แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จานวน 23 ประเด็น
(๑) ประเด็น ความมั่นคง
(๒) ประเด็น การต่างประเทศ
(๓) ประเด็น การเกษตร
(๔) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๕) ประเด็น การท่องเที่ยว
(๖) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(๗) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(๘) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(๙) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑๐) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑๑) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
(๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
(๑๕) ประเด็น พลังทางสังคม
(๑๖) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
(๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(๑๘) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
(๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
(๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒๒) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๒๓) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๑ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ กาหนดให้เมื่อมี
พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน
จัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี โดยแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป
บั ด นี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ดังมีสาระสาคัญแนบตามท้ายนี้
ดังนั้ น เพื่อให้ ระยะเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมี ความสอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิ ก
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ลงวัน ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แทน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น ความมั่นคง
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
๓.๑ แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑
๘
๘
๘
๘
๑๐

๓.๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๔
๑๕
๒๒

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๓

๓.๔ แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๗

๓.๕ แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓๐
๓๑
๓๓

๑๑
๑๑
๑๓

๒๓
๒๖

๒๗
๒๙

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง” ถือเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการหลัก
ที่จ ะนาไปสู่จุด หมายปลายทางในภาพรวมที่เ ป็น รูป ธรรมชัด เจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุท ธศาสตร์ช าติ
ด้า นความมั่น คงได้กาหนดเอาไว้ ซึ่ง ก็คือ “ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมีค วามสุข ” โดยมีเ ป้า หมาย
สาคัญ ประกอบด้ว ย (๑) ประชาชนอยู ่ดี กิน ดี และมีค วามสุข (๒) บ้า นเมือ งมีค วามมั่น คงในทุก มิติ
และทุกระดับ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อ ให้บ รรลุเ ป้า หมายดัง กล่า วข้า งต้น จึง ได้ กาหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ในห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕ ดาเนิน การ “ปรับ สภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ล ดระดับลงอย่างมีนัยยะสาคัญ ส าหรับ
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด ” เอื้อต่อการบริหาร
ประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติ
พัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า
“ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด โดยสาระสาคัญประกอบไปด้วยแผนย่อยจานวนทั้งสิ้น ๕
แผนย่อย ได้แก่
๑) การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ เพื่ อสร้ างความสงบให้ เ กิ ดขึ้ น ในประเทศชาติ
บ้านเมือง เอื้อต่อการบริ หารและพัฒ นาประเทศตามยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบายที่กาหนด สั งคมมีความ
เข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญคือ การ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความ
ภาคภู มิ ใ จในชาติ ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า ขณะเดี ย วกั น ก็ ส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ ประเด็น
ได้แก่ (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
(๓) การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข
ที่ มี เ สถี ย รภาพและมี ธ รรมาภิ บ าล เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และ
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
สาหรับแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๕ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่น คงของมนุษ ย์ (๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๓) การพัฒนาการเมือง
(๔) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และ (๕) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
(รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาด้านนี้ จะไปปรากฏอยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงของแผนย่อยที่ ๕ ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม)
-๑-

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดดาเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุ บันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี ) พร้อมทั้งพัฒนากลไก
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญคือการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาตามลาดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิด ขึ้นใหม่ ให้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ ประเด็น
ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ และส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจั ก รและการพั ฒ นาประเทศ มี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง สิ้ น ๑๕ แนวทาง
ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
(๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (๕) การป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาการก่ อการร้ า ย (๖) การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (๗) การป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมข้ ามชาติ (๘) การเฝ้ า ระวังและป้อ งกัน ประเด็นทางเศรษฐกิจ ที่มี ผ ลกระทบต่ อความมั่ นคง
(๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน (๑๒) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ ข องชาติ ทางทะเล (๑๓) การพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ความมั่ นคงและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
(๑๔) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๑๕) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะ
กรณี สาหรับส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ รวม ๕ แนวทาง
ประกอบด้วย (๑) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม (๒) การปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติทางบก (๓) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๔) การปกป้อง
อธิป ไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ และ (๕) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ
๓) การพัฒนาศั กยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มี
ความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
รับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ตลอดถึงสามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขต
ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และการพัฒ นาประเทศ ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย อย่างมี
ประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญคือ พัฒนาระบบงานด้านการ
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจ้ งเตือน ระงับยับยั้ง ป้ องกันปัญหาและภัยคุกคาม ได้อย่างมี
-๒-

ประสิทธิภาพ ก่ อนจะเกิดแหตุการณ์ หรือเหตุการณ์จะลุกลามต่ อไป ในขณะเดียวกัน จะต้ องมีแผนในการ
พัฒ นาศั ก ยภาพกองทั พ และหน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง ทั้ง คน เครื่ องมื อ /ยุ ท โธปกรณ์ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ตลอดจนการฝึกและระบบการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอ และเป็นรูปธรรม ในการเผชิญกับ
ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทาแนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือ แผนปฏิบัติการ
ในการเผชิญกับภัยคุกคามแต่ละมิติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็น
ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติด้านความมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒ นาระบบงานข่าวกรองแห่ งชาติ
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความ
มั่น คง รวมทั้งภาครั ฐ และภาคประชาชน ให้ พร้ อมป้องกั นและรั กษาอธิป ไตยของประเทศ และเผชิญกั บ
ภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหาร
จัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ (๒) การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง และ
(๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน ตลอดถึงให้สามารถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยแนวทาง
สั น ติ วิธี อย่ างยั่ งยื น โดยมีแ นวคิดในการดาเนิน การที่ส าคั ญคื ออาศัย การสร้ างปฏิ สั มพั นธ์ ที่ดี ในทุ กระดั บ
และทุกด้านกับนานาประเทศ ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน พร้อมยึดมั่นในหลักความเป็น
แกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกประเทศ ให้การ
ดาเนิ น การต่าง ๆ เป็ น ไปตามหลั กกฎหมายและหลั กการสากล บนพื้ นฐานของความสั มพันธ์ที่ดีระหว่า ง
ประเทศ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒ ประเด็น ได้แก่
(๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ (๒) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่ง
สั น ติ ภ าพและความมั่ น คงของภู มิ ภ าค ส าหรั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ มี ร วมทั้ ง สิ้ น ๓ แนวทาง
ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้าง
และธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มี
กลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดในการ
ดาเนินการที่สาคัญคือการปรับโครงสร้าง บทบาท อานาจหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการของสานักงาน
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.) และ
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้
จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่น คง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
สาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไก
และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่นคง ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ มีรวมทั้งสิ้ น
๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (๒) การบูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง และ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

-๓-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ แผนย่อย ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เนื่องด้วยถึงแม้จะมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หากมิได้
มีการนาไปสู่การปฏิบัติ หรือนาไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทั้ง ๕ แผนย่อยแล้ว ก็จะทาให้การ
ดาเนินการไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ได้

-๔-

-๕-

นอกจากนั้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ “แนวความคิดในการบริหารจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” จะปรับเปลี่ยนจากที่ให้ทุกหน่วย/ทุกส่วน
ราชการ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในกรณีเหตุการณ์ป กติ เป็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามขั้น ตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
โดยประสานการปฏิบัติและรายงานให้ กอ.รมน./ศรชล. สมช. และ กห. ทราบตามลาดับ จนกระทั่งถึงระดับรัฐบาล เพื่อทาการติดตามสถานการณ์ พร้ อมให้การสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหา

-๖-

สาหรับ “แนวความคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” จะเป็นการดาเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกส่วนราชการ
ตลอดจนถึงคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาล

-๗-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความมั่นคง
๒.๑ บทนา
จากภาพกรอบแนวคิดใหม่ด้านความมั่นคง ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ซึ่งได้ขยายขอบเขต
ความมั่นคงของชาติให้ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ในทุกองคาพยพ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดไปจนถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ อาทิ พลังงาน อาหาร และน้า ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงได้
กาหนดเป้าหมายสาคัญในภาพรวมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ”
โดยมุ่งที่จะบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยได้
อย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง บูร ณาการความร่ว มมือกับทุกภาคส่ วนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒ นาปรับปรุงกลไก
การบริ ห ารจั ดการและขั บ เคลื่ อนงานด้า นความมั่ นคงของประเทศ ให้ เ อื้ออ านวยต่อ การดาเนิน การของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
ทั้งนี้ เป้าหมายการดาเนินงานที่สาคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่ต้องการบรรลุในแต่ละห้วง
เวลาจะประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดาเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้
ลดระดับลงอย่างมีนัยยะสาคัญ สาหรับในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป
ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ –
๒๕๗๕ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมาย
สุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
-๘-

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๑.๓ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
๔.๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
๔.๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๔.๒.๔ การรั ก ษาความมั่ น คงและผลประโยชน์ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
รวมทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

-๙-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมาย
๑. ประเทศชาติมีความ
มั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุขดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีสันติภาพโลก
(อันดับ)
ดัชนีชี้วัดความสุขของ
ประชากรไทย
(อันดับ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑ ใน ๗๕ ของโลก

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๑ ใน ๕๐ ของโลก
๑ ใน ๒๕ ของโลก

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๑๐ ของโลก

๑ ใน ๓๕ ของโลก

๑ ใน ๓๐ ของโลก

๑ ใน ๒๐ ของโลก

-๑๐-

๑ ใน ๒๐ ของโลก

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ประกอบไปด้วย แผนย่อย จานวน ๕ แผน ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
การรักษาความสงบภายในประเทศ เป็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้ส ถาบัน หลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุ ข
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์ สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้ อ มที่ จ ะร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาของชาติ มี ก ารพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถ
ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไปอย่างแท้จริง
โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ
การดาเนินการในภาพรวม
ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความสงบภายในประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวความคิดในการดาเนินการที่
กาหนด จึงได้มีการจัดทาแนวทางการพัฒนาขึ้นรองรับ จานวน ๕ แนวทาง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ
ของแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยี
และการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้น
การปลูกจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของ
มนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน อยู่ดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การแก้ไข
ปัญหาด้านอาชญากรรม (๒) การแก้ไขปัญหาด้านจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
สังคม (๔) การเสริมสร้างความเป็ นพลเมือง (ในด้านความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้สิทธิและหน้าที่
รักชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว
๒) เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภายใต้ ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัต ริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์
ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ
-๑๑-

สาหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทา
ให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัย ได้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้เรื่อง
งานพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปโครงสร้างและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่างเคร่งครัด
และเป็นธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (๔) การจัดทาข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ ของงานศาสนพิธี
ให้ชัดเจน (๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (๖) การสร้างแนวทางการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (๗) การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กร
ทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง (๙) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ต่าง ๆ และ (๑๐) การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
๓) พัฒนาการเมือง มุ่งพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
ปลู กฝั งให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่ วนร่วมอย่างถูกต้องต่ อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อการเป็น “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ
ได้ แก่ คื อ (๑) การเผยแพร่ ความรู้ และสร้ างภู มิ คุ้ มกันเกี่ ยวกั บแนวคิ ดประชาธิปไตยให้ แก่ ประชาชนอย่ าง
กว้ า งขวาง (๒) การให้ ภ าคประชาชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเลื อ กตั้ ง อย่ า งโปร่ ง ใสทุ ก ขั้ น ตอน
(๓) การเสริมสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง/จิตสาธารณะ ให้แก่นักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป
(๔) การกาหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเมืองอย่างเข้มข้นจริงจัง
(๕) การผลั กดั น การเป็ น สถาบั น ของพรรคการเมื องให้ มี วั ฒ นธรรมทางการเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการออกระเบียบ/ข้อบังคับ
๔) สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสาคัญกับการที่ประชาชนและ
หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
ตามบทบาทอานาจหน้ าที่ เพื่อบู รณาการการแก้ไขปัญหาให้มี ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) กาหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ บนหลักนิติธรรม
และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพต่อความเห็ นต่าง (๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความ
สามัคคีปรองดองในทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน (๓) ส่งเสริมการ
เผยแพร่ความรู้ การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และสิทธิหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (๕) มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน (๖) มุ่งเสริมสร้างผู้นาต้นแบบในระดับต่าง ๆ
เพื่อ สร้ า งบรรยากาศของความสามัค คีป รองดอง (๗) มุ่งเสริ มสร้า งจิต ส านึก เทิด ทูน สถาบั นชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ (๘) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรัก
สามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๕) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม สาหรับรายละเอียดของแนว
ทางการพัฒนาด้านนี้ ถูกบูรณาการให้ไปปรากฏอยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ของแผนย่อยที่ ๕ ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
-๑๒-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคง
ปลอดภัยภายในประเทศ
และศักยภาพตารวจ
ระดับสากล (WISPI)
ดีขึ้น (อันดับ)
ตัวชี้วัดระดับทุนทาง
สังคม*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
๑ ใน ๔๕ ของโลก
๑ ใน ๓๕ ของโลก

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
อยู่ในลาดับ
๑ ใน ๕๕ ของโลก

๒. คนไทยมีความ
-*
จงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนา
เป็นที่เคารพ ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคน
ไทยสูงขึ้น
๓. การเมืองมี
ประสิทธิผลของรัฐบาล
ไม่ต่ากว่า
เสถียรภาพ และธรร จากการประเมินของ
ร้อยละ ๗๐
มาภิบาลสูงขึ้น
ธนาคารโลก
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-๑๓-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อยู่ในลาดับ
๑ ใน ๒๕ ของโลก

-*

-*

-*

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๕

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

๓.๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นการบูรณาการนโยบายและการดาเนินการ
ในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ในทุกพื้นที่และทุกมิติของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทางานประสาน
สอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามที่แผนแม่บทกาหนด เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่
มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สามารถดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามที่กาหนด ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมั่ น คงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน และการพั ฒ นาประเทศ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างครบถ้วนทุกประการ โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และกระทรวงกลาโหม
เป็นเจ้าภาพการดาเนินการในภาพรวม
เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เป็นระบบ จึงได้มีการแบ่งแผนย่อยด้านนี้ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ และส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจั ก รและการพั ฒ นาประเทศ มี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง สิ้ น ๑๕ แนวทาง
ประกอบด้ว ย (๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร์ (๓) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ (๔) การบริ ห ารจั ด การผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ ง
(๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๗) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๘) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง (๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน (๑๒) การรักษา
ความมั่น คงและผลประโยชน์ ข องชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒ นาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่ว ยเหลื อ
ประชาชน (๑๔) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๑๕) การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงเฉพาะกรณี สาหรับส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
รวม ๕ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม (๒) การปกป้อง
อธิป ไตยและผลประโยชน์ ของชาติ ทางบก (๓) การปกป้ องอธิ ปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล
(๔) การปกป้ องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ และ (๕) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ
นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งได้ถูกนาไปบรรจุไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบหลัก อันได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) การ
รักษาความมั่นคงทางพลังงาน (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม) การรักษาความมั่นคงทางอาหารและน้า (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) โดยแบ่งแผน
ย่อยด้านนี้ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ และ
ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
-๑๔-

การพัฒนาประเทศ จะมีกระทรวงกลาโหม กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นเจ้าภาพในภาพรวม โดยมีแนวทางการ
พัฒ นารองรั บ จ านวน ๑๕ แนวทาง ส าหรั บ ส่ ว นการปกป้ อ งอธิ ป ไตยและผลประโยชน์ ข องชาติ จะมี
กระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพในภาพรวม โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สาคัญรองรับ จานวน ๒๐ แนวทาง
ดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ากลางน้า-ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงาน
การข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน
รวมไปถึ ง การสกั ด กั้ น สารตั้ ง ต้ น เคมี ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต และนั ก เคมี ไม่ ใ ห้ เ ข้ า สู่ แ หล่ ง ผลิ ต
(๒) การสกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็น
เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การสกั ด กั้ น ตามจุ ด ตรวจ/จุ ด สกั ด ของเส้ น ทางคมนาคมและพื้ น ที่ ต อนใน (๓) การ
ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่
รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวน
ทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยา
เสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหายา
เสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์แนวทางดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายา
เสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้ างการเป็นอาสาป้องกันการใช้
ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิด
ความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้าง
ปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจาก
ยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กาหนดแผนการดูแลและให้การบาบัดรักษาที่
เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติ
สุขและเท่าเทียม
๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการ
แก้ไขปั ญหาด้านความมั่ น คงทางไซเบอร์ ให้ ค รอบคลุ มสภาพปัญ หาของภัยคุ กคามทางไซเบอร์ ซึ่ง ได้แ ก่
การโจมตีท างไซเบอร์ ข องกลุ่ ม แฮกเกอร์ การจารกรรมหรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขข้ อ มูล การโจมตี ต่ อ กลุ่ ม
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ ประกอบด้วย
(๑) กาหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ในภาพรวม (๒) จัดองค์กร โครงสร้าง อานาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไข
-๑๕-

ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) กาหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน (๔) เสริมสร้างและ
พัฒนาระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ (๖) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง (๗) สร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (๙) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข
รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง โดยมีแนวคิดการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีค้ามนุษย์ (๒) การบริหารจัดการ
คดีค้ามนุษย์ (๓) การเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ (๔) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (๕) การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (๖) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๗) การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ทั้งในและระหว่างประเทศ อย่ างมีป ระสิทธิภาพ (๘) การพัฒ นากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ (๙) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลในทุกมิติ
๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง มุ่งให้การพัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้า
เมื องเป็ น ไปอย่ า งมีร ะบบและเป็ น เอกภาพ โดยเน้ นการพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล ผ่ านทางการบูร ณาการ
ฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นภารกิจ เพื่อบูรณาการการดาเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่ม โดยแนวคิดการ
ดาเนินการที่สาคัญภายใต้แนวทางการพัฒนานี้ ประกอบด้วย (๑) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มชาติ
พัน ธุ์/ ชนกลุ่ มน้ อย โดยคานึ งถึงความสมดุล ระหว่างความมั่นคงและหลั กสิ ทธิมนุษยชน (๒) แก้ไขปัญหา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้ าว (๓) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ (ชนกลุ่มน้อย/กลุ่ม
ชาติพันธุ์) (๔) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่น ๆ (๕) ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
เมืองและพ านั กอยู่ ในราชอาณาจั ก รอย่ างเคร่ งครัด (๖) เสริมสร้างความร่ว มมือ ด้านการข่า ว และการ
ลาดตระเวนร่วมบริเวณชายแดน (๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (๘) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (๙) แสวงหาความร่วมมือจากประเทศต้นทาง/
องค์การระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (๑๐) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (๑๑)
พัฒนาการบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยทุกภาคส่วน และ (๑๒) ทบทวนปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ และสามารถจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองได้อย่าง
สมบูรณ์
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อการ
ร้ าย ซึ่งเน้ นการก่ อการร้ ายที่มี ส่ ว นเชื่อ มโยงมาจากต่างประเทศ ที่อาจใช้ ประเทศไทยเป็น สถานที่ก่ อเหตุ
เป็นทางผ่าน หรือเป็นแหล่งระดมเงินทุนสนับสนุนแหล่งพักพิง แหล่งจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้งการ
แสวงประโยชน์ของประเทศให้สนับสนุนแก่การก่อการร้ายในทุกด้าน ตลอดทั้งการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งนิยม
ความรุนแรงผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างแพร่ห ลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม่ เช่น
ปัญญาประดิษฐ์ และโดรน โดยเข้าใจถึงความสาคัญของไซเบอร์ ซึ่งในทางหนึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน
เทคโนโลยีและคุณประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชีวิต แต่อีกทางหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะก่อ
-๑๖-

ผลคุกคามด้านก่อการร้ายที่สาคัญได้ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ (๓) การป้องกันและ
แก้ไขการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้าย (๔) การป้องกันและรับมือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรม
สนับสนุนการก่อการร้าย (๕) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และ (๖) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังการเป็นทางผ่านและแหล่งจัดหาทรัพย์สิน อาวุธ และ
ที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่ง นาแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดาเนินการให้สามารถรองรับปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญภายใต้แนวทางการ
พัฒนาดังกล่ าวนี้ ประกอบด้ว ย (๑) ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้ว ยการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย (๒) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศไทยมี
มาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ (๓) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟื้นฟูที่ดี กว่าเดิมและปลอดภัย
กว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (๔) ส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศในการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ผ่ า นทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ด้านมนุษยธรรม มีความเป็นเอกภาพ และได้มาตรฐานโลก เพื่อเป็นแนวหน้าในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย และ (๕) ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพิ่มขีด
ความสามารถและนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการทางาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ
แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้อง (๒) การปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (๓) การบูรณาการการทางานของทุกภาค
ส่วนในทุกระดับและทุกมิติ (๔) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (๕) การแสวงความร่วมมือใน
ระดับต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
๘) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ
มหาอานาจ สามารถส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การตั้งกลไกหรือหน่วยงานเฉพาะเพื่อดาเนินการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ โดยมีสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจัดตั้งกลไกการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และจัดระบบ
รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้ดาเนินการให้เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) การจัดทาและบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง เตือนภัย เพื่อการป้องกันภัยทาง
เศรษฐกิจ และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ (๓) การ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดที่จะส่งผลต่อความเสียหายด้าน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆ อย่างเร่งด่วน (๔) การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปราม
-๑๗-

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และ (๕) การเตรียมพัฒนาทักษะ
บุคลากรและปฏิรูปองค์กรให้พร้อมรับนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน
๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไข
ปัญหาที่มีอยู่ เดิมทั้งปวงให้ ห มดสิ้ น ไป และเฝ้ าระวังมิให้ เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนาหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนาในการดาเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนาความสงบสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ และ
นานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งดาเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลัก
ของปั ญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ
แนวร่ ว มในทุ กระดับ (๒) ด าเนิ น การป้ องกั นเหตุรุ นแรงที่จ ะเกิ ดขึ้น ในพื้นที่ และกับ ประชาชนกลุ่ มเสี่ ย ง
(๓) ระงับยั้ บยั้ งการบ่ มเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูก
บิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความสาคัญกับการขยายความร่ วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
นานาชาติและภาคประชาชน
๑๐) รั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร มุ่ ง ให้ ส ามารถอ านวยการ ก ากั บ การ
ประสานงาน ติ ดตาม ประเมิ น ผล และสั่ งการ ในการแก้ไ ขปัญ หาความมั่ นคงภายในราชอาณาจัก รตาม
เป้าหมายที่กาหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อแผนย่อย
ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย
(๑) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมิน สถานการณ์ ภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์
(๒) ผนึกกาลังและบูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (๓) อานวยการ กากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุก
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ (๔) ทาการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงการดาเนินงานให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
๑๑) รั กษาความมั่น คงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ช ายแดน มุ่งสร้างกลไกให้ เกิดการ
บูร ณาการในการทางานร่ วมกัน หน่ว ยงานหลั กมีการทางานที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
องค์กรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เท่าทันต่อภัยคุกคาม มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีกลไกที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไขปั ญหาความสั มพั นธ์ ระหว่ างประเทศ โดยมีแนวคิ ดในการดาเนินการที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
ชายแดน สร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของด่านพรมแดน จัดสร้างฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ และองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง และการจัดการปัญหา
เขตแดน (๒) การป้องกันปัญหา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านและสร้ างการมีส่ วนร่ ว มในการป้องกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพื้นที่ช ายแดน
ด้า นความมั่ น คงให้ พ ร้ อ มต่ อ การพั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพทางด้า นเศรษฐกิ จ และ (๓) การเสริ ม ความมั่ น คง
โดยจัดหา เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมความ
ร่ว มมือกับ ประเทศรอบบ้านในการสร้ างความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ ยง เสริมสร้างจิตสานึกให้ กับประชาชน
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
-๑๘-

๑๒) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งอานาจอธิปไตย สิทธิ
อธิปไตย รวมถึงสิทธิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกาหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชน์ต่าง ๆ ของชาติทางทะเล ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล (๒) ทาการเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) การสร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
อนุ สั ญญาสหประชาชาติ ว่ าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (๕) การรณรงค์ ให้ ความรู้ การศึกษา และการ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทะเล และ (๖) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์
ของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในภาวะไม่ปกติ
๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแนวความคิดในการดาเนินการ
ที่สาคัญ คือ (๑) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรั ฐบาล ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ (๒) บริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
๑๔) พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณาการการดาเนินการ ตลอด
ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ทรั พยากรดิน ป่ าไม้ สั ตว์ป่ า และแร่ ธาตุ ให้ เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด และสอดคล้ องกับ เป้าหมายใน
ภาพรวมตามที่ กาหนดอยู่ ใ นยุ ทธศาสตร์ ช าติ ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวความคิดในการดาเนินการที่สาคัญ คือ (๑) วางแผนและบูรณาการการดาเนินงานพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และ (๒) บูรณาการการผนึกกาลังใน
การป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ
๑๕) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอานวยการ กากับการ ประสานงาน
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความสาคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติกาหนด ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิด
กฎหมาย โดยมี แ นวคิ ด ในการด าเนิ น การที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย (๑) ติ ด ตาม แจ้ ง เตื อ น และประเมิ น
สถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกว้างต่อไป
ได้ (๒) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยอาศัยทรัพยากรแบบรวมการ
(๓) อานวยการ กากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนปัญหากลับสู่
สภาพปกติ และ (๔) ทาการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการ
พัฒนาต่อไปอย่างบูรณาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
๑) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหา
ที่กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวมทุกรูปแบบ ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไข การใช้ การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
-๑๙-

ในทุก ๆ ด้าน โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงใน
ภาพรวมด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) การแก้ ไ ขปั ญ หาเขตแดนทั้ ง ทางบก ทางทะเล และทางอากาศกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งสั น ติ วิ ธี
(๔) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ
และมหาอานาจ (๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคาม
ความมั่นคง อย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ และ (๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติ
๒) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ทางบก มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่
กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ทางบก โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกั น แก้ไข การใช้
การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่กาหนด
โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางบกด้วยแนวคิด
เชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทางบกในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การแก้ไข
ปัญหาเขตแดนทางบกกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่าง
กองทัพบกไทยกับกองทัพบกของประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ (๕) การแสวงหาและใช้
ประโยชน์ จ ากความร่ ว มมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
(๖) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ
(๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางบก
๓) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่
กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข การใช้
การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่กาหนด
โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลด้ว ย
แนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ ทางทะเลในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) การแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้งทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่ วมมือระหว่างกองทัพเรื อไทยกับกองทัพเรือของประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ
(๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
อย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใช้กฎหมายทางทะเลอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ และ (๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรั กษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
๔) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหา
ที่กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข
การใช้ การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่
กาหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางอากาศ
ด้ ว ยแนวคิ ด เชิ ง ป้ อ งกั น และป้ อ งปราม (๒) การเฝ้ า ระวั ง และตรวจการณ์ ท างอากาศในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (๓) การแก้ไขปัญหาเขตแดนทั้งทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้าง
ความสั มพัน ธ์และความร่ว มมือ ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศของประเทศเพื่อนบ้าน มิตร
-๒๐-

ประเทศ และมหาอานาจ (๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับ
ภัยคุกคามความมั่นคง อย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใช้กฎหมายการเดินอากาศอย่างเคร่งครัด ให้
สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ (๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ
๕) เสริ มสร้ างความสั มพันธ์และความร่ว มมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ
องค์การนานาชาติ มุ่งเน้นการดาเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือ
ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ ให้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตรและเหมาะสม บนพื้นฐานของ
การดารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการและพันธกรณีต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความ
ไว้เนื้ อเชื่อใจระหว่ างประเทศ ผ่ านทางความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ (๒) การสร้า ง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอานาจ (๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จาก
บทบาทและความร่ วมมือระหว่างประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (๔) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

-๒๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
๒. ภาคใต้มีความสงบสุข
ร่มเย็น

ระดับความสาเร็จของการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๖๑-๖๕
ดีขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. ๖๖-๗๐
ปี พ.ศ. ๗๑-๗๕
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผลกระทบ จนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหาร
ต่อการบริหาร
ประเทศ
ประเทศ

จานวนงบประมาณด้าน
ความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ลดลง
วัดสถิติจานวนเหตุรุนแรง
/สูญเสีย

ลดลง
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ลดลงร้อยละ
๒๐ ต่อปี

ปริมาณการเข้า-ออกของ
นักท่องเที่ยว และมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

เหตุการณ์ความ
รุนแรงยุติภายในปี
๒๕๗๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

-๒๒-

ปี พ.ศ. ๗๖-๘๐
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหาร
ประเทศ

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณตาม
ภารกิจความมั่นคง
ปกติ
ไม่มีเหตุการณ์ความ
รุนแรงทุกกรณี

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณตาม
ภารกิจความมั่นคง
ปกติ
ไม่มีเหตุการณ์ความ
รุนแรงทุกกรณี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นการ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมใน
การป้องกันและรั กษาอธิป ไตยของประเทศ ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช
อธิปไตย บู รณภาพแห่ งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมั่ นคงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อยของประชาชน รวมถึ งการพั ฒนาประเทศ ตามที่ บั ญญั ติ ไว้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัย
คุกคาม ตลอดจนปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ ที่กาหนด โดยมีกระทรวงกลาโหม
และกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพการดาเนินการในภาพรวม
แผนย่ อยด้านนี้เป็ น เสมือนแผนเตรียมการ/พัฒ นาขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงในมิ ติ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง นั บ ว่ า มี
ความส าคัญเป็ น อย่างยิ่ง เพราะหากไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนและแนวทางที่กาหนดแล้ ว ก็จะทาให้ ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงและเกิด
อันตรายได้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการของแต่ละแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ของทั้ ง ๓
แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองแบบบู ร ณาการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง พั ฒ นา และบู ร ณาการ
ขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย
ทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถ
ครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนาผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ใน
การบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐและประชาคมข่าวกรองต่างประเทศ อย่างแน่นแฟ้น โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การดาเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การเสริมสร้างความร่วมมือ
อย่ า งเป็ น เอกภาพในประชาคมข่ า วกรอง และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน (๓) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง (๔) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการทางานข่าวกรอง และ (๕) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ในระดับยุทธศาสตร์
๒) พั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศด้ า นความมั่ น คง มุ่ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาและผนึ ก ก าลั ง
ทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้ง ปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความ
คล่ อ งตั ว พร้ อมให้ มีก ารพัฒ นาระบบทหารกองประจาการอาสาสมัค รอย่า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติ
ความขัดแย้งด้วยการ ปฏิบัติการร่ ว มเป็ นหลั ก (๒) พัฒ นาปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อความมั่นคง และพัฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์
ทางอวกาศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (๓) พัฒนาระบบข่าวกรอง
-๒๓-

เพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออย่างเป็น
เอกภาพในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาระบบข่าว
กรองทางยุทธศาสตร์ในทั้งในระดับนโยบาย ระดับอานวยการข่าว และระดับปฏิบัติการข่าว (๔) ส่งเสริมการ
วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการ
ขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและ
เพื่อการพาณิชย์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยการร่วมทุน (๕) พัฒนาระบบกาลังสารอง ระบบทหารกองประจาการ
อาสาสมัคร และระบบการระดมสรรพกาลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทนกาลังประจาการบาง
ตาแหน่งในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกาลังในยามสงคราม
สาหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกด้านที่มีความขัดแย้ง (๖) พัฒนาเสริมสร้างกาลังประชาชน ทหารกองหนุน
ทหารนอกประจาการ ทหารผ่านศึก ทุกประเภท เพื่อมุ่งไปสู่การออมกาลังและชดเชยอานาจกาลังรบของ
กองทัพที่มีอยู่อย่างจากัดในยามสงคราม รวมทั้ง การแจ้งเตือนด้านการข่าว ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
มีส่วนร่วมป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบ (๗) พัฒนาการผนึกกาลังและทรัพยากร
จากทุกภาคส่ว น เพื่อเตรีย มพร้ อมช่ว ยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (๘) พัฒนา
เสริ มสร้ างความสัมพัน ธ์และความร่ว มมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก อาเซียนมิตร
ประเทศ ประเทศมหาอานาจ และองค์การระหว่างประเทศ และ (๙) ในยามสงบใช้กาลังกองทัพในการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ)
๓) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย
แนวทาง ระบบ กลไกการบริ ห ารจั ด การ ตลอดถึ งแผนการปฏิบั ติ ที่ เกี่ ย วข้อ งให้ ชั ด เจน มี ประสิ ทธิ ภ าพ
ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบรูณาการของทุกภาค
ส่ ว น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพชั ดเจนเป็ นรู ปธรรม ยกระดั บการแบ่ งปั นข้ อมู ล
ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
แนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญ
กับ ภาวะไม่ป กติและจั ดการความเสี่ ย งอย่ างบูรณาการ มุ่งเน้นให้ห น่ ว ยงานได้มีการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางปฏิบัติ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบการแจ้ ง เตื อ นและเฝ้ า ระวั ง ระบบการสื่ อ สาร การมี เ ลขหมายฉุ ก เฉิ น เลขหมายเดี ย วทั่ ว ประเทศ
การจัดการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ
การบู ร ณาการการท างานระหว่ า งพลเรื อ นและทหาร การจั ด การเรี ย นการสอนและหลั ก สู ต รให้ ค วามรู้
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
การจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (๒) การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพ ของทุก
ภาคส่วนให้มีความตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและเอกชน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและกลไกการประสานงาน การเสริมสร้างการตระหนัก
รู้และจิตสานึกด้านความมั่ นคง การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมพร้อมที่หลากหลายให้ประชาชน
ได้รับทราบ อาทิ แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่หลบภัย และแผนอพยพ และส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของ
ชุมชน เพื่ อสนั บ สนุ น ในการบริ ห ารจั ด การและฟื้ นฟู ชุม ชนจากภัย พิบั ติ (๓) การเสริ มสร้า งความร่ว มมื อ
-๒๔-

การเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกับต่างประเทศโดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมกับต่างประเทศ ภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
ประชาคมอาเซียน และกลุ่มภูมิภาคอื่น เสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ผ่านการฝึกซ้อมร่วม และการมีแผนอพยพคนไทยในต่างประเทศกรณีเกิดวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบกับคนไทย
ในต่างประเทศ และ (๔) การบริ หารจัดการยุทธศาสตร์มีการบูรณาการและผนึกกาลังในลั กษณะหุ้นส่ว น
ยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการการทางานทุกภาคส่วนสนับสนุ นการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ การผนึกกาลัง
ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการทางานกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนที่เ กี่ย วข้ อง ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ทุ กภาคส่ ว นได้ มีก ารกาหนดแผนหรือ แนวทางดาเนิ นการแผน
บริหารธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการแผนในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงส่วนกลาง

-๒๕-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เป้าหมาย
๑. หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรอง
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง
๒. กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงมีความ
พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ
และทุกระดับความ
รุนแรง

ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง

วัดระดับความพร้อมของ
กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย
๖๑-๖๕
ร้อยละ 80

๖๖-๗๐
ร้อยละ 90

๗๑-๗๕
ร้อยละ 90

๗๖-๘๐
ร้อยละ 95

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

-๒๖-

๓.๔ แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
สื บ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ที่ทาให้โลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้
ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลายสิบปี
ที่ผ่ านมาอย่ างมีนั ยส าคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของไทยจึงต้องให้ความสาคัญกับทุกมิติ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ในส่วนของความมั่นคงรูปแบบเดิม โดยที่โลกกาลั งก้าวสู่ระบบหลายขั้วอานาจ ไทยจึงต้องมุ่งรักษา
จุดแข็งของการทูตไทย คือ การรั กษาดุล ยภาพในการดาเนินความสั มพันธ์กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอานาจ นอกจากนี้ การส่ งเสริมและรักษาความไว้ เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังคงมี
ความสาคัญยิ่ง เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ โดยเฉพาะจากการมีชายแดนร่วมกัน สาหรับประเด็น
ความมั่นคงรูปแบบใหม่นั้น จะทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายนอก
ประเทศกับ ปัจ จัยภายในประเทศ และมีผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีด้าน
ไซเบอร์ ซึ่งไร้พรมแดนและสามารถปกปิดอัตลักษณ์ นอกจากนี้ ความขัดแย้งในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ส่งผลให้โลก
เผชิญกับวิกฤตผู้ลี้ภัยที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ และเปิดพื้นที่ให้การก่อการร้ายสากลและแนวคิด
สุดโต่งสามารถบ่มเพาะและขยายวงกว้างมากขึ้น
ในการนี้ จึงต้องมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยใน
การรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคง
ของโครงสร้างพื้นฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ว ยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่
อาจส่ งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้ ซึ่ง มีกระทรวงการต่างประเทศ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการ
ดาเนินการในภาพรวม โดยมีรายละเอียดการดาเนินการของแต่ละแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด
ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) การเสริมสร้างและรั กษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มุ่งให้ไทยในฐานะ
ประเทศขนาดกลาง ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชี่อมโยงกันทั้ง ในมิติด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ยั งต้องให้ มีการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส โดยการกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนว
หน้าของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อผนึกพลัง ในทุก ๆ ด้าน ให้นามาสู่เสถียรภาพของภูมิภาค
โดยเฉพาะในกรอบอาเซีย น ตลอดไปจนถึง ส่ งเสริมระบบพหุ ภ าคี กฎหมายระหว่ างประเทศ และระบบ
กฎเกณฑ์ ที่เป็นเสมือน “เกราะป้องกัน” สาหรับประเทศขนาดกลาง โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) สร้างเสริมความร่วมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาอานาจอธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน (๒) ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนาความ
เชื่อมโยงในหลากหลายมิติ และ (๔) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
-๒๗-

๒) การเสริ มสร้ างและธ ารงไว้ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและความมั่ น คงของภู มิ ภ าค เน้ นความเป็ น
ปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่ งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกที่
สร้างสรรค์ของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้ส ามารถสร้างศักยภาพและส่ งเสริมความร่ว มมือในกรอบ
ทวิ ภ าคี ภู มิภ าค และพหุ ภ าคี รวมทั้ ง ส่ งเสริ มความมั่ น คงที่ ค รอบคลุ มในทุ กมิ ติ โดยเฉพาะมิติ ก ารเมื อ ง
การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ
รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและภั ยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒) ป้องกันการแพร่ขยายของ
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าว
กรองและกรณีศึกษากับต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ
(๓) ผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศต้นทาง (๔) สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพื่อส่งเสริม
ความเชื่อมโยงทางทะเล การค้าทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) ดาเนินความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทที่เหมาะสม
๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภ าครั ฐ เน้ น ความสั มพัน ธ์อันดีร ะหว่างรัฐ ต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน
ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ ในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความ
ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรมและการทูตเพื่อการพัฒนา รวมไปถึง
การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win)
บนพื้น ฐานความไว้เนื้ อเชื่อใจ (๒) สร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภ าค และ
พหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม (๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับ และสานความสัมพันธ์กับ
ผู้นารุ่นใหม่ (๔) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของหน่วยงาน
ด้ า นความมั่ น คงของไทย เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาในเชิ ง รุ ก (๕) มี ก ารแลกเปลี่ ย นระดั บ ประชาชน
เพื่อเสริมสร้างให้ไทยเป็นพหุสังคมที่เข้มแข็ง และ (๖) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับกลุ่มเยาวชน/
นักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพ หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ

-๒๘-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชีว้ ัดของแผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมีความมั่นคง
และสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอก
ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

๒. ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็น
ประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในทุก
มิติกับประเทศมหาอานาจและ
ประเทศที่มีความสาคัญทาง
ยุทธศาสตร์ (อาทิ จานวนการ
เยือน จานวนความร่วมมือ
ระดับความสัมพันธ์)
(เฉลี่ยร้อยละ)
ระดับความสาเร็จของบทบาท มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ไทยในการกาหนดทิศทางและ
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย (อาทิ จานวนข้อเสนอ/
ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการ
ยอมรับ การเป็น ผู้เล่นที่สาคัญ
ในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค
กับต่างประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)

-๒๙-

๓.๕ แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เป็นการเสริมสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ให้เป็นรูปธรรม พร้อมตอบสนองต่อปัญหาใน
ทุกมิ ติ รวมทั้ งสามารถรองรั บเป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ โดยในการขั บเคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงให้ บั ง เกิ ด ผลส าเร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนตามเป้ า หมายที่ ก าหนด
มี “แนวความคิดในการบริหารจัดการฯ” โดยอาศัยการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานในระดับต่าง ๆ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันประกอบไปด้วย
๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับผิดชอบกากับดูแลด้านนโยบาย ความมั่นคงทั้งปวง และ
กากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวมด้วย
๒) กระทรวงกลาโหม ร่วมกับกระทรวงด้านความมั่นคง (กต. มท. ยธ. และ ดศ.) กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกากับดูแลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทในภาพรวม
๓) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน
สั่ ง การ ปฏิ บั ติ ก าร และก ากั บ ดู แ ล ในการขั บ เคลื่ อ นแผนย่ อ ยด้ า นการรั ก ษาความสงบภายในประเทศ
โดย กระทรวงกลาโหม ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์และช่วยแก้ไขปัญหา
๔) กองอานวยการรั ก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจัก ร (กอ.รมน.) และศู นย์อ านวยการรัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับ ผิด ชอบในการอานวยการ ประสานงาน สั่ง การ ปฏิบัติการ
และกากับ ดูแ ล ในการขับ เคลื่อ นแผนย่อยด้า นการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาที่มีผ ลกระทบต่อ ความมั่น คง
โดยกระทรวงกลาโหม ทาหน้าที่ติดตามสถานการณ์ อานวยการ ประสานงาน สั่ งการ ดาเนินการ และกากับ
ดูแลในภาพรวม
๕) กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแลในการ
ขับ เคลื่อ นแผนย่อ ยด้า นการพัฒ นาศัก ยภาพของประเทศ ให้พ ร้อ มเผชิญ ภัย คุก คามที่ก ระทบต่อ ความ
มั่นคงของชาติ
๖) กระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล
ในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๗) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) และศูน ย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการอานวยการ
ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม
การพั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงแบบองค์ ร วม ถื อ เป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประการหนึ่ง เพราะถึงแม้จะมีการวางแผนที่ดี แต่หากมิได้มีการนาไปปฏิบัติ
หรื อ น าไปปฏิ บั ติ อ ย่ างไม่ ถู กต้ อ ง ก็ จ ะท าให้ เ กิด ความล้ ม เหลวได้ ซึ่ ง กลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
แบบองค์รวมจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดการดาเนิ นการของแต่ละแนวทางการ
พัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

-๓๐-

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) บู ร ณาการกลไกการบริห ารจัดการความมั่ นคง มุ่งเน้นการเสริ มความพร้อม รวมทั้ ง
ยกระดับกลไกหน่วยงาน เช่น กองทัพไทย, กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสริมสร้างความพร้อม รวมทั้งยกระดับกลไก
หน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือและ
การปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน กาหนดหน่วยงานและตัวผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดมความ
คิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องจริงจัง ตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบ
และประเมิน ผลอย่ า งต่อเนื่ อง ตามหลั กธรรมาภิบาลที่ส อดคล้ องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย
พร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการ
ที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอานาจหน้าที่ ของ กอ.รมน. ศรชล. และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานร่วมกัน
(๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านความมั่นคง (๔) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ
เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กอ.รมน. ศรชล.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ (๕) การ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๒) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง มุ่งพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการบริหารประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการดาเนินการใน
ทุกด้าน ให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างหน่ วยงานด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน โดยการวางระบบการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการ
วางแผนและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูป แบบ โดยจัดทาแผนย่อย การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคงขึ้นรองรับ พร้อมทั้งกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ ไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การวางแผนคู่ขนานกันทั้งทางดิ่งและทางระดับ เพื่อให้แผนทุกระดับเสร็จสมบูรณ์ในเวลา
ไล่ เลี่ ย กัน สามารถปฏิบัติได้อย่ างรวดเร็ ว (๒) การทางานแบบบูรณาการร่ว มกันตั้งแต่ขั้นการวางแผน
การปฏิบัติและการประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (๓) การบริหารจัดการข้อมูลด้านความ
มั่นคงแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้การดาเนินการภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง บรรลุ ผ ลส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี เ อกภาพ และเป็ น รู ป ธรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยให้สานักงานสภาความมั่ นคงแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร
เครื่องมือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง ให้ มี ค วามพร้ อ ม มี ขี ด
ความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมี
บทบาทส าคั ญ ในการรั บ ผิ ด ชอบดูแ ลปั ญ หาความมั่ น คงทุ กมิ ติ ในระดั บ นโยบาย พร้ อมรองรั บบริ บทที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสาเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังให้มีการกาหนดแผนย่อยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขึ้นรองรับ
พร้อมทั้งกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
-๓๑-

(๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอานาจหน้าที่ ของ สมช. และ ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง
(๒) การพัฒนาระบบบริหารจั ดการความมั่นคง และระบบการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของ สมช. และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง (๔) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน

-๓๒-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลไกการบริหารจัดการ
ระดับประสิทธิภาพการ
ความมั่นคงมีประสิทธิภาพ ดาเนินงานของหน่วยงาน
สูงขึ้น
ด้านการจัดการความ
มั่นคง

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ร้อยละ 80

-๓๓-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ 100

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) ประเด็น การต่างประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ
๓.๑ แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหว่างประเทศ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๔ แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๕ แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

หน้า
๑
๓
๔
๔
๖
๗
๗
๗
๗
๘
๘
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๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การต่างประเทศมีส่วนขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการดาเนินงานด้านการต่างประเทศ
ให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้เล่นสาคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับ
นานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประชาคมโลกโดยรวม
โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวที ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม
และทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ขณะที่ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น และ
การเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการปรับตัวด้านการต่างประเทศ
ของประเทศไทย
ดังนั้นแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ จึงได้กาหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุก
ส่ ว นราชการสามารถขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง ๖ ด้ า นในมิ ติ ก ารต่ า งประเทศอย่ า งบู ร ณาการและ
เป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ ง ยื น มีม าตรฐานสากล และมี เกี ย รติ ภูมิ ใ นประชาคมโลก” ประกอบด้ ว ยเป้า หมายและประเด็น ส าคั ญ
๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) มีความมั่นคง (๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ
และ (๕) มีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่าการต่างประเทศที่มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนไทย
“มี” ๕ สิ่งดังกล่าว โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ หรือ “การต่างประเทศ ๕ มี”
ประกอบด้วยแผนย่อย ๕ แผน ดังนี้
๑) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) มุ่งเสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทาย
ด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทยยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง
เสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของไทยในอนาคตได้
๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความ
มั่งคั่ง ยั่งยืน) มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับมิตร
ประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ และการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนไทยขยายตลาดในต่ า งประเทศ ขณะเดี ย วกั น
การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ
ของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
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๓) แผนย่ อ ยการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลและพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
(มี ม าตรฐานสากล) มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพหน่ ว ยงานไทยและคนไทย และยกระดั บ มาตรฐานการพั ฒ นา
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศและส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมือ ในมิติ ต่าง ๆ กั บนานาประเทศ นอกจากนี้ ไทยยัง สามารถด าเนิ นการ
ต่ า งประเทศในเชิ ง รุ ก และสร้ า งสรรค์ โดยการมี บ ทบาทในการร่ ว มพั ฒ นากฎระเบี ย บระหว่ า งประเทศ
มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย
๔) แผนย่อ ยการส่ งเสริ ม สถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มี สถานะและ
เกียรติภูมิ) มุ่งสร้างเกียรติภูมิและอานาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้ อานาจแบบนุ่มนวลอย่างเป็น
ระบบ การดาเนินนโยบายที่ส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี การยกระดับการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทยเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างขีด
ความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อรักษา
และเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
๕) แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) มุ่งพัฒนาการดาเนินงานด้านการ
ต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ ทั้งนี้ การต่างประเทศให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง
ประชาชนไทยทั่ว ไป ทั้งในประเทศและในต่า งประเทศ เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ ตัว ส าหรับ
ประชาชนไทย
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่างประเทศ
๒.๑ บทนา
ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
รวดเร็วและมีนัยสาคัญ อาทิ การมีหลายมหาอานาจในภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศที่สามารถส่ง ผลดี
ต่อประเทศไทย เนื่องจากจะช่วยป้องกันสถานการณ์ที่ภูมิภาคจะมีเพียงขั้วอานาจเดียวที่มีอานาจเด็ดขาดใน
ภูมิภาค อย่างไรก็ดี จานวนและความซับซ้อนของผลประโยชน์ของมหาอานาจที่มากขึ้นในโลกอาจทาให้ไทยมี
ความท้าทายในการดาเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุลในภาพรวม ระหว่างขั้วอานาจต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ไทย
มีความมั่นคงและปลอดภัย ไทยในฐานะประเทศขนาดกลางจึงจาเป็นต้องรักษาดุลยภาพระหว่างมหาอานาจบน
ผลประโยชน์ของชาติและหลักสากล นอกจากนั้น ภูมิภาคเอเชียมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์มากขึ้น เพราะเป็น
ที่ตั้งของประเทศมหาอานาจ/กลุ่มความร่วมมือที่มีพลังอานาจและบทบาทด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจมากขึ้น
เป็ นภู มิ ภาคที่ มี การขยายตั วทางเศรษฐกิ จเร็ วที่ สุ ด มี บทบาทส าคั ญในห่ วงโซ่ อุ ปทานทางเศรษฐกิ จของโลก
เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สาคัญของโลก ในทางกลับกัน ภูมิภาคนี้ยังมีจุดล่อแหลมต่อเสถียรภาพของ
ภูมิภ าค และยั งเป็ น บริ เวณที่มีความเสี่ ย งที่จะมีการเผชิญหน้าทางการทหาร ซึ่ง การขยายอิทธิพลของขั้ว
มหาอานาจต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เป็นเสมือนสงครามตัวแทนระหว่าง
มหาอานาจ อาจสร้างความกดดันทางนโยบายต่อไทยให้ต้องเลือกข้าง และอาจถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งมากเกินไป จึงเป็นความท้าทายที่สาคัญ ต่อการดาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลในเชิงยุทธศาสตร์
เมื่อพิจารณาการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะพบว่า โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจจากการค้า
เสรีและความเชื่อมโยงทั้งด้านการขนส่งและเทคโนโลยี ได้นาไปสู่การแข่งขันเพื่อส่งออกสินค้า และการดึงดูด
การลงทุ น จากต่ า งประเทศอย่ า งเข้ ม ข้น รวมถึ ง มี ก ารรวมกลุ่ มเศรษฐกิจ ใหม่ ๆ เพื่ อส่ ง เสริ ม การค้า และ
การลงทุนระหว่างกันมากขึ้นอาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซีย นได้ทาให้การค้าขาย การลงทุน และ
การบริการ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองขยายตัวขึ้น เนื่องจากในอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า
๖๐๐ ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า ในปี ๒๕๙๓ อาเซียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจ
ที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของโลก แซงหน้าญี่ ปุ่นและสหภาพยุโรป เป็นรองเพียงจีน อินเดีย และสหรัฐฯ รวมทั้ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกมีความพยายามในการจัดทาความตกลง/ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
และยังมีแนวโน้มที่จะจัดทาความตกลงการค้าแบบทวิภาคีที่มากขึ้นด้วย เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้าและ
เปิดตลาดใหม่
ในขณะเดียวกัน ยังมีสภาพแวดล้อมและความท้าทายที่สาคัญที่ประเทศไทยเผชิญอยู่และยังคงต้องเผชิญ
ต่อไปในระยะข้างหน้า อาทิ การดาเนินนโยบายต่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งภารกิจของส่วนราชการ
ต่าง ๆ มีความเกี่ยวพันกับงานด้านต่างประเทศมากขึ้น และบางประเด็นของงานต่างประเทศก็มีความเชื่อมโยง
กับภารกิจหลายส่วนราชการ หากแต่ละหน่วยงานยังไม่บูรณาการเท่าที่ควร แม้จะมีกลไกรองรับหลายระดับ
แล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการต่างประเทศไทย คือ การที่ ประเทศไทยเป็นประเทศสายกลาง เข้าได้กับ
ทุกฝ่าย และมีประวัติศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เพราะการต่างประเทศของไทยให้ความสาคัญ
กับ แนวทางที่ปฏิบัติได้จ ริงหรื อสอดคล้ องกับความเป็นจริง และเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่ว ยรักษาเอกราชและ
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อธิปไตยของชาติเรื่อยมา นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทด้านการทูตที่เน้นความร่วมมือในภูมิภาค โดยเป็นผู้ร่วม
ผลักดันการก่อตั้งอาเซียนและกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งมีบทบาทความ
รับ ผิ ดชอบต่อประชาคมระหว่างประเทศ มีท่าทีที่ส ร้างสรรค์และมีห ลักการในกรอบสหประชาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ไทยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสานักงานสหประชาชาติในภูมิภาคด้วย รวมถึงการที่ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ทปี่ ระเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านมาก
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและอยู่ตรงศูนย์กลางของภูมิภาค รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น จึ งมีศั กยภาพในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม และ
โลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นจุดเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเป็นประตูสู่เอเชียที่สาคัญ
แห่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ แม้ว่าปั จ จุบั น ไทยมีโครงสร้ างพื้นฐานซึ่งเอื้อแก่การขนส่ งในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ วระดับหนึ่ง
แต่รัฐ บาลไทยยั งจ าเป็ นต้องพัฒ นาศักยภาพด้านโลจิส ติกส์และสร้างระบบคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

