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โลกยุคปกติ ใหม่ หลังไวรัสโควิด-๑๙
พื้นที่จัดการตนเอง อบต. แว้ง จ.นราธิวาส
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๔ พลังร่วมประสานและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่
ชีวิตวิถี ใหม่ เริ่มต้นที่ตัวเรา
การประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ความยั่งยืน : เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ ผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า น ในการนำ า ความรู้ ไ ปปรั บ ใช้
กั บ การทำ า งานและชี วิ ต ประจำ า วั น เริ่ ม จากบทความที่ น่ า สนใจ
จากกรรมการ มพท. ในคอลัมน์ “ก้าวทันโลก” เรื่อง “โลกยุค
ปกติใหม่ ช่วงไวรัสโควิด–๑๙” ที่ได้กล่าวถึงนานาทัศนะเกี่ยวกับ
โลกยุคใหม่ของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และคอลัมนิสต์จากสื่อต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ บทความถอดบทเรียนประจำาฉบับ เรื่อง
“พื้นที่จัดการตนเอง อบต.แว้ง จ.นราธิวาส” นายก อบต. หญิง
กับการบริหารจัดการ อบต. แว้ง ที่ทำาให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
คอลัมน์ “สารพันสรรหามาฝาก” เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ เริ่มต้นที่ตัวเรา”
เป็นการนำาเสนอการใช้ชีวิตในบริบทรูปแบบใหม่ให้เป็นนิสัย และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
แบบพึ่งตนเอง ด้วยการเริ่มต้นจากตัวเราอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตร
บทความการเรียนรู้การนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียงสู่เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) เรือ่ ง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืน : เป้าหมายที่ ๔ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้”
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน
และคอลัมน์ “เลียบเรียงเคียงรัว้ วุฒอิ าสาฯ” เป็นการติดตามการทำางาน
ของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย ในรูปแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ พิ่ ม คอลั ม น์ ป ระจำ า ฉบั บ อี ก ๒ คอลั ม น์
ตามสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ คอลั ม น์ “หมุ ด หมาย
แผนฯ ๑๓” เริ่ ม จากการฉายภาพการจั ด ทำ า และร่ า งกรอบ
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ตลาดมากขึ้น ให้มีการบริหารงาน
แบบธุรกิจเอกชนที่ต้องแสวงหา
กำาไรให้ได้มากทีส่ ดุ ดูเหมือนว่าไวรัส
โควิดกำาลังเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนี้ไป
ในทางตรงกันข้าม นำาเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพและสินค้าที่ผลิต
ด้วยแรงงาน ออกมาจากระบบตลาด ไปให้รัฐเป็นผู้ดูแลในมือ
ของรัฐ แม้จะดีบ้างไม่ดีบ้างในบางเรื่อง แต่กิจกรรมเหล่านี้
ไม่ต้องทำาการผลิตขึ้นมาสำาหรับเป็นมูลค่าในการแลกเปลี่ยน
แต่อย่างเดียว การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นี้ ทำาให้ตวั ผูเ้ ขียนบทความ
เกิดความหวัง เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสช่วยชีวิตผู้คน
มากมาย รวมทั้งในระยะยาวอาจทำาให้พวกเรามีความสุขมากขึ้น
และช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ
หรือภาวะโลกร้อนควบคู่ไปด้วย
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รวมทั้งความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของวุฒอิ าสาฯ ในหัวข้อ “การจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓”
และคอลัมน์ “ทิศทางอนาคตประเทศไทย” เรื่อง “๔ พลัง
ร่วมประสานและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่”
เป็นการเล่าถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และผลสรุป
การจัดเวทีในแต่ละครั้ง ซึ่งได้จัดมาแล้ว ๒ ครั้ง เนื้อหาสาระ
จะเป็นอย่างไร ติดตามอ่านรายละเอียดได้ภายในฉบับ
ขณะนี้ การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด –๑๙ ยั ง มี
ความต่อเนือ่ งอยู่ ไวรัสทีพ่ บในไทยมีหลายสายพันธุ์ ทัง้ สายพันธุ์
อังกฤษ อินเดีย บราซิล และแอฟริกาใต้ และพบในคลัสเตอร์ใหม่
เป็นจำานวนมากและกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในวงกว้าง
รวมทั้งไวรัสที่กลายพันธุ์มีการแพร่กระจายและเกิดอาการ
ของโรคได้ เร็ ว และรุ น แรงขึ้ น และลดประสิ ท ธิ ภ าพ
ของความสามารถในการวินิจฉัย รวมทั้งลดประสิทธิภาพ
ของวัคซีนและการรักษา เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม ทำาให้
มีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและผู้ที่ติดเชื้อไม่ค่อยแสดงอาการ
เท่าใดนัก ด้วยความห่วงใยของคณะผูจ้ ดั ทำาฯ จึงขอให้วฒ
ุ อิ าสาฯ
และผู้อ่านทุกท่านการ์ดอย่าตกเป็นเด็ดขาด ต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ แม้กระทั่งญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่สนิทใกล้ชิด
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยง
การเข้าไปในที่ชุมชนและสถานที่แออัด รักษาระยะห่าง
ทางสังคม กินร้อนช้อนกลางของตนเอง และล้างมือบ่อย ๆ
เมือ่ สัมผัสสิง่ ของหรือหลังกลับจากภายนอกบ้าน อบอุน่ ร่างกาย
ด้วยการออกกำาลังกายอยู่เสมอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อห่างไกลและก้าวข้าม
จากไวรัสโควิดไปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

อย่างไรก็ตาม แนวคิดทางเศรษฐกิจที่เห็นพ้องต้องกันมาร่วม ๔๐ ปี
ยังเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการปรับเปลีย่ นกรอบคิดของบรรดานักการเมือง
และที่ปรึกษา กรอบคิดนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า ตลาดเป็นเครื่องนำามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดี และตลาดกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เสมอ
หลั ง จากภาวะวิ ก ฤติ ร ะยะสั้ น ๆ ทั ศ นคติ แ บบนี้ มี อ ยู่ ทั่ ว ไป
ในประเทศตะวันตกหลาย ๆ ประเทศ แต่แข็งแรงมากในอังกฤษและสหรัฐฯ
ทั้ง ๒ ประเทศนี้มีความพร้อมในการรับมือกับไวรัสร้ายน้อยมาก ๆ และ
ดูเหมือนจะมีทัศนคติยอมปล่อยให้ผู้สูงอายุและผู้มีความเสี่ยงในการ
ติดโรคล้มตายไป ดีกว่าปล่อยให้เศรษฐกิจพังทลาย คือ ยอมนอนโลง
ไม่ยอมนอนบ้านกัน ปล่อยให้คนติดโรคไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะเกิดภูมคิ มุ้ กันหมู่
โรคระบาดหยุดไปเอง
โควิด-๑๙ ทำาให้เราได้เห็นข้อบกพร่องมากมายที่มีอยู่ในระบบ
ของเราในปัจจุบนั การแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านีต้ อ้ งอาศัยการเปลีย่ นแปลง
สังคมอย่างถอนรากถอนโคน จำาเป็นต้องละทิง้ ระบบตลาดและการใช้กาำ ไร
เป็นปัจจัยหลักขั้นพื้นฐานในการจัดระเบียบเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกัน
ก็สร้างความเป็นไปได้ในการเสริมสร้างระบบที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
จนสามารถรับมือกับโรคระบาดในอนาคตและวิกฤติโลกร้อนทีก่ าำ ลังเกิดขึน้ ได้
อย่างยืดหยุ่น ทันเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น

คอลัมน์ “ก้าวทันโลก”

โดย ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
กรรมการ มพท. และ ประธานคณะทำางานฝ่ายวิชาการ
สมาคมข้าราขการอาวุโสแห่งประเทศไทย

โลกยุคปกติใหม่

หลังไวรัส
โควิด-๑๙

เมือ่ ไวรัสโควิด-๑๙ แพร่ระบาด จึงต้องกักตัวอยูบ่ า้ น ใช้เวลาว่าง ๆ
ศึกษานานาทัศนะเกี่ยวกับโลกยุคใหม่ นิวนอร์มอลของบรรดา
นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ คอลัมนิสต์จากสือ่ ต่าง ๆ หลายประเภท
พอจะประมวลสรุปเป็นตอน ๆ มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้
เริ่มจากผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์ Simon Mair
ทีเ่ ผยแพร่เป็นบทความลงใน THE CONVERSATION ก่อนเป็นรายแรก
Simon Mair นำาเสนอทัศนะทางเศรษฐศาสตร์ในโลกยุคปกติใหม่
น่าสนใจมาก เขาเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยน
วิธีคิด ให้หันมาเป็นมิตรกับสุขภาวะ ความมั่นคงในชีวิต คนเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ แทนทีจ่ ะคิดกันในกรอบคิดแบบระบบเศรษฐกิจ
เพื่อเศรษฐกิจเดิม ๆ ที่อาศัยกลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อสร้างรายได้สูงสุดในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยึดผลกำาไร
เป็นตัวเงินให้ได้มากที่สุด
เจ้าไวรัสร้ายโควิด-๑๙ เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือ
เป็นหลังมือ มนุษย์ไม่อาจที่จะใช้วิธีการสู้รบปราบปรามเอาชนะมันได้
แบบเดียวกับการจัดการเศรษฐกิจยามสงครามด้วยการขยายกำาลัง
การผลิต ตรงกันข้าม มันบังคับให้มนุษย์ตอ้ งเลือกวิธลี อ็ คดาวน์ ปิดเมือง
ปิดโรงงาน อยูก่ บั บ้านเฉย ๆ แต่มกี ารจ่ายเงินค่าตอบแทนในการดำารงชีพ
ค่าจ้างมิได้ถูกกำาหนดด้วยกลไกตลาด หรือผลิตภาพการผลิต
ของแรงงานเสมอไปอีกแล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูง ผลตอบแทนสูง ต้องถูกปิดกิจการลงไป ในขณะเดียวกัน
ก็เกิดมีระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ตั้งอยู่บนแนวคิดเศรษฐกิจเพื่อคน
เพิ่มภาระทางด้านสุขภาพ อนามัย การจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้น
กิจกรรมทางด้านบริการสังคมเหล่านี้ มิได้เกิดขึน้ จากกลไกตลาดทำาเงิน
หรือสร้างกำาไรได้ยาก เพราะกำาไรมาจากการเพิม่ ผลิตภาพของการผลิต
ด้วยการใช้คนจำานวนน้อย กิจกรรมทางด้านการดูแลสุขภาพต้องอาศัย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนจำานวนมาก จึงมีต้นทุนสูง ทำาให้ผลตอบแทน
น้อยกว่าการเพิ่มผลิตภาพ ในสาขาสุขภาพอนามัยจึงมักจะมี
อัตราตำ่ากว่าในสาขาอื่น ๆ ทำาให้ต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่า
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ดังนัน้ จะเห็นว่าโควิดก่อให้
เกิดแนวคิดใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ
ทีต่ า่ งไปจากเดิม เรามักจะคิดถึง
ระบบเศรษฐกิจที่มีการซื้อขาย
สินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้า
เพือ่ การบริโภค แต่มนั ไม่จาำ เป็นต้องเป็นเช่นนีเ้ สมอไป แท้ทจี่ ริงแล้วหัวใจหลัก
ของเศรษฐกิจ คงมิใช่แค่การแสวงหากำาไรให้ได้มากที่สุด แต่เป็นวิธีการ
ทีเ่ รานำาทรัพยากรมาใช้ เพือ่ แปลงออกมาเป็นสิง่ ทีจ่ าำ เป็นต่อการดำารงชีวติ
ที่มิใช่แค่การแสวงหาเงินหรือผลกำาไรให้ใด้มากที่สุด เช่น สุขภาพอนามัย
อากาศไร้มลพิษ สิทธิเสรีภาพ ความพอเพียง เสมอภาค เป็นธรรม
ความมั่นคงปลอดภัย หากหันมามองกันในมุมนี้ เราจะมองเห็นโอกาส
ในสภาวะปกติใหม่ที่จะมีชีวิตแตกต่างไปจากเดิม นั่นก็คือการผลิต
สิ่งต่าง ๆ ให้น้อยลง โดยไม่ต้องเพิ่มความทุกข์ยากกันมากขึ้น (แบบที่เคย
พูดกันว่า ยิง่ เศรษฐกิจดี สังคมก็ยงิ่ มีปญั หา การพัฒนาไม่ยงั่ ยืน) ซึง่ สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
ไวรัสโควิด-๑๙ ทำาให้หลักคิดที่ว่า คนต้องทำางาน สร้างผลผลิต
จึงจะมีรายได้ กลับกลายเป็นว่า คนมีความชอบธรรมที่จะดำารงชีวิต
อยู่ได้จากการกักตัวอยู่กับบ้าน และมีรายได้โดยไม่ต้องทำางาน นโยบาย
การทุ่มเทเงินงบประมาณด้วยการก่อหนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามทฤษฎี
ของ Keynes ที่เคยใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ผลหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒
แต่นำามาใช้ไม่ได้ผลสำาหรับกรณีวิกฤติโควิดนี้ เพราะยิ่งมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมากขี้น โรคก็ยิ่งระบาดควบคุมยากมากขึ้น การฟื้นฟู
เศรษฐกิจกับการควบคุมโรคมันเดินสวนทางกัน
ทั้งหมดนี้ นับว่าเป็นการสวนทางกับกระแสคิดหลัก การดำาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นความเชือ่ ว่า
กลไกตลาดและมูลค่าการแลกเปลี่ยนเป็นวิธีการดีที่สุดในการบริหาร
เศรษฐกิจและบริการต่าง ๆ ของรัฐ จึงถูกกดดันให้แปลงสภาพเข้าสู่ระบบ
(Í‹Ò¹µ‹ÍË¹ŒÒ ò)

