
สื่อสร้างสัมพันธ์    สรรค์สร้างสังคม

 จลุสาร

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๘ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒

	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	 และแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 

	 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

	 -	การบรรยายเรื่อง	“ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ป	ี(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐)”

	 -	การอภิปราย	“วุฒิอาสาฯ	กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยกระบวนทัศน์ใหม่” 

	 -	การระดมความเห็น	“แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ”

 ปฐมบทการพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืน	:	ถักทอ	เรียงร้อย	เช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน



บทบรรณาธิการ
	 ด้วยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ประกาศเผยแพร่ 

ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	 ๒๕๖๑	 

โดยเปลี่ยนชื่อสำานักงานเป็น	 “สำ�นักง�นสภ�พัฒน� 

ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.)” ที่มีผลบังคับ

ตั้งแต่วันที่	 ๒๙	 ธันวาคม	๒๕๖๑	 รวมทั้งการปรับเปลี่ยน 

โครงสรา้ง	หนา้ที	่อำานาจหนา้ท่ีของสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	 ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น	 จึงขอแจ้งให้ 

ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน	สำาหรับเนื้อหาสาระจุลสารฯ	

ฉบับนี้	 เป็นการรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“วุฒอิ�ส�ธน�ค�รสมองรวมพลงัขบัเคลือ่นยทุธศ�สตรช์�ต ิ 

และแผนพัฒน�ฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต�มปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง”  

ทีม่ผีูเ้ข้ารว่มประชมุกวา่	๗๐๐	คน	ประกอบด้วย	วฒุอิาสาฯ	 

หนว่ยงาน	และภาคเีครอืขา่ย	เมือ่วนัที	่๒๔-๒๕	ธนัวาคม	๒๕๖๑	

ณ	โรงแรมเซน็ทรา	ศูนยร์าชการและคอนเวนชัน่เซน็เตอร	์กรงุเทพฯ		

บทความเรือ่ง	“ปฐมบทก�รพฒัน�ประเทศสูค่ว�มย่ังยืน : 

ถักทอ เรยีงรอ้ย เชือ่มโยงยุทธศ�สตรก์�รพฒัน�กบัเป�้หม�ย 

ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน”	 และคอลัมน์	“เลียบเรียงเคียงรั้ว”  

เพ่ือจะไดท้ราบแนวทางการขบัเคลือ่นงานในป	ี๒๕๖๒	ท่ีวฒุอิาสาฯ	 

แตล่ะกลุม่จงัหวดัได้ระดมความคดิเหน็รว่มกนัซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๑๒	ทีมุ่ง่สูเ่ปา้หมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

	 อีกทั้งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ	๒๓	แผนแม่บท

ภายใตย้ทุธศาสตรช์าต	ิ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	ตามท่ีคณะกรรมการ 

ยุทธศาสตรช์าติเสนอ	ซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา	เม่ือวนัที	่ 

๑๘	เมษายน	๒๕๖๒	และให้ใช้บังคับต่อไป	ทั้งนี	้รายละเอียด

แผนแม่บทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	 

๕๑	ก	วันที่	๑๘	เมษายน	๒๕๖๒	โดยแผนแม่บทจะมีผลผูกพัน

ต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือนำาไปปฏิบัติและจัดทำา 

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท	 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

	 ท้ายที่สุดนี	้ ขอเชิญวุฒิอาสาฯ	 ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราว 

การขบัเคลือ่นงาน	ผลการดำาเนนิงาน	และขอ้คิดการทำางานในพ้ืนที	่

ทั้งแบบปัจเจกบุคคลหรือเป็นหมู่คณะ	ส่งมายังกองยุทธศาสตร์

การพฒันาความเสมอภาคและความเทา่เทยีมทางสงัคม	(กสท.)	

หรอืเวบ็ไซต	์http://brainbank.nesdb.go.th	เพือ่นำามาเผยแพร ่

ในคอลัมน์	 “เรื่องเล่าจากพื้นที่”	 และขอเชิญชวนผู้ท่ีสนใจ

ทำางานจิตอาสาสมัครเป็นวุฒิอาสาฯ	 เพื่อเป็นพลังร่วมในการ 

พัฒนาชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติ	 ให้มีความเข้มแข็ง	 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

	 ๕)	 น�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงสูค่รวัเรอืน	สร้ำงควำม

มั่นคงของครอบครัวเป็นปฐมภูมิ	ตั้งโรงทำนของภำครัฐในพื้นที่

	 	 กลไกการด�าเนินงาน : ภาครัฐจัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่ประชาชนในพื้นที่	 ดูแลตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ให้มีความรู้จนจบการศึกษา

ภาคบังคับ	และผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้ได้รับสวัสดิการฟรี

	 	 ผลลัพธ์	: ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม	ยกระดับความเป็นอยู่ให้

ดีขึ้น

	 ๖) ส่งเสรมิกำรจดักำรตัง้แต่กำรคดัแยกขยะถงึกำรรไีซเคลิ

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	จัดตั้งศูนย์การจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่

ต้นทาง	เช่น	บ้าน	ชุมชน	โรงเรียน	

	 	 ผลลัพธ์ : Zero	Waste	ขยะเหลือศูนย์

	 ๗) พฒันำกฎหมำยทีเ่ป็นธรรมและประชำชน

รบัรูไ้ด้	ท�ำให้กฎหมำยชดัเจน	เข้ำใจง่ำย	เผยแพร่

ควำมรู้กฎหมำยต่ำงๆ	ให้ประชำชน	และตั้งศูนย์

วฒุอิำสำฯ	ให้เป็นส่วนหนึง่ของหน่วยงำนเทศบำล

	 	 กลไกการด�าเนินงาน	 :	 นำากฎหมายเข้า

สู่ระบบการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชน	 

สร้างบทเรยีนตำาราเกีย่วกบักฎหมาย	มีศนูย์เผยแพร่

กฎหมาย	และมกีารบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค	

และให้มีหน่วยงานวุฒิอาสาฯ	ในเทศบาล	

	 	 ผลลัพธ์	:	สร้างความเป็นธรรมในสังคม

(ต่อจากหน้า ๕)
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองรวมพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

						เป็นทีท่ราบกนัว่า	“ธนาคารสมอง”	
เกิดจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล 
ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรม
ราชินีนาถ	พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 
ทีพ่ระราชทานแนวทางการนำาศกัยภาพ
ของผู้สูงอายุ	มาเป็นพลังอาสาในการ 
พัฒนาประเทศในฐานะ	 “วุฒิอาสา

ธนาคารสมอง”	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๓	โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้สภาพัฒน์ทำาหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง	
รวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุ	 และผู้ทรงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	 จำาแนกตามสาขาการพัฒนาต่างๆ	 จำานวน	 ๒๑	 สาขา	
จัดทำาเป็นทำาเนียบวุฒิอาสาฯ	 และเป็นตัวกลางในการประสาน
และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนา	 ในการนำาวุฒิอาสาฯ	 
มาร่วมขับเคลื่อนงานกับหน่วยงาน/ชุมชนในพื้นที่	 ซึ่งปัจจุบัน 
มีวุฒิอาสาฯ	 ทั้งสิ้น	 ๕,๕๔๖	 คน	 โดยมีมูลนิธิพัฒนาไทให้การ
สนบัสนนุและอำานวยความสะดวกด้านการทำางานให้แก่วฒุอิาสาฯ	
มาอย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	ธนาคารสมอง	จึงเป็นศูนย์รวมของผู้ทรง

คณุวฒุทิีเ่กษยีณอาย	ุและผูท้รงภมูปัิญญาท้องถิน่	ทีมี่ความพร้อม
และสมัครใจมาช่วยพฒันาชมุชน	สังคม	และประเทศชาต	ิสะท้อน
ให้เห็นถึงความสำาคัญของผู้สูงอายุที่ยังเป็นพลังสำาคัญของสังคม	 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง
	 ปัจจบุนั	รฐับาลได้จดัทำายทุธศาสตร์ชาต	ิซึง่มีกรอบระยะเวลา
การดำาเนินการ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐)	เพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการพฒันาประเทศระยะยาวให้มคีวามต่อเนือ่ง	ด้วยการจัดทำาแผน
ต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน	และก่อเกิดเป็นพลงัผลกัดนัไปสู่ 
เป้าหมายการยกระดบัความเป็นอยูข่องประชนชนให้ดขีึน้	ทกุคนต้อง
ได้รบัประโยชน์จากการพฒันาประเทศ	โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั	ซึง่มี
ผลบงัคบัใช้เมือ่วนัที	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๖๑	มวีสิยัทศัน์	“ประเทศไทย 
มีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒน�แล้ว ด้วยก�ร 
พัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีเป้าหมาย
ท่ีจะยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ	 ทั้งการ
พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย	ให้เป็นคนด	ีเก่ง	และมีคุณภาพ	 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม	สร้างการเตบิโตบนคณุภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และมีภาครัฐของประชาชน 

	 สำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต(ิสศช.)	และมลูนธิพิฒันาไท (มพท.)	ร่วมกนัจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	 

“วุฒิอ�ส�ธน�ค�รสมองรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ และแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๒ ต�มปรัชญ� 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง”	เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจในทศิทางการพฒันาประเทศในอนาคต	ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาต	ิ 

แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 	 การปฏิรูปประเทศ	 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 รวมท้ังการแปลงไปสู่การปฏิบัติ	

ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สร้าง  เชื่อมโยง  และขยายภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่าง 

บูรณาการ	ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ	และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ให้เป็นไปอย่าง 

ต่อเนือ่งและขยายผลไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม	และตดิตามความก้าวหน้าการแปลงแผนของหน่วยงานในระดบั

พื้นที	่รวมทั้งระดมความคิดเห็นในการกำาหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ	ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	ประมาณ	๗๐๐	คน	ประกอบด้วย	วุฒิอาสาฯ	ภาคีเครือข่ายการพัฒนา	ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	

ประชาสงัคม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	สถาบันการศกึษา	และชมุชนท้องถิน่	ระหว่างวนัที	่๒๔-๒๕	ธันวาคม	๒๕๖๑	 

ณ	โรงแรมเซ็นทรา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	สรุปสาระสำาคัญ	ดังนี้

ค�ากล่าวการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
โดย	ศ.พิเศษ	ดร.ทศพร		ศิริสัมพันธ	์	เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม	ประกอบด้วย	ยุทธศาสตร์ 
๖	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านความม่ันคง	 ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนั	ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม	ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
	 ขณะนี้	 อยู่ในข้ันตอนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นแผนแม่บทรวม	๒๓	แผน	ทีม่รีะบบราชการเป็นผูข้บัเคลือ่น
ไปสู่การปฏิบัติ	 และการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม	 
ทัง้ภาคเอกชน	ประชาสงัคม	ท้ังนี	้แผนแม่บทจะดำาเนนิการเป็นช่วง	 
ช่วงละ	 ๕	 ปี	 ช่วงแรกคือ	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๖๕	 จนถึง
ปี	 ๒๕๘๐	 โดยในช่วง	 ๕	 ปีแรก	 ประเด็นการแก้ไขปัญหา
พื้นฐานที่สำาคัญของประเทศที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทและ
ต้องดำาเนินการก่อน	 จำานวน	๑๕	 เรื่อง	 เช่น	 ความเหลื่อมลำ้า	 
ความยากจน	 การทุจริตคอรัปช่ัน	 มลพิษ	 การบริหารจัดการ	 
ภาครฐั	โครงการตำาบลมัน่คง	มัง่คัง่	ย่ังยนื	เพ่ือสร้างงาน	สร้างอาชพี	 
และรายได้ในระดับรากหญ้า	 การสร้างความรักความสามัคคี
ปรองดอง	การป้องกนัปัญหาต่างๆ	อาท	ิยาเสพติด	ความปลอดภยั 
บนท้องถนน	เป็นต้น	จากนั้นจึงค่อยพัฒนาต่อยอดไปจนครบ	 
๒๐	ปี	ซึง่วฒุอิาสาฯ	ทกุท่านสามารถนำาความรูแ้ละประสบการณ์
ที่สะสมหลายยุคหลายสมัย	 ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและ 

ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับตำาบลหรือ

พื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง

	 สิง่ท่ีวฒุอิาสาฯ	ดำาเนนิการนัน้	สอดคล้องกบัคำากล่าวของอาจารย์

โนนากะ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความรู้ว่า	 “คว�มรู ้

ทีเ่ป็นคว�มรูแ้จ้งทีเ่ขยีนอยูใ่นตำ�ร�นัน้ จะซือ้ห�ม�อ่�นเมือ่ไรกไ็ด้  

แต่คว�มรู้อีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคว�มรู้ที่อยู่ข้�งใน เป็นคว�มรู้ 