๒.๑.๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
-๔-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๑ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม พหุ ปั ญ ญาผ่ า นครอบครั ว ระบบสถานศึ ก ษา
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
๔.๔.๓ การดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ แ ละคนไทยที่ มี ค วามสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า นการ น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

-๕-

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕-๑๐

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ
ตัวชี้วัดการต่างประเทศ
ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง ไทย
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล
(เฉลี่ยร้อยละ)*
และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ

-๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕-๑๐
ร้อยละ ๕-๑๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕-๑๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่างประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศได้กาหนดเป้าหมาย คือ การต่างประเทศไทย
มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ๕ ประเด็นที่จะทาให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ (๑) มีความมั่นคง
(๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (๕) มีพลัง โดยแผนย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศจึงประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
สื บ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ที่ทาให้โลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้
ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลายสิบปี
ที่ผ่ านมาอย่ างมีนั ยส าคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้าง
เสถี ย รภาพและความมั่ น คงของไทยจึ ง ต้อ งให้ ค วามส าคั ญกั บทุ กมิ ติ เพื่ อรั บมื อกั บภั ยคุ กคามทุก รูป แบบ
โดยแผนย่อยด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริม
ความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทาง
ทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอก
แล้ว การต่างประเทศไทยยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้
โดยมีแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง เป้าหมายและตัวชี้วัด มีรายละเอียดปรากฏในแผนแม่บทประเด็น
ความมั่นคง แผนย่อยที่ ๔ ด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

-๗-

๓.๒ แผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วนสาคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและ
การท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
และต้องเผชิญกับ การแข่ง ขัน จากประเทศที่มีระดับค่ าจ้างแรงงานต่ากว่าในยุ คโลกาภิวัตน์ การที่ไทยจะ
สามารถหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้าง
เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง
สามารถคว้าโอกาสทองของการที่เอเชียผงาดขึ้นเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยใช้
ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของไทย ควบคู่กั บการสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาค และส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชีย
ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ในขณะเดี ย วกั น ไทยต้ อ งแสวงหาโอกาสและลู่ ท างความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบใหม่ อ ยู่
ตลอดเวลา เพื่ อกระจายความเสี่ ย งจากการกีด กัน ทางการค้ าที่ ยัง คงอยู่ และมีแ นวโน้ มว่ าจะเพิ่ม มากขึ้ น
ในบางกรณี โดยเฉพาะจากกระแสนโยบายชาตินิยมในประเทศคู่ค้าที่สาคัญ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ
และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้
นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปสงค์แล้ว ไทยยังต้องพึ่งพาต่างประเทศในเชิง
อุปทานอีกด้ว ย อาทิ การพึ่งพาปิ โตรเลี ยม ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโน้มสาคัญอื่น ๆ ที่ปรากฏในประเทศ
ไทยและในระดับ โลก อาทิ สังคมสูงวัย การขยายตัวของเมืองใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังนั้น ความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทยจะไม่สามารถบรรลุได้เต็มที่ หากไม่ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกาหนดให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ไทยจึงจะต้องใช้
ประโยชน์ จ ากการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละความเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ของต่ า งประเทศ
เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บต่ า งประเทศในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย เพื่อมุ่งให้
ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่สาคัญ รวมทั้ง
พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก
๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้ง มีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง กรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และ
-๘-

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
๔) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย
และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการนาเข้าและใช้ประโยชน์
จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน
๕) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และเจรจากั บ มิ ต รประเทศ องค์ ก ร และภาคธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการ
แสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและ
ส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการ
บริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง
๖) ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้า และอาหาร ของประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ของไทย
๗) ใช้ป ระโยชน์ จ ากความสั มพันธ์ และความร่ ว มมือ จากต่ างประเทศ เพื่อ รองรั บความ
ท้าทายควบคู่ กับ การส่ ง เสริ ม โอกาสจากสั งคมสู งวั ยของไทยและของโลก รวมทั้ ง ร่ว มมื อกั บภาคส่ ว นที่ มี
ศักยภาพของมิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่
สาคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
๘) เสริ มสร้างความเป็น หุ้นส่ว นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน
การบริการ และความ
เชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ
ที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ระดับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความ
เชื่อมโยง และนวัตกรรมใน
กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี (อาทิ จานวนโครงการ/
ความร่วมมือ/ความตกลง)
(เฉลี่ยร้อยละ)*
๒. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ ระดับความสาเร็จของบทบาท
พัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ไทยในการเป็นหุ้นส่วนการ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ (อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ยั่งยืนของโลก
ของไทยที่ได้รับการยอมรับ การ
เป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบ
ต่าง ๆ โครงการที่ไทยดาเนินกับ
ต่างประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)*

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ

-๑๐-

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
สังคมโลกในปัจจุบันและในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกล้ชิด
และการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับ อย่ างเป็ นสากลเป็น เรื่ องที่เป็ นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒ นาเศรษฐกิจ โครงสร้ าง
ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบและการบังคับใช้ของไทยในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในหลายด้าน ซึ่งแม้ในระย ะสั้ น
ความไม่สอดคล้องในบางประเด็นอาจไม่ส่งผลกระทบใด ๆ มากนัก แต่ในอีกหลายประเด็นก็ได้ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับนานาประเทศแล้ว จึงมี
ความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการพัฒนา โครงสร้าง และกฎระเบียบของไทยจะได้รับการพัฒนาและ
บั ง คั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บระหว่ า งประเทศ มาตรฐานสากล และพั น ธกรณี ข องไทย และ
ในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยก็ควรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีต่าง ๆ ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ตามมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้ว ไทยยังสามารถมี
บทบาทในการร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยเพื่อร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล
และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย
๓.๓.๑

แนวทางการพัฒนา

๑) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อกั บ ต่า งประเทศเพื่ อเรี ยนรู้แ ละแลกเปลี่ ยนองค์ค วามรู้แ ละ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
๒) ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทาความตกลงกับ
ต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่สาคัญหรือที่ส่ง
ผลกระทบต่อประเทศไทย
๓) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่เป็น
ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ มาตรฐานการบิน
พลเรือน และการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และดาเนิน
นโยบายและมาตรการเพื่อส่ งเสริ มให้ ป ระเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากล
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ
ประชาชนไทย เพื่อให้สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ
ที่สาคัญ สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-๑๑-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใน
ทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง
รุกในการร่วมกาหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

๑. ระดับความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานภายในประเทศ
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่
สาคัญ
๒. ระดับความสาเร็จของบทบาท
ไทยในการกาหนดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหว่างประเทศ
(อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่ม
ของไทยที่ได้รับการยอมรับ การ
เป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบต่าง ๆ)
๓. อันดับ/คะแนนของไทยใน
ดัชนีสากลในประเด็นที่มี
นัยสาคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)*

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ

-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

มากขึน้ /ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๓.๔ แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
การส่งเสริมสถานะและอานาจแบบนุ่มนวลของไทย สามารถกระทาได้ในสองแนวทางหลัก คือ ผ่าน
การเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งนาไปสู่ความนิยมไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย
อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม
อย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ และยังเป็นประเทศแนวหน้าของโลกในด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งในปัจจุบัน ไทยได้
พัฒนาจากการเป็นประเทศผู้รับมาเป็นประเทศผู้ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศและมักเป็นประเทศ
ที่มบี ทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมา ไทยยังขาดการดาเนินการที่ส่งเสริมการ
นาจุดเด่นเหล่านี้มายกสถานะและสร้างอานาจต่อรองเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและ
ประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีค วามจาเป็นที่ไทยจะต้อง
ยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถนาไปสร้างมูลค่าได้ รวมถึง ต้องเน้นการดาเนินนโยบายที่
เป็น การส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโ ลก พร้อมไปกับการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทย
สามารถร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมไปถึ ง
องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์
ประเทศไทย และเสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ
๒) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพันธมิตร
รอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย
โดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทย
๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่ างประเทศที่สาคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง
ความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
ของที่ตั้งสานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค
๕) ส่ ง เสริ มศั ก ยภาพและเสริม สร้ า งขี ด ความสามารถให้ แก่ คนไทย ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มี
ศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ดารงตาแหน่งที่สาคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปทางานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ

-๑๓-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๑. ระดับความสาเร็จของไทยใน
การสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ
ภาพ- ลักษณ์ และความนิยมไทย
ในสากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวล
ของไทย (อาทิ จานวนโครงการ
อานาจแบบนุ่มนวล จานวน
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
ทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย)
๒. ระดับความสาเร็จของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ (อาทิ
จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย
ได้รับการรับรองในเวที/องค์การ
ระหว่างประเทศ ประเทศไทย
และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ)
๓. ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
เครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทย
ในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง
และมีเกียรติภูมิ (จานวนโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย)
(เฉลี่ยร้อยละ)*
หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ
อานาจต่อรอง และได้รับการ
ยอมรับในสากลมากขึ้น

-๑๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
มากขึ้น/ดี
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๓.๕ แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
การท างานอย่ า งบู ร ณาการและเอกภาพเป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการท างาน
ด้านต่างประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะสามารถบรรลุได้โดยการดาเนินงานด้านการต่างประเทศที่สอดรับ
กันอย่างเป็นทีมของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศบนเงื่อนไขเวลาและทรัพยากรของประเทศ
ที่จากัด เช่นเดียวกับการที่ต้องมีการบริหารจัดการกาลังคนที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่ อเนื่อง
เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น ทั้งในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ในการร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสาหรับประชาชนไทย
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการและดาเนินงานด้านการต่างประเทศของส่วนราชการไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับการต่างประเทศ
ในมิติต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน สามารถร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไกการทูต เพื่อประชาชน และ
การทูตสาธารณะ
๓) นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในทุกมิติและ
ทุกระดับ เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้
การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
๔) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
๕) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการ
ต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
๖) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการกาหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการดาเนินงาน ที่
ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ
๗) เสริ มสร้ า งความร่ ว มมือกับ มิตรประเทศและในกรอบความร่ว มมื อระหว่า งประเทศ
รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพล
ทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ

-๑๕-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่าง
มีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติมากขึ้น

๑. ระดับความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุก
มิติ (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดูแลและคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ
(อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/
โครงการร่วม)
๒. ระดับความสาเร็จในการสร้าง
ความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ (อาทิ
จานวนโครงการ จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ)
๓. ระดับการพัฒนางานบริการ
ด้านการต่างประเทศและด้าน
การกงสุล (อาทิ มีกลไกและ
ช่องทางการรับฟังและแก้ไขข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่หลากหลาย)
๔. ระดับความสาเร็จในการ
เสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและ
องค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทย
ในต่างประเทศ (อาทิ จานวนคน/
องค์กรที่เป็นมิตร จานวน
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
เครือข่าย)*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัด โดยกระทรวงการต่างประเทศ
-๑๖-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๓) ประเด็น การเกษตร
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ สรุปผู้บริหาร

๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร

๓

๒.๑ บทนา

๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร

๖
๗

๓.๑ แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

๗

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๗

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๘

๓.๒ แผนย่อยเกษตรปลอดภัย

๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๙

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๐

๓.๓ แผนย่อยเกษตรชีวภาพ

๑๑

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๑

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๒

๓.๔ แผนย่อยเกษตรแปรรูป

๑๓

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๓

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๔

๓.๕ แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ

๑๕

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๕

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๖

๓.๖ แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

๑๗

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๗

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๙

ส่วนที่ ๑
สรุปผู้บริหาร
ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
จะเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญที่จะช่วยให้ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้า ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการเติบโตที่คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ในช่วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐ ภาคเกษตรของไทยมีอัตราการเติบโตในระดับที่น้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยมี
สาเหตุสาคัญจากข้อจากัดด้านการใช้และเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการยกระดับผลิตภาพการผลิต และรายได้
ของภาคเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาได้มี มาตรการในการบรรเทาปัญหา แต่ส่วนใหญ่เป็นแผนระยะสั้น เพื่อการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า สะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรของไทยยังสามารถได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันให้เทียบเท่ากับภาคการผลิตอื่น ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับรายได้
ของประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ดังนั้น เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ จึงจาเป็นต้องมีทิศทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่ งขันของภาคเกษตรทั้งพืช
ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับเกษตรกรในระยะ ๒๐ ปี โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การเกษตร จะให้ความสาคัญ
กับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและ
เอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการ
แปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ
ของภาคเกษตร เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย
โดยสรุป ดังนี้
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้ว ยการประยุกต์ใช้
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้ม ครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒ นาอัตลั กษณ์พื้น ถิ่น รวมทั้ง สร้ างอัตลั กษณ์ห รือเรื่องราวแหล่งกาเนิด สร้างความแตกต่างและ
ความโดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก
เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึง
การตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
-๑-

สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึง ความสาคัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมด้านการขยาย
ตลาดบริโภคสิน ค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุน การทาเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ระดับอินทรีย์ วิถีชาวบ้าน
เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
เกษตรชีวภาพ สนั บ สนุ น การอนุ รั กษ์ ทรั พ ยากรชีว ภาพทางการเกษตรเพื่ อน าไปสู่ ก ารผลิ ต และ
ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
พัฒ นาเชื่อมโยงไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และใช้ฐ านการทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามความเหมาะสม
และส่งเสริมให้มกี ารนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง
กับชีวภาพ
เกษตรแปรรู ป สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมการแปรรู ปสิ น ค้า เกษตร
ขั้ น สู ง ที่ มี คุ ณ ค่ า เฉพาะ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพสู ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด และผลั ก ดั น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ การผลิ ตเชิงพาณิช ย์ ตลอดจนให้ ความสาคัญกับตราสิ นค้าและปกป้องสิ ทธิ
ในทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา ส่ ง เสริ มการใช้วัตถุ ดิบและผลิ ตผลทางการเกษตรเพื่ อแปรรูป เป็นผลิ ต ภัณฑ์ใหม่
โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัย ติ ดตามผลิ ตภั ณฑ์ ร ะหว่ างขนส่ ง และยืด อายุข องอาหารและสิ น ค้า เกษตรในบรรจุภั ณ ฑ์
เพือ่ เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร รวมถึ งเทคโนโลยี และนวั ตกรรมเกษตรแห่ งอนาคต เพื่ อ น ามาใช้ ในกระบวนการผลิ ตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้ เข้ าถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี และนวั ตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยี อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้ เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่ มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนั บสนุนและส่ งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและ
สนั บสนุ นเทคโนโลยี ให้ แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ระบบนิ เ วศการเกษตร ให้ ค วามส าคั ญ กั บ มาตรการสนั บ สนุ น ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า
ในภาคเกษตรดาเนิ น การได้ อย่ า งต่ อเนื่ อ งและเป็ น รูป ธรรม อาทิ การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและการจั ด การ
ทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานข้อมูล ทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดหรื อกลุ่ มผู้ บ ริ โ ภค การส่ งเสริ ม และขยายตลาดสิ น ค้าเกษตรและผลิ ต ภัณฑ์ เกษตรในรู ปแบบต่ างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มี ความรวดเร็ว
และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า
-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเกษตร
๒.๑ บทนา
ภาคเกษตรเป็ น ภาคการผลิ ต ที่ มี ความส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ
ประชากรประมาณ ๒๔ ล้านคน แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาภาคเกษตรมีความท้าทายหลายด้าน ทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งยกระดับ
ประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว จึงทาให้ภาคการเกษตรมีความจาเป็น
ที่จะต้องให้ความสาคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นทั้งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสินค้าเกษตร รวมถึงการใช้
ประโยชน์ จ ากความหลากหลายทางชีว ภาพของไทย พร้อมทั้ง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ภูมิปั ญญาในการพัฒนาและสร้างมูล ค่าสิ นค้าเกษตร ตลอดจนการบริห ารจัดการระบบนิเวศตลอดห่ว งโซ่
การผลิต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมถึงด้านโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงไปยัง
ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และกระจายรายได้ให้กับภาคเกษตรของไทย
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วมรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๒) เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓) เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔) เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕) เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ
๔.๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๓) ท่องที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๕.๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๑) เพิม่ มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑.๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
๔.๑.๕) ส่งเสริมการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
๔.๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๔.๓.๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๑) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
-๔-

อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ
๔.๔.๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๔.๔.๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
๔.๕) พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๑) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ
๔.๕.๒) เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
๔.๕.๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๒) มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-๕-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน อัตราการขยายตัวของ
ประเทศในสาขา
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
เกษตรเพิ่มขึ้น
ในประเทศสาขาเกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. ผลิตภาพการผลิต
อัตราผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
ของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๘
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐
ร้อยละ ๓.๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๐
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เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๓

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเกษตร
การพัฒ นาการเกษตร ให้ ความส าคัญกั บ การยกระดับความสามารถในการแข่ งขันของภาคเกษตร
ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
ในระยะ ๒๐ ปี ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มี
มูล ค่าสู ง โดยอาศัย การยกระดับ การผลิ ตให้ เข้าสู่ คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จาก
อัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ และความหลากหลายทางชีวภาพในการแปรรูปสร้างมูลค่า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หรือการใช้ในการจัดการฟาร์ม โดยมี ๖ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
การพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรและ
ผลิ ตภัณ ฑ์ทางการเกษตรที่ มีเอกลั กษณ์ โ ดดเด่ นเฉพาะพื้น ที่ สิ นค้ าจากภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของไทย สิ นค้ า
ศิลปาชีพ สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้
เขตร้อน โดยการนาจุดเด่นของอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิต และจาหน่าย
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่ง มีความโดดเด่นจากทาเล
ที่ตั้งในเขตโซนร้อน และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรของไทยในแต่ละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ และ
นามาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๑.๑

แนวทางการพัฒนา

๑) ส่งเสริ ม และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ เกษตรอัตลั กษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่
ตลาดสม่าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
๓) สร้างอัตลักษณ์หรือนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดให้กับสินค้า รวมทั้งการสร้าง
ความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจน
ใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และ
ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการส่งออกไปยังตลาดโลก

-๗-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น อัตราการขยายตัว
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าของสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๓

-๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๖

๓.๒ แผนย่อยเกษตรปลอดภัย
ผลจากกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศ และกระแสการบริโภคที่ให้ ความสาคัญกับความปลอดภัย
อาหาร ทาให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ของอาหาร
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย
๓.๒.๑

แนวทางการพัฒนา

๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง จากการลด ละ เลิ ก การใช้ ส ารเคมี ที่ เ ป็ น อั น ตราย ตลอดจนส่ ง เสริ ม การผลิ ต ในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร
เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร
และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สิ น ค้าเกษตรและอาหารที่มี คุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็ นขั้นพื้นฐานตามหลั กการปฏิ บัติที่ดีทาง
การเกษตร และพัฒ นาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสู ง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล
๔) สร้ า งความตระหนั ก รู้ ข องผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภคถึ ง ความส าคั ญ ของความปลอดภั ย
เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
๕) สนั บสนุ นการทาเกษตรอินทรีย์วิถีช าวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่ เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิช ย์
ควบคู่กบั การขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑. สินค้าเกษตรปลอดภัย
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ขยายตัว
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ของสินค้าเกษตรปลอดภัย
ร้อยละ ๓
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
***
ของไทยได้รับการยอมรับ ด้านคุณภาพและ
ด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยอาหาร
ความปลอดภัยและคุณค่า
ทางโภชนาการสูงขึ้น
หมายเหตุ *** อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาค่าเป้าหมาย

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๓
ดัชนีระดับดี

ดัชนีระดับดีมาก

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๓
ดัชนีระดับดีมาก

๓.๓ แผนย่อยเกษตรชีวภาพ
การพัฒ นาและส่ งเสริ มการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีว ภาพซึ่งครอบคลุ ม การทาเกษตรที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และคานึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุชนรุ่นหลัง และผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ
เชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรั พยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ ประกอบการวิส าหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็ก บนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช
ผลิ ตภัณฑ์ป ระเภทเวชสาอาง และผลิ ตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูล ค่าเพิ่มจากผลิ ตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔) ส่งเสริมการทาการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

-๑๑-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๓

๑. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า อัตราการขยายตัวของ
เพิ่มขึ้น
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. วิสาหกิจการเกษตรจาก จานวนวิสาหกิจ
๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา การเกษตรขนาดกลาง
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตาบล และเล็ก และผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น
จากฐานชีวภาพ

-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๘

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

๓.๔ แผนย่อยเกษตรแปรรูป
การสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่ สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มี
คุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าสู ง
โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
๒) ส่งเสริมการแปรรูป โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้ง การผลั กดัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการแปรรูปสิ นค้าเกษตรขั้นสู งที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๓) สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

-๑๓-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป และ
ผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๓

-๑๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๖

๓.๕ แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ
การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรในรู ป แบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล และระบบข้อมูลส าหรับ วางแผนการผลิต เพื่อพัฒ นาเกษตรกรให้เป็ น เกษตรกรอัจฉริยะ
ที่สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ปั จ จั ย การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รกลและอุ ป กรณ์
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยา เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพื่อนามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ
๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง องค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิ ทั ล ฐานข้อมู ล
สารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓) สนับสนุน และส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้า ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม

-๑๕-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๒. ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ ๑๐

-๑๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕

๓.๖ แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงต้องมี
การสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนามาวางแผนการผลิต
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้อ มูล สารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่ ก ารบริ ห ารจัด การพื้ นที่ เกษตรกรรมอย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
๒) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทาการเกษตร
ของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทาการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดาเนินการให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับสาหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ
๓) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูล อุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกาหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
๔) ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม เกษตรกร เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อระหว่างวิ ส าหกิจ ชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ ประกอบการ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มี

-๑๗-

ความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง
๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
พื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การผลิ ตและการตลาด เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และข้อมู ลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์ จากศู นย์เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
๖) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
๗) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้
สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต ทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์
ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็น
ที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนั บสนุน การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต
๘) อานวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการค้าและอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย
ในการทาธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

-๑๘-

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น
๒. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
สหกรณ์มีความ
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
เข้มแข็งในระดับ ๑
เกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน
และ ๒ อย่างน้อย
กับกระทรวงเกษตรและ
ร้อยละ ๙๐
สหกรณ์ มีความเข้มแข็ง
ในระดับมาตรฐาน
วิสาหกิจชุมชน และ
(เฉลี่ยร้อยละ)
กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๒๕

-๑๙-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑
และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑
และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับ ๑
และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๓๐

วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๓๕

วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๔๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๔) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๒.๑ บทนา

๑

๓
๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการ

๗
๘

แห่งอนาคต
๓.๑ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ

๘

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๘

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๐

๓.๒ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

๑๑

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๑

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๒

๓.๓ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

๑๓

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๓

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๔

๓.๔ แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม

๑๕

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๕

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๖

๓.๕ แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๑๗

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๗

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๘

๓.๖ แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

๑๙

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๙

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
อุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคการผลิตที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมา
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริม การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ ประเทศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
และบริการของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในด้านมูลค่า และสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก ๘.๕ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๘๘.๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในปี ๒๕๕๖ เป็น ๙.๖ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในปี ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม การติดต่อสื่อสารและคมนาคมขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแข่งขัน
ในตลาดโลกที่สูงขึ้น ทาให้ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมและบริการเข้าสู่การเป็น
ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง
การพัฒนาและยกระดับ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ เกิดการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากประสิทธิภาพมาเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรของไทย
แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเป็นองค์รวม
และการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐาน
ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร และสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรม
และบริ ก าร ทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร การสร้ า งนวั ต กรรม การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ และการลงทุ น
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งพั ฒ นาต่ อ ยอดจากฐานอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเดิ ม
ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และสร้ า งโอกาสให้ ทุ ก อุ ต สาหกรรมในการปรั บ ตั ว และสร้ า งศั ก ยภาพใหม่ ในระยะ
ต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็น เสาหลักของเศรษฐกิจไทย
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ
และเป็ น ผู้ น าของอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก
ซึง่ ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากวั ต ถุ ดิ บ ชี ว ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพอย่ า งบู ร ณาการตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และส่งเสริม
การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการค้า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ

-๑-

๒) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ค รบวงจร เน้ น การพั ฒ นาแบบบู ร ณาการควบคู่ กั บ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพในทุ ก มิ ติ และสร้ า งอุ ต สาหกรรมการแพทย์ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี มีทักษะความช านาญ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านบุคลากร ผลิ ตภัณฑ์ และบริการ
ทางการแพทย์ และขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนา
และสร้ า งนวั ต กรรมทางอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พัฒนาผู้ประกอบการ
และบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้ สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ง ขั น ตามระดั บ ความพร้ อมของผู้ ป ระกอบการ ขยายช่อ งทางการตลาดทั้ งในและต่ างประเทศ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่จาเป็นและส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
๔) อุต สาหกรรมต่ อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ผลั กดันการเปลี่ ยนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสายการบินของประเทศ
พัฒ นาขีด ความสามารถในการขนส่ งผู้ โ ดยสารและสิ นค้า รวมทั้ ง ส่ งเสริม ให้ เ กิด การพัฒ นาอุ ตสาหกรรม
ซ่ อ มบ ารุ ง และผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และรองรับระบบคมนาคมในอนาคต
๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศและสนับสนุนการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาและสร้าง
นวั ต กรรมเพื่ อ ลดการพึ่ ง พาจากต่ า งประเทศ สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการตามระดั บ ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับ
ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคงในประเทศ
สร้ างระบบนิ เวศ สนั บ สนุ น และเปิ ด โอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ จากในประเทศและ
ต่างประเทศ
๖) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรมและบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตสาหรับการกาหนด
ยุทธศาสตร์ สาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กาหนดแนวทางการผลิตและพัฒนา
บุคลากร โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและ
จัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กาหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุ ตสาหกรรม
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ
อย่างบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๒.๑ บทนา
การเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยี ข้อจากัดของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย
และโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้อุตสาหกรรมและบริการของไทยต้องปรับตัวเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน การมุ่งสู่ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นสิ่งที่จาเป็น
สาหรับประเทศไทยในการวางรากฐานของการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของไทยมีทั้งอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
ที่ไทยมีความเข้มแข็งในระดับ โลกในปั จ จุ บัน อุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่พลิ กโฉม
การทาธุรกิจ แบบเดิม ๆ และอุตสาหกรรมที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต ซึ่ง ต้องสร้างมูล ค่าเพิ่ม
บนพื้น ฐานของการวิจั ย และพัฒ นา การสร้ างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี โดยอาศัยทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรู้และคุณภาพ นอกจากนี้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
และบริการเดิมที่มีอยู่ แล้ว ในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้ว ยการปรับปรุงผลิ ตภาพการผลิต การสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการเข้าด้วยกัน
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ฟื้น ฟู แ ละสร้ างใหม่ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งการเติ บ โต บนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะส าหรั บ
ศตวรรษที่ ๒๑
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
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๔.๔.๓ การดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ แ ละคนไทยที่ มี ค วามสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่ม ผลิ ต ภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้ เป็ นแรงงานฝี มือที่ มีคุณ ภาพ
และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
๔.๒.๖ การพัฒนาแรงงานในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๑ เพิ่มมูล ค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๑ จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรกร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

-๕-

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหมายที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง

-๖-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. การขยายตั วของผลิ ตภั ณฑ์ อัตราการขยายตัวของ
มวลรวมในประเทศในสาขา ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
อุตสาหกรรม และบริการ
ในสาขาอุตสาหกรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาบริการ
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาค อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
อุตสาหกรรมและภาค
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม
บริการเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ย
ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๔.๖
ร้อยละ ๔.๘
ร้อยละ ๔.๘
ร้อยละ ๔.๘
ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๕.๓

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๒

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๔

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๒.๗

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๒

-๗-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคตเป็นหั วใจส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระยะยาว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้าง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริ การและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริ ก าร ทั้ ง ด้ านบุ ค ลากร การสร้ า งนวั ตกรรม การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ และการลงทุ น
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งพั ฒ นาต่ อ ยอดจากฐานอุ ต สาหกรรมและบริ การเดิ ม
ที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็น
การสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นาของ
อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ
ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้ความสาคัญกับ การ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากวั ต ถุ ดิ บ ชี ว ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพอย่ า ง
บูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้ง ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและ
ส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ฐานชีว ภาพ เช่น ชีว เคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีว เภสั ชภัณฑ์ เวชสาอาง นวัตกรรมอาหารชีว ภาพ สารสกัด
สมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่าง
ครบวงจร
๒) สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพโดยรวม และจัดทาแผนที่
และข้อมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการ
อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทาง
ชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพิ่มความพร้อมของรัฐในการให้ บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และให้ความสาคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อ ให้เกิดการสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

-๘-

๓) พัฒ นาอุตสาหกรรมชีว ภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่ ว งโซ่มูล ค่า และเชื่อมโยงกับ
อุ ต สาหกรรมเกษตรชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ชี ว มวล
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
๔) สร้ า งและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
โดยการพัฒ นากาลังคนเชี่ย วชาญให้มีป ริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จ ากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน
และชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการด้ า นเทคโนโลยี ชั้ น สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสนั บ สนุ น การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ
๕) สร้ า งโอกาสและขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ พั ฒ นาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งความตระหนั ก รู้ ในประโยชน์ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ รวมถึ ง พั ฒ นามาตรการและสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
จากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
๖) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิด ความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์
หรือต่อผู้ทาความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนา
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ
และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจาเพาะสาหรับแต่ละระบบนิเวศ

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อุตสาหกรรมชีวภาพ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

๓.๒ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒ นา และน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพและศักยภาพ
ในทุ ก มิ ติ และเชื่ อ มโยงกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพและกิ จ กรรมอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผน
ปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งอื่ น ๆ ในห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เช่ น อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น
๒) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการแพทย์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้ บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยา ปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชี ววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทาฐานข้อมูลที่จาเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ
๓) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการแพทย์ ที่ ทั น สมั ย มี คุ ณ ค่ า และมี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
โดยส่งเสริมการนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อสร้างอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับ ความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่ การเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ ทั้ ง แผนปั จ จุ บั น และแผนไทยให้ มี ศั ก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี มี ทั ก ษะความช านาญ
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๕) ยกระดั บ มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ แ ละการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
ให้ เทียบเท่ากับ ระดับสากล ยกระดับ การแพทย์และบริ การสุ ขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอานวยความสะดวกในการตรวจและรับ รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น
๖) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทย
เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยว

-๑๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อุตสาหกรรมและบริการ
อัตราการขยายตัวของ
ทางการแพทย์ มี ก ารขยายตั ว อุตสาหกรรมและบริการ
เพิ่มขึ้น
การแพทย์ เฉลี่ยต่อปี
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕

-๑๒-

๓.๓ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการ
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับ ความสามารถของผู้ ผ ลิต ผู้ พัฒ นา และผู้ ออกแบบและสร้างระบบของไทย
ให้ มีความสามารถในการแข่งขัน ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริห ารห่ ว งโซ่มูล ค่าระดับโลก
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทาธุรกิจใหม่ในอนาคต
๒) ผลิ ตและพัฒ นาบุ คลากรทั้งทางด้านผู้ ใช้ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ให้ บริการ ในภาคส่ ว นต่าง ๆ
ให้ มีทัก ษะและความเชี่ย วชาญในด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ข้อมู ล และปัญญาประดิ ษฐ์ และส่ ง เสริม การน า
บุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาทางานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ตลอดจนกาหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
๓) สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละสนั บ สนุ น การลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ เพื่อเป็ นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับ
ให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการ
สร้างตลาดภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ
๕) ส่งเสริมให้มีการลงทุน ในอุตสาหกรรมและบริการดิจิ ทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกเพื่ อ ผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร

-๑๓-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)

๒. ความสามารถในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น

อันดับของ Digital Evolution
Index ของไทย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕

๑ ใน ๔๐

-๑๔-

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๕

๑ ใน ๒๐

๓.๔ แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การผลั ก ดั น การเปลี่ ย นผ่ า นอุ ต สาหกรรมขนส่ ง ไปสู่ ร ะบบไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ
และรูปแบบการคมนาคมขนส่งใหม่ ๆ ในอนาคต
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า
อัจ ฉริ ย ะ พลั งงานไฮโดรเจน หรื อพลั งงานทางเลื อกอื่น ๆ โดยจัดทาแนวทางการพัฒ นาต่อยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ ที่สาคัญของโลก เพื่อเตรียมความพร้อม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ ผู้ ป ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ ส ามารถปรับตัว พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ระบบรางพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต
๒) สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสายการบิน
ของประเทศด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการสร้างขยายเครือข่ายเส้นทางบิน เสริ มศักยภาพฝูงบิน
รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในภาพรวม
๓) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมซ่ อ มบ ารุ ง และผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน
โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การกาหนดมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ส ามารถจูง ใจให้ ผู้ ผ ลิ ต ในต่ า งประเทศเข้ า มาตั้ ง ฐานการผลิ ต
ภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน
และการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว
๔) สนั บ สนุ น ให้ มี กลไกในการส่ งเสริมให้ เกิ ดการพัฒ นาอุตสาหกรรมระบบราง และ
อุตสาหกรรมสนั บสนุน ภายในประเทศ และกาหนดคุณลั กษณะเฉพาะทางและมาตรฐานด้านระบบราง
ของประเทศเที ย บเท่ า ระดั บ สากล รวมทั้ ง ก าหนดให้ มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ซึ่ ง จะน าไปสู่ ค วามปลอดภั ย ในการให้ บ ริ ก ารและบริ ห ารจั ด การ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
และเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต

-๑๕-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การซ่อมบารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่
๒. ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ส่วนแบ่งการตลาดของจานวน
๑
๔
อากาศยานที่เข้าซ่อมใน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
(เฉลี่ยร้อยละ)
จานวนผู้ประกอบการผลิต
Tier ๔
Tier ๓
Tier ๒
Tier ๒
ชิ้นส่วนอากาศยานระดับ
Tier ๒ Tier ๓ และ Tier ๔
ตัวชี้วัด

-๑๖-

๓.๕ แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
โดยต่ อ ยอดพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมความมั่ น คงของประเทศที่ ไ ทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง ให้ เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ทีค่ รอบคลุมหลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่ งเสริมความมั่น คงปลอดภัยทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็น
เทคโนโลยี ส องทาง เพื่อ ลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒ นาต่อยอด
เป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป
๑) สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ
ทั้ ง กลุ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพอยู่ แ ล้ ว และกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น โดยอาศั ย กลไกความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ และเอกชน
และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอื้อและส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย
๒) สร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามา
ทางานในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
๓) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาด รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไก
ที่เ อื้ อ ต่อ การผลิ ต และส่ ง ออก โดยเฉพาะยุ ท โธปกรณ์ ยุ ท ธภั ณฑ์ ท างการทหาร และอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น
เทคโนโลยีสองทาง เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต
๔) สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ด้วยการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ให้ยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ

-๑๗-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. อุตสาหกรรมความมั่นคง อัตราการขยายตัวของ
ของประเทศ มีการ
อุตสาหกรรมความมั่นคง
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
๒. การส่งออกของ
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
อุตสาหกรรมความมั่นคง การส่งออกของอุตสาหกรรม
ของประเทศเพิ่มขึ้น
ความมั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
**

**

หมายเหตุ **อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาค่าเป้าหมาย

-๑๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๕

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

๓.๖ แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดยให้ ความส าคัญกับ การเพิ่มผลิ ตภาพการผลิ ตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่ ว งโซ่มูล ค่า
มี ก ารคาดการณ์ เ ทคโนโลยี ใ นอนาคตส าหรั บ การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ส าหรั บ ภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม
และบริการของประเทศ
๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สนับ สนุ นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่ว งโซ่มูลค่า
โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
๒) กาหนดให้มีการทาการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
สาหรับ การกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้ เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการทางานของทั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจ
๓) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยงภาค
การศึก ษากับ ภาคอุต สาหกรรมและบริ ก ารให้ ตอบสนองความต้อ งการของแต่ ล ะสาขาของอุต สาหกรรม
และบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงาน
ฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้าบุคลากรที่ขาดแคลน
จากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
๔) ส่งเสริ มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ที่ส อดคล้องกับการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ของประเทศสนับ สนุน ให้มี ข้อ มูล เปิด เพื่อ เพิ่มศัก ยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ
๕) พัฒ นาการให้ บ ริ การจดทรั พย์ สิ นทางปัญญาอย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และส่ งเสริม การ
นาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

-๑๙-

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. แรงงานไทยมีประสิทธิภาพ อันดับความสามารถด้าน
เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพแรงงาน
๒. ประเทศไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล
ในด้านความพร้อมในอนาคต
ดีขึ้น

อันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล
ในด้านความพร้อม
ในอนาคต

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
อันดับที่ ๖๐
อันดับที่ ๔๕

-๒๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
อันดับที่ ๕๕
อันดับที่ ๕๐
อันดับที่ ๔๐

อันดับที่ ๓๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่ ๔๕
อันดับที่ ๓๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๕) ประเด็น การท่องเที่ยว
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

-๑-

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
๒.๑ บทนา

๑
๓
๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
๓.๑ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

๗
๘
๘

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๘

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๐

๓.๒ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

๑๑

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๑

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๒

๓.๓ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

๑๓

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๓

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๔

๓.๔ แผนย่อยการท่องเที่ยวสาราญทางน้า

๑๕

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๕

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๖

๓.๕ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

๑๗

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๗

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๘

๓.๖ แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

๑๙

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๙

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยตระหนั ก ถึง ความส าคั ญ ของการท่ องเที่ย วในฐานะกลไกหลั กในการช่ ว ยขั บเคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้กว่า ๒.๗๕ ล้านล้านบาท
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index)
อยู่ในอันดับที่ ๓๔ จาก ๑๓๖ ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของไทย
สามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วของไทยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย่ า งไรก็ ดี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสาคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดั บโลกจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
นั ก ท่ องเที่ย วกลุ่ ม คุณ ภาพ สร้ า งความหลากหลายด้ านการท่ องเที่ย วให้ ส อดคล้ องกั บความต้ องการของ
นักท่องเที่ยว และมุ่งเน้น การพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศ
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั้งนี้
การกาหนดเป้าหมายของการพัฒ นาการท่องเที่ยวในระยะ ๒๐ ปี ในระยะแรกให้ความสาคัญกับการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล
สิ่งสาคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิด
ความปลอดภัย และไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่
และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด
ของการท่ อ งเที่ ย วในการเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการลดความเหลื่ อ มล้ าของสั ง คมไทย โดยแผนแม่ บ ทด้ า น
การท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้ างคุณค่าให้กับสิ นค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม
ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม
การจั ดประชุมและนิ ทรรศการ การจั ดงานแสดงสิ นค้ า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจั ด
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ
หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวที
เจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๓) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ความงาม และแพทย์ แ ผนไทย พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐาน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่ง

-๑-

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จาก
การให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
ที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ
๔) การท่อ งเที่ย วส้ า ราญทางน้า ส่ งเสริ มการท่อ งเที่ย วทางน้าให้ เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งของ
การท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและ
การมีส่ วนร่วมของชุมชน ครอบคลุม การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทาง
น้าให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
รวมถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
๕) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน
๖)
การพั ฒ นาระบบนิ เ วศการท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
การท่องเที่ยวไทย

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การท่องเที่ยว
๒.๑ บทน้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของจานวน
นักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว การจัดอันดับความนิยม และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว ด้วยไทยมีจุดแข็งหลายประการ อาทิ ทาเลที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ อัธยาศัยไมตรี
ของคนไทย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า และทางอากาศ รวมถึงโอกาสจาก
การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวโลกและธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันที่รุนแรง
มากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากหลายประเทศจะใช้การท่องเที่ ยวเป็น กลยุ ทธ์ ส าคัญในการสร้างรายได้ให้ กับประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสร้ า งความหลากหลายของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่
การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม การท่องเที่ ยวเชิง ธุรกิจ การท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การท่ องเที่ยวทางน้ า และ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ย วที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และบริ บ ทที่ส่ ง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ ว การท่องเที่ยวไทยจะเป็นเครื่องมื อ
ในการสร้างและกระจายรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล

-๓-

๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๔ ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑
การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๒
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๓
สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔
โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕
พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
-๔-

๔.๕.๒
๔.๕.๓
๔.๕.๔
๔.๕.๕

สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
๔.๒
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑
การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มี
คุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๒
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดใน
มิติต่าง ๆ
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
๔.๔
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๔.๔.๒ เสริ มสร้ างศักยภาพของชุม ชนในการพึ่ งตนเองและการพึ่ งพา
กันเอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล

-๕-

๔.๔

๔.๕

๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทั้ง
ระบบ
๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน
และแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตบน
ฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
๔.๔.๕ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยองค์ ก รพั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชน รวมทั้ ง กลุ่ ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
๔.๕.๓ พั ฒ นาความมั่ น คงพลั ง งานของประเทศ และส่ ง เสริ ม การใช้
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑
ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนองความต้ อ งการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้ บริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ได้ ม าตรฐานสากลและเป็ น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๗
กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

-๖-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การท่องเที่ยว
เป้าหมาย
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น

ตัวชีวัด

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(ร้อยละ)
อัตราส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองหลักและ
เมืองรอง (สัดส่วน)
๓. ความสามารถทางการแข่งขัน อันดับความสามารถทาง
ด้านการท่องเที่ยวของ
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ประเทศไทยดีขึ้น
ของประเทศไทย โดย Travel &
Tourism Competitiveness
Index (TTCI)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๒๘

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓๐

๘๐:๒๐

๗๕:๒๕

๗๐:๓๐

๖๐:๔๐

๑ ใน ๓๐

๑ ใน ๒๘

๑ ใน ๒๖

๑ ใน ๒๔

-๗-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การท่องเที่ยว
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.๒๕๗๓ จะมีนักท่องเที่ยว
เดิน ทางทั่ว โลก ๑.๘ พั น ล้ า นคน หรื อขยายตัว ในอัต ราเฉลี่ ย ร้อ ยละ ๓.๓ ต่ อปี จึง นับ เป็นโอกาสที่ดี ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
โดยการแสวงหาสิ นค้า และบริ การท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยู่
ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนามาส่งเสริมพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชน
และเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายด้านรายได้และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
การสร้ างสรรค์คุณค่าสิน ค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือก
ของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างคุณค่าและมูล ค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน
เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่า
และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
๒) พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ น ามาพั ฒ นา
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้าง
นวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้ างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น
๓) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น
ของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว

-๘-

๔) ส่ ง เสริ ม การจดทะเบี ย น การคุ้ ม ครอง การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและภู มิ ปั ญ ญา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน
อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย
๕) ส่ ง เสริ ม การตลาดการท่ อ งเที่ ย วโดยการน าเสนอเอกลั ก ษณ์ ข องประเทศไทยและ
ของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม
การสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสาร
เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง อัตราการขยายตัวของรายได้
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๐
เพิ่มขึ้น
และวัฒนธรรม(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ จานวนเมืองและชุมชนที่มี
๕ เมือง
๑๕ เมือง
๒๕ เมือง
๓๕ เมือง
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
๓. สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อัตราการขยายตัวของจานวน
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้น สินค้าและบริการการท่องเที่ยว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่
ปัญญาเพิ่มขึ้น
ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ)
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

-๑๐-

๓.๒ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ
การจั ดงานแสดงสิ นค้า การจั ดกิจ กรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่ อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ
อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เป็ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ โดยเป็ น เวที
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีเจรจาการค้าและ
การลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้มี
ความพร้อมสาหรับ การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า
การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการท่องเที่ยวธุรกิจ
ไปยั ง พื้น ที่ที่มีศักยภาพในการเป็ นจุ ดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานหรือ
กิจกรรมพิเศษ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและ
ในรูปแบบเสมือนจริง
๒) สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจและอานวยความสะดวกในการดาเนิ นกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศของ
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์
สถานบั นเทิง ธุร กิจ นาเที่ย ว ธุรกิจการจัดงาน เป็นต้น และส่ งเสริมให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่น ในการนาเสนอสินค้าและบริการเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่ งเสริ มการตลาดและสนับ สนุน การเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับ นานาชาติ รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้ง ก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการทา
กิจ กรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ รวมถึงอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬ า
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

-๑๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย
๑. รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

ตัวชีวัด

อัตราการขยายตัวของรายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. การเป็นจุดหมาย
อันดับของไทยในการเป็น
ปลายทางในการจัดการ จุดหมายปลายทางใน
ประชุมนานาชาติของไทย การจัดการประชุมนานาชาติ
ตามดัชนี International
Congress and Convention
Association (ICCA)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
๑ ใน ๒๓

-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
๑ ใน ๒๐

๑ ใน ๑๘

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
๑ ใน ๑๕

๓.๓ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
พัฒ นาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสิ นค้า
บริการ บุคลากร ผู้ ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่ วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล
ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับ คุณภาพการให้ บริการการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพให้ได้มาตรฐานระดับ สากล
ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความสาคัญ
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึง่ ครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย
๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ในการบ าบั ด ฟื้ น ฟู รั ก ษาสุ ข ภาพ โดยใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย
ในการให้บริการ พร้ อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้าร้อน น้าแร่ สปาโคลน เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น
๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านแพทย์แผนไทยให้ มีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอด
ให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้าง
การรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมเสริม
ความงาม การตรวจสุขภาพประจาปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ
ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย

-๑๓-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. รายได้จากการท่องเที่ยว
อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
เชิงสุขภาพ ความงาม และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๘
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
แพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น
ความงาม และแพทย์แผนไทย
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. อันดับด้านรายได้การ
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๘
อันดับที่ ๗
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
เชิงสุขภาพของประเทศไทย
ประเทศไทย
โดย Global Wellness
Institute ดีขึ้น
๓. สถานประกอบการด้านการ อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวน
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ สถานประกอบการด้านการ
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
บริการทางการแพทย์ได้รับ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
มาตรฐานการท่องเที่ยว
(เฉลี่ยร้อยละ)
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