บทความประจำาฉบับ

พื้นที่จัดการตนเอง
อบต.แว้ง จ.นราธิวาส
บทความนี้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่
ภายใต้การนำาของผูห้ ญิง จุฑามณี หามะ
หรือ กะนิง นายก อบต.หญิงคนแรก
ของตำาบลแว้ง อำาเภอแว้ง จังหวัด
นราธิวาส และยึดหลักปฏิบตั ขิ องศาสนา
อิสลามในการประสานความร่วมมือ
ในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนดำาเนินการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้สังคมของอิสลามิกชนที่มีข้อถกเถียงเรื่องบทบาทหน้าที่สตรี
ความเชื่อว่าผู้หญิงควรประกอบภารกิจในบ้านเรือนให้ดีครบถ้วน
เสียก่อนจะไปทำาอะไรอื่น และข้อจำากัดที่เคร่งครัดกว่าผู้ชาย
ทั้งการเข้าสถานที่ต่าง ๆ การแต่งกาย และการประกอบอาชีพ
การดำารงตำาแหน่งนายก อบต. ของกะนิง คือปรากฏการณ์ที่พบเห็น
ได้ยาก ไม่เพียงเป็นผู้นำาหญิงเท่านั้น เธอได้รับความไว้วางใจ
จากประชาชนให้ดูแลสารทุกข์สุกดิบของสมาชิกราว ๗,๒๐๐ คน
ในตำาบล ต่อเนื่องมายาวนาน ๓ สมัย รวมทั้งหมด ๑๖ ปี
จากตำ า บลห่ า งไกลแห่ ง หนึ่ ง ในแผนที่ ที่ เข้ า ไม่ ถึ ง โอกาส
นานั บ ประการ นายกฯ จุ ฑ ามณี ไ ด้ ย กระดั บ แว้ ง ให้ ก ลาย
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคม ที่ผู้นำาหลายตำาบล
ต้องขอแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นตัวอย่าง มีกลุ่มสังคมกลมเกลียว
แน่นแฟ้นแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างอาชีพให้ชาวบ้านลืมตา
อ้าปากได้ดว้ ยรอยยิม้ ในจังหวัดทีถ่ กู จัดอันดับให้มอี ตั ราความยากจน
สูงติด ๕ อันดับแรกของประเทศ และรวมพลังคนในชุมชนกัน
เพื่อฝ่าภัยครั้งแล้วครั้งเล่า รวมถึงภัยวิกฤตอย่าง COVID-19
ปูพื้นฐานตำาบลแว้ง
ตำาบลแว้งตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ภูเขาสูง แหล่งนำ้าธรรมชาติ
พรุแม่ตะแคง และฝายทดนำา้ บ้านกรือซออันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ
เป็นพื้นที่เก็บนำ้าที่อุดมสมบูรณ์และมีนาำ้ ใช้ได้ตลอดปี และอยู่ใกล้เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา–บาลา ที่มีทิวทัศน์งดงามและเป็นแหล่งชม
นกเงือกที่สำาคัญของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ ๕๖.๔๑ ตร.กม.
แบ่งเป็น ๗ หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด ๑,๕๐๑ ครัวเรือน ๗,๒๕๑ คน
เป็นหญิงและชายอย่างละครึ่ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
อาชีพหลักของชุมชน ได้แก่ การเกษตร และรับจ้างทั่วไป รายได้
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เฉลี่ย ๔๙,๓๖๘. บาทต่อคนต่อปี ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกัน
ประกอบอาชีพ อาทิ กลุ่ม SML กลุ่มปักจักรวานีตา กลุ่มสตรี
สร้ า งสุ ข เสริ ม รายได้ กลุ่ ม ชาเจ๊ ะ เหม เอสแอนเอสโฮมเสตย์
และกลุ่มทางสังคมที่ช่วยเหลือกัน เช่น กลุ่มเยาวชนสร้างสุขกำาลังสาม
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสวัสดิการชุมชน
ตำาบลแว้ง กลุ่มจัดการกูโบร์ เป็นต้น
อีกทั้งมีกองทุนที่ดูแลสวัสดิการและช่วยเหลือกันตั้งแต่เกิดจนตาย
ของคนในชุมชน อาทิ กองทุนเงินออมในโรงเรียนผูส้ งู อายุ กองทุนกีรออาตี
ชุมชนตำาบลแว้ง กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ กองทุนจัดการกูโบร์ กองทุน
ชาวนา กองทุนเพื่อเด็กกำาพร้า ทั้งนี้ ชุมชนมีการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีมาอย่างยาวนานตามหลักศาสนาอิสลามที่เคร่งครัด ได้แก่
ประเพณีเข้าสุนัตหมู่ (การขลิบอวัยวะเพศชาย) ประเพณีเมาลิด
วันกวนอาซูรอ ลงแขกเกี่ยวข้าว และการทำาขนมตูปะ (ขนมที่ใช้
ในวั น ออกจากการถื อ ศี ล อด) รวมถึ ง ผู้ ค นนิ ย มพบปะกั น ที่ มั ส ยิ ด
และร้านนำ้าชาในตอนเช้าและเย็น
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เมือ่ รับตำาแหน่งอันท้าทาย นายกฯ จุฑามณีเลือกจัดวางให้อยูล่ าำ ดับ
ความสำาคัญแรก ๆ คือ การรวมกลุ่มชุมชนให้เข้มแข็ง เพราะมองว่าแว้ง
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่องพอสมควร แต่ยังขาด
การร่วมมือกันของผูค้ นเพือ่ แก้ปญ
ั หาอย่างยัง่ ยืน และส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น
เพือ่ ให้การดำาเนินงานตอบโจทย์ชมุ ชนอย่างแท้จริง นายกฯ ร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) วิจัยและจัดเก็บข้อมูลของชุมชนอย่างละเอียด ทำาให้เห็น
ปัญหา ชีวติ ความเป็นอยูข่ องชุมชนแต่ละกลุม่ จริง ๆ เช่น กลุม่ ชุมชนดัง้ เดิม
มีการทำางานที่ผูกพันกับหลักปฏิบัติทางศาสนา จากบริบทสังคมที่มี
ชาวมุสลิมและมุสิลิมะฮ์มากถึงร้อยละ ๙๕ ได้เชิญชวนผู้นำาทางศาสนา
ที่ ผู้ ค นนั บ ถื อ อย่ า งโต๊ ะ อิ ห ม่ า มเข้ า มามี บ ทบาทช่ ว ยรวมมวลชน
และแปลงมัสยิดเป็นศูนย์กลางจัดกระบวนการมีสว่ นร่วมอย่าง ‘สภาซูรอ’
สำาหรับรับฟังปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน
ข้อมูลจากพื้นที่ได้นำามาพัฒนากลายเป็นระบบสวัสดิการ กองทุน
และนโยบายต่าง ๆ ที่คำานึงถึงคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเงื่อนไขชีวิต
โดยไม่หลงลืมกลุ่มคนเปราะบางใด เช่น กองทุนซารีกัตมาตี ที่ชวนคน
มาบริ จ าคเข้ า กองทุ น กลาง เพื่ อ นำ า ไปช่ ว ยเหลื อ

กลับมาที่รากฐาน

ค่าทำาศพคนละ ๕,๐๐๐ บาท แบบไร้ดอกเบี้ยตามหลักอิสลาม
ให้แก่ครอบครัวที่ต้องการ อีกทั้งกองทุนอัลอัยตามเพื่อเด็กกำาพร้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนผู้สูงอายุที่ไม่เพียงแต่เบิกจ่าย
เบี้ยผู้สูงอายุและทำากิจกรรมทั่วไป แต่ปฏิบัติตามหลัก ๕ อ. คือ อาหาร
อาชีพ ออกกำาลังกาย อาสา และออมทรัพย์ มีการชวนกันเก็บเงิน
ร่วมกับเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนานทุกสัปดาห์เพื่อเก็บไว้ใช้ตามฝัน
วัยเก๋า ให้ความรู้ด้านสุขภาพและการประกอบอาชีพ มีอาสาสมัคร
คอยดูแลเยี่ยมเยียน ไม่ต้องเหงาอยู่บ้านเพียงลำาพัง ส่วนอีกพื้นที่
สำาคัญสุดคลาสสิกคือร้านนำ้าชาและสภากาแฟ ถูกนำามาเป็นแหล่ง
รวมพลที่ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและระดมความคิดเห็น สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม
สร้างคนรุ่นใหม่

เมื่อชุมชนร่วมมือกันอย่างดี คนรุ่นใหม่ก็เกิดแรงบันดาลใจ
อยากช่วยกันขับเคลือ่ นไปข้างหน้าผ่านการเลือกใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์
โดย อบต. สนับสนุนเยาวชนอย่างเต็มที่ ทำาให้คนรุน่ ใหม่รสู้ กึ ว่าตัวเอง
เป็นเจ้าของพื้นที่ เกิดกลุ่มอย่าง “เยาวชนสร้างสุขกำาลังสาม”
รวมตัวกันเพื่อทำางานจิตอาสา จัดค่ายและกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้คน และเกิดการพัฒนาเป็นกลุ่มอื่น ๆ ต่อยอด เช่น “กลุ่มกุมปัง”
ทำางานด้านศิลปวัฒนธรรม ฝึกหัดและเล่นดนตรีด้วยกัน จนเกิด
เป็นรายได้ที่นำามาจัดสรรให้สมาชิก การจัดตั้งกองทุนใหม่ ๆ ที่ดูแล
จัดการตัวเองในหมู่บ้าน อันเป็นหลักประกันที่ทำาให้เกิดความมั่นคง
มากขึ้น
เห็นได้ว่าการทำางานของ อบต.แว้ง ได้นึกถึงคนทุกฝ่าย ชุมชน
ชาวแว้งจึงมั่นใจว่าตัวเองจะได้รับการดูแล ตั้งแต่เกิดจนสิ้นใจ
และมีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการเปลีย่ นแปลงสังคมของพวกเขา
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อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้นำาชุมชนทุกคนต้องทำาการบ้านอย่างหนัก
แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
ให้มีรายได้ยั่งยืน ที่แว้ง อาชีพหลักเดิมของชุมชนคือเกษตรกรรม
การทำานา แต่ราว ๑๐ กว่าปีก่อน ชาวบ้านหันไปผลิตและรับจ้าง
กรีดยางพาราเพราะผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป
ราคายางตกตำ่ า ลงถึ ง ขั้ น วิ ก ฤต นายกฯ จุ ฑ ามณี จำ า เป็ น
ต้องหาทางออกใหม่ให้แก่ชุมชน คือการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน
ส่งเสริมการลดรายจ่ายให้พอดีกับตัวเอง ผลักดันให้ปลูกพืชผัก
สวนครัวที่ปลอดภัยไว้กินเอง รวมถึงสนับสนุนโรงเรียนชาวนา
และฟื้ น ฟู น าร้ า งให้ ค นกลั บ มาดู แ ลนาข้ า ว เน้ น ยำ้ า การปลู ก
แบบเกษตรอินทรีย์ ให้คนปลูกสิ่งที่ตัวเองจะกล้ากิน และช่วยส่งเสริม
ให้ อ นุ รั ก ษ์ ๒ พั น ธุ์ ข้ า วท้ อ งถิ่ น อย่ า งชื อ รี บู กั น ตั ง และมะจานู
ช่วยสร้างรายได้ พร้อมเกิดความมั่นคงทางอาหารที่เป็นเสมือน
ภู มิ คุ้ ม กั น ของชุ ม ชน เมื่ อ เกิ ด นำ้ า ท่ ว มช่ ว งที่ ฝ นตกชุ ก เป็ น พิ เ ศษ
๓-๔ เดือนในจังหวัด ชาวบ้านยังมีข้าวเก็บไว้กินเอง วัตถุดิบที่ได้
จากการหันมาทำาเกษตรยังสามารถนำาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นต่อ
อาทิ ขนมนีเล็งที่ทำาจากใบเหลียง สูตรลับของกลุ่มสตรีสร้างสุข
เสริมรายได้ และชาเจ๊ะเหมที่ขึ้นชื่อและหาได้เพียงที่นราธิวาส ถือเป็น
การสร้างเอกลักษณ์ให้ท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนอีกหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่ม
ส้มโชกุน ปุ๋ยอินทรีย์ อนาซีดกุมปัง เสน่ห์แห่งศรัทธา ที่นำาดนตรี
มาเป็ น สื่ อ การสอนศาสนาของเยาวชนและจั ด เป็ น งานแสดง
กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ ๆ จากสิ่งเดิมที่พอมีอยู่ ที่ทำาให้คุณภาพชีวิต
ชาวแว้งดีขึ้น
นายกฯ จุ ฑ ามณี เคยเน้ น การสนั บ สนุ น งบประมาณ
ให้ ล องทำ า ไปก่ อ น แต่ ป รากฏว่ า ไม่ ยั่ ง ยื น เพราะไม่ ไ ด้ ม าจาก
ความสมัครใจ ต้องลงไปคุยว่ารักที่จะทำาสิ่งนี้จริงไหม และกระตุ้น
ให้รู้สึกว่าอยากทำาให้สำาเร็จ
ชนะภัยแว้ง
เมื่ อ ปี ๒๕๖๓ การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -๑๙ ทำ าให้ แว้ ง
เป็นพื้นที่สีแดง ประสบการณ์การรวมกลุ่มที่เหนียวแน่น ทั้งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและจิตอาสา เช่น ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. เพื่อรับมือกับ
ภัยต่าง ๆ ช่วยให้พวกเขารู้จักมักคุ้นและประสานงานกันเพื่อรับมือ
วิกฤต แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและข้าวสาร เปิดห้องประชุมของตำาบล
ให้กลายเป็นสถานที่กักกันผู้ป่วย และติดตั้งนวัตกรรมอ่างล้างมือ
แบบใช้เท้ากดอย่างรวดเร็ว
นายกฯ จุฑามณี ยืนยันว่าจะผ่านวิกฤตไปไม่ได้เลย หากไม่ได้
รับความช่วยเหลือของชุมชนที่ร่วมปลูกฝังกันมาเป็นเวลานาน