ที่เกิดจ�กก�รสั่งสมประสบก�รณ์ ห�ซื้อจ�กที่ไหนไม่ได้และมีอยู่

ในมนุษย์แต่ละคน”	 สิ่งสำาคัญที่สุดคือ	 การดึงเอาความรู้และพลัง

ของแต่ละท่านออกมาใช้ประโยชน์	จงึเป็นการจดัการความรูท่ี้สำาคญั

กว่าความรู้ที่อยู่ในตำาราหรือทฤษฎี	ฉะนั้น วุฒิอ�ส�ฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มี 

คว�มรู้และประสบก�รณ์หล�กหล�ยที่มีคุณค่� จึงเป็นอีกพลัง 

ในก�รช่วยขับเคลื่อนและพัฒน�ประเทศ รวมทั้งก�รถ่�ยทอด

องค์คว�มรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้และนำ�ไปใช้ประโยชน ์

ในก�รทำ�ง�นให้ก้�วหน้�ม�กยิ่งขึ้น 

	 การประชุมในวันนี้	 ขอให้วุฒิอาสาฯ	 ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

และประสบการณ์ร่วมกัน	 ในการสะท้อนถึงปัญหาและข้อจำากัด 

ในการทำางาน	และหาแนวทางผลกัดนัการพัฒนาในระดบัพืน้ทีต่่างๆ 

ให้ดขีึน้	จงึขอชืน่ชมและเป็นกำาลงัใจให้วฒุอิาสาฯ	ทกุท่าน	และสภาพฒัน์

จะร่วมดำาเนินการไปด้วยกันอย่างใกล้ชิด	 และพร้อมเป็นกองหลัง 

สนับสนุนวุฒิอาสาฯ	 ในฐานะกองหน้าที่จะช่วยผลักดันการพัฒนา

ในระดับพื้นที่ต่อไป

 
	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐	 เห็นชอบ 

ให้แผนพัฒนาประเทศ	แบ่งออกเป็น	๓	ระดับ	โดยยุทธศาสตร์ชาติ

เป็นแผนระดับที่	 ๑	 เป็นกรอบการพัฒนาประเทศ	 ในด้านต่างๆ	 

แผนระดับที่	 ๒	 ประกอบด้วย	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต	ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

และแผนความมั่นคง	และแผนระดับที่	๓	เป็นแผนปฏิบัติการ

	 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในระยะยาว	 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำาหนดนโยบายการบริหาร

ราชการแผ่นดิน	 ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ให้ความสำาคัญกับแผน 

ระยะยาว	 เช่น	 ฝรั่งเศส	 สิงคโปร์	 เป็นต้น	 ขณะท่ีประเทศไทยยัง 

ไม่เคยมแีผนการพฒันาประเทศในระยะยาวมาก่อน	ท้ังนี	้ตามมาตรา	 

๖๕	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 กำาหนดให้รัฐจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม

หลักธรรมาภิบาล	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำาแผนต่างๆ	

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน	 และเกิดเป็นพลังผลักดัน 

ร่วมกนัไปสูเ่ป้าหมายดงักล่าว	ทีต้่องคำานงึถึงผลประโยชน์แห่งชาติ	 

ความต้องการและความจำาเป็นในการพฒันาประเทศ	ให้สอดคล้อง 

กบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	 

และเป้าหมายการปฏริปูประเทศ	โดยให้ดำาเนนิการตามกระบวนการ 

	ดงันี	้๑)	การใช้ข้อมูล	ความรู้ท่ีเกดิจากการศกึษาวเิคราะห์ปัจจยั

ต่างๆ	อย่างรอบคอบ	๒)	วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตอย่างรอบด้านทัง้ในและต่างประเทศ	วเิคราะห์จดุแขง็	

จุดอ่อน	โอกาส	และข้อจำากัด	รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ	 

เพือ่เตรยีมความพร้อมของประเทศต่อการเปลีย่นแปลง	และ	 

๓)	การให้ประชาชนทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการกำาหนดเป้าหมาย	

การจดัทำายทุธศาสตร์ชาต	ิและการสร้างการรบัรู	้ความเข้าใจ 

	และความเป็นเจ้าของยทุธศาสตร์ชาติร่วมกัน

การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)” 
โดย	ดร.วันฉัตร	สุวรรณกิตต	ิผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์ดำ้นนโยบำยสำธำรณะ	สศช.
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	 ยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	กำาหนดวสิยัทศัน์ประเทศไทย	๒๕๘๐	
คือ	 “ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ 
ที่พัฒน�แล้ว ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง” มเีป้าหมายการพฒันาประเทศในภาพรวมคอื “ประเทศช�ติ 
มั่นคง ประช�ชนมีคว�มสุข เศรษฐกิจพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติยั่งยืน” ประกอบด้วย	
๖	ยุทธศาสตร์	ดังนี้
 ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ด�้นคว�มมั่นคง	เป้าหมายการพัฒนาคือ	 
ประชาชนอยู่ดีกินดี	 มีความสุข	 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ	กองทัพ	หน่วยงานด้านความมั่นคง	ภาครัฐ	เอกชน	
และภาคประชาชน	 มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง	 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ยอมรับ
ของประชาคมระหว่างประเทศ	และการบรหิารจดัการความมัน่คง
มีผลสำาเร็จเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	
 ยุทธศ�สตร์ที ่๒ ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 
เป้าหมายการพัฒนาคือ	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	
เศรษฐกจิเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพและย่ังยืน	และมีขดีความสามารถ
ในการแข่งขันที่สูงขึ้น
 ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พ
ทรพัย�กรมนษุย์ เป้าหมายการพฒันาคอื	คนไทยเป็นคนด	ีคนเก่ง	 
มีคุณภาพ	 พร้อมสำาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่	 ๒๑	 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้และสนบัสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ 
  ยุทธศ�สตร์ที่ ๔ ด้�นก�รสร�้งโอก�สและคว�มเสมอภ�ค 
ท�งสังคม	 เป้าหมายการพัฒนาคือ	 ๑)	 สร้างความเป็นธรรม	 
และลดความเหลือ่มลำา้ในทกุมิต	ิ๒)	กระจายศนูย์กลางความเจรญิ
ทางเศรษฐกจิและสงัคม	เพิม่โอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามาเป็นกำาลงั
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์	 และ	 
๓)	 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ 
พึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
 ยุทธศ�สตร์ที่ ๕ ด�้นก�รสร�้งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนาคือ	
 ๑)	 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อมและ 
วัฒนธรรม	ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน	๒)	ฟื้นฟูและสร้างฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติใหม	่เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ๓)	 ใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สมดลุภายใต้ขดีความสามารถของระบบนเิวศ	และ	๔)	ยกระดับ
กระบวนทัศน์เพือ่กำาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ	
สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรม	 บนหลักของการมีส่วนร่วมและ 
ธรรมาภิบาล	
 ยทุธศ�สตร์ที ่๖ ด้�นก�รปรบัสมดลุและพฒัน�ระบบบรหิ�ร
จัดก�รภ�ครัฐ	 เป้าหมายการพัฒนาคือ	๑)	 ภาครัฐมีวัฒนธรรม 
การทำางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม	 ตอบสนอง 
ความต้องการและให้บรกิารอย่างสะดวกรวดเรว็	โปร่งใส		

๒)	 ภาครฐัมขีนาดเลก็ลง	พร้อมปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	 
๓)	 ภาครฐัมคีวามโปร่งใส	ปลอดการทจุรติและประพฤติมชิอบ	และ	 
๔)	 กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
ประเทศ
	 ขณะนี	้อยูร่ะหว่างการจดัทำาแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ	 
รวม	 ๒๓	 แผน	 ครอบคลุมในทุกมิติ	 ท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และการบริหารจดัการภาครฐั	 
ทั้งนี้	 แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ	 ที่เสนอขอรับ 
งบประมาณ	 จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสนับสนุน
แนวทางการพัฒนาใน	๒๓	 แผนแม่บท	 เป็นแผนงาน/โครงการ
สำาคญั	(Flagship	Project)	ทีด่ำาเนนิการแล้ว	ทำาให้บรรลเุป้าหมาย 
การพฒันาประเทศ	และสอดคล้องกบัประเด็นเร่งด่วน	๑๕	ประเดน็	
ที่ต้องเร่งดำาเนินการภายใน	 ๕	 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 
ประกอบด้วย	๑)	 กำรแก้ไขปัญหำพื้นฐำน/ปัญหำเชิงพื้นที ่
จำานวน	๕	ประเด็น	ได้แก่	ตำาบลมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเร่งด่วน	 แก้ปัญหาทุจริต	 การบริหารจัดการมลพิษ	
และการทำางานภาครัฐ	๒)	ดูแลและยกระดับ	จำานวน	๖	ประเด็น	
ได้แก่	สภาพแวดล้อมรัฐ	สังคมสูงวัย	คนและการศึกษา	เศรษฐกิจ
ฐานราก	 บริการสาธารณสุข	 และกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
๓)	รองรับกำรเติบโตเป็นระบบอยำ่งยั่งยืน จำานวน	๒	ประเด็น	
ได้แก่	 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้	 และโครงการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก/การพัฒนาระบบโลจิสติกส์	 
และ	๔)	 สร้ำงรำยได้ให้ประเทศ	 จำานวน	 ๒	 ประเด็น	 ได้แก	่ 
การท่องเที่ยว	และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

	 ทัง้นี	้สศช.	ได้สร้างการตระหนกัรูใ้ห้แก่ประชาชนในทกุภาคส่วน	 

โดยการจดัประชมุประจำาปี	๒๕๖๑	ของ	สศช.	เรือ่ง	“ยทุธศาสตร์ชาติ	

อนาคตไทย	อนาคตเรา”	การสร้างการรับรูแ้ละมส่ีวนร่วมผ่านเวที 

ในระดบัพืน้ที	่ร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ	(สช.)	

จำานวน	๙๕	เวทีทั่วประเทศ	การทำาสัญลักษณ์ในการสื่อสาร	เช่น	 

โลโก้ต่างๆ	Key	Visual	และเพลง	“อนาคตเรา”	เป็นต้น	การจดังาน 

Big	Bang	อนาคตไทย	อนาคตเรา	และการจัดทำาเอกสารเผยแพร่	

ได้แก	่ยุทธศาสตร์ชาติ	แผ่นพับฉบับประชาชน/แผนภูมิความคิด	 

และยุทธศาสตร์ชาติฉบับอักษรเบรลล์/ไฟล์เสียง	 สื่อมัลติมีเดีย	

สติ๊กเกอร์ลายน์	และเว็บไซต์
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การอภิปราย 
“วุฒิอาสาฯ กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยกระบวนทัศน์ใหม่”

  วฒุอิาสาธนาคารสมองประกอบด้วย 

ผู้ที่เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามาร 

ถในหลากหลายสาขาวิชา	 เป็นผู้รู้จริง 

ทำาจรงิ	ประเดน็ทีว่ฒุอิาสาฯ	ให้ความสนใจ 

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านที	่๑-๕	จงึขอให้	สศช.	ประสานเวที 

วฒุอิาสาฯ	กบักระทรวงมหาดไทย	ให้มบีทบาทอย่างมัน่คงในเวที

ของจงัหวดั	โดยการแบ่งหน้าท่ีให้ชัดเจนในการให้คำาแนะนำาต่างๆ	

แต่ไม่สามารถบงัคบัให้หน่วยงานทำาตามได้	ซึง่เป็นเร่ืองท่ีละเอยีด

อ่อน	เพือ่ให้อยูร่่วมกนัได้และเกดิความยัง่ยนื	สำาหรบัยทุธศาสตร์ชาติ

ด้านท่ี	๖	การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั	 

ประกอบด้วย	แนวทาง	๕	ด้าน	ได้แก่

 ด้ำนที	่๑	กำรพฒันำระบบรำชกำรให้มคีวำมรวดเรว็	ทนัสมยั  

ระบบราชการทีผ่่านมามกีระบวนการทีล่่าช้า	ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจยาก	 

และมีทัศนคติ	 (Mindset)	 การทำางานในเชิงรับ	 จึงพยายาม 

ปรับเปลี่ยนการทำางานให้เป็นระบบดิจิทัล	 เมื่อประชาชน 

มาตดิต่องานต้องสามารถใช้ไฟล์ในระบบดิจทัิลได้	ปรับกระบวนการ	 

Back	Office	ในระบบราชการ	เป็นการใช้	Application	Platform	

Online	 ลดการใช้ดุลพินิจโดยใช้ระบบดิจิทัลเพื่อลดระยะเวลา 

การทำางาน	ลดขนาดภาครัฐให้เล็กลง	ไม่เพิ่มคนหรืองบประมาณ	

โดยให้ภาคเอกชน/ท้องถ่ินใหญ่ข้ึน	 การแบ่งปันฐานข้อมูล 

ระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบ	ใช้งาน	และให้บริการประชาชน	 

โดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 ด้ำนที	่๒	เป็นคนเก่ง	คนดี การดึงดูดและรักษาคนดี	คนเก่ง

