ�เรจ็สูก่�รประกอบอ�ชพีและมเีสน้ท�ง

อ�ชีพที่มั่นคง

 ๑๔.๓ บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ   

โดยมุง่สร�้ง ผลติ และพฒัน�บคุล�กรด�้นก�รกฬี�และนนัทน�ก�ร  

ทั้งครูหรือผู้สอนกีฬ� ผู้ตัดสินกีฬ� นักวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�  

ผูบ้รหิ�รก�รกฬี� อ�ส�สมคัรกฬี� ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต�่งๆ 

อย่�งเป็นระบบ มีม�ตรฐ�น และส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ 

ไดอ้ย่�งถกูตอ้ง รวมทัง้พฒัน�นวตักรรมทีส่นบัสนุนก�รพัฒน�

กีฬ�และนันทน�ก�ร

๑๕ พลังทางสังคม

 ก�รเสริมสร้�งพลังท�งสังคมเป็นกลไกที่ช่วยให้ก�ร

ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ช�ติในด้�นต่�งๆ บรรลุเป้�หม�ย 

โดยก�รดงึพลงัจ�กประช�กรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทกุวยั และภ�คี

ต่�งๆ ม�ร่วมเป็นกลไกในก�รจัดก�รปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้� 

และก�รสร�้งคว�มเปน็ธรรมท�งเศรษฐกจิและสงัคม ทีเ่กือ้กูล

ต่อก�รดำ�เนินง�นของภ�ครัฐอย่�งเป็นระบบ ประกอบด้วย 

๒ แผนย่อย ดังนี้

 ๑๕.๑ การเสริมสร้างทุนทางสังคม  เน้นก�รเปิด

โอก�สและก�รรวมตวัของประช�กรกลุม่ต�่งๆ ในก�รรว่มคดิ  

รว่มทำ� และร่วมเปน็พลงัสำ�คญัในก�รจดัก�รปัญห�คว�มเหลือ่มลำ�้ 

ท�งเศรษฐกิจและสังคม โดยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของชุมชน 

ท้องถิ่นในก�รพัฒน�และจัดก�รตนเอง และก�รต่อยอดจ�ก 

ร�กฐ�นของสังคม/วัฒนธรรมไทยที่เป็นยกย่องและยอมรับ

ทั่วโลกคือ คว�มมีนำ้�ใจและก�รช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 ๑๕.๒ การรองรบัสงัคมสงูวยัเชงิรกุ  เนน้ก�รเตรียมคน 

และสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก รอบรู้ และเตรียม

คว�มพร้อมรองรับก�รเปน็สงัคมสงูวัยในทุกมิต ิทัง้มติเิศรษฐกจิ 

สงัคม สขุภ�พ และสภ�พแวดลอ้ม สง่เสรมิใหผู้ส้งูอ�ยเุปน็พลงั 

ท�งสังคมด้วยก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์และภูมิปัญญ� 

ให้คนรุ่นอื่นๆ และก�รปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ และ 

ก�รปฏิบัติของสังคมต่อผู้สูงอ�ยุ 
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๑๖ เศรษฐกิจฐานราก

 เป�้หม�ยก�รพฒัน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก เพือ่เสริมสร�้งเศรษฐกจิ
ฐ�นร�กให้มีคว�มเข้มแข็ง ส�ม�รถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ 
ซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเอื้อต่อก�รพัฒน�ด้�นอื่นๆ ในพื้นที่ 
ทั้งก�รสร้�งอ�ชีพ กระจ�ยร�ยได้ และลดปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้� 
และไม่เสมอภ�ค ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

 ๑๖.๑ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกจิ  โดยก�รเพิม่พนูองค์คว�มรูแ้ละทกัษะก�รเปน็ผูป้ระกอบก�ร 
ธรุกิจของเกษตรกร แรงง�นทัว่ไป และกลุม่ประช�กรทีม่รี�ยไดน้อ้ย 
และไม่มั่นคง ด้วยก�รสนับสนุนก�รช่วยเหลือท�งวิช�ก�รในก�ร
สร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่สินค้� ก�รบริห�รจัดก�รหนี้สิน และก�รใช้
คว�มรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในก�รยกระดับห่วงโซ่อุปท�น
ให้เป็นห่วงโซ่คุณค่� เพื่อให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชนอย่�ง
เป็นธรรม

 ๑๖.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม 
การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก  เน้นสง่เสริมก�รรวมกลุม่ในรปูแบบ
ที่มีก�รกระจ�ยร�ยได้ ทั้งวิส�หกิจชุมชน สหกรณ์ และวิส�หกิจ
เพื่อสังคม ก�รพัฒน�สินค้� ช่องท�งก�รตล�ด และเครือข่�ยแบบ
ครบวงจรในรปูแบบก�รค�้ทีเ่ปน็ธรรม สง่เสรมิก�รเข�้ถงึแหลง่ทนุ
และทรัพย�กรต่�งๆ ที่จำ�เป็น และก�รบริห�รจัดก�รกลไกต่�งๆ 

๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

 ก�รพัฒน�ประเทศต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�ง 
คว�มเปน็ธรรมและหลกัประกนัท�งสงัคมอย�่งบรูณ�ก�รและเปน็ระบบ 
ซ่ึงเปน็กลไกสำ�คญัในก�รกำ�จดัวงจรคว�มเหลือ่มลำ�้และคว�มย�กจน 
จ�กรุน่สูรุ่น่ไดอ้ย�่งยัง่ยนื โดยเฉพ�ะกลุม่ดอ้ยโอก�สและกลุม่เปร�ะบ�ง  
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