พร้อมทำางาน มีหัวใจจิตอาสา ไม่เห็นแก่ตัว พอร่วมมือกันแล้ว ปัญหาก็ไม่หนักหนา
แก้ได้ทุกอย่างที่เข้ามา ไม่มีอะไรน่ากลัว ถ้าคนมีความรู้และคุณธรรม
นำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กล่าวได้วา่ พืน้ ทีจ่ ดั การตนเอง อบต.แว้ง ได้มกี ารนำาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกระบวนการพัฒนาชุมชน ด้วยการระเบิดจากข้างใน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในกิจกรรมที่มาจากความต้องการของชุมชน รักที่จะทำาให้สำาเร็จ มีความพอประประมาณ
โดยการพัฒนาบนฐานทรัพยากรของตนเอง/ชุมชน ความมีเหตุผล จากการส่งเสริม
การลดรายจ่ า ยให้ พ อดี กั บ ตั ว เอง ทำ า การเกษตรที่ ป ลอดภั ย การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ด้วยการสร้างระบบสวัสดิการและกองทุน โดยคำานึงถึงคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเงื่อนไขชีวิต
ไม่หลงลืมกลุ่มคนเปราะบางใด ๆ ความรู้ ใช้ข้อมูลชุมชนในการวางแผนพัฒนาพื้นที่
คุณธรรม ให้ความช่วยเหลือคนทุกกลุ่มวัยของชุมชนที่ร่วมปลูกฝังกันมาเป็นเวลานาน
พร้อมทำางาน มีหัวใจจิตอาสา และไม่เห็นแก่ตัว
ผลจากการพัฒนาชุมชนแว้งมากว่า ๑๖ ปี ทำาให้ชุมชนมีความก้าวหน้ามากขึ้น
คนในชุมชนได้รับการดูแลทั้งด้านรายได้ สุขภาพ สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
นำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหลายมิติ ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ชุมชนแว้งมีกลุ่มอาชีพ
ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจหลากหลายกลุ่ม ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ได้แก่ กลุ่มชาเจ๊ะเหม
กลุ่มส้มโชกุน กลุ่มโรงเรียนชาวนา กลุ่มปักจักรวานีตา กลุ่มอนาซีดกุมปัง ที่นำาดนตรี
มาเป็นสื่อในการสอนศาสนา และรับงานแสดงในงานพิธีต่าง ๆ อันเป็นการสร้างรายได้
สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสในการมีงานทำาของคนในชุมชน
เป้าหมายที่ ๓ การมีสขุ ภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี อบต. และชุมชนร่วมกันสร้างระบบ
สวัสดิการทีด่ แี ละพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในตำาบลแว้ง ด้วยการตัง้ กองทุนต่าง ๆ ขึน้ มาดูแล
คนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนยากจน เช่น กองทุนซารีกัตมาตี กองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบล
แว้ง เป็นต้น การทำาเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ และปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้กินเอง
เป้าหมายที่ ๕ การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ และเป้าหมายที่ ๘ การส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนแว้ง จนเกิดเป็นกลุม่ อาชีพทีส่ าำ คัญ เช่น กลุม่ ปักจักรวานีตา ผลิตสินค้าชุมชน
ระดับ OTOP ๕ ดาว กลุม่ สตรีแม่บา้ นอาหารไทย กลุม่ ชาเจ๊ะเหม กลุม่ ปลูกชาอัสสัม เป็นต้น
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และนางสาวจุฑามณี หามะ ได้รับความไว้วางใจ
ให้เป็นผู้นำาหญิงคนแรกที่ดำารงตำาแหน่ง นายกฯ
อบต. แว้ง มานานถึง ๓ สมัย
เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน อบต.แว้ง ประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกและภายในพืน้ ที่ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ให้เข้ามาร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนิน
งานในพื้นที่ อาทิ สำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ สำานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
เทศบาลตำาบลปริก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล
บทสรุปส่งท้าย
ตลอดระยะเวลา ๑๖ ปี ตั้งแต่นายกฯ
จุฑามณี เข้ามารับตำาแหน่ง ได้สร้างทีมงาน อบต.
ให้เข้มแข็ง มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างคนทุกกลุ่มวัยให้มีจิตใจ
เอื้ออาทรและสามารถดำารงชีวิตได้ตามอัตภาพ
ของตนเอง โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กองทุน
สวัสดิการและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
โรงเรียนผู้สูงอายุ และสนับสนุนเยาวชนให้มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ จนเกิดการพัฒนา
ต่ อ ยอดเป็ น กลุ่ ม อื่ น ๆ ตามลำ า ดั บ รวมทั้ ง
ได้สร้างสายใยระหว่างคนในชุมชนเป็นอย่างดี
นับว่าเป็นการวางรากฐานที่เข้มแข็งในการสร้าง
ชุมชนแว้งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ต่อไป

หมุดหมายแผนฯ ๑๓

๑๓

(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบการพัฒนาประเทศ ในช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ต่อมาพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้ระบุให้ยังคงใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขณะนี้
เหลือเวลาอีกปีกว่า ๆ จะสิน้ สุดการใช้แผนดังกล่าวแล้ว และอยูร่ ะหว่าง
กระบวนการจัดทำาแผนที่จะใช้เวลาประมาณ ๒ ปี นับตั้งแต่
การยกร่างกรอบ การระดมความเห็นเพือ่ การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ทั้งประเทศ การปรับปรุงร่างแผน การนำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา และการนำาขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
สศช. ได้ยก (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖๒๕๗๐) และได้รบั ฟังความเห็นแล้ว และนำาเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีสาระสำาคัญ
ดังนี้
๑. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
ประกอบด้วย ๑๐ ประเด็น ได้แก่
(๑) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โลกกำาลังเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยี
ดิจิทัลจะมีความซับซ้อนและ
ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น
(๒) การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากร โครงสร้างประชากร
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ของโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวัยแรงงาน
ที่ ล ดลง (๓) การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพและการรั ก ษาพยาบาล
มีความต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจากปัญหาของโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) และอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการนำา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการให้บริการสาธารณสุข (๔) การขยายตัว
ของความเป็นเมือง ความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
คาดว่าภายใน ๓๐ ปี ประชากรถึงร้อยละ ๗๐ ของโลกจะอยูใ่ นเขตเมือง
และมีการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองมากขึ้น
(๕) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ในอดีต
(๖) ความพยายามระดั บ โลก
ในการลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจก หลายประเทศได้ ตั้ ง
เป้ า หมายที่ จ ะบรรลุ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๙๓-๒๖๐๓ (๗) พลังงาน
หมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า การลงทุน
ในพลั ง งานหมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
ทั่วโลก และเร่งการคิดค้นและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (๘) แนวโน้ม
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ขัว้ อำานาจใหม่เช่นจีนกับขัว้ อำานาจ
เดิมอย่างสหรัฐอเมริกา อาจก่อให้เกิดการดำาเนินมาตรการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ และภาพรวมการค้าของโลกได้รับ
ผลกระทบ (๙) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม
ลักษณะนิสัยของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย ที่ต้องการค้นหาโอกาส

และความท้าทายใหม่ ๆ และเน้นความสมดุลระหว่างการทำางานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้อัตราการย้ายถิ่นและการย้ายงานสูงขึ้น
และอัตราการเกิดจะน้อยลง และ (๑๐) อนาคตของงานและพฤติกรรมการดำารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป งานบางประเภทจะเลือนหายไป
และเกิดงานประเภทใหม่ขึ้นมาทดแทน รวมทั้งแรงงานที่มีทักษะความสามารถเฉพาะด้านเทคโนโลยีจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น
๒. โอกาสและความเสี่ยงที่สำาคัญ
ได้ดังนี้

จากการวิเคราะห์สถานะของประเทศและผลจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถสรุปโอกาสและความเสี่ยงที่สำาคัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ความมั่นคง

โอกาส

ความเสี่ยง

- การใช้ Big Data เพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คาม - การถูกโจมตีทางไซเบอร์สูงขึ้น
ทางความมั่นคง
- ภัยพิบัติและสาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรุนแรงขึ้น
- การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้โปร่งใสและ
เข้าถึงง่าย
- การเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ

ความสามารถในการ - การสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมและบริการ - ผลิตภาพการผลิตรวมลดลง
แข่งขัน
ทางการแพทย์
- การพึง่ พิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศสูงขึน้
- การสร้างรายได้จากบริการโลจิสติกส์
- SMEs สูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน
- ภาคเกษตรมีความสามารถในการผลิตลดลง
- ภาคการท่องเที่ยวไม่สามารถฟื้นตัวและปรับตัว
ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป
- อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลไม่สามารถพัฒนาได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
- อุตสาหกรรมยานยนต์สูญเสียส่วนแบ่งในตลาดโลก
การพัฒนาและ
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม - การขาดแคลนแรงงานทักษะสูง
ด้วยเทคโนโลยี
- ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาและการฝึกอบรม
เสริมสร้างศักยภาพ
- การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การขาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills)
ทรัพยากรมนุษย์
และค่านิยมวัฒนธรรมที่เหมาะสม
การสร้างโอกาส
- การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
และความเสมอภาค - การลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า
ทางสังคม

-

คนจนขยับสถานะได้ยากขึ้น
การเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมลำ้า
การขยายตัวของแรงงานนอกระบบ
ความยั่งยืนทางการคลังของระบบความคุ้มครองทางสังคม

การสร้างการเติบโต การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ - ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มความถี่และความรุนแรง
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็น ทางอากาศ ด้วยพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี - ปริมาณขยะและนำ้าเสียที่ไม่สามารถจัดการได้ จะมีปริมาณ
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชีวภาพ
เพิ่มสูงขึ้น
- ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมมากขึ้น
การปรับสมดุลและ การปรับใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ - ความไม่ยั่งยืนทางการคลัง
พัฒนาระบบบริหาร
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบทีล่ า้ สมัยเพิม่ สูงขึน้
จัดการภาครัฐ
- โครงสร้างภาครัฐขัดขวางการพัฒนาและไม่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
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๒.๒

๒.๑

๒.๓ คนมี

๑.๓

๓.๑

๒.

๓.

๑.๒

๓.๓

๑.

๑.๑

๓.๒

๕.
๕.๑

๔.๓

๔.

๕.๒
๕.๓

๔.๒

๔.๑

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

เป้าหมายหลักที่ ๔ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
ปัญหามลพิษทีส่ าำ คัญได้รบั การจัดการด้วยวิธกี ารทีย่ ง่ั ยืน โดยเฉพาะ
มลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางนำ้า และการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้มลดลง เพือ่ มุง่ สูก่ ารปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะยาว
เป้าหมายหลักที่ ๕ การเสริมสร้างความสามารถ
ของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถ
ในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
ในอนาคต โดยเฉพาะการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยจากโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์
ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อ
การเปลีย่ นแปลงสูด่ จิ ทิ ลั และโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
๔. หมุดหมายการพัฒนา

กรอบการพั ฒ นาประเทศในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓
มีจุดประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก
และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่สูงขึ้น และคำานึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้กำาหนดเป้าหมาย
หลักและขอบเขตของเป้าหมายหลัก ใน ๕ ด้าน ดังนี้
เป้าหมายหลักที่ ๑ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม โดยภาคการผลิตและบริการที่สำาคัญได้รับการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
เทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจท้องถิน่
และผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของ
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย และประเทศไทยมีระบบนิเวศ
ที่ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมายหลักที่ ๒ การพัฒนาคนสำาหรับโลกยุคใหม่
โดยพัฒนาคนไทยให้มที กั ษะทีจ่ าำ เป็นสำาหรับโลกยุคใหม่และมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม คนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และคนไทยมีหลักประกันและได้รับความคุ้มครอง
ทางสังคมที่ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต
เป้ า หมายหลั ก ที่ ๓ การมุ่ ง สู่ สั ง คมแห่ ง โอกาสและ
ความเป็นธรรม ให้ความสำาคัญกับการลดความเหลือ่ มลำา้ ทัง้ ในเชิงรายได้
ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ กลุ่มเปราะบาง
และผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น
และประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
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เพื่อให้การถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่การขับเคลื่อน
ที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) และ
เอื้อให้เกิดการทำางานร่วมกันของหลายหน่วยงานและภาคส่วน
ในการผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
กำาหนดหมุดหมายการพัฒนา (Milestones) ที่บ่งบอกถึง
สิง่ ทีป่ ระเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุง่ หวังจะ ‘มี’ หรือต้องการ
จะ ‘ขจัด’ ซึ่งแต่ละหมุดหมายสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลัก
ได้มากกว่าหนึ่งด้าน และบูรณาการได้หลากหลายมิติ โดยมี
หมุดหมาย ๑๓ ประการ ประกอบด้วย