ให้เข้ามาทำางานราชการ	ลดการทำางานของภาครัฐ	โดยพิจารณา

เลกิทำางานบางประเภท	บางส่วนให้ภาคเอกชน	Outsource	หรอื

พนักงานประเภทต่างๆ	ทำาแทน

 ด้ำนที่	 ๓	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยเน้นดึงประชาชน 

เข้ามาร่วมเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ	

 ด้ำนที	่๔	กฎหมำยมเีท่ำทีจ่�ำเป็น	ใช้บงัคบัได้	มกีารทบทวน

การออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย

 ด้ำนที	่๕	มกีระบวนกำรยตุธิรรมทีย่ตุธิรรม	ส่งเสรมิการใช้

ปัญญาประดิษฐ์มาทำางานแทน	ซึ่งมีการใช้งานด้านศาลในหลาย

ประเทศแล้ว	ลดการใช้ดุลพินิจของคน

 ท้ายที่สุดนี	้ ขอส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาฯ	 ในพื้นที่	 โดยใช้

สติปัญญาและความปราถนาดี	เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป

นำยพงศ์โพยม	วำศภูติ	

ประธำนกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล

และพัฒนำระบบบริหำรภำครัฐ

นำยธรรมรักษ	์กำรพิศิษฎ์	กรรมกำรมูลนิธิพัฒนำไท

	 หวัข้อท่ีจะบรรยายมทีัง้เรือ่งทีเ่ป็น

จิตวิญญาณและปรัชญาอยู่เบื้องหลัง	 

จงึควรทำาความเข้าใจกระบวนทศัน์ใหม่	 

ดังนี้

 หนึง่	ในอดตีเป้าหมายการพฒันา 

เศรษฐกจิและสงัคมของชาตแิผนพฒันาฯ	 

ฉบบัที	่๑	-	๗	ใช้เศรษฐกิจเป็นตวัตัง้	ผลจากการพัฒนาสรปุได้ว่า	 

“เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญห� ก�รพัฒน�ไม่ย่ังยืน”	 เกิดการ 

รวยกระจกุ	จนกระจาย	ยิง่พฒันา	คนรวยยิง่รวยขึน้	คนจนย่ิงจนลง	 

ขณะเดียวกัน	โลกปัจจุบนัอนัตรายและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็มาก	 

เหน็ได้ชดัเจนตัง้แต่แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่๘	เป็นต้นมา	การพฒันา 

ตามแผนไม่เพียงพอ	 ต้องมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายนำาทาง	 

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๒	 มีหลายเรื่อง

เป็นเรือ่งใหม่	บนกรอบความคดิใหม่	เป็นแผนระยะยาวทีก่ำาหนด

เป้าหมาย	ปรชัญานำาทางและแนวทางปฏบิตัใินอนาคต	แต่ไม่ใช่

พมิพ์เขยีวทีก่ำาหนดว่าจะทำาอะไร	ท่ีไหน	เม่ือใด	อย่างไร	ซึง่แตกต่าง 

จากจากแผนพัฒนาฯ	 ระยะ	 ๕	 ปี	 ท่ีค่อนข้างมีความชัดเจน	 

เพื่อเดินไปสูค่วามมัน่คง	มัง่คั่ง	ยั่งยืน	โดยเปลีย่นจากการพฒันา

ที่นำาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง	 มาเป็นการพัฒนาโดยให้มนุษย์เป็น

ศูนย์กลาง	 พัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมพิลอดลุยเดช 

มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 คือ	 สมดุลทั้งกายและใจ	 คนเก่ง	 ดี	 

และมีความสุข	ปฏิรูปคนไทยให้มีผลิตภาพ	เพื่อสร้างเศรษฐกิจ

ให้อยู่ดีมีสุข	มีมนุษย์เป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการสู่เป้าหมาย	
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 สอง	กระบวนการและวธิกีารแปลงแผนไปสูภ่าคปฏบิตัแิบบเดมิ 

ได้ให้ความสำาคญักบัผูอ้ำานวยการสำานักงบประมาณ	และเลขาธกิาร

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	ในการจัดทำาแผนสำาหรบัจดัสรร

งบประมาณ	ทีม่โีครงการ	แผนงาน	แผนเงิน	แผนคน	เท่าน้ัน	ปัจจุบนั	

การแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติ	ได้ให้ความสำาคัญกับกระบวนการ 

มีส่วนร่วมและเรยีนรูร่้วมกนั	โดยมคีนเป็นศนูย์กลางแบบบรูณาการ	 

คนเป็นทัง้เป้าหมายและกระบวนการคอื	การมส่ีวนร่วมทีย่ดึพืน้ที/่

ชมุชนเป็นศนูย์กลาง	ซ่ึงส่งผลให้เกดิประโยชน์	ดังนี	้๑)	ความเช่ือถอื 

ไว้วางใจกันของคนในชุมชน	 ๒)	 เกิดการเรียนรู้ข้อมูลพื้นที่ 

ในแต่ละบริบทของแต่ละชุมชนร่วมกัน	 ๓)	 มีข้อตกลงร่วมกัน 

ในการกำาหนดเป้าหมายการพัฒนา	 ๔)	 มีความรับผิดชอบและ 

วสิยัทศัน์ร่วมกัน	เกิดการสร้างพลงัร่วม	(synergy)	และ	๕)	การเรยีนรู ้

จากการปฏิบัติจริง

 ส�ม	ภายใต้กระบวนทศัน์ใหม่ทีค่นเป็นศูนย์กลางแบบบรูณาการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ควรปรับเปลี่ยนบทบาท

ของวุฒิอาสาฯ	โดย ๑) กำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่กำรสรำ้ง

ควำมร่วมมือกันในระดับพื้นที่	 ด้วยการสร้างพลังการเรียนรู ้

ร่วมกัน	แลกเปลีย่นความคดิ	เพือ่นำาความเก่งของคนเข้ามามส่ีวนร่วม 

และใช้ประโยชน์	สร้างพลังทางศีลธรรมร่วมกัน	และผลักดันไปสู่

โครงการท่ีมคีวามหมายต่อชมุชน	เพือ่ให้เกดิการบรูณาการทีแ่ท้จรงิ	

เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่อย่างไร้รอยต่อ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	

ภาคประชาชน	ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	เชือ่มโยงทกุคนเข้ามามีส่วนร่วม

คดิร่วมทำาในพืน้ทีอ่ย่างแท้จรงิ	พฒันาอย่างสอดคล้องกับแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	คอื	คนเป็นศูนย์กลาง	

และต้องระเบดิจากภายในชมุชน	แต่มใิช่การนำาคนหรอืโครงการมา

รวมกนั	๒)	วุฒอิำสำฯ	ควรเป็นวทิยำกรกระบวนกำร (Facilitator)	

หรอืคณุอำ�นวย	คือ	ผูอ้ำานวยความสะดวกในการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้และระดมสมองร่วมกัน	สร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน	

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์	 ทั้งภาครัฐ	 

ภาคเอกชน	 และประชาชน	 สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 เพื่อให้ทุกคน 

เป็นเจ้าของการพัฒนาในระดับพื้นที่	 เช่น	 ผู้จัดการ	 ผู้สร้าง

บรรยากาศ	 ผู้ประสานงาน	 ผู้สังเกตการณ์	 ผู้วางแผนการสื่อสาร	 

ผู้สรุปประเด็น	 และผู้สร้างพลังร่วม	 เป็นต้น	 เพื่อบูรณาการ

การทำาแผนปฏิบัติการร่วมกัน	 โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุน

การฝึกอบรม	 การสร้างวิทยากรกระบวนการของวุฒิอาสาฯ	 

เนื่องจากปัญหาของประเทศเป็นเรื่องใหญ่และมีความซับซ้อน	 

ภาครัฐไม่สามารถรับมือได้เพียงลำาพัง	 ภาคประชาชนจึงจำาเป็น 

ต้องช่วยกันรับมือกับปัญหาต่างๆ	ด้วย
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การระดมความเห็น 
“แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ”

	 ๔)	 ส่งเสริมกำรจัดท�ำโมเดลกำรพัฒนำชุมชนด้ำน 

กำรท่องเทีย่ว	ตลำดชมุชน	กำรน�ำเทคโนโลย	ีหรอืนวตักรรม

มำพัฒนำสินค้ำเกษตร	ผลิตภัณฑ์ของชุมชน	

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน : แสวงหาแหล่งความรู	้ประสานงาน 

เพื่อนำาความรู้ดังกล่าวมาสู่ชุมชน

	 ๕)	 สร้ำงยวุอำสำธนำคำรสมองเข้ำมำช่วยงำนพฒันำ

สังคมและประเทศชำติ

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	เชญิชวนเยาวชนทีม่จีติอาสา

เข้ามาทำางานร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมอง	 สร้างจิตสำานึก 

ทีด่ใีห้กบัเยาวชนรุน่ใหม่	สนบัสนนุให้มกีารรวมกลุม่ทำากจิกรรม

เพื่อส่วนรวม

	 ๖)	 ส่งเสริม	สนับสนุนปรำชญ์ชำวบ้ำนน�ำภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน	์

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ค้นหาภูมิปัญญา	 ปราชญ์

ชาวบ้าน	รวบรวมองค์ความรู้	เผยแพร่เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อสังคม	และประเทศชาติได้จริง

	 ๗)	 ส่งเสริม	 สนับสนุนโอกำสและกำรยอมรับ 

ของกลุ่มชำติพันธุ์ในสังคม

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

สิทธิมนุษยชน	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์	 

และคนทั่วไป	 ให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน	 พร้อมทั้ง 

ส่งเสรมิกลุม่ชาตพินัธุน์ำาศาสตร์พระราชาไปใช้ในการประกอบอาชพี	 

เพื่อความอยู่ดี	กินดี

 วุฒิอาสาฯ	 และเครือข่าย	 ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น 

กลุม่จงัหวดั	๑๐	กลุ่ม	ในหวัข้อ	“แนวทางการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิ

สูก่ารปฏบิตัผ่ิานบทบาทของวฒุอิาสาฯ	และเครอืข่าย”ด้วยการเป็น

วทิยากร	คณะกรรมการ	ท่ีปรกึษา	ประสาน	เช่ือมโยงและบูรณาการ 

การทำางานกับภาคีเครือข่ายในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 ท้ังภาครัฐ	

เอกชน	 ประชาสังคม	 และชุมชน	 ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสร้างความเข้มแข็ง

ของพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและความต้องการของพื้นที่	สรุปได้ดังนี้

 กลุ่มท่ี ๑ ภ�คเหนือตอนบน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย	

เชยีงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำาปาง	ลำาพูน	เชยีงราย	น่าน	พะเยา	และแพร่ 

มีแนวทางการทำางานร่วมกัน	ดังนี้	

	 ๑)	 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้ำมำมีบทบำททำงกำรเมือง

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	ให้ความรูท้างการเมอืง	และส่งเสรมิ 

สนบัสนนุคนรุ่นใหม่ให้ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้	โดยเร่ิมในระดบัท้องถิน่	 

ได้แก่	อบต.	เทศบาล	อบจ.	และพัฒนาต่อถึงระดับประเทศ

	 ๒)	 สนบัสนนุกำรด�ำเนนิโครงกำรต�ำบลมัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	วุฒอิาสาฯ	เข้าร่วมการทำางานกบั

หน่วยงานท้องถิ่น	และหน่วยงานภาครัฐ	

	 ๓)	 ส่งเสริมนวัตกรรมสมุนไพรไทย	สู่ตลำดโลก

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	๑)	คัดเลือกสมุนไพรท่ีมีสรรพคณุ

ในการรักษาโรค	 เช่น	 ขม้ินชัน	 พันธุ์แดงสยาม	 ซึ่งขณะนี้ได้ม ี

การวิจัยสกัดเอาสารเคอคูมินออยออกมารักษาโรคกรดไหลย้อน	

โรคกระเพาะ	โรคข้อเข่าเสื่อมได้	และ		๒)	ส่งเข้าประกวด
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	 ๘)	 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับควำมเป็นธรรม

ในสังคม

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	ให้คำาแนะนำา	ดูแล	ประสาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เข้ามาให้การช่วยเหลือ

	 ๙)	 กำรดูแลรักษำป่ำต้นน�้ำ

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 การสร้างฝายชะลอนำ้า	 

โดยความร่วมมอืของชมุชนท้องถิน่	โดยทมีงานของพลเอกวินยัฯ	

ให้การฝึกอบรม	ให้ความรูใ้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

	 ๑๐)	กำรปฏิบัติตำมผังเมืองอย่ำงเคร่งครัด

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ศึกษา	 เผยแพร่ข้อมูล 

ทางผังเมืองที่กำาหนดไว้	 และร่วมติดตามให้การทำางาน 

เป็นไปตามกำาหนดของผังเมือง	 เพ่ือลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ที่กระทบต่อสังคม