 ๑๗.๑ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ 
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  เน้นก�รขย�ย
คว�มคุ้มครองท�งสังคมขั้นตำ่� ให้ทุกคนดำ�รงชีวิตอยู่ได้สมกับ
คว�มเป็นมนุษย์ ที่ทุกภ�คส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้�งระบบ
คุม้ครองและป้องกนัแบบถว้นหน�้ และพฒัน�ระบบหลักประกนั
ท�งสงัคมด�้นสขุภ�พและเศรษฐกจิใหม้ปีระสทิธภิ�พและคุม้ค�่ 
ครอบคลุมอย่�งทั่วถึงและเป็นธรรม ก�รคุ้มครองแรงง�นไทย 
ให้มีสวัสดิภ�พในก�รทำ�ง�นต�มม�ตรฐ�นส�กล ส่งเสริม 
ก�รทำ�ง�นที่มีคุณค่� และก�รคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้�
และบริก�รที่ปลอดภัยและได้ม�ตรฐ�น

 ๑๗.๒ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  เน้นก�รพัฒน�ม�ตรก�รและ
กลไกสนับสนุนและช่วยเหลือประช�ชนในกลุ่มเปร�ะบ�ง  

มีคว�มเสี่ยงสูง และมีคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวตำ่� 

๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน

 เน้นหลักก�รใช้ประโยชน์ ก�รอนุรักษ์ รักษ� ฟ้ืนฟู  
และสร�้งฐ�นทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้มใหมอ่ย�่งยัง่ยนื 
ไมส่ร้�งมลภ�วะตอ่สิง่แวดลอ้มจนเกนิคว�มส�ม�รถในก�รรองรบั
และเยยีวย�ของระบบนเิวศ และก�รผลิตและก�รบรโิภคทีเ่ปน็มติร 
กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

 ๑๘.๑ การสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกิจ
สีเขียว  โดยก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ทั้งในและนอกถ่ินกำ�เนิด โดยเฉพ�ะสัตว์ป่�และพันธุ์พืชท่ีใกล ้
สูญพันธุ์ ก�รฟื้นฟูทรัพย�กรป่�ไม้และระบบนิเวศป่�ธรรมช�ติ
ให้กลับม�มีสภ�พที่สมบูรณ์ ก�รสร้�ง รักษ� พัฒน� และเพิ่ม 
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์
พื้นที่ต้นนำ้�ที่เหม�ะสมและไม่เกิดผลกระทบ และส่งเสริม 
ก�รปลูกป่�และไม้เศรษฐกิจ

 ๑๘.๒ การสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล  โดยก�รปรบัปรงุ ฟืน้ฟ ูและสร�้งทรพัย�กรท�งทะเล
และช�ยฝั่งใหม่ทั้งระบบ ท่ีมุ่งเน้นก�รแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อม 
ท�งทะเลที่เกิดจ�กกิจกรรมของมนุษย์ รักษ�แนวปะก�รัง  
ป�่ช�ยเลน และแหลง่หญ�้ทะเล จัดใหม้พีืน้ทีคุ้่มครองท�งทะเล 
ในรปูแบบต�่งๆ ควบคมุและยกเลกิเคร่ืองมือประมงแบบทำ�ล�ยล�้ง 
และสง่เสรมิก�รมสีว่นรว่มของภ�คเอกชนและประช�ชนในพืน้ที ่
ในก�รดแูลทรพัย�กรทะเล รวมท้ังพฒัน�กลไกก�รคุม้ครองสตัว์
ที่มีคว�มสำ�คัญต่อระบบนิเวศ ก�รท่องเที่ยว และก�รอนุรักษ์
ต�มม�ตรฐ�นส�กล
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 ๑๘.๓ การสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมท่ีเป็นมติร 
ต่อสภาพภูมิอากาศ  ให้คว�มสำ�คัญกับก�รกำ�หนดเป้�หม�ย 
แนวท�ง และก�รดำ�เนนิง�นต�มแนวท�งก�รลดก�๊ซเรอืนกระจก
ของประเทศในระยะย�ว ที่สอดคล้องกับก�รพัฒน�ในทุกมิติ 
อย่�งยั่งยืน พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลกล�งและเช่ือมโยงข้อมูลกับ 
ทกุภ�คสว่น ก�รร�ยง�นข้อมูลและระบบตดิต�มประเมินผล รวมทัง้ 
มุง่เนน้ก�รปรับปรุงก�รบรหิ�รจดัก�รพิบตัภิยัทัง้ระบบ ทีค่ำ�นึงถึง 
ปัจจัยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศในระยะย�ว

 ๑๘.๔ การจดัการมลพษิทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและค่ามาตรฐานสากล  ปรับปรุงและบังคับใช้ม�ตรฐ�น
สิ่งแวดล้อมของประเทศต�มม�ตรฐ�นส�กลอย่�งเคร่งครัด  
ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นและระบบจัดก�รมลพิษกำ�เนิดใหม่ กำ�หนด 
เป้�หม�ยก�รจัดก�รขยะตั้งแต่ต้นท�งถึงปล�ยท�ง และกำ�หนด
กลไกกำ�กบัดแูลก�รจดัก�รขยะและมลพิษอย�่งเป็นระบบท้ังประเทศ  

ทีค่รอบคลมุถงึก�รบรหิ�รจดัก�รส�รเคมใีนภ�คเกษตรอย�่งครบวงจร  

ทั้งก�รผลิตและก�รนำ�เข้�ส�รเคมี

 ๑๘.๕ การยกระดบักระบวนทศันด์า้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม เพือ่กำาหนดอนาคตประเทศ  สง่เสรมิคณุลกัษณะ

และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้�นสิ่งแวดล้อมและคุณภ�พชีวิต

ท่ีดีของคนไทย พัฒน�เครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม 

และระบบประช�ธิปไตยสิ่งแวดล้อม จัดโครงสร้�งเชิงสถ�บัน 

เพ่ือจดัก�รประเดน็รว่มด�้นก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ติ