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชัน้ นำาด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรู ป มู ล ค่ า สู ง โดยพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูป้ ระกอบการเกษตรแปรรูป
ในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ ในปรับปรุงการผลิต
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผลผลิต และเพิม่ ศักยภาพทางการตลาด ยกระดับ
กระบวนการผลิตทางการเกษตรและการจัดการด้านโลจิสติกส์
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
ในระดับสากล และเชือ่ มโยงภาคเกษตรกับภาคการผลิตเป้าหมายอืน่
โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ ว และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและ
ความยัง่ ยืน ส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ควบคูก่ บั การรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว
เสริมสร้างความสามารถของภาคการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ และเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมและบริการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของไทย
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการในการวางแผน
และออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นผู้นำาด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน
โดยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน ทัง้ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและปรับทักษะแรงงาน การบริหารจัดการ
ซากแบตเตอรี่และซากรถยนต์ รวมถึงการปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่ง
และระบบพลังงานให้เหมาะสมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนมีมาตรการ
รองรับผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ และการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจน
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
ให้ความสำาคัญกับการยกระดับคุณภาพและขยายศักยภาพการให้บริการของระบบ
สาธารณสุขของไทย รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มี
การกระจายตัวอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ในด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย และพัฒนาความสามารถของระบบบริการ
สุขภาพในการรับมือกับโรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่สำาคัญของภูมิภาค โดยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจสำาคัญในประเทศ
กับโครงข่ายเส้นทางโลจิสติกส์ของอาเซียนได้อย่างไร้รอยต่อ ปรับปรุงระบบ
การให้บริการและกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และขยาย
ความร่วมมือและความตกลงทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงอำานวย
ความสะดวกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติ และฐานข้อมูลขนาดใหญ่
พร้อมทั้งกำาหนดกลไกการจัดสรรประโยชน์ให้ทั่วถึงคนไทยทุกคน
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจทิ ลั และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะของอาเซียน มุง่ เน้นพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ทัง้ ซอฟท์แวร์
และดิจิทัลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อม
ที่ ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นดิ จิ ทั ล และการดำ า เนิ น ชี วิ ต ของประชาชน
และสร้างความสามารถในการป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ รวมทั้งป้องกันและควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
ซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง
มี ศั ก ยภาพสู ง และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ด้ ว ยการ
ส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ ปิดกว้างและเป็นธรรม สนับสนุนให้
SMEs ใช้ประโยชน์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพตลอดกระบวนการอย่างต่อเนือ่ ง
ให้สามารถปรับตัวสูธ่ รุ กิจทีม่ แี นวโน้มความต้องการมากขึน้
ในอนาคต และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ และสนับสนุน
ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำาคัญ
กับการยกระดับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งมุ่งสู่การเป็น
เมืองอัจฉริยะที่เอื้อต่อการดำาเนินวิถีชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการค้า
การลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับ
คุณภาพของบริการสาธารณะ การจัดระเบียบผังเมือง
และพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย ตลอดจน
การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และชุมชนให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคน
ในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุน่ ลดลง
และคนไทยทุกคนมีความคุม้ ครองทางสังคมทีเ่ พียงพอ
เหมาะสม ด้ ว ยการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศในการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า
และฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ สามารถระบุกลุม่ เป้าหมาย
ปัญหา ความจำาเป็น และความต้องการได้แบบเจาะจง
และตรงจุด นโยบายการเงินการคลังและกฎหมาย
ที่ส่งเสริมการกระจายรายได้ การส่งเสริมการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัล
และเข้าถึงการศึกษาระดับทีส่ งู กว่าการศึกษาภาคบังคับ
พร้อมทัง้ พัฒนาระบบความคุม้ ครองทางสังคมให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับบริบทชีวิตและรูปแบบการทำางาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป บนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตำ่า
โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับการจัดการ
ที่ถูกต้องในการนำาขยะ นำ้าเสีย และวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียน
ใช้ประโยชน์ใหม่ ผลักดันให้มีการนำาพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก
ในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่ยั่งยืน
ที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตำ่าตลอดกระบวนการผลิต
หมุ ด หมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ ย งและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดการให้พื้นที่
ทีป่ ระสบภัยซำา้ ซาก และมีแนวโน้มจะเผชิญกับผลกระทบทีร่ นุ แรง จากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศให้มีความเสี่ยงลดลง การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นนำ้า ป่าชายเลน
และพื้นที่ชุ่มนำ้า และส่งเสริมการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ในระยะยาว ในการวางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของระบบการจัดการภัยในทุกระดับ ตัง้ แต่การคาดการณ์ การเตือนภัย การเผชิญเหตุ
และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกาำ ลังคนสมรรถนะสูง มุง่ เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะทีจ่ าำ เป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน ทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพระบบการศึกษา
ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันทั้งภายในประเทศและระดับสากล พัฒนาระบบ
และกลไกการฝึกอบรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จัดทำาระบบฐานข้อมูลด้านกำาลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เสริมสร้างสถาบันทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำาคัญ
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน โดยการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐให้มคี วามยืดหยุน่ คล่องตัว เปิดกว้าง และบูรณาการและเชือ่ มโยง
การทำางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ
รวมทั้งนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนาระบบข้อมูล
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาการทุจริต และปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ
ให้ทนั สมัย ไม่ซาำ้ ซ้อน ลดอุปสรรค และมีการบังคับใช้ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจน
กระจายอำานาจและส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนให้มสี ว่ นร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบ และพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

11

การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
แผนแต่ละด้าน
สศช. ได้นำาผลจากการระดมความเห็น
(ร่าง) กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทั้งหมด
เสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่ อ ต้ น เดื อ นมิ ถุ น ายน และภายหลั ง จาก
ได้ปรับความเห็นแล้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ยกร่างแผนฯ ๑๓ ตามประเด็นในแต่ละหมุดหมาย
จำานวน ๑๓ คณะ เพื่อจัดทำารายละเอียด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ของแผนฯ ๑๓ ซึง่ ขณะนี้
อยู่ระหว่างดำาเนินการ
การดำาเนินงานระยะต่อไป
คณะกรรมการยกร่างแผนฯ แต่ละด้าน
จะจัดทำาร่างยุทธศาสตร์แผนฯ ๑๓ และนำาเสนอ
สภาพั ฒ นาฯ ประมาณเดื อ นกรกฎาคมพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยในช่วงเดือนกันยายน
กำาหนดจัดการประชุมประจำาปีของ สศช.
เพือ่ เสนอร่างแผนฯ ๑๓ เบือ้ งต้นต่อสาธารณชน
และจัดประชุมระดมความเห็นเพื่อปรับปรุง
ร่างแผนฯ ๑๓ ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๔มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากนั้น จะดำาเนินการ
ตามขั้ น ตอนที่ กำ า หนด จนประกาศใช้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ภายในเดือนตุลาคม
๒๕๖๕ ต่อไป

ทิศทางอนาคต

ประเทศไทย

พลังร่วมประสานและเชื่อมโยง
การขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่
จุดเริ่มต้น
เวที “ทิศทางอนาคตประเทศไทย” เกิดขึ้นจากข้อเสนอ
ของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มู ลนิ ธิพัฒ นาไท ในการประชุม มูล นิธิ พัฒนาไท เมื่ อวั นที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เสนอว่า ปัจจุบันมีระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะ
มาช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในระดั บ พื้ น ที่ และสานพลั ง ของทุ ก ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการ
โดยมี น ายอำ า เภอสนั บ สนุ น การดำ า เนิ น งานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) จึงควรให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาพื้นที่ที่มีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนา โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน กลุ่ ม Young Entrepreneur ที่ เ ป็ น ลู ก หลาน
นั ก ธุ ร กิ จ และคนรุ่ น ใหม่ และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะทำ า ประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิ
พัฒนาไท (มพท.) ควรเป็นกลไกหลักในการประสานการทำางาน
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า (พป.) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) และมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เพือ่ ร่วมกันกำาหนด
ประเด็น แนวทางการทำางาน และเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่
หรือเชิงประเด็น ทั้งระดับจังหวัด อำาเภอ หรือตำาบล และแก้ไขปัญหา
ในระดับพืน้ ทีท่ เี่ ป็นรูปธรรม นำาไปสูก่ ารกำาหนดเป็นนโยบายทีส่ อดคล้อง
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กับกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ทีม่ วี ฒุ อิ าสาฯ เป็นข้อต่อ (Node)
ที่สำาคัญในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน
มีจดุ เด่นทีแ่ ตกต่างกัน สามารถนำาความเชีย่ วชาญมาผสมผสาน
กันได้อย่างลงตัว

ต่อมา ได้มีการประชุมร่วมกันของ ๔ ภาคีหลัก เมื่อวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจง หารือรูปแบบ/แนวทาง และ
ประเด็นการจัดเวที มีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
เป็นประธาน โดยให้ ๔ หน่วยงานหลักเป็นฝ่ายเลขานุการร่วม
(Joint Secretariat) ทำาหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการ จัดทำาวาระ
การประชุม กำาหนดประเด็นที่สำาคัญในการประชุม สนับสนุน
ข้อมูล และวางแผนการทำางาน/ขับเคลือ่ นแต่ละประเด็นให้สาำ เร็จ
หรือสัมฤทธิศาสตร์ ที่นำาไปสู่การกำาหนดเป็นนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรม ทัง้ นี้ ในการจัดเวทีแต่ละครัง้ ให้เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ภาคเอกชน
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมด้วย

รวมพลเตรียมจัดประชุม
เมื่อทุกฝ่ายเข้าใจจุดประสงค์ของงานดีแล้ว จึงนัดรวมพล
ประชุมเตรียมการครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ข้อตกลง
ร่วมกันถึงจุดมุ่งหมายให้เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทยเป็นเวที
Think do tank คือ คิดและทำาให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง
ในการทำางาน และขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย รูปแบบ
การจั ด เวที เป็ น แบบ Hybrid ทั้ ง Onsite ในห้ อ งประชุ ม
และ Online จากทางไกล ให้สามารถสื่อสารกันได้ทั้ง ๒ ทาง
มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละประมาณ ๓๐ - ๔๐ คน และกำาหนด
ประเด็นการพูดคุยในแต่ละเวทีแบบกว้าง ๆ ไว้ก่อน โดยเวทีครั้งแรก
เป็นประเด็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และเติ ม เต็ ม กรอบการพั ฒ นา
ประเทศให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กำาหนดจัดวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔ มี สศช. และ มพท. เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ ๒
เป็นประเด็นการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วมการพัฒนา
เชิงพื้นที่ มี พป. เป็นเจ้าภาพ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓
ประเด็นเกีย่ วกับระบบสุขภาพหรือการมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชน
คนรุ่นใหม่ มี สช. เป็นเจ้าภาพ ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
และครัง้ ที่ ๔ เป็นการต่อยอดการจัดเวทีทผี่ า่ นมา ทีเ่ ป็นประเด็นสำาคัญ
หรือประเด็นหลักของประเทศ (Big Issue) ที่นำาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
อย่างเป็นรูปธรรม
เริ่มเวทีแรกเรื่อง ร่างกรอบแผนฯ ๑๓
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดที่ สศช.