-๑๔-

๓.๔ แผนย่อยการท่องเที่ยวส้าราญทางน้า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่
ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวทางน้า
จะครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย วทางน้ าให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยคานึงถึง
บริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้าสายสาคัญ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวก่อน ระหว่าง และหลังการโดยสารด้วยเรือ
ส าราญและเรื อยอร์ ช โดยให้ ค วามส าคัญ กั บการรั กษาความอุด มสมบูร ณ์ ของทรั พยากรแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว
ทั้งปะการัง ชายหาด และคุณภาพน้า รวมทั้งสร้างสรรค์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
และสอดคล้ องกับบริ บทของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการกระจาย
กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี
ศั ก ยภาพตามแนวชายฝั่ ง และหมู่ เ กาะ ทั้ ง ฝั่ ง อ่ า วไทยและอั น ดามั น และตามลุ่ ม น้ าที่ ส าคั ญ เช่ น ลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยา และลุ่มแม่น้าโขง เป็นต้น
๒) ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐาน สาธารณู ปโภค และสิ่ งอ านวยความสะดวก
ในการท่องเที่ยวทางน้า ทั้งท่าเรือสาราญในประเทศไทยเพื่อปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศจากท่าเรือ
แวะพักเป็นท่าเรือหลัก และท่าเรืออื่น ๆ ที่ใช้สาหรับการท่องเที่ยวทางน้าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการท่าเรือทั้งในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
๓) พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้าในทุกมิติ เช่น ความปลอดภัย
ในการเดินทาง การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการอานวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของบุคคลและตัวเรือ
และความพร้ อ มของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยเน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามถนั ด เฉพาะทางเพื่ อ รองรั บ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้า
๔) การส่งเสริมการประชาสั มพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้า แหล่ ง
ท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการทาการตลาดรูปแบบใหม่บนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและธุรกิจสายการเดินเรือ
ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้าสายสาคัญ

-๑๕-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

๑. รายได้การท่องเที่ยว  อัตราการขยายตัวของรายได้
สาราญทางน้า เพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. การขยายตัวของท่าเรือ จานวนท่าเรือท่องเที่ยวใน
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
๒ ท่าเรือ

-๑๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๑๐
๔ ท่าเรือ

๖ ท่าเรือ

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐
๘ ท่าเรือ

๓.๕ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้
ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า และ
ทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ
อนุ ภู มิ ภ าค และอาเซี ย นเข้ า ด้ ว ยกั น บนฐานอั ต ลั ก ษณ์ เ ดี ย วกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น จุ ด หมายปลายทาง
การท่องเที่ยวร่วมกัน
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า
และทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือ ใน
ระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน อาทิ กรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา-แม่โขง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเส้ นทางท่องเที่ยวยังรวมถึง การเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค
๒) อำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ โดยกำรพัฒนำและยกระดับพิธี
ผ่ำนแดนของกำรเดินทำงในทุกรูปแบบอย่ำงไร้รอยต่อ กำรปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรเดินทำงข้ำมแดนของนักท่องเที่ยว และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้ควำมรู้ เผยแพร่ข้อมูล และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงแก่นักท่องเที่ยว
๓) ส่ ง เสริ ม การตลาดการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศร่ ว มกั น ให้ ส อดรั บ กั บ ทิ ศ ทางและ
แนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
โดยการประชาสั มพัน ธ์ สร้ างการรั บ รู้ และสร้ างแรงจูง ใจแก่ นักท่ องเที่ ยว บนฐานอัตลั กษณ์ ร่ว มกั น ของ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายปลายทาง
ร่วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

-๑๗-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางของนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน

อัตราการขยายตัวของจานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๕

-๑๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๐

๓.๖ แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
ระบบนิ เวศที่เ อื้อต่อ การท่อ งเที่ย วเป็นแนวทางการพัฒ นาปัจ จัยแวดล้ อมให้ เอื้อต่ อการยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครด้านการ
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ
๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและหมู่เกาะ
แหล่งวัฒ นธรรม และสิ่ งที่มนุ ษย์ สร้ างขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและการท่องเที่ยว
เพื่อคนทั้งมวล โดยคานึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า
และทางอากาศ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก พื้นที่ริมฝั่งแม่น้าโขง และพื้นที่แอ่งประวัติศาสตร์ลุ่มน้าภาคกลาง
เป็นต้น
๔) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม
ในการรองรั บ การขยายตัว ของอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ย ว รวมทั้ งส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
๕) ส่ ง เสริ ม การตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย
ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่
๖) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน การกาหนด
นโยบาย และการอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

-๑๙-

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชีวัด
เป้าหมาย
๑. นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

ตัวชีวัด

อันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว โดย Travel
& Tourism Competitiveness
Index (TTCI)
๒. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อันดับขีดความสามารถในการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวมี แข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แนวโน้มการขยายตัว ของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้ เกิดความจาเป็นในการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐาน การสร้างงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
และการบริ ห ารจั ดการที่ดี อีกทั้ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่ อสาร การขนส่ ง
และพลั ง งาน จะเป็ น โอกาสในการพั ฒ นาเมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคให้ เ ป็ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ
ซึ่งใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดในการยกระดับการบริ ห ารจัดการ
เมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้ พลังงาน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การอนุ รั กษ์ แ ละฟื้ นฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ชี วิ ต และการบริ ห ารจั ดการเมื อ ง
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิ จ
และสังคมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบด้านที่ตั้ง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศใกล้เคีย งได้โ ดยรอบ อยู่ บนแนวระเบียงเศรษฐกิจส าคัญของอนุภูมิภาค และมีทางออกสู่ ทะเล
ทั้งฝั่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรด้าน
การท่ อ งเที่ ย วและวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรที่ ส ามารถน ามาต่ อ ยอดเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ประกอบกั บ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็น
โอกาสให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสดังกล่าว เพื่อพัฒนาให้เกิดฐานเศรษฐกิจใหม่
ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ตอนใน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูน ย์เศรษฐกิจ แหล่ งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบ
การบริ ห ารจั ดการเมืองที่มีป ระสิ ทธิภ าพ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ส ามารถรองรับความต้องการของ
คนทุ ก กลุ่ ม รวมทั้ ง มี ก ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี และเป็ น เมื อ งที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ซึ่ ง สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพและโอกาสของแต่ละเมือง
และมีการวางแผนพัฒนาอย่ างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
ดังนั้น การกาหนดประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป็นประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จึงมีความสาคัญเพื่อพัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย สรุปได้ดังนี้
๑) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมือง
ที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ ม โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เมืองศูนย์กลาง
-๑-

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ เที ย บเท่ า เมื อ งขนาดใหญ่ ใ นระดั บ นานาชาติ มี ค วามน่ า อยู่ และมี ก ารน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสาหรับพื้นที่
โดยรอบ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
โดยทั้งเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เมืองขนาดกลาง เน้นกรอบการเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะ
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยนาแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่มาใช้
เช่ น หลั ก การออกแบบเพื่อ ทุ กคน หลั กการเมื องกระชับ การเติ บ โตสี เขี ย ว และผั งภู มิ นิเ วศ เพื่อ ให้ เ กิ ด
การกระจายความเจริญจากเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ
๒) การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดทาและพัฒ นาระบบการเชื่อ มโยง จัดการ และวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อการจัดทาแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ
จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม
การกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดทาผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของ
ผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดทาแผนผังพื้นที่เขต
เกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ การจัดทาผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
การจัดทาผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวั ฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน
และเครือข่าย ที่ประกอบด้วย ภาคีสาคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกัน
ในทุก ระดับ และพั ฒ นาศั กยภาพ องค์กร เพื่อการพัฒ นาเมื อง ชุ มชน และเครือข่ าย ให้ มีทัก ษะทัด เทีย ม
กับประเทศอื่นในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจาชุมชน เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาด
เพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยูอ่ ัจฉริยะ
๒.๑ บทนา
การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
เพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพฯ และภาคกลาง กระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ
ของประเทศ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม และยกระดั บ รายได้แ ละคุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่ตามแผนผังภูมินิเวศ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิล ปวัฒนธรรม พื้นที่ช นบท พื้นที่เกษตรกรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ และเพิ่มความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยน าแนวคิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ ทัน สมั ย และแผนผั ง ภู มินิ เ วศมาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการวางแผนภายใต้การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ และนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
-๓-

๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๑ จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมรวมถึ งพื้ นที่อ นุรั กษ์ ตามศั กยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง
ผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
๓. ช่องว่างความเหลื่อมล้า
ระหว่างพื้นที่ลดลง

ตัวชี้วัด
มูลค่าการลงทุนในเมือง
เป้าหมาย
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค
(จานวน)

มีแผนผังภูมินิเวศ
๑ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๑ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๒ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๒ ภาค

สัดส่วน GPP per capita
ของจังหวัดร้อยละ ๒๐
สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP
per capita ของจังหวัดร้อย
ละ ๒๐ แรกที่จนที่สุด

-**

ไม่เกิน ๓ เท่า

ไม่เกิน ๓ เท่า

ไม่เกิน ๓ เท่า

หมายเหตุ** อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ/จัดทาค่าเป้าหมาย

-๕-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
พื้น ที่และเมืองน่ าอยู่ อัจ ฉริย ะเป็ น การพัฒ นาเชิงพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒ นาในทุกมิติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยในส่ว นของการพัฒนาเมืองจะพัฒนาเมือง
ในจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ
แหล่งจ้างงาน และที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อัตลักษณ์
ท้องถิ่น และสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ ส ามารถรองรับ ความต้ องการของคนทุ กกลุ่ ม รวมทั้ งมีก ารจัด การ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้ านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมือง
อัจฉริยะต่อยอดจากการเป็นเมืองน่าอยู่ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้มี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ดในทุกมิติ อาทิ การพัฒ นาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยเน้ น การพั ฒ นาเมื อ งหลวงโดยขาดการพั ฒ นาเมื อ งในภู มิ ภ าค ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์เมืองโตเดี่ยว ทรัพยากรในเมืองและการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการถึงขีดจากัด ไม่สามารถรองรับอุปสงค์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้ ขณะที่เมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ขณะที่ แ นวโน้ ม การพั ฒ นาเมื อ งในประเทศต่ า ง ๆ ในอนาคตจะเป็ น
การพัฒนาเมืองขนาดกลาง (ประชากร ๗ แสน – ๒ ล้านคน) ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และขนาดเศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะเป็นสัดส่วนสาคัญของเศรษฐกิจโลก
ดังนั้น แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จึงเน้นกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมโดย
พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลางในภูมิภาค ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น สร้างงาน และให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
๓.๑.๑

แนวทางการพัฒนา

ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม และผลักดัน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ดการเมืองในทุกมิติให้ มีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด โดยแบ่งการพัฒ นาเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่
๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่ กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ให้มีศักยภาพ
ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โดยเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
-๖-

ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ เพื่อขยายขีดความสามารถ
การให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการรองรับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น และ
๒) เมืองขนาดกลาง เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสาหรับพื้นที่โดยรอบ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความ
เหลื่อมล้า
กาหนดขนาดของการบริ ห ารจั ดการประชากรในพื้นที่ให้ เหมาะสม คือ ประมาณ ๓ - ๕ ล้านคน
เพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างแหล่งจ้างงานในพื้นที่ และจัดบริการที่มีคุณภาพ
ได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชนในพื้นที่ในการกาหนดทิศทางและบริหารจัดการ
พื้นที่ได้อย่างกว้างขวางเป็นรูปธรรม เน้นกรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มโดยยังคงรักษา
อัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์ กลางทางเศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์
ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
และน าแนวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งสมั ย ใหม่ ม าใช้ เช่ น หลั ก การออกแบบเพื่ อ ทุ ก คน หลั ก การเมื อ งกระชั บ
การเติบโตสีเ ขียว แผนผังภูมินิเวศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญ
จากเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) พัฒนาเมืองศูน ย์กลางทางเศรษฐกิจ ให้เ ป็น เมืองอัจฉริ ยะที่มี ค วามน่า อยู่ โดยจั ด
ระเบี ย บเมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ให้ เ ป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ โดยในช่วงปีที่ ๑ - ๕ พัฒนา ๖ เมืองหลักในแต่ละ
ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สงขลา และภูเก็ต โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพื้นที่ของ
แต่ละเมือง จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ
และแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
ขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นการเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเมืองชั้นในเพื่ อลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริมให้
เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(๒) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนใน
เมือง รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัล ที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้พร้อมต่อการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และนาเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง
(๓) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
บรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนานวัต กรรมและการสร้ างวิสาหกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้ ประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติยุค ๔.๐ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจในพื้นที่
(๔) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางสั ง คมให้ ส ามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์
-๗-

และการศึกษาซึง่ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และมุ่งเน้นให้มีระบบบริการที่สามารถอานวยความสะดวก
ในการดารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
(๕) จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจานวนประชากร มุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบ
จัดการน้าเสีย ขยะ และมลพิษ ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริม
การสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและสามารถป้องกันการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน
รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจ ที่มีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจาย
ความเจริญไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึง่ การพัฒนาแบ่งตามภาคได้ดังนี้
ภาคเหนื อ เน้ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลค่า สูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้น ฐานทางสั งคมแก่พื้น ที่โ ดยรอบ โดยช่ว งปีที่ ๖ - ๑๐ พัฒ นาพื้นที่เมืองเชียงรายและพิษณุโ ลก ช่วงปีที่
๑๑ - ๑๕ พัฒนาพื้นที่เมืองนครสวรรค์และน่าน และช่วงปีที่ ๑๖ - ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองลาปาง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เน้ น การพั ฒ นาการค้ า และกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ใหม่
การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
แก่พื้นที่โดยรอบ โดยช่วงปีที่ ๖ - ๑๐ พัฒนาพื้นที่เมืองนครราชสีมา มุกดาหารและหนองคาย ช่วงปีที่ ๑๑ - ๑๕
พัฒนาพื้นที่เมืองอุดรธานี อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ และช่วงปีที่ ๑๖ - ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ด และ
สกลนคร
ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีอยู่เดิม และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่
โดยรอบ โดยช่วงปีที่ ๖ – ๑๐ พัฒนาพื้นที่เมืองพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรี ช่วงปีที่ ๑๑ – ๑๕ พัฒนา
พื้นที่เมืองสระบุรี และช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองราชบุรี
ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสร้ างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่
โดยรอบ โดยช่วงปีที่ ๑๑ – ๑๕ พัฒนาพื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานี และช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองกระบี่
และยะลา
โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้
(๑) จัดทาแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของการใช้
พื้นที่ของแต่ละเมือง จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะ
ในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง ตาม
หลักการจัดทาผังภูมินิเวศ ให้สามารถให้บริการเมืองและพื้นที่โดยรอบ มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
-๘-

(๒) ยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานในเมืองขนาดกลางให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน
โดยพัฒนาโครงข่ายถนนให้ทั่วถึง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกในการสัญจรให้กับประชาชน
ในพื้นที่ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปาให้ เพียงพอต่อความต้องการ
ในปัจจุบันและอนาคต
(๓) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพื้นฐานเศรษฐกิจ ที่มีในพื้น ที่ อาทิ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่อ งเที่ยว เพื่อสร้า งฐานเศรษฐกิ จที่ยั่ งยื น ส่ งเสริ ม
การสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานทาต่างถิ่น และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่โดยรอบ
(๔) พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางสั ง คมให้ ไ ด้ ม าตรฐานและเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม และสามารถส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในเมืองและพื้นที่โดยรอบ
(๕) มีการวางแผนเพื่อ สงวนและรั กษาพื้นที่สีเ ขียวอย่า งเป็น ระบบเพื่อป้องกัน
การรุกล้าพื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
ตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช้
ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี และนวัต กรรมที่ทั นสมัย และชาญฉลาดเพื่อ ยกระดับ ระบบบริ ห ารจั ดการเมื อ ง
ในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
๔) จัดทาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
การเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การพัฒ นาระบบข้อ มูล ขนาดใหญ่ในการบริห ารจัดการพื้นที่ และเป็ นส่ ว นหนึ่งในการบริห ารจัดการเมือง
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย
พื้นทีเ่ ฉพาะ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์
แหล่ ง โบราณคดี มรดกทางสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ชี วิ ต พื้ น ถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕) พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ หารจัด การเมือ ง โดยศึ ก ษากฎหมายและกฎระเบี ย บ
ด้านการพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดทาข้ อเสนอกฎหมาย
และกฎระเบียบใหม่ ให้เอื้อต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุ น
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยคานึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ จานวนเมืองศูนย์กลางทาง
๖ เมือง (กรุงเทพ
การพัฒนา เพื่อกระจายความ เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์
และปริมณฑล
เจริญและลดความเหลื่อมล้า เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย
เชียงใหม่ ขอนแก่น
ในทุกมิติ
และพื้นที่เฉพาะ
เมืองในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
สงขลา และภูเก็ต)
จานวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับ
๗ เมือง (เชียงราย
๗ เมือง (สุราษฎร์
๖ เมือง (ร้อยเอ็ด
การพัฒนา
กาญจนบุรี
ธานี น่าน อุดรธานี
สกลนคร กระบี่
พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ยะลา ราชบุรี และ
พิษณุโลก
นครสวรรค์ และ
ลาปาง)
นครราชสีมา
สระบุรี)
หนองคาย และ
มุกดาหาร)
จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนา ๕ เมือง (กรุงเทพ
๔ เมือง
๔ เมือง
๔ เมือง
เมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
และปริมณฑล
เชียงใหม่ ขอนแก่น
สงขลา และภูเก็ต)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-๑๐-