และส่ิงแวดล้อม และพัฒน�และดำ�เนินโครงก�รท่ียกระดับ 

กระบวนทัศน์ บนหลักก�รมีส่วนร่วมและธรรม�ภิบ�ล

๑๙ บริหารจัดการนำ้าทั้งระบบ

 มุง่เนน้ก�รกำ�หนดเป�้หม�ยและแนวท�ง

พฒัน�ระบบจดัก�รนำ�้และลุม่นำ�้ทัง้ระบบ และ

ก�รใช้นำ�้ทกุภ�คสว่น เพือ่ให้เกดิคว�มมัน่คงและ

เพิ่มผลิตผล ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้

 ๑๙.๑ การพัฒนาการจัดการนำ้าเชิงลุ่มนำ้าทั้งระบบ 

เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านนำ้าของประเทศ โดยก�รเพิ่มระดับ 

คว�มมั่นคงด้�นนำ้�อุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม เพิ่มระดับ 

ก�รฟืน้ตวัและลดคว�มเสียห�ยจ�กพบัิตภัิยด�้นนำ�้ บรรเท�ภยัพบิตั ิ

ท�งนำ้�แบบบูรณ�ก�ร พัฒน�ระบบนำ้�ชุมชนเพื่อเกษตรยังชีพ 

นอกเขตชลประท�น ยกระดบัธรรม�ภบิ�ลในก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้

เชิงลุ่มนำ้� พัฒน�คว�มส�ม�รถของทรัพย�กรมนุษย์และองค์กร 

ผู้ใช้นำ้� และก�รติดต่อพัฒน�โครงก�รระหว่�งประเทศ

 ๑๙.๒ เพ่ิมผลิตภาพของนำ้าทั้งระบบ ในการใช้นำ้า 

อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นำ้า 

ให้ทัดเทียมกับระดับสากล  โดยเพิ่มระดับคว�มมั่นคงด้�นนำ้� 

ในเขตเมอืง ดว้ยก�รใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในก�รออกแบบระบบนำ�้ 

และพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูล ก�รพัฒน�ระบบประป�เมืองและ

ระบบนำ�้แบบบรูณก�รและครบวงจร ในพืน้ทีเ่กษตร อตุส�หกรรม  

ทอ่งเทีย่ว และเพิม่ผลติภ�พจ�กก�รใชน้ำ�้ ๑๐ เท�่ ดว้ยก�รสง่เสรมิ 

ก�รใช้นำ้�ซำ้�และปรับโครงสร้�งก�รใช้นำ้� 

 ๑๙.๓ การอนุรกัษแ์ละฟืน้ฟแูม่นำา้ลำาคลองและแหล่งนำา้ 

ธรรมชาติทั่วประเทศ  โดยฟื้นฟูแม่นำ้� ลำ�คลอง ก�รป้องกันตลิ่ง 

และฝ�ยชะลอนำ้� ก�รว�งแผนก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนำ้� 

บนพืน้ฐ�นของก�รรกัษ�สมดลุนเิวศ มีโครงข�่ยก�รสญัจรท�งนำ�้ 

ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด และมีประสิทธิภ�พ ส่งเสริมและ

สนบัสนนุใหป้ระช�ชน องคก์รเอกชน เอกชน มคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจ 

ตระหนักถึงคุณค่� คว�มสำ�คัญ และมีส่วนร่วมในก�รบริห�ร 

จดัก�รก�รอนรัุกษแ์ละพฒัน�แม่นำ�้ คู คลอง และแหลง่นำ�้ธรรมช�ติ
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๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

 มุ่งเน้นพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐให้มีคว�มทันสมัย 

ขน�ดเหม�ะสมกับภ�รกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญห�คว�มต้องก�ร

ของประช�ชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลงและ

พัฒน�ได้อย่�งยั่งยืน ด้วยหลักก�ร “ภ�ครัฐของประช�ชน เพื่อประช�ชน

และประโยชน์ส่วนรวม” ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่

 ๒๐.๑ การพัฒนาบริการประชาชน  โดยก�รนำ�เทคโนโลยีดิจิทัล 

และนวตักรรมม�ประยกุตใ์ชใ้นก�รใหบ้รกิ�รประช�ชน เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก 

ประช�ชนได้อย่�งรวดเร็วและโปร่งใส 

 ๒๐.๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง  โดยก�รจัดก�รร�ยได้

ร�ยจ�่ยอย�่งมีประสิทธิภ�พ คุ้มค่� และประหยัด ที่จะกอ่ให้เกิดก�รพัฒน�

ประเทศไปในทิศท�งเดียวกันอย่�งมีจุดมุ่งหม�ย

 ๒๐.๓ การปรบัสมดลุภาครฐั  โดยใหภ้�คสว่นอืน่ๆ อ�ท ิภ�คประช�ชน  

ภ�คเอกชน หรือประช�รัฐโมเดล เข้�ม�แบ่งเบ�ภ�ระในก�รแก้ไขและ 

ตอบสนองคว�มต้องก�รของตัวเองในพื้นที่ และทุกภ�คส่วนมีส่วนร่วม 

ในก�รตัดสินใจที่ก่อให้เกิดบริก�รส�ธ�รณะเพื่อประช�ชน 

 ๒๐.๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  โดยพัฒน�ระบบ 

ฐ�นขอ้มลูภ�ครัฐและก�รนำ�เทคโนโลยดีจิทิลัม�ประยกุตใ์ช ้รวมทัง้เปดิโอก�ส

ให้ภ�คเอกชนและภ�คประช�ชน เข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รภ�ครัฐ 

 ๒๐.๕ การสรา้งและพฒันาบคุลากรภาครฐั   

ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ�นึก และ

เปน็คนเกง่ มคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นรบัใช้ 

ประเทศช�ติและประช�ชนอย่�งแท้จริง

๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 มีเป้�หม�ยหลักเพื่อให้ภ�ครัฐมีคว�มโปร่งใส 