การจัดเวทีครั้งแรก ประเด็น “ร่างกรอบแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๓” คณะทำางานร่วม ๔ องค์กรหลักได้เตรียมประเด็นนำาเสนอ
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และบริหารจัดการ
เพือ่ ให้การจัดเวทีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคำานึงถึงความปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจาก ๔ องค์กรหลัก
ได้แก่ พป. สช. มสช. และ สศช. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นักวิชาการ
และสื่อมวลชน

13

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ
มูลนิธิพัฒนาไท กล่าวว่า ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ประเวศ วะสี มีดำาริให้จัดเวที
ทิศทางอนาคตประเทศไทย เพือ่ ให้ ๔ องค์กร
ภาคีการพัฒนาค้นหาและขับเคลือ่ นประเด็น
ร่วมที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศ ที่นำาไปสู่
การขยายผลและเสนอเป็นนโยบายต่อไป
จากนั้ น นางสาวจิ น างค์ กู ร
โรจนนั น ต์ รองเลขาธิ ก าร สศช.
และเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ พั ฒ นาไท
ได้นำาเสนอ (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๓ ประกอบด้วย แนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงระดับโลก สถานะของประเทศ
และผลจากการเปลี่ ย นแปลง โอกาสและความเสี่ ย งสำ า คั ญ
และกรอบแผนพัฒนา ๕ เป้าหมายหลัก ๑๓ หมุดหมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่ง สศช. ได้ยกร่างกรอบแผนฯ ๑๓
และอยู่ระหว่างการจัดระดมความคิดเห็นใน ๑๘ กลุ่มจังหวัด
ทัว่ ประเทศ เพือ่ รวบรวมความเห็นต่าง ๆ นำาไปประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแผนให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งกว้ า งขวาง
และหลากหลายประเด็น อาทิ
๑. ภาพรวม ควรจัดลำาดับและชีป้ ระเด็นสำาคัญในการพัฒนา
ทีส่ ามารถนำาไปสูเ่ ป้าหมายใหญ่หรือการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างได้
การจัดวางกรอบแนวคิดและระยะเวลาให้ถกู ต้อง ควรนำายุทธศาสตร์
มาทำาเป็นตารางเชื่อมโยงกับเป้าหมายทั้ง ๖ ด้าน และกำาหนดคุณค่า
ในแต่ละด้าน ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย
ที่เป็นเป้าหมายสำาคัญในการได้รับผลลัพธ์จากการพัฒนาประเทศ
เน้นพัฒนาศักยภาพคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ซื่ อ สั ต ย์ และมี จิ ต อาสา ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
และการเรียนรู้ ควรคาดการณ์หรือจัดทำาแผนงาน/โครงการ
เพื่อชี้ประเด็นการพัฒนาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นที่นำาไป
สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และการแก้ไขกฎ กติกา ให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศ
๒. กระบวนการจัดทำาแผน ต้องทำาให้คนไทยทั้งประเทศ
เกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของแผนร่วมกัน เน้นการสานพลังและใช้ทรัพยากร
ในพื้นที่ในการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น นำาแผนจากข้างล่างที่มี
ความสำาคัญของแต่ละพื้นที่ มาเป็นข้อมูลในการจัดทำาแผน
๓. เป้าหมาย ควรกำาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นิยามคำาว่าคุณค่าให้ชัดเจน
กระจายความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความพอดี ความเหมาะสม
หรือความจำาเป็น และครอบคลุมมากที่สุด ยึดการพัฒนาเชิงพื้นที่
โดยใช้ความต้องการและศักยภาพของพื้นที่เป็นเป้าหมายในการ
วางแผนพัฒนา

Design) หรือออกแบบองค์กร (Organizational Design) หรือออกแบบ
ใหม่ (Redesign) ในการเพิ่มสมรรถนะภาครัฐ ด้วยการปรับเปลี่ยนองค์กร
ทัง้ ระหว่างภายในกระทรวง (Inter-Intra Ministry) และสาขา (Department)
ระบบงบประมาณ การมอบหมาย (Delegate) และอำานาจ รวมทั้งบูรณา
การการทำางานของภาครัฐด้วยกันเอง นำาข้อมูลและองค์ความรู้มาบูรณาการ
ในรูปแบบของ Big Data
นอกจากนี้ ควรกำาหนดบทบาทหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) ด้วยการจัดการองค์กรแบบใหม่ทใี่ ห้ทอ้ งถิน่ มีบทบาทมากขึน้ โดยการ
กระจายและมอบอำานาจและทรัพยากรให้ อปท. รวมทั้งแก้ไขกฎระเบียบ
ด้านการเงินหรือด้านอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการทำางาน ควรให้ อปท. เป็นหุน้ ส่วน
ทางยุทธศาสตร์กบั ประชาชนทีส่ ามารถดำาเนินการในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างอิสระ สนับสนุน
ให้เกิดองค์กรนอกภาครัฐหรือกึง่ ภาครัฐ หรือกระบวนการบริหารจัดการสังคม
ที่ทำาหน้าที่รวมพลังของท้องถิ่นในการทำางานในพื้นที่ร่วมกับ อปท.

๔. ความเห็นต่อหมุดหมายการพัฒนา
หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชัน้ นำาด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ควรให้ความสำาคัญเรือ่ งความมัน่ คง
และยัง่ ยืนทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาการนำาเข้าหรือส่งออกมากกว่าเรือ่ งเศรษฐกิจ
โดยเน้นพัฒนาสิง่ ทีเ่ ป็นจุดเด่นของประเทศ เช่น การเกษตร และ
การเป็นศูนย์กลางอาหารโลก เป็นต้น
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่าสูง ควรทบทวนความจำาเป็นเร่งด่วนและการมี
ศักยภาพในการแข่งขันประเด็นการแพทย์และสุขภาพครบวงจร
มาบรรจุในแผน และอธิบายให้ชดั เจนถึงการนำาระบบการแพทย์
และสาธารณสุขที่ทำาให้เกิดมูลค่าและคุณค่า

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะของอาเซียน ควรมีเจ้าภาพ
ในการขับเคลือ่ นงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ไม่ควรให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพหน่วยงานเดียว
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง
และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ควรออกแบบหรื อ ปรั บ บริ บ ท
การขับเคลื่อนงานที่สนับสนุนสมรรถนะภาครัฐทั้งระบบ
ทัง้ ด้านอุปสงค์และอุปทานในลักษณะองค์การมหาชนรูปแบบใหม่
หรือ Social Enterprise ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม โดยเน้นให้คนยากจนมีที่ดินทำากินและมีแหล่งนำ้า
ทีเ่ พียงพอ พัฒนาความเป็นอยูใ่ ห้กนิ ดีอยูด่ ี สูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น และเพิ่มระบบสวัสดิการสังคม (Welfare System)
โดยไม่จำาเป็นต้องเน้นเรื่องคนจนข้ามรุ่นลดลง
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ควรเพิ่มเติมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มาจาก
สุขภาพและสังคม เพื่อให้ครอบคลุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
วิถีชีวิตของคนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน ควรพิจารณาองค์ประกอบในภาพรวม
ให้ครอบคลุมทัง้ ภาครัฐ ท้องถิน่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ธุรกิจ
เพือ่ สังคม ชุมชน และภาคประชาชน ลดข้อจำากัดการทำางานของ
ภาครัฐ โดยใช้การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ทีน่ าำ องค์ความรู้
และวิธกี ารของภาคเอกชนมาใช้ ควรนำาแนวคิด “หลักสัมฤทธิศาสตร์”
มาปรับใช้ในการกำาหนดกลไกและผูร้ บั ผิดชอบ เร่งปรับโครงสร้าง
(Restructure) ของระบบ การออกแบบโครงสร้าง (Structural

๕. การแปลงแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ ให้ความสำาคัญกับการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
หรือแผน ๕ ปีของจังหวัดแบบมีส่วนร่วม และเป็น Sector/Cluster ของคน
ส่วนใหญ่ กำาหนด โฟกัส และจัดลำาดับประเด็นความสำาคัญทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หา
วิกฤตของประเทศที่จับต้องได้ และสามารถจัดวางเป้าหมายแต่ละระดับไปสู่
ผู้ปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสม ให้เป็นวาระแห่งชาติ บูรณาการการทำางาน
และงบประมาณในพื้นที่ ทั้งแนวดิ่งในแต่ละหมุดหมายและแนวราบ
ในพื้นที่เพื่อให้เกิดพลังร่วม สนับสนุนและส่งเสริมให้ อปท. มีบทบาทและ
เป็นเครือข่ายการพัฒนาระดับพื้นที่มากขึ้น กำาหนดให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดทำา วางแผน ข้อตกลงร่วมกัน และขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบร่วมกันทั้งหมดอย่างสอดประสานไร้รอยต่อ กำาหนด/ตั้งหน่วย
งานเจ้าภาพทีช่ ดั เจนในแต่ละหมุดหมาย และจัดทำาตัวชีว้ ดั ร่วมของการพัฒนา
ท้องถิ่น และกระบวนการจัดการสื่อสารสาธารณะหรือการสื่อสารสังคม ต้อง
ครอบคลุมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ ที งั้ มีมติ สิ ง่ เสริมพัฒนาและปกป้องคุม้ ครอง เพือ่
ความเข้าใจที่ตรงกันและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
๖. ประเด็นอืน่ ๆ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความ
รอบรู้และเข้าใจสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งผลกระทบ
จากการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้ส่ือ ทั้งมิติความมั่นคงและการพัฒนา
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และสุขภาวะ ด้วยการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และสื่อดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy : MIDL)
เวทีที่ ๒ ค้นหาจินตนาการใหม่การกระจายอำานาจ
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พป. เป็นเจ้าภาพประชุมออนไลน์
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การจัดเวทีครั้งที่ ๒ ประเด็น “จินตนาการใหม่การกระจายอำานาจ”
โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีจาก พป. สช. มสช. สศช. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สนง.กองทุน

สนับสนุนการวิจยั สมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมัชชา
สุขภาพเขตและจังหวัด เวทีเสวนา
เริ่มจาก ศาสตราจารย์ วุฒิสาร
ตั น ไชย เลขาธิ ก ารสถาบั น
พระปกเกล้า กล่าวว่า สถาบันฯ
ได้ เชิ ญ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ม าเล่ า
ประสบการณ์ ก ารทำ า งานในประเด็ น
การผลักดันแผนปฏิบัติการ และโครงสร้างในเชิงกฎหมาย
ของจังหวัดขอนแก่น การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
และการทำางานร่วมกันของหน่วยงานในพืน้ ที่ และจังหวัดพันธุใ์ หม่
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) รวมทั้งตัวอย่าง
การทำางานนอกกรอบที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
เลขาธิการ พป. นำาเสนอทิศทางการกระจายอำานาจ
ใน ๒ ประเด็นคือ หนึง่ การกระจายอำานาจให้ อปท. ทีด่ แู ลปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนร่วมคิด
ร่วมสร้าง และร่วมดำาเนินการ และสอง การกระจายอำานาจเชิงพืน้ ที่
ใน ๒ แนวทาง คือ ใช้จงั หวัดเป็นศูนย์กลางและมีระบบเข้ามารองรับ
และใช้ Agenda เป็นประเด็นหลักในการบริหารและพัฒนา
โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พนื้ ทีส่ ามารถกำาหนดนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนาพืน้ ทีด่ ว้ ยตนเอง มุง่ เน้นการสร้างกลไก
ให้ทกุ ภาคส่วนในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นการดำาเนินงาน
การเชือ่ มโยงงบประมาณและแผนพัฒนาจังหวัดทีม่ กี ารบูรณาการ
ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ในการบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับความต้องการและเร่งด่วนของประชาชนในท้องถิน่
โดยส่วนกลางทำาหน้าทีส่ นับสนุน ให้ขอ้ เสนอแนะ และกำากับดูแล
รวมทั้งมีฐานข้อมูลที่ดีที่สามารถใช้ร่วมกันได้ภายในจังหวัด
จากนั้น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ได้กล่าวถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น
รวมทั้งความสำาเร็จของการดำาเนินงานที่มีองค์ประกอบสำาคัญ
๔ ประการ คือ ได้รบั การสนับสนุนจากภาควิชาการอย่างเหนียวแน่น
และมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ อปท. สมำ่าเสมอ ประชากร
เป็น Smart people ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง และ อปท.
มีความยืดหยุน่ ทีป่ ระชาชนจับต้องได้ และพร้อมรับฟังความเห็น
จากประชาชนในพื้นที่ และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา เล่าถึงการบริหารจัดการในพืน้ ทีท่ มี่ บี ริบท
แตกต่างจากพืน้ ทีอ่ นื่ มีปญ
ั หาความไม่สงบในพืน้ ที่ โดยเทศบาล
เป็นองค์กรนำาในการดูแลท้องถิ่นของตนเอง และบริหารจัดการ
เพือ่ ชดเชยในส่วนทีข่ าดไป รวมทัง้ อาจารย์สรุ เดช ทวีแสงสกุลไทย
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ได้เล่าถึงการทำางานและผลักดันโครงการรถรางเบา
ขอนแก่น โดยเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และปัจจัยทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ ของการกระจายอำานาจเชิงพืน้ ทีข่ องขอนแก่น
คือ กระบวนการสานเสวนาของภาคประชาสังคมกับเทศบาล

อาทิ

ผู้เข้าร่วมเวทีได้หารือและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในหลายประเด็น