	 ๑๑)	ส่งเสรมิกำรท�ำเกษตรปลอดภยั	ลดกำรใช้สำรเคมี

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	ให้ความรู้แก่ชมุชนให้ตระหนัก

ถงึผลกระทบจากการใช้สารเคมทีีม่ต่ีอตวัเอง	ครอบครวั	และ

ชุมชน

	 ๑๒) ส่งเสริมภำครัฐ	เข้ำมำดูแล	แก้ปัญหำของพื้นที่

อย่ำงเร่งด่วน

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	วฒุอิาสาฯ	นำาเสนอ/แจ้งปัญหา 

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ

 กลุ่มที ่๒ ภ�คเหนอืตอนล่�ง ๙ จงัหวดั   ประกอบด้วย	 

ตาก	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	กำาแพงเพชร	

นครสวรรค์	พิจติร	และอทุยัธานี	มีแนวทางการทำางานร่วมกนั	 

ดังนี้

	 ๑)	 ส่งเสริมกำรปลูกกัญชำเป็นพืชเศรษฐกิจ	

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการปลกูกญัชาตามทีก่ฎหมายอนญุาต	คณุประโยชน์

และโทษ	 และสนับสนุนให้กัญชาถูกบรรจุในโครงการ 

พันธุกรรมพืชเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และวิจัยต่อไป

	 	 ผลลัพธ์	:	ได้พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่และมีปริมาณ

มากพอทีส่ามารถนำาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	และรกัษา

ผลประโยชน์ของชาติ

	 ๒)	 ตำมรอยศำสตร์พระรำชำ	

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ค่านิยมที่พึงประสงค์แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ 

เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง	 โดยวุฒิอาสาฯ	 

เป็นวทิยากรไปดำาเนนิงานตามพืน้ทีต่่างๆ	เป็นระยะเวลา	๑	วนั	 

เนื้อหาการอบรม	 ประกอบด้วย	 ศาสตร์พระราชาหรือ 

หลักการทรงงาน	 ๒๓	 ข้อ	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

พระราชดำารัสทางด้านคุณธรรม	

	 	 ผลลัพธ์	 :	 เยาวชนมีการปรับพฤติกรรมและตระหนัก 
ถึงความกตญัญตู่อพ่อแม่	ครบูาอาจารย์	ผูมี้พระคณุ	ความจงรกัภกัดี 
ต่อสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัติริย์	 น้อมนำาและประยุกต ์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 
และเกิดค่านิยมที่พึงประสงค	์
	 ๓)	 อำหำรปลอดแอลกอฮอล์	
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 รณรงค์ลดการใช้ภาชนะโฟม 
และวสัดผุสมแอลกอฮอล์ในผลติภณัฑ์อาหารในกลุม่ผูป้ระกอบการ	
และประสานจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารปลอดแอลกอฮอล์ระดับ 
ท้องถิน่	โดยทำางานร่วมกบัสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ผูป้ระกอบการ 
ร้านอาหาร	และการท่องเที่ยวของจังหวัด
	 	 ผลลัพธ ์ :	 ขยะโฟมมีจำานวนลดลง	 ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ได้รับการดูแลรักษาและเอาใจใส่มากขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
	 ๔)	 กำรควบคุมสำรเคมีในภำคกำรเกษตร	
	 	 กลไกการด�าเนินงาน : ให้ความรู้และรณรงค์ให้เกษตรกร
ในพืน้ทีเ่หน็ถงึโทษต่อสขุภาพและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมระยะยาว 
ในการใช้สารเคมี	 และรณรงค์ให้ประชาชนไม่บริโภคผลผลิต 
ที่ปนเปื้อนสารเคมี
	 	 ผลลัพธ์ :	ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย	การเจ็บป่วย
ลดลง	ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 กลุ่มที่ ๓ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑๐ จังหวัด  

ประกอบด้วย	 บึงกาฬ	 เลย	 หนองคาย	 หนองบัวลำาภู	 อุดรธานี	

นครพนม	มุกดาหาร	สกลนคร	ขอนแก่น	และมหาสารคาม	มแีนวทาง

การทำางานร่วมกัน	ดังนี้
	 ๑)	 กำรใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
	 	 กลไกการด�าเนินงาน	 :	 การสร้างป่าชุมชน	 การรักษา 
ความสงบภายในประเทศ	การออกฎหมายปรองดอง	การลดอบัุตเิหตุ
บนท้องถนน	และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านตนเอง
	 	 ผลลพัธ์	:	ความสงบสขุของประชาชน	ความปลอดภยัในชวีติ
	 ๒)	 กำรสร้ำงอำชีพที่มั่นคง
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 การแปรรูป	 การสร้างคุณค่า	 
การตลาด	การจัดตั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน/ตำาบล	
	 	 ผลลัพธ์	:	มีความมั่นคงทางทรัพย์สิน	
	 ๓)	 กำรส่งเสริมวินัย
	 	 กลไกการด�าเนินงาน	 :	พัฒนาคุณภาพชีวิต	ยึดหลักบวร	
(บ้าน	วัด	โรงเรียน)	รณรงค์ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
	 	 ผลลัพธ์	:	มสีขุภาพแขง็แรง	ความสามคัคขีองคนในชมุชน
 ๔)	 ส่งเสรมิกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร/เกษตรปลอดสำรพษิ
	 	 กลไกการด�าเนินงาน	 :	 จัดอบรม	หาตลาด	 จัดหาแหล่ง
เรียนรู้	สร้างนวัตกรรม	ใช้เทคโนโลยี	

	 	 ผลลัพธ์	: สินค้าเกษตรมีคุณภาพ/เชิงธุรกิจ	เพิ่มรายได้
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	 ๕)	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชน
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 พัฒนาห่วงโซ่การท่องเท่ียว	 (คน/
โครงสร้างพืน้ฐาน/ประชาสัมพนัธ์/การตลาด/ความปลอดภยั/การบรหิาร
จัดการ)
	 	 ผลลัพธ์	:	ชุมชนมีรายได้	มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก	และเกิดความ
ภาคภูมิใจ
	 ๖)	 สร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันครอบครัว	 พัฒนำจิตใจ	 
ส่งเสริมสุขภำพ
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 อบรมครอบครัว	 ส่งเสริมศีลธรรม	 
ออกกำาลังกาย/อาหารดี/ยา/อากาศ/อารมณ์
	 	 ผลลัพธ์ :	มีสุขภาวะกาย/ใจที่ดี	เป็นคนดี	สังคมดี	ประเทศดี
	 ๗)	 ส่งเสรมิกำรสร้ำงรำยได้ในชมุชนโดยเสมอภำค	ส่งเสริมกำร
เข้ำถึงกำรบริหำรภำครัฐอย่ำงเท่ำเทียม
	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	ทำาประชาสงัคมทกุกจิกรรม	สร้างค่านยิม 
ที่ดี	 สนับสนุนการกระจายความเจริญเติบโตของเมืองใหญ่สู่ท้องถ่ิน	 
ออกกฎหมายที่สร้างความเท่าเทียม
	 	 ผลลพัธ์	:	ทุกคนสามารถเข้าถงึการบรกิารภาครัฐอย่างเท่าเทยีม	 
ชุมชนมีรายได้มากขึ้น
	 ๘) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้ำ	 ล�ำคลอง	 แหล่งน�้ำ	 ธรรมชำติ	 
มีกฎหมำยดูแลส่ิงแวดล้อม	 พัฒนำพ้ืนที่เมือง	 ชนบท	 อุตสำหกรรม
เชิงนิเวศน์
	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	ปลูกจติสำานกึในท้องถิน่	สร้างข้อระเบยีบ
บังคับเกีย่วกบัการใช้ส่ิงแวดล้อม	เช่น	กฎหมายดูแลชมุชน	ท้ิงขยะโดนปรบั 
	ใช้พลังงานทดแทน	ทำาเกษตรปลอดสารพิษ/อินทรีย์	
	 	 ผลลัพธ์ :	คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 กลุม่ที ่๔ ภ�คตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่�ง ๑๐ จงัหวดั  ประกอบด้วย 

กาฬสนิธุ	์ร้อยเอ็ด	นครราชสมีา	ชัยภมู	ิบรุรีมัย์	สุรนิทร์	ยโสธร	ศรีสะเกษ	

อำานาจเจริญ	และอุบลราชธานี	มีแนวทางการทำางานร่วมกัน	ดังนี้

	 ๑)	 ยกระดับกำรศกึษำทกุระดบั	ส่งเสริมกำรเข้ำถงึกำรสำธำรณสขุ

ให้ทั่วถึงในทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	โดยการฝึกทักษะอาชีพ	พัฒนาสินค้า

ชุมชน	 ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาคน 

โดยจัดทำาโครงการ	 ๑)	 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	

อาทิ	 พัฒนาสมองตั้งแต่วัยเด็ก	 พัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน 

ในวัยเรียนและวัยแรงงาน	 ตลอดจนพัฒนาทักษะอาชีพในวัยแรงงาน	 

และ	๒)	 ส่งเสริมการจัดการสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะท่ีดี	 ด้วยการเป็น

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะทำางาน/คณะกรรมการ	 ในการให้ความรู้ 

คำาปรึกษา	 ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 

ด้วยตนเอง	ลดการพึง่พาภาครฐั	ร่วมกับหน่วยงานภาครฐั	เอกชน	และชมุชน

	 	 ผลลัพธ์	 :	ประชาชนเป็นคนเก่ง	คนดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	

และเข้มแข็ง

	 ๒)	 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	จดัทำาโครงการ	๑)	ธนาคารนำา้	 

การจดัการลุม่นำา้	๒)	การปลกูป่าอนรุกัษ์	ต้นไม้	๓)	การบริหาร 

จัดการขยะ	 และ	 ๔)	 การยกระดับการเกษตรปลอดภัย	

โดยทำางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และชุมชน	

ในฐานะวิทยากร	คณะทำางาน	คณะกรรมการในโครงการ

ต่างๆ	 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถขับเคล่ือน

กิจกรรมต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง

	 	 ผลลัพธ์	 :	 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนใต้	มีการบรหิารจดัการนำา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ	มีนำา้เพยีงพอ 

ต่อการทำาการเกษตร	นำาไปสู่การทำาการเกษตรปลอดภัย	 

ลดการใช้สารเคมี	และคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในระยะยาว	 รวมทั้งผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพ	 และมีรายได้

เพิ่มขึ้น

 กลุม่ที ่๕ ภ�คกล�งตอนบน ๗ จงัหวดั   ประกอบด้วย 

	ชยันาท	พระนครศรอียธุยา	ลพบรุ	ีสระบรุ	ีสงิห์บุร	ีอ่างทอง	

และปทุมธาน	ีมีแนวทางการทำางานร่วมกัน	ดังนี้

	 ๑)	 พฒันำเทคโนโลยใีห้เท่ำทนักบักำรเปลีย่นแปลง

ของนำนำประเทศ	

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ใช้กลไกการศึกษา 

ทีม่คีณุภาพเพือ่สนบัสนนุให้คนไทยมคีวามรูแ้ละศกัยภาพ

ในการเป็นแรงงานที่มีทักษะและฝีมือ	 เน้นการแข่งขัน 

ที่เป็นจุดแข็งของคนไทย	 อาทิ	 ประเพณีวัฒนธรรมไทย	 

รอยยิม้และอธัยาศยัไมตร	ีสามารถแข่งขนักบันานาประเทศได้	 

มีทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ

	 	 ผลลพัธ์	:	ประเทศไทยสามารถอยูใ่นโลกทนุนยิม	

ก้าวผ่านความเหลื่อมลำ้าทางสังคม	 เพื่อให้คนไทยอยู่ใน

ประเทศอย่างมีความสุข	และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 ๒)	 เผยแพร่ต้นแบบของบุคคลท่ีประสบผลส�ำเรจ็

ในดำ้นต่ำงๆ

	 	 กลไกการด�าเนินงาน : ส่งเสริมให้สถาบัน 

ทางศาสนาเข้ามามีบทบาทหลักในการสร้างคนเก่ง 

และด	ีหรือบวร	(บ้าน	วัด	โรงเรียน)	และภาครัฐสนับสนุน 

การพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ	 โดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง	 

สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

	 	 ผลลัพธ์	:	ประเทศชาติมีความมั่นคงระดับหนึ่ง	

คนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

	 ๓)	 สร้ำงเครอืข่ำยทีช่ดัเจนและจดัสวสัดกิำรของรัฐ 

ให้ครอบคลุมประชำชนทุกกลุ่ม	 พัฒนำกฏหมำย 

ให้เกิดควำมเท่ำเทียมในสังคม	
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	 	 ผลลัพธ	์ :	 ๑)	 ชุมชนมีกฎกติกาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	

๒)	มีศูนย์/ธนาคารเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง	๓)	มีการจ้างแรงงานไทย

มากข้ึน	 ๔)	 ต้นทุนทางการเกษตรลดลง	 ๕)	 มีธนาคารท่ีดินและระบบ

การบริหารจัดการการที่ดิน	 คนไทยมีที่ดินทำากินที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	 