ปลอดก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย  

๒ แผนย่อย ดังนี้ 

 ๒๑.๑ การปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติ

มิชอบ  มุ่งเน้นก�รพัฒน�คนและระบบ โดยการ

พัฒนาคน เน้นก�รปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่ม 

ในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นก�รปลูกฝัง

และหล่อหลอมให้มีจิตสำ�นึกและพฤติกรรมยึดมั่น 

ในคว�มซ่ือสตัยส์จุริต กลุม่ประชาชนทัว่ไป เน้นก�รสร�้ง 

วัฒนธรรมและพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริม 

ก�รมีสว่นรว่มต่อต�้นก�รทจุรติและประพฤติมิชอบ 

กลุ่มข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรฐั ส่งเสรมิก�รสร�้ง 

ธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รง�น สร้�งจิตสำ�นึกและ

ค่�นิยมในก�รต่อต้�นก�รทุจริต ก�รมีส่วนร่วม 

เป็นเครือข่�ยเฝ้�ระวัง สอดส่อง และแจ้งเบ�ะแส

ก�รทจุริต และกลุม่นกัการเมอืง พฒัน�และยกระดับ 

ก�รมีจริยธรรมของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง  

ทัง้ระดบัประเทศและทอ้งถิน่ และสง่เสรมิก�รกำ�กบั 

จริยธรรมภ�ยในพรรคก�รเมืองอย่�งเข้มข้น และ 

การพัฒนาระบบ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�

นวตักรรมก�รต่อต้�นก�รทจุริตในหน่วยง�นภ�ครัฐ 

ที่เหม�ะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยง�น ส่งเสริม

สนับสนุนให้มีก�รใช้เครื่องมือและม�ตรก�รในก�ร

สร้�งคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้ ก�รเพิ่มโทษ 

ใหห้นกั และก�รตดัสนิคดีทีม่คีว�มรวดเรว็และเดด็ข�ด

 ๒๑.๒ การปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้น 

ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รดำ�เนนิง�นของกระบวนก�ร

และกลไกที่เกี่ยวข้องกับก�รปร�บปร�มก�รทุจริต 

ทุกขั้นตอน ก�รดำ�เนินคดี ก�รยึด/อ�ยัดทรัพย์สิน  
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บรกิ�ร ทีส่�ม�รถใชป้ระโยชนเ์ชงิพ�ณชิยไ์ดจ้รงิ โดยสง่เสรมิให้ 

ภ�คเอกชนมีบทบ�ทนำ� สร้�งเครือข่�ยร่วมกับภ�คก�รศึกษ� 

ทั้งในระดับประเทศและน�น�ช�ติ และพัฒน�ม�ตรฐ�น 

คุณภ�พ และก�รบริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ 

ต�มข้อตกลงระหว�่งประเทศ เพือ่ใหส้�ม�รถรองรบัคว�มจำ�เปน็

ของอุตส�หกรรมและบริก�รของไทย

 ๒๓.๒ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม   

มุ่งเน้นก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในก�ร 

ขบัเคลือ่นสงัคมไทย ก�รยกระดบัคณุภ�พชีวติของประช�ชนทกุกลุม่  

ก�รเตรียมคว�มพร้อมของประช�ชนไทยเพ่ือรองรับกระแส 

โลก�ภิวตันท์ีร่วดเรว็ขึน้ ก�รเข�้สูส่งัคมสงูวยั ก�รพฒัน�แรงง�น

ทกัษะสงู-ตำ�่ และเฉพ�ะท�ง ก�รแก้ปญัห�คว�มเหล่ือมลำ�้ในสงัคม  

และก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐในยุคดิจิทัล

 ๒๓.๓ การวจัิยและพฒันานวตักรรมด้านสิง่แวดล้อม  

มุง่เนน้ก�รวจิยั พฒัน� และนวตักรรมทีเ่ปน็เครือ่งมอืในก�รอนรุกัษ ์

และฟื้นฟูคว�มอุดมสมบูรณ์ และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

ของทรพัย�กรท�งบก ท�งนำ�้ และท�งทะเล รวมทัง้ก�รจดัก�รมลพษิ 

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก 

 ๒๓.๔ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้ 

พื้นฐาน  มุ่งเน้นก�รวิจัยท่ีสร้�งองค์คว�มรู้พ้ืนฐ�น และก�ร

สร้�งนวัตกรรมให้ภ�คอุตส�หกรรมนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  

ด้วยก�รสร้�งและพัฒน�เทคโนโลยีฐ�น เพื่อให้ประเทศไทย 

เป็นผู้นำ�ในระดับน�น�ช�ติในง�นวิจัยที่มีคว�มเข้มแข็ง

 ๒๓.๕ ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม  มุ่งเน้นก�รพัฒน�ปัจจัยสนับสนุน เช่น โครงสร้�ง

พ้ืนฐ�นและส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รวิจัยและพัฒน�

นวัตกรรม ระบบบริห�รจัดก�รง�นวิจัย ก�รพัฒน�ม�ตรก�ร

จูงใจให้ภ�คเอกชนลงทุน และเพิ่มจำ�นวนบุคล�กรวิจัยและ

นวัตกรรม ในภ�ครัฐ ภ�คก�รศึกษ� และภ�คเอกชน รวมทั้ง

ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น ระบบคุณภ�พ และก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ 

เป็นต้น

 แผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติทั้ง ๒๓ ฉบับ เป็นก�ร

กำ�หนดประเดน็ในลกัษณะทีม่คีว�มบรูณ�ก�รและเชือ่มโยงระหว�่ง

ยุทธศ�สตร์ช�ติด้�นที่เกี่ยวข้อง และประเด็นก�รพัฒน�จะไม่มี

คว�มซำ�้ซอ้นกนัระหว�่งแผนแมบ่ท เพ่ือใหส้ว่นร�ชก�รส�ม�รถ

นำ�แผนแม่บทฯ ไปใช้ในท�งปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ก�รตดัสนิลงโทษผูก้ระทำ�คว�มผิดให้มคีว�มรวดเรว็ ก�รปรบัปรงุ/ 