๑. กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอำ า นาจ รั ฐ บาล
สนั บ สนุ น การแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บหรื อ ขั้ น ตอน
การกระจายอำานาจและการทำางานของ อปท. กำาหนดอำานาจหน้าที่
ให้ อปท. แบบปลายเปิด เพื่อให้การทำางานมีความคล่องตัวมากขึ้น
๒. โครงสร้ า ง/กลไกการกระจายอำ า นาจ ควรแก้ ไขปั ญ หา
การทับซ้อนบทบาทหน้าที่และการทำางานของหน่วยงาน และงบประมาณ
ในระดับพื้นที่ การสร้างกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดขึ้น
ภายในจังหวัด ด้วยการนำาภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามาทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานราชการ อปท. ควรพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยน
มุมมองการบริหารจัดการการขับเคลื่อนงานตามศักยภาพและบริบท
ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ควรมีหน่วยงาน
ที่ ชั ด เจนในการกระจายงบประมาณจากส่ ว นกลางไปยั ง ท้ อ งถิ่ น
หรือกระจายตามภารกิจงาน ควรกระจายอำานาจให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เนื่องจากมีการทำางานอย่างใกล้ชิด ฉับไว และรวดเร็ว
๓. การขับเคลื่อนการกระจายอำานาจ ส่งเสริมและจุดประกาย
กระบวนการขั บ เคลื่ อ นการกระจายอำ า นาจไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ
พื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี บ ทบาทสำ า คั ญ
ในการทำ า งาน และขยายไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สำ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ควรมี บ ทบาทในการพั ฒ นา
พื้นที่ โดยนำางานวิจัยและนวัตกรรมความรู้ของสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สกสว.) มาบูรณาการ/
ส่ ง เสริ ม การทำ า งานในระดั บ พื้ น ที่ โดยมี พป. และ สช. ทำ า หน้ า ที่
เชิงนโยบาย
๔. การพัฒนาระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถิ่น ควรเสนอประเด็น
ปั ญ หาที่ สำ า คั ญ ระดั บ ประเทศ อาทิ การลดความเหลื่ อ มลำ้ า และ
ความยากจน และปัญหามลพิษเป็นวาระแห่งชาติ และส่งเสริมกลไกในระดับ
พืน้ ที่ บูรณาการและสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนและคนในพืน้ ที่ ทัง้ Top
down และ Bottom up และจัดทำาเป็นแผนพัฒนาของพืน้ ทีท่ มี่ าจากคนในพืน้ ที่
สร้างผูน้ าำ การเปลีย่ นแปลง องค์ความรู้ จิตสำานึกการทำางานเพือ่ ส่วนรวมของคน
ในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาหรือสร้างระบบการทำางานต่าง ๆ ขึ้นมารองรับ
เพื่อให้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่มีความเข้มแข็ง เป็นต้น
พบกันใหม่เวทีต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อเวทีแต่ละครั้งจบลง เจ้าภาพจะสรุปประเด็นต่าง ๆ
ให้ เ ลขานุ ก ารร่ ว ม และประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ ทบทวนวิ ธี ก ารทำ า งาน
ทั้งด้านความสำาเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นหลังปฏิบัติงาน (After Action
Review : AAR) รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ที่คาดหวังไว้ การกำาหนด
ประเด็นที่จะจัดเวทีในครั้งต่อไป และแนวทางการทำางานในอนาคต
ซึ่งการจัดเวทีครั้งที่ ๓ จะเป็นประเด็นการจัดการระบบสุขภาพเขตเมือง :
บทเรี ย นการจั ด การโควิ ด -๑๙ ใน กทม. โดย สช. จะเป็ น เจ้ า ภาพ
จัดเวทีในช่วงปลายดือนสิงหาคมนี้ แล้วจะนำามาเสนอในโอกาสต่อไป
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นับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ (COVID-19) สังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะ
การปรับตัวในการใช้ชีวิตและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่า ชีวิตวิถีใหม่ เป็นวิถีที่สร้างสุขอนามัย
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วิถีที่ได้เรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำาเป็น และวิถีที่ได้พบว่าระบบ
การจัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของคนในสังคม ซึ่งการเรียนรู้และปรับตัว
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า หากทุกคนร่วมมือกันก็จะผ่านทุกวิกฤตปัญหาไปได้ ดังนั้น วิถีชีวิต
แบบใหม่ที่ร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจ จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย
จากโรคร้าย และมีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคน ในการปรับตัวใช้ชีวิตรูปแบบใหม่
ให้เป็นนิสัยในบริบทต่าง ๆ ดังนี้
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ชีวิตวิถีใหม่... ในบ้าน

ชีวิตวิถีใหม่... ในตลาด

การอยู่อาศัยในบ้านที่มีสมาชิกครอบครัวหลายวัย แต่ละคน
มีกิจกรรมและภาระหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างกัน
ดังนั้น การดูแลบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยที่สะอาด และการปฏิบัติตัว
อย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ จึ ง เป็ น ส่ ว นสำ า คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค นในบ้ า น
มีสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือแพร่กระจาย
เชื้อโรคต่าง ๆ และเป็นสถานที่ปลอดภัยและปลอดเชื้อ ซึ่งการทำา
ความสะอาดพื้นที่ต้องทำาอย่างสมำ่าเสมอ แต่อาจจะสนใจพื้นที่ใหญ่
หรือจุดที่มองเห็นได้ชัด เช่น ชั้นวางของ พื้นห้อง หรือครัวที่ใช้งาน
บ่อย ๆ แต่ยังมีอีกหลายจุดในบ้านที่สมาชิกในครอบครัวสัมผัสกัน
บ่ อ ย ๆ และเป็ น แหล่ ง สะสมเชื้ อ โรคที่ มั ก ถู ก มองข้ า ม อาทิ
ชั้นวางรองเท้า ปลอกหมอนกับผ้าปูที่นอน ถังขยะ และเมาส์ คีย์บอร์ด
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดที่ควรมีติดบ้านไว้เสมอ ได้แก่
นำ้ายาทำาความสะอาดห้องนำ้า นำ้ายาฟอกขาว นำ้ายาทำาความสะอาด
เอนกประสงค์ นำ้าส้มสายชู นำ้ายาล้างจาน และนำ้ายาถูพื้น โดยเฉพาะ
นำ้าส้มสายชู สามารถนำามาใช้ทำาความสะอาดคราบสกปรกในบ้าน
ได้เป็นอย่างดี เช่น คราบชากาแฟที่ติดถ้วย รอยไหม้บนเตารีด
คราบนำ้า-ตะกรัน จึงเหมาะสำาหรับนำามาเช็ดกระจก แช่หัวก๊อกนำ้า
และฝักบัวที่อุดตัน คราบสกปรกติดแน่นในโถส้วม และคราบเชื้อรา
บนผ้าม่านกั้นอาบนำ้าได้อีกด้วย
การเตรียมพร้อมบ้านให้เหมาะกับวิถีชีวิตใหม่ เป็นความจำาเป็น
ในการป้องกันสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยจากเชื้อที่จะนำามาสู่
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ดังนั้น การปรับพื้นที่หรือการจัดการในการใช้ชีวิต
ภายในบ้าน จึงไม่ใช่เรื่องยากลำาบากหรือสร้างภาระเกินไป แต่ยังช่วย
ปลูกฝังและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับทุกคนในครอบครัวด้วย
โดยการเปิ ด ประตู ห น้ า ต่ า งให้ อ ากาศถ่ า ยเทได้ ดี จะช่ ว ยลด
การสะสมของเชื้อโรค การวางสบู่และเจลแอลกอฮอล์ในที่ต่าง ๆ
อาทิ ก๊อกหน้า-หลังบ้าน อ่างล้างจาน-ล้างมือ ห้องนำ้า ทางเข้าบ้าน
ห้องรับแขก โต๊ะกินข้าว/โต๊ะทำางาน การตากผ้าในที่ลมโกรกและ
แสงแดดส่อง การวางชั้นรองเท้าไว้นอกบ้านหรือถอดรองเท้านอก
ห้องพัก การเก็บของให้เป็นระเบียบ/ในตู้ การแยกเขียง มีด ภาชนะ
สำาหรับล้างอาหาร สำาหรับผักสดและเนื้อสัตว์ การแยกถังขยะแต่ละ
ประเภท ทั้งขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายนอกบ้าน อาทิ โรงรถ สวน
ระเบียงบ้าน/คอนโด ในการปลูกพืชผักในกระถาง
สำ า หรั บ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ สุ ข อนามั ย ที่ ดี เ ป็ น
ประจำาจนเป็นนิสัย ก็จะช่วยให้คนในครอบครัวห่างไกลจากโรค
และความเจ็ บ ป่ ว ย และไม่ เ ป็ น ผู้ แ พร่ เชื้ อ โรค ด้ ว ยการล้ า งมื อ
ก่อนเข้าบ้าน ใช้ชวี ติ ประจำาวันในบ้าน รับและหลังแกะพัสดุ ก่อนและหลัง
ทานอาหาร แยกของใช้ส่วนตัว อาบนำ้าสระผมหลังกลับจากนอกบ้าน
สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ ใช้จาน/ชาม/ช้อนส้อมส่วนตัว ไม่ควรกินอาหาร
จากห่อ/กล่อง/ภาชนะที่ร้านใส่มา และแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท
โดยเฉพาะขยะติดเชือ้ ต้องมัดใส่ถงุ แยกทิง้ ลงในถังขยะอันตราย
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ตลาดเป็นศูนย์รวมสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งข้าวของเครื่องใช้
ในชีวติ ประจำาวัน วัตถุดบิ ของสดประเภทเนือ้ สัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหาร
สำาเร็จรูป จึงมีผู้คนและกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งพ่อค้า
แม่ค้า พนักงานขนส่งสินค้า ลูกค้า ผู้ที่ดูแลตลาด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลาดจึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด การและควบคุ ม ดู แ ลให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
รวมถึงหลักการปฏิบัติตัวสำาหรับชีวิตวิถีใหม่ในตลาด
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ผู้คนต้องหันมาใส่ใจสุขอนามัยกันเพิ่มขึ้น
ตลาดจึงควรปรับพื้นที่และจัดให้มีจุดสำาหรับการทำาความสะอาด
เพิ่มเติม เพื่อให้ตลาดเป็นสถานที่ปลอดภัยทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ ดังนี้
 ตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าตลาด ที่มีการวัดอุณหภูมิ
สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า
 จุดล้างมือควรมีทั้งแบบเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือ
แบบเหยียบพร้อมสบู่ ในจำานวนที่เพียงพอและทั่วถึง
 ทำ า สั ญ ลั ก ษณ์ เว้ น ระยะห่ า งที่ เ หมาะสม ประมาณ
๑-๒ เมตร รวมถึงช่วยยำ้าเตือนหากมีคนเผลอ
 ร้านอาหารปรุงสำาเร็จ ควรมีพ้ืนที่ล้างและจัดเตรียม
วัตถุดิบที่สะอาด ขายอาหารสดใหม่ทุกวัน ไม่มีอาหารค้างคืน
มีตู้กระจกหรือที่ครอบอาหาร ใช้ทัพพีตักอาหาร ไม่ใช้มือจับอาหาร
โดยตรง ใช้จานและช้อนส้อมที่เช็ดแห้งแล้ว
 ทำาความสะอาดจุดต่าง ๆ ที่มีคนสัมผัสเยอะ คอยทำา
ความสะอาดมือหลังจากสัมผัสสิ่งต่าง ๆ และแหล่งสะสมเชื้อโรค
ที่มักถูกมองข้าม ได้แก่ บัตรจอดรถ ขวดปั๊มเจลแอลกอฮอล์
เครื่องวัดอุณหภูมิ เงิน/ธนบัตร/เหรียญ ปุ่มกดตู้ต่าง ๆ ลูกบิด/
มือจับสำาหรับเปิด-ปิดประตู จุดซักล้าง ก๊อกนำ้า ตะกร้า รถเข็น
แผงสิ น ค้ า ตู้ ก ระจก อุ ป กรณ์ ปิ ด ครอบอาหาร ผ้ า กั น เปื้ อ น
โต๊ะ-เก้าอี้ และพลาสติหรือฉากกั้นบนโต๊ะอาหาร
 อุปกรณ์ทำาความสะอาดและจุดซักล้าง จุดซักล้างควรสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ควรแยกอุปกรณ์สำาหรับล้าง
ของสด ภาชนะ และซักผ้า และเตรียมถุงมือยางและรองเท้าพื้นยาง
 จุดทิ้งขยะ ควรแยกออกไปจากพื้นที่อื่น ๆ และมีถังขยะ
๔ ประเภท ได้แก่ ถังสีเขียว สำาหรับขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ ถังสีเหลือง
สำาหรับขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษลัง
ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม ถังสีนํ้าเงิน สำาหรับขยะ
ทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถนำาไปผ่านกระบวนการเพื่อใช้ต่อได้ เช่น
กล่อง/ถุงเปือ้ นอาหาร หลอดพลาสติก ซองขนม เศษขยะ และถังสีแดง
สำาหรับขยะอันตราย เป็นขยะที่มีสารเคมีหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขวดนำ้ายาล้างห้องนำ้า กระป๋อง
สเปรย์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงขยะติดเชื้อ
อาทิ กระดาษทิชชู่ หน้ากากอนามัย ถุงมือใช้แล้ว

สำาหรับการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดีนั้น ทุกคนควรใส่ใจ
คนรอบข้ า ง พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ควรใส่ ใจมอบบริ ก ารที่ ส ะอาดสำ า หรั บ
คนที่มาซื้อของ ใส่หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และสวมหน้ากาก ล้างมือ
ให้สะอาดทั้งเตรียมและก่อนปรุงอาหาร ใส่ถุงมือขณะทำาอาหาร
และเปลี่ยนถุงมือบ่อย ๆ และลูกค้าควรมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
ที่พบเจอกันในตลาด ได้แก่ หากรู้สึกไม่สบาย มีไข้สูงเกิน ๓๗.๕ องศา
ไอ จาม มีนำ้ามูก ควรงดไปตลาดและกักตัวอยู่บ้านเพื่อรอดูอาการ
ทุกคนต้องสวมหน้ากากก่อนเข้าตลาด ไม่สูบบุหรี่ พกถุงผ้า ตะกร้า
หรือปิ่นโตใส่อาหาร ฯลฯ