และ	๖)	คนไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

	 ๒)	 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรเกษตร	เน้นเกษตรอนิทรย์ีและเกษตร

ปลอดภัย	 ตั้งศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรเกษตร	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

เชงิอนุรักษ์	ส่งเสริมสนิค้ำและอำชพีในชมุชน	สร้ำงโอกำสเข้ำถงึข้อมลู

กำรตลำดและแหล่งทุน	สร้ำงนักวจิยัด้ำนต่ำงๆ/ทุนวจิยั	พัฒนำคนรุ่นใหม่ 

ให้ตรงกับอำชีพท่ีต้องกำร/อำชีพท่ีขำดแคลน	และส่งเสรมิควำมสำมำรถ

ทำงกีฬำในเด็กและเยำวชนตั้งแต่หมู่บำ้น/ต�ำบล/อ�ำเภอ/จังหวัด

	 	 กลไกการด�าเนินงาน : วุฒิอาสาฯ	 ประสานการดำาเนินงาน 

ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อาทิ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงการท่องเท่ียวและ 

กีฬา	 สำานักวิจัยท้องถิ่น	 และ	 สศช.ในการให้ความรู้และผลิตปุ๋ยหมัก	 

ปุ๋ยนำ้า	ปุ๋ยชีวภาพในชุมชน

	 	 ผลลัพธ์	 : ๑)	 มีการทำาเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย	

ต้นทุนการเกษตรลดลง	 และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมจากการ 

จำาหน่ายสนิค้าชมุชน	๒)	เกดิการท่องเทีย่วในชมุชน	และ	๓)	มสีนามกฬีา 

เป็นพื้นท่ีกลางในชุมชนทุกตำาบล	 ทำาให้คนในชุมชนมีร่างกาย 

สุขภาพแข็งแรง	 ปลอดโรคภัยต่างๆ	 พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านกีฬา 

ในอนาคต

	 ๓) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร ์

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 วุฒิอาสาฯ	 สนับสนุนการดำาเนินงาน

ด้านการศึกษา	 การส่งเสริมศีลธรรม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 รับผิดชอบ

ต่อครอบครัว	การต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว	อาทิ	สนับสนุนเงิน

พเิศษแก่บตุรหลานทีม่คีวามกตัญญดููแลปรนนบิติับดิามารดาเป็นอย่างดี	 

จัดสรรเงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่ทารกถึงวัยรุ่น	 กำาหนดวิชาสมาธิให้อยู่ใน

หลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา	 การสร้างอาชีพ 

ในชมุชน	ร่วมและสร้างโอกาสในการเข้าถงึการบรกิารของรฐั	พฒันาศักยภาพ

ครูให้เป็นครูยุคใหม่ผสมผสานการมีคุณธรรม	จรรยาบรรณแบบดั้งเดิม	 

โดยเชือ่มโยงชมุชนกบัหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที	่อาท	ิกระทรวงศกึษาธิการ	

กรมการศาสนา	เครือข่ายสมาธิ	ภาคประชาสังคม	กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	และเครือข่ายวุฒิอาสาฯ

	 	 ผลลัพธ์	 :	 มีการปฎิรูปการศึกษาที่ชัดเจน	 เกิดแนวทางการ

พัฒนาครูที่มีการปลูกฝังคุณธรรม	 มีจิตสำานึกเป็นจิตอาสาในการนำา 

ความรู้ความสามารถมาเผยแพร่	 เกิดการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียม 

ของครูชนบทและครูในเมือง	 ครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีเงินเดือน 

และสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกับครูในเขตเมือง	เด็กชนบทที่เข้ามาเรียน

ในเมืองลดลง

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ๑)	 ภาครัฐควรกำาหนด

นโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของสังคม	 

ส่งเสรมิให้องค์กรต่างๆ	ในสงัคมมจีติสาธารณะ	ทำาประโยชน์

เพื่อส่วนรวม	หรือทำากิจกรรม	CSR มากขึ้น	๒)	มีกฎหมาย

สนับสนุนการจัดการต้นทุนการผลิต	 เพ่ือให้เกิดการ 

กระจายทนุ/ทรพัยากรอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัในกลุม่คน 

ทุกระดับในแต่ละพ้ืนท่ี	 ๓)	 สร้างโอกาสทางการศึกษา 

โดยส่งเสริมให้ทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ	 

และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	๔)	เปิดโอกาสให้คนเข้าถึง 

ความเป็นธรรมมากขึ้น	และ	๕)	ส่งเสริมให้คนในสังคมรู้จัก

สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฏหมาย

	 	 ผลลัพธ์	 :	 คนในสังคมเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ	 

ของประเทศได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถงึ	ลดความเหล่ือมลำา้	 

สร้างโอกาสและความเสมอภาคของคนในสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ๔) ปลกูจติส�ำนกึให้เดก็และเยำวชนประหยัดพลังงำน	

ควบคุมกำรใช้สำรเคมีและรักษำสิ่งแวดล้อม

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 สร้างการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการสร้างเมอืงน่าอยู	่เช่น	สิง่แวดล้อมสะอาด 

ปลอดภัย	มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์	เป็นต้น	

	 	 ผลลพัธ์ :	คนไทยเติบโตอย่างมคีณุภาพ	มสีขุภาพ 

อนามยัทีด่	ีอยูร่่วมกันอย่างสนัตธิรรมและสนัตสิขุทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์	

 กลุม่ที ่๖ ภ�คกล�งตอนล่�ง ๘ จงัหวดั  ประกอบด้วย	

กาญจนบุรี	ราชบุร	ีสุพรรณบุรี	นครปฐม	ประจวบคีรีขันธ์	

เพชรบุรี	 สมุทรสงคราม	 และสมุทรสาคร มีแนวทาง 

การทำางานร่วมกัน	ดังนี้

	 ๑) ปัญหำยำเสพตดิ	ควำมสงบในชมุชน	ผลกระทบ

จำกแรงงำนต่ำงประเทศ	และควำมไม่มั่นคงทำงอำหำร	

	 	 กลไกการด�าเนินงาน : ส่งเสริมการนำาใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัครวัเรอืน/เดก็และเยาวชน/

จิตอาสาในหมู่บ้าน	 ในการดูแลความปลอดภัย/ป้องกันชีวิ 

ตและทรัพย์สิน/ยาเสพติด	 การจัดตั้งธนาคารที่ดิน/ศูนย์	 

และแปลงเมล็ดพนัธุใ์นพืน้ที	่สนับสนนุการจดัสรรสวสัดกิาร

แรงงานคนไทยให้สมดลุกบับรบิทพืน้ที	่เสริมสร้างความจงรกั 

ภักดีต่อสถาบันชาติตั้งแต่วัยเด็ก	 และหนุนเสริมสถาบัน

ครอบครัวให้ดำาเนนิงานร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาท	ิคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด	 (ปปส.)	 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์	 กระทรวงแรงงาน	 สถาบัน 

การศึกษาในชุมชน	อาทิ	การสร้างสนามกีฬาในชุมชน	  
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ปลอดภัย	 (ปลอดจากสารเคมี)	 ๒)	 การปลูกจิตสำานึก	 การรู้รัก
สามัคคีในชุมชน	กิจกรรมจิตอาสาในการช่วยเหลอืทำางานให้กบั
ส่วนรวม	และ	๓)	มส่ีวนร่วมในการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ภายในชุมชน	อาทิ	การรณรงค์ภัยจากยาเสพติด	สอดส่องดูแล
ยาเสพติดในชุมชน	
	 ๒)	 กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ	ในระดับพื้นที่
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ๑)	 มีเครือข่ายความร่วมมือ 
สนบัสนนุการทำางานในระดบัพืน้ที่	เช่น	ครวัเรอืน	สถาบนัการศกึษา	
โรงเรยีน	วัด	หน่วยงานภาครฐั	โดยเฉพาะชมุชนและประชาสงัคม	 
ท่ีให้ความสำาคัญและมคีวามรูค้วามเข้าใจในปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง	๒)	สถาบนัครอบครวัเข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นงาน 
จดัให้มกีารเรยีนการสอนการทำาปุย๋ชวีภาพ	การทำาบญัชคีรวัเรอืน 
และ	๓)	บรูณาการการทำางานร่วมกนัของคนในชมุชน	และระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ	ในพ้ืนที	่โดยสภาองค์กรชุมชน/ตำาบล	เพ่ือพฒันา
ชุมชนตามหลัก	“ภูมิสังคม”	ตามความถนัดของตนเอง/ต้นทุน
ทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน
	 ๓)	 ด้ำนกำรเกษตร
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ๑)	 ส่งเสริมการทำาเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	 โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 
ในชุมชน	 เป็นต้นทุนที่สำาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม	 เช่น	
แหล่งนำ้า	 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและป่าไม้	 ๒)	 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานระดับสูง	 อาทิ	 การทำาผลผลิต
นอกฤดูกาล	 สนับสนุนการผลิตเอง/ขายเอง	 ราคาผลิตภัณฑ์
อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้	 ๓)	 แสวงหาช่องทางการตลาดที่มั่นคง
และต่อเนื่อง	 และพัฒนาช่องทางสื่อการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์	๔)	ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชุมชน	วิถีชีวิตและ
วฒันธรรมในพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะของการอยูร่่วมกนัแบบเครอืญาติ	 
มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	 มีนำ้าใจ	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน	 
๕)	การจัดทำาข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบ	ทำาให้สามารถเรียกใช ้
และเข้าถงึได้ง่ายและรวดเรว็	๖)	ส่งเสริมการจดัทำาบญัชคีรวัเรอืน
ในชุมชน	 ๗)	 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร	
อาท	ิการแปรรปูอาหารหรอืผลติภณัฑ์ทางการเกษตร	๘)	เรยีนรู้ 
ที่จะพึ่งตนเองโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง	๙)	การปลูก 
พชืสมนุไพร	เพ่ือสนบัสนนุการแพทย์ครบวงจร	และ	๑๐)	สนับสนนุ 
การทำาวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการแพทย	์อาทิ	กัญชา
	 ๔)	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	ร่วมดูแล	อนุรักษ์	และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวประจำาจังหวัด
ให้ยั่งยืน	 รวมท้ังสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ตาม 
ภูมิสังคมของแต่ละพื้นที	่ อาทิ	 โครงการประกอบอาหารพื้นถิ่น
ตามภูมิลำาเนา

	 ๔)	 เสรมิสร้ำงพลงัทำงสังคม	ให้โอกำสแก่เด็กด้อยโอกำส	
ส่งเสริมกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนทั่วถึงเท่ำเทียมกัน	 จัดตั้งศูนย์
พัฒนำผู้พิกำรทำงสมองให้มีงำนท�ำในพ้ืนที่ใกล้บ้ำนในต�ำบล
ของตนเอง
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 หนุนเสริมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	ร่วมกับสถาบันครอบครัว	กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์	กระทรวงศกึษาธกิาร	กระทรวงยตุธิรรม	
ในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	 เข้าสู่ระบบงานประจำา	 
มงีบประมาณ	บคุลากรรองรบั	เพ่ือให้ได้รบัการช่วยเหลอือย่างยัง่ยืน
	 	 ผลลัพธ์	 :	 คนในชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจด้าน 
กฏหมาย	และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง	
	 ๕) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน และสร้ำง 
กำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของบริษัทหรือ 
อุตสำหกรรมที่เขำ้มำตั้งในชุมชน 
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	วุฒิอาสาฯ	ดำาเนินงานขับเคลื่อน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กระทรวงทรัพยากร	ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
กระทรวงสาธารณสุข	 กรมป่าไม้	 โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าในชุมชน 
ส่งเสริมการจัดการขยะ	 แก้ไขปัญหาดิน	 นำ้า	 อากาศ	 และพัฒนา 
เครือข่ายการจัดการมลพิษและสารเคมีทุกชนิดที่กระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม
	 	 ผลลัพธ์	 :	 คนในชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกและ 
จัดการขยะ	การทำาปุ๋ยจากขยะ	ลดรายจ่าย	สร้างรายได้	เพิ่มพื้นที่
ป่าในชุมชน	มีฝายกั้นนำ้า	สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น	
	 ๖) ส่งเสริมกำรปลูกจิตส�ำนึกในด้ำนจิตอำสำ	 พัฒนำ
ศักยภำพ	และสรำ้งกำรมีส่วนร่วมให้คนในชุมชน	
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ดำาเนินการอบรมให้ความรู ้
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน	 ให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิกบัชมุชน	เพือ่ให้เกิดการจดัการตนเอง	ใช้หลกัธรรมาภบิาล 
และเวทีประชาคม
	 	 ผลลพัธ์	:	เจ้าหน้าที	่บุคลากรของรฐัมคีวามรู	้ความเข้าใจ
สามารถปฏบัิตงิานอย่างมปีระสทิธภิาพ	มกีารใช้หลกัหลกัธรรมาภบิาล 
เป็นตัวชี้วัดในการประมวลผลในการตรวจสอบความโปร่งใส 
ของการทำางานได้	คนในชมุชนมจีติสาธารณะ	มีเวทกีารประชาคม
ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ในการพฒันาชมุชน