ตร�กฎหม�ยใหม/่ก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ย ใหม้ปีระสทิธภิ�พม�กยิง่ขึน้  

ก�รปรับกระบวนก�รทำ�ง�นด้�นก�รปร�บปร�มก�รทุจริตเข้�สู ่

ระบบดจิิทลั ก�รพฒัน�ระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศและฐ�นขอ้มูล 

ท่ีเชือ่มโยงกบัระบบขอ้มลูของทกุหนว่ยง�นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัก�รปอ้งกนั 

และปร�บปร�มก�รทุจริต ก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลองค์คว�มรู้

ด้�นก�รปร�บปร�มก�รทจุรติและเชงิสหวทิย�ก�ร และก�รพฒัน�

เครอืข�่ยคว�มร่วมมอืกบัหนว่ยง�น/องคก์รต่อต�้นก�รทจุรติและ

องค์กรเอกชนในระดับน�น�ช�ติ

๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ให้คว�มสำ�คญักับก�รมสีว่นรว่มของประช�ชนในก�รขับเคลือ่น 

และสร�้งก�รเปลีย่นแปลงขน�นใหญ ่ก�รนำ�นวตักรรมและเทคโนโลย ี

ดจิทิลัม�สนบัสนนุใหเ้กดิคว�มโปรง่ใสและเปน็พลวตั ในก�รพฒัน�

กฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย  

ได้แก่

 ๒๒.๑ การพฒันากฎหมาย  โดยเนน้ก�รปรบัปรงุ แกไ้ข ยกเลกิ

กฎหม�ย ให้มเีท่�ท่ีจำ�เปน็และสอดคลอ้งกับบริบท และไมเ่ปน็อปุสรรค

ตอ่ก�รพฒัน�ประเทศ ดว้ยก�รนำ�เทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรม 

ท�งกฎหม�ยม�ประยกุตใ์ช ้สง่เสริมให้ประช�ชนมีสว่นร่วมอย�่งจรงิจงั 

และเป็นรูปธรรม และก�รนำ�กฎหม�ยไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

และโปร่งใส รวมท้ังบูรณ�ก�รเชื่อมโยงกฎหม�ยทุกลำ�ดับชั้น 

อย่�งเป็นเอกภ�พและไม่ขัดกัน 

 ๒๒.๒ การพฒันากระบวนการยตุธิรรม  โดยอำ�นวยคว�ม 

ยุติธรรมให้เป็นไปอย่�งเสมอภ�ค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง 

และปร�ศจ�กก�รเลือกปฏิบัติ บูรณ�ก�รหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

ในกระบวนก�รยุติธรรม ให้ดำ�เนินง�นสอดประส�นกันอย่�งเป็น

องค�พยพ 

๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 เปน็ปจัจยัสนบัสนนุท่ีสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รต�มยทุธศ�สตร์ช�ติ 

ในด้�นต่�งๆ ให้มีประสิทธิภ�พ โดยกำ�หนดไว้ ๕ แผนย่อย  

ดังนี้ 

 ๒๓.๑ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ   

มุ่งเน้นก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�ร

ของประเทศ ศักยภ�พของผู้ประกอบก�รภ�คอุตส�หกรรมและ
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	 ๓)	 นำ�ข้อมูลก�รใช้จ่�ยเงินม�เรียงลำ�ดับคว�มสำ�คัญ 

ของร�ยจ�่ยและว�งแผนก�รใชจ้�่ยเงนิ	โดยพจิ�รณ�แต่ละร�ยก�ร

ในแต่ละวันว่�มีร�ยจ่�ยใดท่ีมีคว�มสำ�คัญม�ก	 และร�ยจ่�ยใด 

ไม่จำ�เป็นให้ตัดออก

	 ๔)	 วิเคร�ะห์สภ�พคล่องท�งก�รเงิน	 นำ�บัญชีครัวเรือน 

ที่ผ่�นม�ในระยะเวล�	๑	เดือน	ม�พิจ�รณ�ดูว่�ร�ยรับ-ร�ยจ่�ย	 

มคีว�มสมดุลกันหรือไม	่เพือ่จะได้ว�งแผนร�ยรับร�ยจ�่ย		ค�่ใชจ้�่ย 

ทีจ่ำ�เปน็มอีะไรบ�้ง	แลว้กนัร�ยรับสว่นหน่ึงไว้สำ�หรับเงนิออมและ

ค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นก่อน	ห�กพบว่�ร�ยรับไม่เพียงพอก็ควรห�ท�ง

ลดร�ยจ่�ยหรือเพิ่มร�ยได้

	 ๕)	 ทำ�คว�มเข�้ใจภ�ยในครอบครัว	เพ่ือให้ทกุคนรว่มมอืกัน

ประหยดั	รูจ้กัอดออม	ก�รใชท้รพัย�กรต�่งๆ	ลด	ละ	เลกิ	ร�ยจ�่ย

หรือสิ่งที่ไม่จำ�เป็น	และช่วยกันสร้�งร�ยรับให้เพียงพอ	เหม�ะสม

กับสภ�พเศรษฐกิจ	ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�ก�รเงินของครัวเรือน

 “บัญชีครัวเรือน”	 เป็นก�รบันทึกจำ�นวนเงิน	รับ	–	จ่�ย	

ประจำ�วันของครัวเรือน	โดยแสดง	วัน	เดือน	ปี	ร�ยก�รรับ-จ่�ย	

และจำ�นวนเงิน	 ซึ่งส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�ว�งแผนก�รใช้จ่�ยเงิน 