ชีวิตวิถีใหม่... ไปวัด
วัดเป็นศาสนสถานที่สำาคัญแห่งหนึ่งในชุมชน เป็นที่พักอาศัย
ของสงฆ์ และประกอบศาสนกิจสำาหรับชาวพุทธ รวมทั้งเป็นรากฐาน
ทางประเพณีและวัฒนธรรมทีอ่ ยูค่ กู่ บั การดำาเนินชีวติ ของพุทธศาสนิกชน
มาอย่างยาวนาน มีทั้งคนเดินทางไปทำาบุญ ปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม
แลกเปลี่ยนความรู้กับพระสงฆ์ที่วัดอย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งภายในวัด
มีโบสถ์ วิหาร และศาลาสำาหรับการปฏิบัติธรรม จัดพิธีสงฆ์ และ
พิธกี รรมทางศาสนาหลายประเภท จึงมีอปุ กรณ์และเครือ่ งใช้ทใี่ ช้รว่ มกัน
เป็นจำานวนมาก รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานบุญและโรงทานจึงต้อง
ทำาความสะอาดสิ่งของที่มีคนใช้บ่อย
การปรับสภาพแวดล้อมและการจัดการภายในวัดสำาหรับชีวติ วิถใี หม่
เป็นสิ่งจำาเป็นที่ทุกคนต้องตระหนัก เพื่อให้เป็นวัดที่สะอาด ปลอดภัย
และรักษาความสงบร่มเย็นของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน วัด
ควรจัดสถานที่และดำาเนินการ ดังนี้
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 พื้นที่กุฎิ โบสถ์ และศาลาการเปรียญ หากไม่ได้ใช้งาน
อาจปิ ด ประตู ห น้ า ต่ า งไว้ แล้ ว ค่ อ ยเปิ ด ประตู / หน้ า ต่ า งวั น ละ
๒-๓ ชั่วโมง หากมีการใช้พื้นที่ในการจัดศาสนพิธี ให้เปิดประตู
หน้าต่างไว้ตลอดเวลา เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และลดการสะสม
ของเชื้อโรค
 พื้นที่อื่น ๆ ภายในวัด อาทิ พื้นครัว พื้นห้องนำ้า ลูกบิด
ก๊อกนำ้า สายชำาระ โถส้วม ซึ่งการทำาความสะอาดพื้นที่สกปรก
ที่มีโอกาสสะสมเชื้อ เช่น ห้องนำ้า โรงครัว ไม่จำาเป็นต้องฉีดพ่น
นำ้ายาฆ่าเชื้อ เพราะเสี่ยงทำาให้เชื้อโรคฟุ้งกระจาย การถูพื้นเริ่มจาก
จุดที่สกปรกน้อยไปยังจุดที่สกปรกมากกว่า ไม่ย้อนกลับไปถูซำ้า
ไปมา คนทำาความสะอาดควรใส่ถุงมือยางและรองเท้าพื้นยางเสมอ
ผสมนำ้ า ยาฟอกขาวตามอั ต ราที่ เ หมาะสม ใช้ ผ้ า ชุ บ นำ้ า เช็ ด
ทำาความสะอาดของและพื้นที่โดยรอบทีละจุด เป็นต้น
 อุปกรณ์และเครื่องใช้สำาหรับพิธีสงฆ์และพิธีกรรมร่วมกัน
ให้ทำาความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องใช้บ่อย ๆ อาทิ เชิงเทียน หมอน
รองกราบ ขันนำ้ามนต์ ชุดกรวดนำ้า อาสนะสงฆ์ โต๊ะ เก้าอี้ กล่องรับ
บริจาค ไม้เคาะระฆัง
 การจัดพิธีกรรมทางศาสนา ให้เพิ่มระบบการจัดการและ
การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมสำาหรับงานที่มีผู้เข้าร่วมจำานวนมาก อาทิ
จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน จัดเตรียม
เจลแอลกอฮอล์ไว้ที่ทางเข้าวัด โบสถ์ ศาลา สบู่ไว้ที่อ่างล้างมือ
จัดข้าวกล่องสำาหรับแจก
 การจัดที่นั่งสำาหรับพระสงฆ์และฆราวาส จัดวางอาสนะ
สำาหรับพระสงฆ์และเก้าอี้สำาหรับฆราวาส ให้มี
ระยะห่างประมาณ ๑-๒ เมตร

 การตั้งโรงทาน จัดตั้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท ควรคำานึงถึง
ความสะอาด ทั้งส่วนของคนทำาอาหารและคนรับอาหาร แบ่งครัว
ให้เป็นสัดส่วนสำาหรับล้างวัตถุดิบ หั่นและเตรียมส่วนผสม และพื้นที่
ปรุงอาหาร เตรียมสบู่ให้คนทำาอาหารล้างมือก่อนและหลังทำาอาหารเสมอ
ทำาความสะอาดครัวและกำาจัดขยะทุกวัน และที่สำาคัญคือ ระมัดระวัง
การเก็บและการนำาแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์มาใช้ในครัว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนทำาอาหาร ไม่ควรใช้/วางแอลกอฮอล์ใกล้แหล่งความร้อน
หรือเปลวไฟ เช่น เทียน ธูป เพราะแอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้ จึงไม่ควร
นำาไปล้างมือ และทำาความสะอาดเครื่องครัวและภาชนะใด ๆ ทั้งสิ้น
 สภาพแวดล้อม ควรมีการออกแบบจัดทำาพื้นที่และสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมสำาหรับคนทุกกลุ่ม เด็กเล็ก เด็กโต คนหนุ่มสาว
ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้สามารถใช้พื้นที่ภายในวัดได้อย่าง
เสมอภาค เช่น มีทางลาดสำาหรับรถเข็น มีราวจับในห้องนำ้า ขนาดและ
ส่วนสูงของใช้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่มีความแตกต่างหลากหลาย
 ถังขยะ ควรมีการทิ้งขยะแยกประเภทเหมือนกับสถานที่อื่น ๆ
ได้แก่ ขยะทั่วไป (สีนำ้าเงิน) ถังขยะย่อยสลาย (สีเขียว) ถังขยะรีไซเคิล
(สีเหลือง) และถังขยะอันตราย (สีแดง)
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ของพระสงฆ์และญาติโยม ต้องปรับการปฏิบัติตน
พฤติกรรม และวิถีของการไปวัดจนเป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีของทุกคน ได้แก่
 หากรู้สึกป่วย ไม่สบาย มีไข้สูง มีอาการไอ จาม มีนำ้ามูก
ปวดเมื่อยตัว เหนื่อยหอบ หายใจลำาบาก ไม่ควรไปวัด
 ไม่ดื่มเหล้า/สูบบุหรี่ในวัด เพราะผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษ
จำ า คุ ก ไม่ เ กิ น ๖ เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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 ล้ า งมื อ ด้ ว ยสบู่ แ ละนำ้ า /เจลแอลกอฮอล์ ทั้ ง ก่ อ น
และหลังร่วมงาน
 รักษาระยะห่างระหว่างพระสงฆ์ ญาติโยม เจ้าหน้าที่
ของวัด และคนอื่น ๆ ประมาณ ๑-๒ เมตร งดการพูดคุย
แบบใกล้ชิด
 สวมหน้ากากตลอดการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 อาหารที่นำามาตักบาตรและถวายพระสงฆ์ ผู้มาทำาบุญ
ควรใส่ใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและถูกหลักโภชนาการ
เช่น อาหารประเภทต้ม นึ่ง ยำา ย่าง เผา อบ หรือนำ้าพริก
หากใส่กะทิ/นำ้ามันควรใช้ปริมาณน้อย ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม
เพิ่มโปรตีน อาทิ นมจืด นมถั่วเหลือง เนื้อสัตว์ไขมันตำ่า อาทิ
เนื้อปลา ผักตามฤดูกาลและผลไม้หวานน้อย อาทิ ฝรั่ง
ส้ม แก้วมังกร มะละกอ ข้าวกล้อง นำ้าเปล่า นำ้าสมุนไพร
อาหารกระป๋ อ ง เลือ กที่มีเ ครื่ องหมาย อย. สถานที่ ผลิ ต
วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ กระป๋องมีสภาพดี ไม่บุบ ไม่บวม
ไม่มีรอยรั่ว และไม่เป็นสนิม เป็นต้น
ที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดนี้ เป็ น การปรั บ ตั ว การใช้ ชี วิ ต
รูปแบบใหม่ในบริบทต่าง ๆ ของตนเอง ครอบครัว และสังคม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่ดีที่เริ่มที่ตัวเราจนเป็นนิสัย
ขณะเดียวกัน แนวคิดสำาคัญที่จะช่วยสร้างชีวิตวิถีใหม่ให้เรา
ทุ ก คนได้ อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งปลอดภั ย และมี ค วามสุ ข ก็ มี
ความจำาเป็น สามารถติดตามอ่านได้ในฉบับหน้า
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประมวลและเรียบเรียงโดย สศช.

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
“การศึกษาทางไกล สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
การขาดแคลนครูและสือ่ การสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในสถานศึกษาขนาดเล็กและตัง้ อยูใ่ นชนบทห่างไกล
เป็นสาเหตุหนึ่งของความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
สถานศึกษาจำานวนมากต้องปิดชัว่ คราวตามมาตรการ
ควบคุมโรค และทำาให้นกั เรียนทีย่ ากจนและด้อยโอกาส
ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง
เท่ า เที ย ม ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก ารนำ า เทคโนโลยี
ทางการศึกษา (EdTech) รูปแบบต่าง ๆ มาช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูแ้ ละลดช่องว่างดังกล่าว
อาทิ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน บทเรียนสำาเร็จรูป
สื่อการทดลองเสมือนจริง รวมถึงแพลตฟอร์ม
และแอปพลิ เ คชั น การเรี ย นรู้ อ อนไลน์ เช่ น
“ThaiMooc” โดยกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “Project 14”
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และ OpenDurian โดย บริษัท
โอเพ่นดูเรียน จำากัด ซึ่งเป็น EdTech Startup
เพือ่ พัฒนาการศึกษาของเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้
การศึ ก ษาทางไกล (Distance Learning)
ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึ ก ษามาช่ ว ยจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ “ลดช่องว่าง
สร้างโอกาสทางการศึกษา” ให้กับคนทุกเพศ
ทุกช่วงวัย และทุกพื้นที่
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ดำ า เนิ น งานตามแนว
พระราชดำาริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศฯ โดยจัดการศึกษาทางไกล
(Distance Learning TV : DLTV) ออกอากาศ
จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ ผ่าน ๑๕ ช่อง
สัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และทางอินเทอร์เน็ต
(www.dltv.ac.th) โดยดำ า เนิ น งานภายใต้
หลักการ “ปรับห้องเรียน เปลีย่ นรูปแบบการเรียนรู้
สู่คุณภาพผู้เรียน” ดังนี้

กระบวนการต้นทาง ประกอบด้วย (๑) การจัดผังรายการสําหรับ
ผูร้ บั ชมแต่ละกลุม่ เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งเป็นรายการประเภท
การเรียนรูต้ ามหลักสูตรขัน้ พืน้ ฐาน สำาหรับนักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล
จนถึงระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงรายการพัฒนาวิชาชีพครู
และรายการประเภทการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการฝึกทักษะอาชีพสำาหรับ
ผูส้ นใจทัว่ ไป อาทิ การเกษตรและการทำาผลิตภัณฑ์/สินค้า ซึง่ สามารถนำาไป
ต่อยอดสร้างรายได้และพึ่งพาตนเอง และ (๒) การพัฒนาแผนการเรียนรู้
ที่สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยนำาสื่อ
๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ มาใช้จดั การเรียน
การสอน เช่น การใช้ใบงาน/ใบความรู้ การเล่นบทบาทสมมติ การทดลอง
การทำาโครงงาน และการอภิปรายในชั้นเรียน เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะ
และคุณธรรม/ จริยธรรมของผู้เรียนในหลายด้าน เช่น การคิดวิเคราะห์
การทำางานร่วมกับผูอ้ นื่ การมีจติ อาสา ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และความสามัคคี
เป็นต้น

กระบวนการกลางทาง ประกอบด้วย (๑) การเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึง DLTV ทีห่ ลากหลาย โดยคำานึงถึงความพร้อมและภาระของผูเ้ รียน
แต่ละกลุ่ม ได้แก่ โทรทัศน์ดาวเทียม, YouTube Channel, แอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่, และเว็บไซต์ นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-๑๙ มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำานักงาน กสทช.
เพิ่มช่องทางการออกอากาศ DLTV ผ่านโทรทัศน์ดิจิทัล (ฟรีทีวี) เพื่อขยาย
การรับชมให้ครอบคลุมมากขึน้ สามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา (๒) การปรับ

20

ห้องเรียนต้นทางและอุปกรณ์ออกอากาศให้ทนั สมัย เพือ่ ส่งเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้งาน Smartboard
และเพิม่ Robot Camera บันทึกภาพการทำากิจกรรมของนักเรียน
เป็นต้น และ (๓) การบันทึกเทปรายการก่อนออกอากาศ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการออกอากาศ และช่วยให้ครูปลายทางมีเวลา
เตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
กระบวนการปลายทาง ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ
ครูปลายทางบนพืน้ ฐานของความรู้ เพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วม การทำาบทโทรทัศน์ (Storyboard) การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
ปลายทางให้เหมาะสม และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ปัจจุบนั DLTV เข้าถึงประชาชนทุกกลุม่
ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชนบท
ห่างไกลกว่า ๓๑,๐๐๐ แห่ง ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็ก
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โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะ
ของครูและนักเรียนกว่า ๑.๕ ล้านคน นอกจากนี้ มูลนิธฯิ ได้รว่ มกับ
ภาคีเครือข่าย พัฒนาและขยายเครือข่ายจัดการศึกษาทางไกล
แบบสื่อสารสองทางสำาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน
๕ เครือข่าย รวม ๒๐ โรงเรียน และในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-๑๙ DLTV ยังเป็นช่องทางหลักในการจัดการเรียนการสอน
ควบคู่กับการสลับวันเรียนและการเรียนออนไลน์ในช่วงการเลื่อน
เปิดภาคเรียน ส่งผลให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ด้านการศึกษาให้ทกุ คนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าำ เป็นต่อการดำารงชีวติ
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ครูตน้ ทาง
และปลายทางได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจน
ช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