 กลุม่ที ่๗ ภ�คกล�งตอนกล�งและภ�คตะวนัออก ๙ จงัหวดั 
ประกอบด้วย	สมุทรปราการ	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ระยอง	จันทบุรี	
ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	และสระแก้ว	มีแนวทางการทำางาน
ร่วมกัน	ดังนี้
	 ๑)	 กำรร่วมรักษำควำมมั่นคงภำยในประเทศ
	 	 กลไกการด�าเนินงาน : ๑)	 ความมั่นคงทางอาหาร	 
ทำาเกษตรอนิทรย์ี	เกษตรแบบชวีภาพ	และเกษตรปลอดภัย	โดยนำา 
พืชพื้นเมืองมาทำาการตลาด	 และสนับสนุนวงจรอาหาร
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	 ๕) กำรปรับเปลี่ยนคำ่นิยมและวัฒนธรรม
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา 
และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัสถาบนัศาสนา	ร่วมเป็นจิตอาสา 
ทำาความดีด้วยหัวใจ	 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา	 
และปลูกฝังจิตสำานึกให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	
ศีลธรรม	ซื่อตรง	และมีวินัย
	 ๖) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	๑)	ส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	 
อาทิ	 ถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน	 พื้นที่ 
ลุ่มนำ้า	 การดูแลรักษาสุขภาพ	 สุขภาวะ	 อนามัย	 ร่วมพัฒนา 
การเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยพืน้ฐานสำาหรบัเดก็เลก็	เพือ่แก้ไข
ปัญหาการอ่านออกเขยีนได้	๒)	ส่งเสริมแหล่งเรยีนรูต้ามวถิชีมุชน	 
๓)	ร่วมกจิกรรมชมรมผูส้งูอายุ	อาท	ิการออกกำาลังกาย	การปฏบิตัธิรรม	 
และกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๔)	ส่งเสริมความผูกพันในสถาบัน 
ครอบครัว	และ	๕)	สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ	 
ออกกำาลังกายทีเ่หมาะสมกับวยั	และการดแูลผูป่้วยตดิเตยีงในชมุชน
	 ๗) ปฏริปูกระบวนกำรเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที	่๒๑
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ๑)	 สนับสนุนการเรียนรู้ของ 
เด็กและเยาวชนในชุมชนโดยใช้กระบวนการ	บ้าน	วัด	 โรงเรียน	
เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี	 อาทิ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 ศีลธรรม	 
และจิตอาสา	 สร้างความรักความผูกพันในสถาบันครอบครัว 
๒)	พัฒนาความเป็นผู้นำา	และ	๓)	สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
	 ๘) กำรเสริมสรำ้งให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ๑)	 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 
ในการดแูลตนเอง	๒)	สรา้งคาราวานสุขภาพในแตล่ะอำาเภอ	และ 
๓)	จัดเวทีให้ความรู้การงดเหล้าเพื่อสุขภาพและครอบครัว
	 ๙) กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ	 สร้ำงควำมเป็นธรรม 
ในทุกมิติ
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ๑)	 ร่วมสนับสนุนการจัดสรร
ทีด่นิทำากินให้กบัผู้ยากไร้และไม่มทีีด่นิ	รวมท้ังสนบัสนนุการเข้าถงึ 
ทรพัยากรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพฒันาคณุภาพชวีติของผูย้ากไร้	
๒)	 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มในการเข้าถึงบริการ 
ของภาครัฐ	 ๓)	 สำารวจข้อมูลผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ 
ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด	 และส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ไร้สิทธิ์
ให้สามารถดูแลตนเองได้	 ๔)	 ช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำาตัว
ประชาชนให้ได้รบับตัรประชาชน	สำาหรับคนยากจนและไร้สถานะ

ทางการทะเบียน	 เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง	 สิทธิและสวัสดิการ 

ของภาครัฐในฐานะพลเมอืงของประเทศ	๕)	ร่วมสนบัสนนุการดแูล 

กลุ่มเปราะบางในชุมชน	 อาทิ	 คนพิการ	 ผู้ป่วยติดเตียง	 

ผูด้้อยโอกาส	และผูส้งูอาย	ุ๖)	สนบัสนนุการสร้างโอกาสทาง 

การศึกษา	 โดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากไร้และเรียนด	ี 

และ	๗)	หนุนเสริมการทำางานของกลุ่มต่างๆ	ในชุมชน	อาท	ิ 

กลุ่มอาชีพ	กลุ่มออมทรัพย์	กลุ่มสตรี

	 ๑๐)	กำรกระจำยศนูย์กลำงควำมเจรญิทำงเศรษฐกจิ	

สังคมและเทคโนโลยี

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	ส่งเสรมิการเข้าถงึส่ือ	ข้อมูล	

ข่าวสาร	ที่มีผลกระทบกับคนและชุมชน	โดยใช้สื่อที่มีอยู่ใน

ชุมชนเป็นตัวการกระจายข้อมูล

	 ๑๑) กำรเสริมพลังทำงสังคม

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	จัดทำาฐานข้อมูล	ผู้สูงวัย 

ทัง้จงัหวดั	และร่วมขบัเคลือ่น	“พนมสารคาม	เมืองต้นแบบ”	

รองรับสังคมผู้สูงวัย	

	 ๑๒)	กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่น 

ในกำรพัฒนำ	พึ่งตนเอง	และจัดกำรตนเอง	

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน	ทำาในสิ่งที่ชุมชนสามารถทำาได้ด	ี 

มีการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู	้ 

แลกเปลี่ยนแบ่งปันในชุมชน

	 ๑๓) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 

สีเขียว

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	๑)	ชีเ้ป้า	เฝ้าระวงั	รายงาน	

คณุภาพนำา้/ป่า/ขยะ	โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์

ข้อมลู	จดัทำาแผน/กำาหนดตวัชีว้ดั/กำาหนดจดุเสีย่ง	เพิม่และ

พัฒนาศักยภาพแกนนำา	 ทสม.	 จัดเวทีฝึกอบรมให้ความรู้/ 

วางแนวทางพฒันาคน	สร้างและเช่ือมโยงเครอืข่ายให้เข้มแขง็ 

๒)	เครอืข่ายป่ารอยต่อ	๕	จงัหวดั	ภาคตะวนัออก	ครอบคลมุ

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 สระแก้ว	 ระยอง	 จันทบุรี	 และชลบุร	ี 

มเีนือ้ที	่๑.๒	ล้านไร่	เสนอกลไกคณะทำางานด้านสิง่แวดล้อม 
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ในองค์กรปกครองของท้องถิ่น	 เพ่ือดูแล	 พิทักษ์รักษาความ

สมบรูณ์ของผนืป่า	และระบบนิเวศ	แหล่งต้นนำา้	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	 แหล่งอาหารท้องถิ่น	 ๓)	 สนับสนุนและรณรงค ์

การปลกูป่าด้วยไม้ยนืต้นระยะยาว	เช่น	ต้นยางนา	ตะเคียน	พยุง	 

๔)	 ฟื้นฟู	 เครือข่ายรัฐชุมชนคน	๔	 จังหวัดทองคำา	 (กทม./

ปทมุธาน/ีนครนายก/ฉะเชงิเทรา)	เพือ่แก้ไขปัญหานำา้เสียและ

พัฒนาแหล่งนำ้า	อาทิ	การทำาฝายมีชีวิต	การทำาฝายชะลอนำ้า	 

๕)	สานพลังเครือข่าย	ทสม.ฉะเชิงเทรา	ดูแล	อนุรักษ์สายนำ้า 

บางปะกง	 ๑๒๒	 กิโลเมตร	 (๖	 อำาเภอ	 ๓๓	 ท้องถิ่น)	 และ 

๖)	 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนำ้าบางปะกง	

เป็นพื้นที่ชุ่มนำ้า	(Ramsar	Site)

	 ๑๔)	พัฒนำพื้นที่เมือง	 ชนบท	 เกษตรกรรม	 และ

อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ	 มุ่งเน้นควำมเป็นเมืองที่เติบโต 

อย่ำงต่อเนื่อง

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	๑)	สร้างความรู้ความเข้าใจ 

และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิถีการทำาเกษตรกรรม

เชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน	เกษตรอินทรีย์	และเกษตร

ทฤษฎีใหม่	 ๒)	 กำาหนดเป็น	 “ธรรมนูญท้องถิ่น”	 ลดการ

ใช้สารเคมีในการทำาเกษตรกรรม	 รณรงค์ให้ใช้ของชีวภาพ	 

๓)	 บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ	 ตั้งแต่การแยกขยะ	 

การจดัเกบ็ขยะทีเ่ป็นระบบ	และการจดัการขยะ	๔)	สนบัสนนุ

การจัดทำาผังเมืองอย่างยั่งยืน	(มีพื้นที่สีเขียว	เป็นไปตามหลัก

วิชาการ)	 ๕)	 สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำานึกการรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ	๖)	สนับสนุนชุมชน 

ให้มบีทบาทในบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินชุมชน	รณรงค์

ให้ประชาชนมคีวามรู้ในเร่ืองการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จาก