ในอน�คตได้อย่�งเหม�ะสม	 ทำ�ให้เกิดก�รออม	 ก�รใช้จ่�ยเงิน

อย่�งประหยัดคุ้มค่�	ไม่ฟุ่มเฟือย	 

ขั้นตอนง่ายๆ ของการทำาบัญชีครัวเรือน 

	 ๑)	 ห�สมุดเพื่อบันทึกบัญชี	โดยแบ่งสมุดบัญชีด้�นรับกับ

ด�้นจ่�ย	บนัทกึบัญชทีัง้ร�ยรับและร�ยจ่�ยท่ีเกดิข้ึนทุกครัง้	ทำ�ให้

เป็นนิสัย

	 ๒)	 ปิดร�ยก�รบัญชีประจำ�วัน	 เมื่อสิ้นสุดวัน	 รวมยอด

ด้�นรับและด้�นจ่�ย	แล้วนำ�ยอดคงเหลือยกไปวันต่อไป	จนครบ	

๑	เดือน	จะทำ�ให้รู้ว่�มีเงินเหลือเก็บหรือเป็นหนี้เพิ่ม	

ตัวอย่างการนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน :  

ขจัดความยากจนด้วยบัญชีครัวเรือน 
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 “รู”้ อยา่งเดยีวไมพ่อ ต้อง “ปฏิบติั” ด้วย เม่ือเร�รูส้ถานะ 

การเงินของตนเองแลว้	ตอ้งวเิคร�ะห	์ว�งแผนก�รใชจ่้�ย	โดยเฉพ�ะ 

ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็น	 ซึ่งบัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เร� 

ไดท้บทวนตนเอง	รูเ้ท�่ทันก�รใชจ้�่ย	และตระหนกัถงึคว�มแตกต�่ง 

ระหว�่ง “สิง่ทีจ่ำาเปน็” (Need) กับ “ส่ิงท่ีอยากได้ แต่ไมจ่ำาเป็น”  

(Want)	 ส�ม�รถควบคุมพฤติกรรมก�รใช้จ่�ยของตนเองและ 

ครอบครวัได	้	สง่ผลใหร้ายได้ของครอบครวัเพิม่ขึน้ เกดิความเขา้ใจ

กนัในครอบครวั เพร�ะมีก�รพดูคุย	ว�งแผนก�รใชจ้�่ยของครอบครวั	

ร่วมมือกันลด	 ละ	 เลิกร�ยจ่�ยหรือสิ่งที่ไม่จำ�เป็น	 ลดค่�ใช้จ่�ย 

ทีฟุ่่มเฟอืยลง	และชว่ยกนัสร�้งร�ยไดใ้หเ้พยีงพอ	ปญัห�หนีส้นิลดลง	

ครอบครัวมีคว�มสุข	 	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ�คัญในก�รมีสุขภ�พ 

ก�รเงินทีด่	ีหรอืคว�มอยู่ดมีสีขุท�งก�รเงนิของทัง้ระดบับคุคลและ 

ชุมชน	อนัสง่ผลต่อระดบัคว�มมัน่คงและคว�มมัง่คัง่ของเศรษฐกจิ

ประเทศด้วย

 การทำาบญัชคีรัวเรือน สอดคล้องกับการบรรลเุปา้หมาย 

การพฒันาท่ีย่ังยืน เปา้หมายที ่๑ ยตุคิวามยากจนทกุรปูแบบ 

ในทุกพ้ืนท่ี โดยเปน็ตัวช่วยใหชี้วิตมกี�รจดัก�รตนเองทีดี่	ดำ�เนินชวีติ 

อย่�งมีเหตุผล	 พอประม�ณ	 และมีภูมิคุ้มกัน	 ซึ่งบัญชีครัวเรือน	 

ถอืเปน็เครือ่งมอืทีน่ำาไปสูก่ารลดปญัหาความยากจน		เสมอืนเปน็	 

“กระจกสะท้อน”	ใหป้ระช�ชนตระหนกัถึงพฤตกิรรมและควบคมุ

ก�รใช้จ่�ยของตนเอง	 ไม่ให้ใช้จ่�ยเกินตัว	 ทั้งนี้	บัญชีครัวเรือน

จะช่วยลดความยากจนให้ครัวเรือนได้ ก็ต่อเมื่อครัวเรือนได้นำ�

ข้อมูลที่บันทึกม�วิเคราะห์และวางแผนก�รเงินอย่�งรอบคอบ	 

ดว้ยก�รห�แนวท�งในก�รแก้ไขปญัห�ท�งก�รเงนิ	อ�ท	ิหารายไดเ้สรมิ  

การลดรายจา่ยทีไ่มจ่ำ�เปน็	สร�้งนสิยัการออม ปรบัเปลีย่นแนวคดิ 

หรือพฤติกรรมในก�รดำ�เนินชีวิต	 ให้มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง	 

สร�้งวนิยัท�งก�รเงนิ	เพ่ือพัฒน�คณุภ�พชีวติใหด้ข้ึีน	ซึง่เปน็ตวัอย�่ง 

ก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำ�วัน 

ทีเ่ปน็รปูธรรม	คอื	มกี�รใช้จ�่ยอย�่งมเีหตผุล	รู้ว�่สิง่ใดทีไ่มค่วรจ่�ย	 

ไม่ใช้จ่�ยเกินตัว	 ส่งผลให้ไม่เป็นหนี้	 ส�ม�รถสร้�งภูมิคุ้มกัน 

ให้กับครอบครัวด้วยก�รว�งแผนท�งก�รเงิน	ห�ท�งสร้�งร�ยได้	 

ส่งผลให้ลดปัญห�คว�มย�กจน	 และยกระดับคุณภ�พชีวิต 

ของคนในชุมชนให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		
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 การพัฒนาพื้นที่ชุมชนพัทลุง  นายธวัชชัย อุดมวงษ์ วุฒิอาสาฯ  

จ.พัทลุง เข้�ร่วม “ก�รประชุมประช�สัมพันธ์และรับฟังคว�มคิดเห็น 

เชิงปฏิบัติก�ร ครั้งที่ ๒ ก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสมและออกแบบร�ยละเอียด 