"เลียบเรียง

open

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

วุฒอิ าสาฯ จ.พัทลุงจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เมือ่ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔
พล.ต.ต.นราศักดิ์ เชียงสุข ประธาน และวุฒอิ าสาฯ จ.พัทลุง จัดสัมมนาเชิงวิชาการ
และถอดบทเรียน “เศรษฐกิจพอเพียง...เลี้ยงชีพ สู้วิกฤตภัย Virus Covid ”
โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร อดีต ผวจ.พัทลุง เป็นวิทยากรร่วมกับวุฒอิ าสาฯ จ.พัทลุง
รวมทัง้ จัด Work Shop ด้านความมัน่ คงทางอาหารบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เรื่อง คอนโดตู้เย็นข้างบ้าน เอทีเอ็มข้างกาย และสร้างรายได้สมดุล
ณ ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรประยุกต์ บ้านนายทวี นวนเรือง อ.ศรีบรรพต

เรียนรู้อาชีพชุมชน วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี ได้แก่ น.ส.ประภาพร
พิณประไพวงศ์ นายศิลป์ชัย อ้นอยู่ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ สินธารา และ
นางประภัสสร แถบทอง ร่วมเป็นวิทยากรสาธิต “การทำาบ๊ะจ่างสูตรชาวจีน” และ
“การทำาปุย๋ หมัก แบบไม่พลิกกลับกอง” ในโครงการเรียนรูอ้ าชีพชุมชน ประจำาปี
๒๕๖๔ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อนำาไปประกอบอาชีพ
และเสริมสร้างรายได้ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สงกรานต์ สุขใจ
สร้างความตระหนัก
ขับขี่อย่างปลอดภัย
เมือ่ วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔
ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“สงกรานต์ สุขใจ สร้างความตระหนักขับขีอ่ ย่างปลอดภัย” ให้แก่ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จ.พะเยา และร่วมจัด
รายการวิทยุในรายการ “สัญจรปลอดภัย” ระบบ FM 92.25 KHz ณ สวท. พะเยา
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ครอบครัว นายสมชาติ
เจริญวิลาศพงษ์ ประธาน
วุ ฒิ อ าสาฯ จ.ราชบุ รี ร่ ว มจั ด รายการวิ ท ยุ กั บ สำ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี เรื่อง “วันแห่งความรักกับครอบครัว”
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จ.ราชบุรี เรื่อง “การแสดงออก
ถึงความรักในครอบครัว” ในรายการเรื่องเล่าชาวเมืองโอ่ง ระบบ AM
1593 KHz ณ สวท. ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒ และ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔
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เคียงรั้ว วุฒิอาสาฯ"
ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
มอบอุ ป กรณ์ กั น หนาวและ
อุปกรณ์การเรียน วุฒิอาสาฯ
จ.อุดรธานี โดยนางมาณี พลเยี่ยม
และ ร.ต.สิม ชาภักดี พร้อมทีมงาน
เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องนุ่งห่ม พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้นกั เรียนโรงเรียนบ้านค้อ อ.คำาชะอี จ.มุกดาหาร ภายใต้โครงการ “เสือซ่อนเล็บ
LAW TU สู้โควิด ต้านภัยหนาว” เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔
ลงพื้นที่ตรวจสอบ
และให้คาำ แนะนำาร้านชำา
เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๔
นายประชา มุ นี กุ ล
วุ ฒิ อ าสาฯ จ.ปั ต ตานี และที่ปรึกษาทีมงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ
โรงพยาบาลยะรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำาแนะนำาร้านชำาในเขตพื้นที่
ต.สะนอ อ.ยะรัง เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพมาจำาหน่ายให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย การจัดระเบียบร้านชำา ตรวจสอบยาที่จำาหน่าย และเยี่ยมสถานที่
ผลิตเบเกอรี่

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ วุฒอิ าสาฯ กลุม่ สุขภาพ ได้แก่ นายสรงค์กฏณ์
ดวงคำาสวัสดิ์ รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี นายปรีชา สุสันทัด ศ.ดร.สมจิตต์
สุพรรณทัสน์ และรศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ร่วมประชุมกับกรรมการสมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา เพือ่ ติดตามงาน/โครงการของสมาคมปี ๒๕๖๔ และดำาเนินงาน
ด้านสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ ๑๓
มี.ค. ๒๕๖๔ ณ พงหลีภัตตาคาร กรุงเทพฯ
บริจาคสิ่งของ
และให้กาำ ลังใจบุคลากร
ทางการแพทย์ และ
ผู้ป่วยใน Hospitel
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๔ นายกำาจัด พรรณธรรม ประธาน และวุฒิอาสาฯ
จ.เพชรบุรี บริจาคเงิน สิ่งของ และ นำ้าดื่มให้ รพ.ชะอำา และ รพ.พระจอมเกล้า
ณ ศูนย์กักตัวบุคคลเสี่ยงในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
เสวนาวิชาการ "เมืองเปลีย่ น
เปลี่ยนเมือง..." เมื่อวันที่ ๒๔
ก.พ. ๒๕๖๔ รศ.ศิริพร สุเมธารัตน์
วุฒิอาสาฯ จ.สุรินทร์ เป็นวิทยากร
ในการเสวนาทางวิชาการเรือ่ งประวัตศิ าสตร์สรุ นิ ทร์ “เมืองเปลีย่ น เปลีย่ นเมือง...”
โดยเสนอจุดเปลี่ยนที่สำาคัญคือ การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่แสดงให้เห็นว่า
เมืองสุรินทร์เคยเป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญมาแล้วอย่างน้อย ๑,๔๐๐ ปี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ฝึกอบรมศิลปะการแทงหยวก
กล้วย และร่วมกิจกรรมในงานเทศน์
มหาชาติ เมือ่ วันที่ ๒ และ ๙ มี.ค. ๒๕๖๔
พันจ่าเอก สุรเดช เดชคง ประธาน
และวุฒิอาสาฯ จ.อ่างทอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมศิลปะการแทงหยวกต่อยอด
(ลายหยวก) และจักหยวก (การต่อยอดลายหยวก) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป ณ ศูนย์วงเดือน อาคม สุรทัณฑ์ จ.อุทัยธานี และร่วมแสดง
ศิลปะการแทงหยวกกล้วยในงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
พิจารณาจัดสร้าง
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ นายเฉลิม
อภิวาท ประธานวุฒอิ าสาฯ
และรองประธานสภาวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ สวนแม่ สวนลูก
และจัดทำาแผนทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ าำ คัญของจังหวัด รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๔

จัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ฟอสซิลศรีอมานธรรมชาติ เมือ่ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๔
นายพงศ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์ ประธานวุฒิอาสาฯ จ.สตูล หารือกับผู้บริหาร
โรงเรียนศรีอมานศึกษา เรือ่ ง การจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ฟอสซิลศรีอมานธรรมชาติ
ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในสองแห่งของประเทศไทยที่ค้นพบฟอสซิลอายุ
๕๔๓ ล้านปี และสอนให้นกั เรียนทำาของทีร่ ะลึก อีกทัง้ ได้หารือกับผูอ้ าำ นวยการ
สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ผู้อำานวยการอุทยานธรณีจังหวัดสตูล และจัดตั้งป้ายเมืองเก่าจังหวัดสตูล
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เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และประชุมขับเคลื่อน
การทำางาน เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธาน
และวุ ฒิ อ าสา ฯ จ.สุ ริ น ทร์ เข้ า พบนายสุ ว พงศ์ กิ ติ ภั ท ย์ พิ บู ล ย์
ผวจ. สุรินทร์ เพื่อแนะนำาวุฒิอาสาฯ รายงานผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
และการดำาเนินงานในระยะต่อไป และเมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๔ ได้จัดประชุม
วุฒิอาสา ฯ ประจำาเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อหารือการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
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ประชุมวุฒิอาสาฯ ระดับจังหวัด
 อุดรธานี เมือ
่ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๔
นายชวน บุญแสนแผน ประธานวุฒอิ าสาฯ
จ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมสัญจร
เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ปั ญ หาอุ ป สรรค
การดำ า เนิ น งาน และการดำ า เนิ น งาน
ในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมบ้านโนนสวรรค์
ต.เชียงยืน
 นครศรี ธ รรมราช นายภาสวั ต
รัตนศรี ประธานวุฒอิ าสาฯ จ.นครศรีธรรมราช
เป็นประธานการประชุมประจำาเดือนเมษายน
เพื่ อ เตรี ย มการกิ จ กรรมวั น พระยา
ศรีธรรมาโศกราช งานรูปหล่อพังพการ
ทหารเอกแห่งนครศรีธรรมราช และพัฒนา
ด้านสาธารณะ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔
ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 นนทบุรี วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี จัดประชุมสามัญประจำาปี
๒๕๖๓ เพื่อทบทวนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาร่วมกับภาคีเครือข่าย
โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ. นนทบุรี กล่าวเปิดการประชุม และ
นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สศช. กล่าวถึงบทบาท
ของวุฒิอาสาฯ การสนับสนุน และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีการพัฒนา
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานผ่านสื่อของ สศช. และมูลนิธิ
พั ฒ นาไท โดยมี วุ ฒิ อ าสาฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม จำ า นวน ๑๑๒ คน
ณ สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สศช. เมื่อวันที่ ๑๙
ก.พ. ๒๕๖๔

ให้ความเห็นกรอบแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔
นายพงศ์จกั รกฤษณ์ สิทธิบศุ ย ประธาน
วุ ฒิ อ าสาฯ จ.สตู ล และนายพิ เชษ
สุดเดือน ที่ปรึกษาประธานวุฒิอาสาฯ
เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อ
“กรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)” ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดน
(จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จ.สงขลา และ จ.สตูล ของ สศช.
โดยร่วมแสดงความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น เช่น การศึกษา
การเกษตร ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของภาคประชาชน และสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น
ขอแสดงความยินดี นางวริษฎา
โตสิริกุลชัย วุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี
ได้รับการคัดเลือกเป็น “สตรีดีเด่น
ด้านการพัฒนาชุมชนระดับอำาเภอ
อ.บางกรวย” เนือ่ งในวันสตรีสากลประจำาปี ๒๕๖๔ เมือ่ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๔
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ และนายชคดี นนทสวัสดิศ์ รี วุฒอิ าสาฯ จ.นนทบุรี
และประธานแปลงใหญ่ทเุ รียน อ.บางกรวย ได้รบั รางวัลชนะเลิศ “เกษตรกร
ดีเด่น สาขาอาชีพทำาสวน” ประจำาปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔
ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฉบับที่สิบสาม

ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

มีนาคม-เมษายน พฤษภาคม-กรกฎาคม สิงหาคม-กันยายน
เสนอร่างแผนฯ ๑๓
รม. พิพิจจารณา
ให้ คครม.
ารณา

กุมภาพันธ์

๒๕๖๕ ธันวาคม-มกราคม

เสนอร่างแผนฯ ๑๓
ต่อสภาพัฒนาฯ และ
คกก.ยุ ทธศาสตร์ชาติ

มกราคม

น�นําาร่ร่าางแผนฯ
งแผนฯ ๑๓
๑๓
ขึกราบบั
้นทูลเกล้
า ถวาย
งคมทู
ลเกล้าฯ
เพื่อ่อทรงลงพระปรมาภิ
ทรงลงพระปรมาภิไไธย
ธย
เพื

เสนอร่างแผนฯ ๑๓
ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ

๒๕๖๔

ยกร่างกรอบแผนฯ ๑๓
& วิธีระดมความเห็น

สภาพัฒนาฯ
เห็นชอบร่างกรอบ
แผนฯ ๑๓ & วิธีการ
ระดมความเห็น

ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๓

มิถุนายน-ตุลาคม

ระดมความเห็นร่างแผนฯ ๑๓
ระดับพื้นที่ กลุ่มเฉพาะ สื่อออนไลน์
คกก. ยกร่างปรับปรุงร่างแผนฯ

กุมภาพันธ์

สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า
อย่างยั่งยืน

คกก. ยกร่าง จัดทําร่างแผนกลยุ ทธ์
นําเสนอสภาพัฒนาฯ
จัดประชุมประจําปี เสนอร่างแผนฯ ๑๓

มีนาคม - พฤษภาคม มิถุนายน
ระดมความคิดเห็น
๑๘ กลุ่มจังหวัด
๗ กลุ่มเฉพาะ และ
ประชาชาชนทั่วไป

เสนอกรอบแผนฯ ๑๓
ต่อสภาพัฒนาฯ
แต่งตัง้ คกก. ยกร่างแผนฯ ๑๓

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

๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๒, ๓๕๑๖, ๓๕๒๔

Brainbank NESDC-ธนาคารสมอง สภาพัฒน์

http://brainbank.nesdc.go.th

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ ๑๔/๒๕๒๑
ปณฝ.ทำาเนียบรัฐบาล

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้
๑. จ่าหน้าไม่ชัดเจน
๒. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
๓. ไม่ยอมรับ
๔. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
๕. ไม่มารับภายในกำาหนด
๖. เลิกกิจการ
๗. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
๘. อื่นๆ

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธนาคารสมอง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘, ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdc.go.th