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และการใช้ 

วสัดธุรรมชาต	ิอาท	ิใบตอง	ใบบวั	ถงุผ้า	ตะกร้า	ป่ินโต	แทนการใช้ 

พลาสติกและโฟม

	 ๑๕)	ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำประเทศ

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ประสานความร่วมมือ 

ในการพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน	 ถักทอ

เชื่อมร้อยการทำางานของแต่ละภาคส่วน	 และมีส่วนร่วม 

ในการดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ	 อาทิ	 มีส่วนร่วม 

ในการจัดทำาแผนชุมชน	แผนพัฒนาตำาบล	แผนพัฒนาอำาเภอ	

และแผนพัฒนาจังหวัด	 ยึดพื้นที่ตำาบลเป็นฐานในการพัฒนา	 

ดูข้อมูลพื้นฐานเดิมในตำาบล	 นำาสิ่งดีๆ	 มาต่อยอดพัฒนา 

ให้ดีขึ้น	พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

	 ๑๖) กำรเฝ้ำระวงักำรท�ำงำนของภำครฐัให้ปลอดกำรทจุรติ

และประพฤติมิชอบ
	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	ร่วมกำาหนดมาตรการการป้องกัน/
แก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รปัชัน่	เฝ้าระวังและติดตามการทุจรติคอร์รปัชัน่	
รวมท้ังรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในชุมชนและการเรียนการสอนนอกห้องเรียน	
 กลุ่มท่ี ๘ ภ�คใต้ตอนบน ๗ จังหวัด ประกอบด้วย	 ชุมพร	
สุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	 กระบี่	 พังงา	 ภูเก็ต	 และระนอง 
	มีแนวทางการทำางานร่วมกัน	ดังนี้
	 ๑)	 สร้ำงครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	
	 	 กลไกการด�าเนินงาน : สร้างเครือข่าย	ด้วยกระบวนการ
ทำาให้ดู	อยู่ให้เห็น
	 	 ผลลัพธ์	: สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	ลดปัญหายาเสพติด
	 ๒)	 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำมวิถีชุมชน	 และวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น	เพื่อสุขภำพ
	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	สำารวจศกัยภาพของชมุชนท้องถิน่	
ส่งเสรมิสนบัสนนุเอกลกัษณ์	อัตลกัษณ์ของชมุชนท้องถ่ิน	พร้อมสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด
	 	 ผลลพัธ์	:	ชุมชนเข้มแขง็	สามารถจดัการตนเองได้	สร้างรายได้	 
เกิดวิถีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 ๓)	 โรงเรียนแห่งควำมสุข	
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 สร้างองค์กรชุมชนเพื่อผลักดัน 
การศึกษาตามศาสตร์พระราชา
	 	 ผลลพัธ์	:	เดก็และเยาวชนมคีวามสขุ	เป็นคนด	ีเป็นคนเก่ง	 
พร้อมสำาหรับสังคม	๔.๐	-	๕.๐	
	 ๔)	 ธนำคำรผู้สูงอำยุ	
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ประสาน/สร้างเครือข่ายระดับ
จังหวัด	เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ	
	 	 ผลลพัธ์ : ผูส้งูอายอุยูอ่ย่างมคีวามหมาย	มคีวามสุข
	 ๕)	 กำรสรำ้งพลังงำนทำงเลือก
	 	 กลไกการด�าเนินงาน : ศึกษาพลังงานทางเลือก	 อาท	ิ
พลังงานแสงอาทิตย	์พลังงานลม	พลังงานจากคลื่น	ส่งเสริมให้เกิด
การใช้และขยายผลพลังงานทางเลือก	 และเช่ือมประสานระหว่าง
จังหวัด
	 	 ผลลพัธ์	: เกดิพลงังานทีไ่ม่ทำาลายสิง่แวดล้อม	ลดรายจ่าย	
เพิ่มรายได้	ชุมชนเกิดความยั่งยืน	เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์
	 ๖)	 แผนพัฒนำจังหวัด	 และกลุ่มจังหวัดภำคใต้ตอนบน 
ฉบับประชำชน	
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 ใช้กระบวนการประชาคมเข้าใจ 
ในการจัดทำาแผนพัฒนาฯ
	 	 ผลลัพธ์ :	 เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาที่เกิดจาก 
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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 กลุ่มที่ ๙ ภ�คใต้ตอนล่�ง ๗ จังหวัด ประกอบด้วย	 
พัทลุง	สงขลา	ตรัง	สตูล	นราธิวาส	ปัตตาน	ีและยะลา	มีแนวทาง
การทำางานร่วมกัน	ดังนี้
	 ๑)	 โครงกำรหมู่บ้ำนจัดกำรตนเอง
	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	๑)	วุฒิอาสาฯ	เข้าพบและเสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ๒)	 นำาความรู้เกี่ยวกับชุมชนจัดการตนเอง 
ไปเสนอผูใ้หญ่บ้าน	กำานัน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	๓)	ถอดบทเรยีน 
ชุมชนต้นแบบ/ตัวอย่าง	๔)	จัดทำาแผนชุมชน	โดยน้อมนำาปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการจัดทำาแผน	๕)	การทำางานโดยยดึ
แผนพฒันาชมุชนเป็นหลกั	๖)	แต่งตัง้สภาผูน้ำาชมุชนและมอบหมาย 
บทบาทหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ	ประชาชนทกุคนในชมุชนมสิีทธอิอกเสยีง/ 
เสนอปัญหา	วเิคราะห์	เสนอความคดิเห็น	และการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร	 
รวมทัง้ประชาชนทกุคนในหมูบ้่าน/ตำาบลมาร่วมประชมุ	ยอมรบักฎกตกิา 
ของชุมชนร่วมกนั	และ	๗)	ประสานเครอืข่ายกบัหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังสร้างเครือข่ายเยาวชนประจำาจังหวัด	 (มูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียง)
	 	 ผลลัพธ์	 :	 ๑)	 ประชาชนในชุมชนรู้จักตนเอง	 สามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ตรงประเดน็และรวดเรว็	๒)	ชมุชนเข้มแขง็	 
มีผลผลิต	รายได้เพิ่มขึ้น	สามารถจัดการตนเองได้ทุกเรื่อง	ส่งผลให ้
คณุภาพชวีติดขีึน้	๓)	มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์	ภาครฐัให้การสนบัสนนุ 
งบประมาณ	และ	๔)	รู้จักเครือข่ายมากขึ้น
	 ๒)	 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์-
สมุนไพร
	 	 กลไกการด�าเนินงาน : ๑)	ส่งเสริมให้ประชาชนปลกูพชืผกั 
สวนครัว	สมนุไพรกนิเอง	เช่น	แก่นตะวัน	มะม่วงหาวมะนาวโห่	เป็นต้น	 
เกษตรผสมผสาน	เกษตรทฤษฎีใหม่	เกษตรอนิทรย์ี	วนเกษตร	๒)	ศกึษาดูงาน/ 
ตัวอย่าง	๓)	สร้างตัวอย่างในพื้นที่	และ	๔)	สร้างตลาดนัดในชุมชน
	 	 ผลลพัธ์	: ๑)	มีสขุภาวะดทีัง้กายและใจ	๒)	อาหารปลอดภัย 
	 ๓)	 ลดรายจ่าย	 และ	๔)	 เพิ่มรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร/
ผลิตภัณฑ์	โฮมสเตย	์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	(อบสมุนไพร)
	 ๓)	 โครงกำรประชุมศูนย์สวัสดิกำรประชำชน
	 	 กลไกการด�าเนินงาน : ๑)	 ประธานวุฒิอาสาฯ	 จังหวัด 
เข้าพบผูว่้าราชการจงัหวัด	เพ่ือชีแ้จงการบวนการทำางาน	และกำาหนด 
วนัประชมุ	๒)	วุฒอิาสาฯ	คดัเลอืกและเชิญตัวแทนองค์กรภาคประชาชน	
องค์กรละ	๒	คน	เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด	(ประธาน)	 
หรือตัวแทนภาครัฐในจังหวัด	เพื่อนำาเสนอปัญหาต่อภาครัฐ	คนละ 
๓	นาที	 โดยมีศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด	เป็นผู้บันทึกข้อมูล	จัดส่งให้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องดำาเนนิการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา	และ	๓)	ติดตาม	 
ประเมนิผล	และตรวจสอบโครงการ/การดำาเนนิงานของหน่วยงาน 

ต่างๆ

	 	 ผลลัพธ์	 : ๑)	 ภาครัฐและภาคประชาชนทำางาน

ร่วมกันแบบบูรณาการ	 โดยไม่ใช้งบประมาณ	 เป็นการลด

ช่องว่างระหว่างภาครัฐและประชาชน	 ๒)	 ภาครัฐได้รับ

ข้อมูลโดยตรงจากประชาชน	 ทำาให้สามารถแก้ไขปัญหา 

ได้ตรงประเด็น/ตามความต้องการของชุมชน/ประชาชน

อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกปัญหา	 โดยภาครัฐจะต้องให้

คำาตอบในการประชุมครั้งต่อไป	และ	๓)	สื่อมวลชนให้ความ

สนใจในการตดิตามการทำางานของภาครัฐ	และนำาไปเผยแพร่ 

ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

 กลุ่มท่ี ๑๐ กลุ่มกรุงเทพฯ และนนทบุรี มีแนวทาง 

การทำางานร่วมกัน	ดังนี้

	 ๑)	 กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	ให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการดแูล

หมู่บ้านตนเอง	 จัดตั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน/

ตำาบล	ยึดหลัก	บวร	บ้าน	วัด	โรงเรียน	

	 	 ผลลพัธ์	:	ความปลอดภัยในชวีติ	ความสงบสขุของชมุชน

	 ๒)	 มำตรกำรป้องกนั	บังคบัใช้	กฎหมำยตำมข้อบงัคบั

ของรัฐเกี่ยวกับอำหำรอย่ำงเคร่งครัด	

	 	 กลไกการด�าเนนิงาน :	เสรมิทกัษะการบงัคบัใช้กฎหมาย 

แก่พนักงานของหน่วยงานรัฐ	 บูรณาการอาหารปลอดภัย 

ในระดบัต่างๆ	ต้ังแต่ระดบัท้องถิน่ถงึระดบัจงัหวดั	และบูรณากา 

รหน่วยงานของรฐัทกุหน่วยงานทีท่ำางานเกีย่วกบัอาหารปลอดภยั	 

โดยภาคประชาชนและภาคเอกชนมส่ีวนร่วมในการทำางานด้วย

	 	 ผลลพัธ์	: อาหารสะอาดปลอดภยัถูกหลกัโภชนาการ

	 ๓) พัฒนำก�ำลังแรงงำนของผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพ	 

มีกฎหมำยคุ้มครองผู้สูงอำยุที่เป็นธรรม

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	 พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพของ 

ผู้สูงอายุ	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการอบรมและจ้างงานผู้สูงอายุ

อย่างเป็นธรรม	 และตั้งศูนย์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ/

ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พ้นโทษในพื้นที่

	 	 ผลลัพธ์	 : กำาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของกลุ่มจังหวัด	และพัฒนาแรงงานในพื้นที	่

	 ๔) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำและคุณธรรม	น�ำสิทธิ-

มนุษยชนมำใช้อย่ำงจริงจัง

	 	 กลไกการด�าเนินงาน :	พัฒนาผู้นำาทางศาสนาที่ให้

ความรู้	ดแูลใส่ใจประชาชนรากหญ้า	ส่งเสรมิโดยภาครฐั	และ

สร้างระบบที่ทำาให้เกิดแรงจูงใจให้คนรักษาสุขภาพ

	 	 ผลลัพธ์	:	สร้างสงัคมเข้มแขง็	แบ่งปันและเพือ่รองรบั

สังคมผู้สูงอายุ

(อ่านต่อหน้า ๒)
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	 เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	หรอื	Sustainable	Development	 

Goals	(SDGs)	เป็นหนึง่ในปัจจยัทีส่ำาคญัต่อการกำาหนดแนวทาง

การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุกมิติ 

อย่างสมดลุและเชือ่มโยงกนั	ท้ังด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	 

โดยในช่วงทีผ่่านมา	มกีารจดัทำายุทธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	 

๒๕๘๐)	ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์ชาตฉิบบัแรกของประเทศไทย	ตามมาตราที่	 

๖๕	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ที่มีผลบังคับใช้ 

ปฐมบทการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน :  
ถักทอ เรียงร้อย เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 โดยสารัตถะที่สำาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ป	ีมุ่งให้เกิด

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ	 พัฒนาคน 

ในทกุมติแิละทกุช่วงวยัให้เป็นคนด	ีเก่ง	และมคุีณภาพ	สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม	 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	และมภีาครัฐของประชาชนเพือ่ประชาชน

และประโยชน์ส่วนรวม	 รวมทั้งให้คนไทยมีความอยู่ดีมีสุขอย่าง 

ถ้วนหน้าและยัง่ยนื		อกีทัง้ได้น้อมนำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาเป็นหลักคิด	 หลักปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ	 และวาระ 

การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	ทีอ่งค์การสหประชาชาติ	(UN)	กำาหนดขึน้	 

มาเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	 ในการกำาหนด

วตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	แนวทางการพฒันาในทกุมติ	ิและการขับเคลือ่น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่๑๒		

	 สำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	(สศช.)	

ในฐานะหน่วยงานวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ได้วางแนวทางการนำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปขับเคลื่อน 

ให้เป็นรูปธรรม	สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายในป	ีพ.ศ.	๒๕๗๓	 

โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	เป้าประสงค์	และตัวชี้วัดต่าง	ๆ	 

ให้แก่ทกุภาคส่วน	ทัง้นี	้ได้วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างยทุธศาสตร์

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 พบประเด็นความเชื่อมโยง 

ในเบื้องต้น	ดังนี้

 ยุทธศ�สตร์ช�ติที่ ๑ ด้�นคว�มม่ันคง	 มีความเชื่อมโยง 

กับ	 SDGs โดยตรงกับเป้าหมายที่	 ๑๖	 และ	 ๑๗	ปำนกลำง 

กับเป้าหมายที่	๑๕	และบำงส่วนกับเป้าหมายที่	๑	๑๓	และ	๑๔

เมือ่วนัที	่๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๑		ได้กำาหนดให้รฐัจดัให้มยีทุธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภิบาล	

เพือ่ใช้เป็นกรอบในการจดัทำาแผนต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องและบูรณาการ 

กันจนเกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ประเทศไทย	๒๕๘๐	“ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒน�แล้ว ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง”
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 ยทุธศ�สตร์ช�ติที ่๒ ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	มคีวามเชือ่มโยง 

กับ	 SDGs โดยตรงกับเป้าหมายที่	 ๗	 	๘	 	๙	 	๑๑	และ	๑๗	ปำนกลำงกับ 

เป้าหมายที่	๑		๒		๑๐		และ	๑๒	และบำงส่วนกับเป้าหมายที	่๓		๖	และ	๑๓

 ยทุธศ�สตร์ช�ตทิี ่๓ ด้�นก�รพฒัน�และเสรมิสร้�งศกัยภ�พทรพัย�กร

มนุษย์	 มีความเชื่อมโยงกับ	 SDGs	 โดยตรงกับเป้าหมายที่	 ๒	 	 ๓	 และ	 ๔		 

ปำนกลำงกับเป้าหมายที่	๕	และ	๘	และบำงส่วนกับเป้าหมายที่	๑		๙		๑๐		

๑๑		๑๖	และ	๑๗

 ยุทธศ�สตร์ช�ติที่ ๔ ด้�นก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�ง

สังคม มีความเชื่อมโยงกับ	SDGs	 โดยตรงกับเป้าหมายที่	๑		๕		๑๐	และ	๑๑		 

ปำนกลำงกับเป้าหมายที่	๘		๙	และ	๑๖		และบำงส่วนกับเป้าหมายที่	๒		๓		

๔		๑๒	และ	๑๕	

 ยุทธศ�สตร์ช�ติที่ ๕ ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับ	SDGs โดยตรงกับเป้าหมายที่	๖		๑๑		