โครงก�รพฒัน�พืน้ทีช่มุชนจังหวดัพัทลงุ” เพือ่ศกึษ�อตัลักษณข์องพืน้ที ่วถิชีวีติ

ชมุชน ลักษณะท�งสถ�ปตัยกรรม ทบทวนและวเิคร�ะห์โครงสร�้งพ้ืนฐ�นท่ีจำ�เป็น 

ที่มีอยู่เดิม และแผนง�นก�รพัฒน�พื้นที่ชุมชนและชุมชนข้�งเคียงในเขต 

ผังเมืองรวมพัทลุง จัดโดยกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษ� เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒  ณ โรงแรมศิว�รอยัล อ.เมืองพัทลุง

"เลียบเรียงเคียงรั้ว               วุฒิอาสาฯ"open

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

 ประชุมเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร  นายวิโรจน์   

แสงบางกา วุฒิอาสาฯ จ.ชุมพร เข้�ร่วมก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 

เรื่อง “โลกป่วน ควรเปลี่ยน” เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้เกษตรกรและ 

ผู้ประกอบก�ร รับมือกับก�รเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สภ�พ 

เศรษฐกิจ และสังคม และดึงศักยภ�พของชุมชนผ่�นก�รใช้ Business  

Design Thinking ม�พัฒน�รูปแบบก�รทำ�ธุรกิจ อีกทั้งยังมุ่งเน้น 

ก�รสร้�งภ�พลักษณ์ให้จังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเท่ียวแบบ

ครบวงจร ที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติที่มีม�กกว่�

เก�ะและทะเล จัดโดยสำ�นักง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รค้�  

(สนค.) กระทรวงพ�ณิชย์ ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพ�นี 

(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒

	 บรรยายเกษตรกรรมยั่งยืน  วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ร่วมเป็น

วทิย�กรบรรย�ยเร่ือง “ก�รขับเคลือ่นเกษตรกรรมยัง่ยนืสู่เกษตรอนิทรยี ์

ปจัจยัคว�มสำ�เร็จของเกษตรกรรมยัง่ยนื/เกษตรอนิทรีย ์แรงจงูใจในก�ร

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดก�รทำ�เกษตรกรรมยั่งยืน และอันตร�ยจ�กส�รเคมี

ตกค้�งในเลือดที่มีผลต่อสุขภ�พ รวมทั้งก�รจัดนิทรรศก�รส�รชีวภัณฑ์

ทดแทนส�รเคมี”  ในเวทีเสวน�สร้�งก�รรับรู้เรื่อง “เกษตรกรรมยั่งยืน 

เพื่อเพ่ิมพื้นที่เกษตรอินทรีย์ (Mobile Unit)” โดยดำ�เนินก�ร 

ออกหน่วยเคลื่อนที่ทั้ง ๑๑ อำ�เภอ ระหว่�งวันที่ ๑-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒  

เพือ่ให้ประช�ชนและเกษตรกรได้ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญั และก�รปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรมก�รทำ�เกษตรเปน็เกษตรอนิทรยี ์จดัโดยสำ�นกัง�นเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 การเรียนรูอ้นรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูเุรยีนนนทบรุ	ี ดร.วทิยา เจยีรพนัธุ ์

และนายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์ ประธานและวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี 

ในฐ�นะผู้ประส�นง�นกับหน่วยง�น โรงเรียน และโรงพย�บ�ล เข้�ร่วม

กิจกรรมโครงก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์ปลูกทุเรียนนนท์ และมอบกิ่งพันธ์ุ

ทเุรียนนนท ์สม้โอพลอยชมพ ูและปุย๋อนิทรีย ์โดยมนี�ยพนม  จันทรส์อง 

ประธ�นชมรมอนรุกัษพั์นธ์ุทเุรยีนนนท ์ใหค้ว�มรูใ้นก�รอนุรักษพั์นธุแ์ละ

บำ�รุงรักษ�ทุเรียนนนท์และส้มโอพลอยชมพู เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ 

ณ ศูนย์ก�รเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียน ต.บ�งไผ่ อ.เมืองนนทบุรี 

	 ร่วมประชุมอนุกรรมการที่ดิน	 	 นายภุชงค์ อินสมพันธ์  

รองประธานวุฒิอาสาฯ จ.เชียงใหม่ เข้�ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�ร

นโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือแก้ปัญห�ด้�นที่ดินทำ�กิน 

ดว้ยก�รจดัสรรทีด่นิ สง่เสรมิก�รประกอบอ�ชีพ ปลกูตน้ไมเ้พิม่พืน้ทีป่�่ 

และปลกูไมเ้ศรษฐกจิในชมุชน ใน ต.แมท่� อ.แมอ่อน โดยมผีูว้�่ร�ชก�ร

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธ�นก�รประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ 
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ดา้นการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

 การปลูกป่าชายเลนเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา  

เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒  ว่าที่ พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์  สิทธิบุศย์  ปฏิบัติ

หนา้ทีป่ระธานวฒุอิาสาธนาคารสมองสตลู  รว่มกจิกรรมปลกูป�่ช�ยเลน  

โครงก�รสร้�งคว�มรัก คว�มปรองดอง  และสร้�งคว�มยุติธรรมในสังคม   

ภ�ยใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ทุกภ�คส่วนเห็นคว�มสำ�คัญและ 

มสีว่นรว่มในก�รปอ้งกนัและแกไ้ขปญัห�ดว้ยพลงัของประช�ชนทีเ่ปน็เจ�้ของ 

พื้นที่  และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

วดัพระมหาธาตวุรมหาวหิารสูม่รดกโลก	 ผศ.ฉตัรชัย  ศกุระกาญจน ์ 

พร้อมด้วยวุฒิอาสาฯ จ.นครศรีธรรมราช อ�ทิ ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล  

น�ยสมพุทธ ธุระเจน น�ยภ�สวัต รัตนศรี ดร.ส�ยสว�ท เกตุช�ติ เป็นต้น 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนวัดพระมห�ธ�ตุ วรมห�วิห�ร  

เขตพ้ืนที่คุ้มครองโบร�ณสถ�น (Core Zone) เพื่อพิจ�รณ�แผนบริห�ร

จัดก�รด้�นภูมิทัศน์ของวัดพระมห�ธ�ตุฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภ�คผนวก

ในก�รจัดทำ�เอกส�รก�รนำ�เสนอวัดพระมห�ธ�ตุฯ ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก 

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

	 อบรมการใช้เครื่องมือส่ือสารในการทำางาน	  นายฉัตรชัย  

ชุมนุม  ประธานวุฒิอาสาฯ และวุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร ์จำ�นวน ๑๗ คน 

เข้�รับก�รฝึกอบรมและเรียนรู้ก�รใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อก�รสื่อส�ร และ

ขับเคลื่อนง�นวุฒิอ�ส�ฯ ระหว่�งเดือน พ.ค.– มิ.ย. ๒๕๖๒ จำ�นวน ๑๐ 

ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง ทำ�ให้วุฒิอ�ส�ฯ ส�ม�รถสื่อส�รและค้นคว้�ห�คว�มรู ้

จ�กแอพพลิเคชัน่ล�ยน์ เฟสบุ๊ค ยูทปู กูเกิ้ล และอีเมล ผ�่นโทรศัพท์มือถือ 

และคอมพวิเตอร ์โดยไดรั้บคว�มอนเุคร�ะหวิ์ทย�กร สถ�นท่ี และสิง่อำ�นวย

คว�มสะดวกจ�ก ผศ.ดร. ประชิด  อินทะกนก  อดีตคณบดีคณะครุศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์

 ศึกษาดงูานเครอืขา่ยวุฒอิาสาฯ	พทัลงุ  เม่ือวนัที ่๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒   

นายสัมพันธ์ ศรีมณฑก วุฒิอาสาฯ  และประธานชมรมตามรอยพ่อ... 

คนพอเพียง จ.สุราษฏร์ธานี ได้นำ�คณะม�ศึกษ�ดูง�นด้�นเศรษฐกิจ 

พอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคล่ือนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ณ บ้�นทุ่งโตะ๊หยะ๊ อ.บ�งแกว้ จ.พทัลงุ โดยมนีายทว ีเสนแกว้ วฒุอิาสาฯ  

และประธานศนูย์เรียนรู้ฯ ให้ก�รตอ้นรบัและบรรย�ยก�รขบัเคลือ่นหมูบ่�้น

เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ก�รเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

 รว่มกจิกรรมปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติ  นายกูเ้กยีรต ิวงศก์ระพนัธุ ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง วุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ประช�ชนจิตอ�ส� และ 

ภ�คีเครือข่�ย ร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่�เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก ประกอบด้วย ต้นสะตอ ขนุน 

ไม้ตะเคียนทอง และไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ จำ�นวน ๘,๐๐๐ ต้น บนเนื้อท่ี 

๒๐ ไร่ โดยปลูกแซมกับย�งพ�ร� จัดโดยสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ ๑๒  

(นครศรีธรรมร�ช) เม่ือวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ วัดมหรรณพ�ว�ส 

อ.บ�งแก้ว จ.พัทลุง 

 ทำาบุญวันสงกรานต ์  เมื่อวันที่๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒  พลเอกวินัย  

ทนัศร ีวฒุอิาสาฯ จ.ลำาพนู เป็นประธ�นในก�รทำ�บญุใจบ�้น หมูบ่�้นแมเ่มย  

ร่วมกับช�วบ้�นเพื่อสืบส�นประเพณีช�วล้�นน�ที่มีม�แต่ครั้งบรรพบุรุษ  
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ ๑๔/๒๕๒๑

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

❑  ๑. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

❑  ๒. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�หน้�

❑  ๓. ไม่ยอมรับ

❑  ๔. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

❑  ๕. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

❑  ๖. เลิกกิจก�ร

❑  ๗. ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่

❑  ๘. อื่นๆ

วุฒิอาสาฯ ท่านใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน  องค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งมาที่
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒   ถ.กรุงเกษม   แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กทม.   ๑๐๑๐๐   หรือ 

 brainbank@nesdc.go.th  ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๐๙ ๓๕๑๒ ๓๕๒๔

 ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗  Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์    http://brainbank.nesdb.go.th 

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ธนาคารสมอง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdb.go.th

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๓ ประเด็น (เบื้องตน)  

เก่ียวของโดยตรง มีสวนสนับสนุน 

ความมั่นคง

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น (เบื้องต้น)

แผน
แม่บท

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

การพัฒนา

และเสริมสร้าง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

การสร้าง

โอกาสและ

ความเสมอภาค

ทางสังคม

การสร้าง

การเติบโต

บนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุล
และพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ความมั่นคง
การต่าง
ประเทศ

การเกษตร
อุตสาหกรรม
และบริการ
แห่งอนาคต

การท่องเที่ยว
พื้นที่และ

เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลาง

และขนาดย่อม
ยุคใหม่

การปรับเปลี่ยน
คำานิยามและ
วัฒนธรรม

โครงสร้าง
พื้นฐาน

ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล

เขตเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

การพัฒนา
การเรียนรู้

การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุข

ภาวะที่ดี
ศักยภาพ
การกีฬา

การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม

เศรษฐกิจ
รากฐาน

ความเสมอภาค
และหลักประกัน

ทางสังคม
การเติบโต
อย่างยั่งยืน

การบริหาร
จัดกรน้ำา
ทั้งระบบ การบริการ

ประชาชน
และประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

การต่อต้าน
การทุจริต

และประพฤติ
มิชอบ กฎหมาย

และกระบวนการ
ยุติธรรม

การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

๑

๒

๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๑ ๒๓

๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒๔

ยุทธศาสตร์ชาติ