๑๒		๑๓		๑๔	และ	๑๕	ปำนกลำงกับเป้าหมายที	่๒	และ	๙	และบำงส่วน 

กับเป้าหมายที่	๗		๘	และ	๑๗	

 ยุทธศ�สตร์ช�ติที่ ๖ ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�ร

จัดก�รภ�ครัฐ	 มีความเชื่อมโยงกับ	 SDGs โดยตรงกับเป้าหมายที่	 ๑๖	 และ

บำงส่วนกับเป้าหมายที่	๘		๙	และ	๑๐	

	 กล่าวได้ว่า	ปัจจัยความสำาเรจ็ทีส่ำาคญัของการบรรลเุป้าหมายการพฒันา

ประเทศสูค่วามมัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยืน	และบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืได้นัน้	 

ต้องสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทกุภาคส่วน	ท้ังภาครฐัในส่วนกลาง	ส่วนภูมภิาค	

ส่วนท้องถิน่	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	เพือ่ให้เกดิพลงัร่วมในการระดม

ทรพัยากรทีม่อียูม่าใช้ในการขบัเคลือ่นประเทศ	โดยในโอกาสต่อไป	จะนำาเสนอ

ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย	 ภายใต้คณะกรรมการ 

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและภาคีเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน	 ที่ม ี

ส่วนสำาคัญในการพัฒนาในมิติต่างๆ	

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)

	๑๗	เป้าหมาย	ประกอบด้วย

 เป�้หม�ยที่ ๑ ยุติคว�มย�กจนทุกรูปแบบในทุกที่

 เป้�หม�ยที่ ๒ ยตุคิว�มหวิโหย บรรลคุว�มมัน่คงท�ง

อ�ห�ร และยกระดับโภชน�ก�รและส่งเสริมเกษตรกรรม

ที่ยั่งยืน

 เป้�หม�ยที ่๓ สร้�งหลกัประกนัว่�คนมชีวีติทีม่สีขุภ�พดี  

และส่งเสริมสวัสดิภ�พสำ�หรับทุกคนในทุกวัย

 เป�้หม�ยที่ ๔ สร�้งหลักประกันว่�ทุกคนมีก�รศึกษ�

ที่มีคุณภ�พอย่�งครอบคลุมและเท่�เทียม และสนับสนุน

โอก�สในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

 เป้�หม�ยท่ี ๕ บรรลุคว�มเสมอภ�คระหว่�งเพศ และ

ให้อำ�น�จของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

 เป้�หม�ยที ่๖ สร้�งหลักประกนัเรือ่งนำ�้และก�รสขุ�ภิบ�ล 

ให้มกี�รจดัก�รอย่�งยัง่ยนืและมสีภ�พพร้อมใช้สำ�หรบัทกุคน

 เป้�หม�ยที ่๗ สร้�งหลกัประกนัว่�ทกุคนเข้�ถึงพลงัง�น

สมัยใหม่ในร�ค�ที่ส�ม�รถห�ซื้อได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

 เป้�หม�ยที ่๘ ส่งเสรมิก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิทีต่่อเนือ่ง 

ครอบคลุมและยั่งยืน ก�รจ้�งง�นเต็มที่และมีผลิตภ�พ 

และก�รมีง�นที่เหม�ะสมสำ�หรับทุกคน

 เป้�หม�ยที ่๙ สร้�งโครงสร้�งพืน้ฐ�นทีม่คีว�มทนท�น 

ส่งเสริมก�รพัฒน�อุตส�หกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 

และส่งเสริมนวัตกรรม

 เป้�หม�ยท่ี ๑๐ ลดคว�มไม่เสมอภ�คภ�ยในประเทศ

และระหว่�งประเทศ

 เป้�หม�ยที ่๑๑ ให้เมอืงและก�รตัง้ถิน่ฐ�นของมนษุย์

มีคว�มครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้�นท�นและยั่งยืน

 เป้�หม�ยที่ ๑๒ สร้�งหลักประกันให้มีแบบแผน 

ก�รผลิตและก�รบริโภคที่ยั่งยืน

 เป�้หม�ยที่ ๑๓ ปฏิบัติก�รอย่�งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับ

ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมิูอ�ก�ศและผลกระทบทีเ่กดิขึน้

 เป้�หม�ยที ่๑๔ อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จ�กมห�สมุทร 

ทะเล และทรัพย�กรท�งทะเลอย�่งยั่งยืนเพื่อก�รพัฒน�

ที่ยั่งยืน

 เป�้หม�ยที่ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนก�รใช้

ระบบนิเวศบนบกอย่�งยั่งยืน จัดก�รป่�ไม้อย่�งยั่งยืน 

ต่อสู้ก�รกล�ยสภ�พเป็นทะเลทร�ย หยุดก�รเสื่อมโทรม

ของทีด่นิและฟ้ืนฟสูภ�พกลบัม�ใหม่ และหยดุก�รสญูเสยี 

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

 เป้�หม�ยที ่๑๖ ส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุ

เพือ่ก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนื ให้ทกุคนเข้�ถงึคว�มยตุธิรรม และ

สร้�งสถ�บันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุม 

ในทุกระดับ

 เป้�หม�ยท่ี ๑๗ เสริมคว�มเข้มแข็งให้แก่กลไก 

ก�รดำ�เนนิง�น และฟ้ืนฟูสภ�พหุน้ส่วนคว�มร่วมมอืระดบัโลก 

สำ�หรับก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
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"เลียบเรียงเคียงรั้ว               วุฒิอาสาฯ"open

ด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

 ร่วมอวยพรปีใหม	่	เมื่อวันที่	๔	ม.ค.	๒๕๖๒	วุฒิอ�ส�ฯ  

จ.สตูล	ร่วมหารือกับน�ยจ�รุวัฒน์ เกลี้ยงเกล� ผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดสตูล	 เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดสตูลในด้านต่างๆ	 

เช่น	เมืองดอกไม	้เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวสมุนไพร	การเข้าร่วม 

ประชุมกรมการเมือง	 ศาลหลักเมือง	 เมืองเก่าสตูล	 ฟอสซิล

อุทยานธรณีโลก	เป็นต้น	ในโอกาสนี้ได้ร่วมอวยพรปีใหม่ด้วย

 เยีย่มชมการดำาเนนิงานของวฒุอิาสาฯ	จ.นนทบรุ	ี  

เมื่อวันที่	๒๔	ก.พ.	๒๕๖๒	วุฒิอ�ส�ฯ จ.สงขล�	เข้าเยี่ยมชม 

การดำาเนินงานของวุฒิอาสาฯ	 จ.นนทบุรี	 โดยมี	ดร.วิทย� 

เจียรพันธ์ ประธ�นวุฒิอ�ส�ฯ นนทบุรี น�งสุม�ลี แสงคำ�คม 

และวุฒิอ�ส�ฯ จ.นนทบุร	ีให้การต้อนรับ	และนำาชมสถานที ่

สำาคัญๆ	 บนเกาะเกร็ด	 และเรียนรู้วิถีชุมชนชาวเกาะเกร็ด	 

ณ	สวนเกร็ดพุทธ	ต.เกาะเกร็ด

 บรรยายเรื่องความดันโลหิตสูง ดร.ส�วิตรี  

เทยีนชยั และน�งส�ววยิด� ม�โนช วฒุอิ�ส�ฯ จ. ก�ญจนบรุ ี 

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความดันโลหิตสูงและสาธิต 

วธิกีารออกกำาลงักาย	ให้แกผู่ส้งูอายเุทศบาลตำาบลปากแพรก	

จ.กาญจนบุรี	เมื่อวันที่	๑๔	ม.ค.	๒๕๖๒

 สายธารนำา้ใจสายใยกาชาด  น�งลำ�เจยีก บรุณศริ ิ 

วฒุอิ�ส�ฯ จ.ร�ชบรุ	ีร่วมงาน	“วนัสายธารนำา้ใจ	สายใย

กาชาด”	เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของนำาไปเป็น

รางวลัรา้นกาชาด	ในงานท่องเทีย่วราชบรุ	ีของดีเมอืงโอง่	 

และงานกาชาดประจำาปี	 ๒๕๖๒	ณ	 โรงยิมเนเซี่ยม	 

และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	 เม่ือวันที่	 ๑๔	

มี.ค.	๒๕๖๒

 สมัมนาระดับนานาชาต	ิ วฒุอิ�ส�ฯ จ.นครศรธีรรมร�ช 

เขา้ร่วมประชมุสัมมนาระดับนานาชาติ	เรือ่ง	“การแลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่”ี	เพือ่นำาผลการสมัมนาไปเปน็ตน้แบบและ

ใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์คุ้มครองปูชนียสถานต่อไป	จัดโดย	

สนง.วฒันธรรมจงัหวดั	คณะกรรมการนำาเสนอวดัพระมหาธาต	ุ 

วรมหาวิหาร	 เพ่ือขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก	 สภาวัฒนธรรม	 

สนง.การทอ่งเทีย่วและกีฬาจังหวดั	และกรมศลิปากร	ระหวา่ง

วันที	่๑๔-๑๙	ก.พ.	๒๕๖๒	ณ	โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
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  โรงเรียนแห่งความสุข   

น�ยศักดิ์พงษ์  นิลไพรัช วุฒิอ�ส�ฯ 

จ.นครศรีธรรมร�ช 	 บรรยายเรื่อง	

“โรงเรยีนแหง่ความสขุ”	ในการสมัมนา

แนวทางการดำาเนนิงานโครงการพฒันาการ

ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	 จัดโดย

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ	สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	

ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	๑๕	ม.ค.	๒๕๖๒

ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ทศิทางการพฒันาจงัหวดัสตลู 	เมือ่วนัที	่๕	ก.ย.	๖๑	 

น�ยพงศจ์กัรกฤษณ ์สทิธบิศุย ์ รองประธ�นวฒุอิ�ส�ฯ จ.สตลู  

เป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ง	“ความต้องการ	ศักยภาพ	และทศิทาง

การพฒันาจงัหวดัสตลู”	ในการประชมุเพือ่รับฟงัความคดิเหน็	 

(ร่าง)	 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล	 ๔	 ปี	 (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	

ฉบับทบทวน	 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสตูล	 ประจำาปี 

งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 จัดโดยสำานักงานจังหวัดสตูล	 

ณ	ห้องประชุมสตารินทร์	รีสอร์ท	อ.เมืองสตูล

 วฒุอิาสาฯ	ใหค้วามรูเ้รือ่งหมูบ่า้นจดัการตนเอง		 

น�ยสมศกัดิ ์ทองใส	ผู้ใหญบ่า้นหมูท่ี	่๑๕	บา้นควนกฎุ	ต.ควนมะพรา้ว	

อ.เมอืงพทัลงุ		จดัประชมุถา่ยทอดความรูแ้ละสรา้งการรับรู้	เร่ือง	

“หมู่บา้นจดัการตนเอง	ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	 

โดยมวีฒุอิ�ส�ฯ จ.พทัลงุ เปน็ทีป่รกึษา	วทิยากร	และประสาน

เชือ่มโยงภาคเีครอืข่าย	เพือ่ขับเคล่ือนงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย	 

เมื่อวันที่	๑๖	ก.พ.	๒๕๖๒		

 สนับสนุนการใช้นำ้ามันไบโอดีเซล 	 เมื่อวันที่	 ๒	 

มี.ค.	 ๒๕๖๒	 วุฒิอ�ส�ฯ จ.ชุมพร ร่วมประชุมกับคณะ

กรรมการสมาคมชาวสวนปาลม์นำา้มนัชมุพร	ในการสนบัสนนุ

ให้สมาคมและเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อน	 “นำ้ามันไบโอ

ดีเซล	B	๑๐๐	ตามรอยพ่อ”	 เพื่อเพิ่มความต้องการใช้และ 

ช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูปาลม์นำา้มันให้มีความม่ันคงในอาชพี 

มากยิ่งขึ้น	ณ	บ้านเลขที่	๑๑๓	ม.๗	ต.สองพี่น้อง	อ.ท่าแซะ

 บรรยายกองทนุชมุชน  

เมือ่วนัที	่๑๕	มกราคม	๒๕๖๒		 

น�ยทวี เสนแก้ว ผู้ใหญ่

บ้�นแหนบทองคำ� และ

วุฒิอ�ส�ฯ พัทลุง ร่วมเป็น

วิทยากรบรรยายเรื่อง	“การจัดการกองทุนชุมชน”	หมู่บ้าน

จัดการตนเองบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ	ต.โคกสัก	อ.บางแก้ว	เพื่อให้

ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่าง	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	

ย่ังยืน	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จัดโดย	 

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	ณ	โรงแรมชัยคณาธานี
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ ๑๔/๒๕๒๑

ปณฝ.ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เหตุขัดข้องที่นำ�จ�่ยผู้รับไม่ได้

❑  ๑. จ่�หน�้ไม่ชัดเจน

❑  ๒. ไม่มีเลขที่บ�้นต�มจ�่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.nesdc.go.th 

สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

ธน�ค�รสมอง กองยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมท�งสังคม

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๙ โทรส�ร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘ ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๗ เว็บไซต์ http://brainbank.nesdc.go.th