๓.๒ แผนย่ อ ยการพัฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ที่ มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
จัดทาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทาแผนผังภูมิ
นิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทาแผนผังภูมินิเวศของ
พื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดทาผังเมือง
และชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม การจัดทาแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ
แผนที่เกษตรเพื่อการบริ หารจั ดการเชิงรุ ก การจัดทาผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจน
ตัว ชี้วั ดเมือ งอุ ตสาหกรรมเชิง นิ เ วศ และการจัด ทาผั ง พื้น ที่อ นุ รั ก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ แหล่ งโบราณคดี
ครอบคลุมถึงการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกาหนดให้ภาครัฐ
เป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่ม
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ นภาพรวมของประเทศ การฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพ พร้ อ มกั บ
การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนากลไก
ค่าตอบแทนการให้บ ริการของระบบนิ เวศ และการสงวนรักษาอนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งโบราณคดี มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ไ ด้ ทุ ก หน่ ว ยงานร่ ว มกั น ด้ า นการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ โดยกาหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดทาแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง
เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นต้น และจัดทาและ
พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยง จั ด การ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส าหรั บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล
ในการจัดทา และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน
๒) จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนวกั นชน โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท
พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามความเหมาะสมของ
การใช้ พื้ น ที่ ท างภู มิ นิ เ วศ เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยกาหนดเขตพื้นที่สาหรับเป็นพื้นที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใช้เขตพื้นที่ลุ่มน้า ๒๕ ลุ่มน้า เป็นขอบเขตของ
ภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจากัดในการใช้พื้นที่ โดยกาหนดจากความเหมาะสมของการใช้
พื้นที่ทางภูมินิเวศ และจัดทาแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด
โดยเฉพาะสาหรับเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่ งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่พิเศษ
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
๓) ให้ค วามรู้ ประสาน และบูร ณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรั กษาพื้นที่สีเ ขียว
พื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงาน/
-๑๑-

องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้า และระดับประเทศ
๔) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล
โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล
๕) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่าง
ยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดาเนินการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ จัดการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนในพื้นที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ
รวมทั้งจัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและพื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ
ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน โดยการศึกษา สารวจ วิจัย จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุม
และมาตรการส่งเสริมจูงใจทั้งด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น
พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพื้นที่
สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

-๑๒-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน
๒. ความยั่งยืนทาง
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม
และภูมวิ ัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
จานวนเมืองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๕ เมือง (กรุงเทพและ
๑๒ เมือง
๑๙ เมือง
๒๕ เมือง
ปริมณฑล เชียงใหม่ (เมืองระยะที่ ๑ และ ๒) (เมืองระยะที่ ๑ – ๓) (เมืองระยะที่ ๑ – ๔)
ขอนแก่น สงขลา และ
ภูเก็ต)

พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวน
อย่างน้อยใน ๓
รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา จังหวัด ของ ๑ ภาค
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

-๑๓-

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
๓ จังหวัด ของ ๒ ภาค ๖ จังหวัด ของ ๒ ภาค ใน ๖ จังหวัด ของ
๒ ภาค

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๗) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์

๑

และดิจิทัล

๓
๓

๒.๑ บทนา

๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๕

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน

๖
๖
๖
๖
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓

ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
๓.๑ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
พลังงาน ดิจิ ทัล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จนทาให้ มีโ ครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศที่ ครอบคลุมพื้นที่
รวมถึง สามารถรองรั บความต้องการของประชาชนทั้งในระดับ ครัวเรือน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้นจากอันดับ
ที่ ๔๙ ในปี ๒๕๖๐ เป็นอันดับที่ ๔๘ ในปี ๒๕๖๑ และต้นทุนระบบโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ที่ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๒ ในปี ๒๕๕๗ เหลือร้อยละ ๑๓.๘ ในปี ๒๕๖๐ รวมทั้งมีอันดับด้านประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์ดีขึ้นจากอันดับที่ ๔๕ ในปี ๒๕๕๙ เป็นอันดับที่ ๓๒ ในปี ๒๕๖๑
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ทักษะความสามารถของแรงงาน
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ สั งคมสู งวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจ เติ บ โตอย่ า งมี เสถีย รภาพและยั่ ง ยืน จาเป็ นต้ องให้ ความส าคั ญกั บ การพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐาน
เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึง
สิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการบริหาร
จั ดการระบบโลจิ ส ติส์ ที่มีก ารใช้ร ะบบเทคโนโลยีส มัยใหม่เพิ่มขึ้ น ตลอดจนการพัฒ นายกระดับศักยภาพ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่อ งหลายรูปแบบอย่าง
ไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ พัฒนาให้เกิด
การใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญและการสร้างศูนย์
เศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อนาไปสู่การควบคุมสั่งการ
และบริ ห ารจั ด การจราจรอั จ ฉริ ย ะทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละระดั บ ประเทศ ตลอดจนการปฏิ รู ป องค์ ก ร
ปรับโครงสร้างการกากับดูแล และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
๒) โครงสร้ างพื้นฐานด้า นพลังงาน โดยจัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลั งงาน
ให้มีความมั่นคง ทันสมัย รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศและมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง
ในการผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบการบริ ห ารจั ดการพลั ง งานอั จ ฉริ ยะ เพื่อนาไปสู่ ก ารผลิ ตและการใช้พลั งงานที่มีป ระสิ ท ธิภ าพ
-๑-

มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต รวมทั้งเพื่อรองรับ
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนา
ระบบกากับดูแลด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิด
การนาเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงและสามารถจูงใจให้มีการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการพลังงานของประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสาร
หลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นาไปสู่การยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศและการเป็ น ศูน ย์ กลางด้านดิจิทัล ของภูมิภ าคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนให้ เกิด
การบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านดิจิทัล ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนกาหนดมาตรการ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุก คามไซเบอร์
ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
๒.๑ บทนา
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ ประการหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เนื่ องจากจะช่ว ยให้ เกิดการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่
ซึ่งจะกระตุ้น ให้ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในส่ว นภูมิภาค ยกระดับผลิ ตภาพของภาคการผลิ ต
และบริ การ ลดต้น ทุน การผลิ ตและบริ การที่แข่ งขันได้ในระดับ สากล สนั บสนุน ให้ เ กิดความเชื่อมโยงกั บ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะแ ก่
การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อให้การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศสามารถ
สนับสนุนการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสร้ า งโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐควบคู่ไปด้วย
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์

-๓-

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้าการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน
๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ความสามารถใน อัน ดับความสามารถ
ก า ร แ ข่ ง ขั น ด้ า น ในการแข่ ง ขั น ด้ า น
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน โครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
อันดับที่ ๔๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
อันดับที่ ๓๘
อันดับที่ ๓๑

-๕-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่ ๒๕

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะเป็นปัจจัย
สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ศั ก ยภาพการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
และการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การพัฒนาในทุก ๆ ด้านของประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาค
การผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งรูปแบบ
การเคลื่ อ นย้ า ยทุ น และแรงงาน การค้ า ตลอดจนมาตรการกี ด กั น ทางการค้ า ใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้ว ย
๓ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ประเทศไทยมีโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่สามารถสนับสนุนการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ
พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและทาให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ทาให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในระดับสากล
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) การขนส่งทางราง เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรและรถไฟ
ความเร็วสูง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก รถจักรและล้อเลื่อน
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต เพื่อให้เป็นโครงข่ายการเดินทางและขนส่ งหลัก
ของประเทศที่ ส อดรั บ กั บ ความต้ อ งการเดิ น ทางและขนส่ ง สิ น ค้ า การพั ฒ นาเมื อ งและพื้ น ที่ พิ เ ศษ พื้ น ที่
เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน
ของระบบขนส่งทางราง
๒) การขนส่งทางน้า ส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือ บารุงรักษาร่องน้า บูรณาการการบริหาร
จัดการและการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือทั้งชายฝั่งและท่าเรือแม่น้าในภูมิภาคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและยกระดับให้เป็นจุดนาเข้า -ส่งออกสินค้าของกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม
และเป็ น ท่ า เรื อ สนั บ สนุ น ให้ กั บ ท่ า เรื อ หลั กของประเทศโดยเฉพาะท่ า เรือ แหลมฉบั ง พร้ อมทั้ ง สนั บ สนุ น
การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าเรือ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมทั้ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ทัน สมัยและสอดรับกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับ
-๖-

มาตรฐานการให้บริการที่ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นนาในภูมิภาคและสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓) การขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานหลักของประเทศ และขยาย
ขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยานภูมิภ าคต่างๆ ให้ ส ามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง
และขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
เพื่อรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความพร้อมของอุปกรณ์ การอานวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและสินค้า
และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ สนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการห้วงอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจร
ทางอากาศ
๔) การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง
และขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งพื้ น ที่ บ ริ เ วณด่ า นการค้ า และประตู ก ารค้ าหลั ก ตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ
พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุ นการพั ฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
และเชื่อมต่อกัน ระบบการขนส่งรูปแบบอื่น และบารุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถ
ทาหน้าที่เป็นระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางข้าม ทางเท้า และทาง
จักรยาน เพื่อสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้
ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสีย
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๕) ระบบขนส่ ง สาธารณะในเขตเมื อ ง พั ฒ นาระบบขนส่ ง สาธารณะในเขตกรุ ง เทพฯ
และปริ ม ณฑล รวมทั้ ง เมื อ งหลั กในภูมิ ภ าคและพื้ นที่ พิ เศษ พั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกภายในสถานี
เพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพื้นที่
ภายใต้ แนวคิด การพัฒ นาพื้น ที่ โ ดยรอบสถานีขนส่ ง มวลชน รวมทั้ งส่ งเสริมให้ เกิดการใช้โ ครงสร้า งอัตรา
ค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเดินทางจากรถส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
๖) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุ กรูปแบบและฐานข้อมูล เพื่อนาไปสู่
การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมด้ า นคมนาคม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ในการวางแผนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) พั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและศู น ย์ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ
ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริ หารจัดการทั้งในส่วนของการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง
ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนพัฒนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
-๗-

๘) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ต ลอดโซ่ อุ ป ทานทั้ ง ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการสร้ างประโยชน์ จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการดาเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ที่มีความปลอดภัยและเป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้ว ยการลดต้นทุน
เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
๙) ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ เ ที ย บเคี ย งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศ เพื่ อมุ่ งสู่ ความเป็ น
มาตรฐานสากลและแข่งขันได้ ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สู่การให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งสร้างมาตรฐาน
การขนส่งสินค้าและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทางและการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาผู้ให้ บริการโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
สร้ างมูลค่าเพิ่มจากการเป็น ศูนย์ กลางทางภูมิศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ในระดับภูมิภ าค
และระดับโลก
๑๐) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้าง
นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนส่ งและโลจิสติกส์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
และเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน เป็นต้น รวมทั้งสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทัน สมัย มาใช้ในกระบวนการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการ
ในรูปแบบ last mile delivery เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น
๑๑) ปฏิรู ปองค์ กรและปรั บ โครงสร้ า งการก ากั บดู แ ลและการบริ หารจั ดการ โดยแยก
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง
ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล

-๘-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลง
๒. ประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น
๓. การขนส่งสินค้าทางราง
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางรางต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
๔. การเดินทางด้วยระบบ
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อ
เพิ่มขึ้น
การเดินทางในเมืองทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
๕. ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ถนนลดลง
ทางถนน (คนต่อประชากร ๑
แสนคน)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ น้อยกว่าร้อยละ ๑๑ น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
น้อยกว่าร้อยละ ๙

๒๕ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๕๐

๒๕ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๖๐

๒๐ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๗๐

๒๐ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๘๐

ร้อยละ ๔

ร้อยละ ๗

ร้อยละ ๘

ร้อยละ ๑๐

กรุงเทพฯ และ
กรุงเทพฯ และ
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ปริมณฑล
ปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๓๐
ไม่น้อยกว่า ๔๐
ไม่น้อยกว่า ๕๐
เมืองหลักในภูมิภาค เมืองหลักในภูมิภาค เมืองหลักในภูมิภาค
ไม่น้อยกว่า ๕
ไม่น้อยกว่า ๑๐
ไม่น้อยกว่า ๒๐
๑๒ คนต่อประชากร ๑๒ คนต่อประชากร ๘ คนต่อประชากร
๑ แสนคน
๑ แสนคน
๑ แสนคน

-๙-

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๖๐
เมืองหลักในภูมิภาค
ไม่น้อยกว่า ๒๐
๕ คนต่อประชากร
๑ แสนคน

๓.๒ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกากับดูแล
กลไกตลาดพลั งงานให้มีการแข่งขัน อย่ างเสรีและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ด หาพลั ง งานและพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านพลั งงานทั้ง ระบบให้ มีค วามมั่ น คง
ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุน
การจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริ หารจัดการพลังงานอัจฉริยะ
เพื่อนาไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต
๓) สนั บ สนุ น การผลิ ตและการใช้พลั งงานทดแทนทั้ งพลั งงานไฟฟ้า พลั งงานความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต
และใช้พลังงานทดแทนอย่ างเพียงพอ โดยคานึงถึงต้นทุนค่าพลั งงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ไฟฟ้า
สามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไข
อื่น ๆ ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการกากับดูแลให้สามารถ
ควบคุ ม และตรวจสอบการผลิ ต และใช้ ไ ฟฟ้ า ได้ แ บบเรี ย ลไทม์ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
และการวางแผนระบบไฟฟ้าของประเทศ
๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการนามาใช้เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
๕) สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในภาคอุ ต สาหกรรม ภาคธุ ร กิ จ
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๖) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการกากั บดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. การใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า
ลดลง
๒. การใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
๓. ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศ
เพิ่มขึ้น
๔. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีระบบ
โครงข่ายสมาร์ทกริด

ตัวชี้วัด
สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ไม่เกินร้อยละ ๖๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่เกินร้อยละ ๖๐
ไม่เกินร้อยละ ๕๐

สัดส่วนของการใช้พลังงาน
ร้อยละ ๑๕-๑๘
ร้อยละ ๑๙-๒๒
ร้อยละ ๒๓-๒๕
ทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อย
ละของพลังงานขั้นสุดท้าย)
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน
๗.๔๐ พันตัน
๖.๙๓ พันตัน
๖.๔๕ พันตัน
(พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ/
เทียบเท่าน้ามันดิบ/ เทียบเท่าน้ามันดิบ/ เทียบเท่าน้ามันดิบ/
พันล้านบาท)
พันล้านบาท
พันล้านบาท
พันล้านบาท
จานวนแผนงาน และ/หรือ
พัฒนาและสาธิต
พัฒนาโครงสร้าง
พัฒนาโครงสร้าง
โครงการที่กาลังพัฒนา /
นาร่องการใช้งาน
พื้นฐานระบบ
พื้นฐานระบบ
โครงการนาร่อง / โครงการที่มี
ระบบสมาร์ท
สมาร์ทกริด อย่าง สมาร์ทกริดอย่างน้อย
การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการ
กริดอย่างน้อย ๘
น้อย ๓ แผนงาน/
๓ แผนงาน/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าใน แผนงาน / โครงการ โครงการ (รวมเป็น ๑๑ (รวมเป็น ๑๔ แผนงาน/
แต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)
แผนงาน/โครงการ)
โครงการ)

-๑๑-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่เกินร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๒๖-๓๐

๕.๙๘ พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ/พันล้านบาท
ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
สมาร์ทกริด อย่างน้อย ๔
แผนงาน/โครงการ(รวม
เป็น ๑๘ แผนงาน/
โครงการ)

๓.๓ แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ของประเทศ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร การแพร่ภาพกระจายเสียง พื้นที่ทดลองทดสอบรองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บุคลากร
ดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้มีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และสามารถให้ บ ริการได้ อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่ อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ ยนข้อมูล
สารสนเทศ การค้ า และพาณิ ช ย์ การบริ ก ารภาครั ฐ และเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
ทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและนาไปสู่การยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศ
และโครงข่ ายบรอดแบรนด์ ค วามเร็ วสู ง ให้ ครอบคลุ มทั่ วประเทศ มี เสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการการใช้งานโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกาหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว
สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่ในส่วนบริการปลายทางทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย
๒) ส่งเสริ มให้มีการลงทุนและร่ วมใช้ทรั พยากรโครงสร้ างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศ ทั้งในส่วนของภาคพื้นดิน เคเบิลใต้น้าและระบบดาวเทียมสาหรับการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้ านให้ มีความจุ เพียงพอและมีระบบโครงข่ายส ารองเพื่ อให้ สามารถบริ การสื่ อสารระหว่างประเทศได้
อย่ างต่อเนื่ อง มีเสถียรภาพ และสอดรั บกับแนวโน้มความต้องการใช้งานทั้งภายในประเทศและของประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเสรีและเป็นธรรม
๓) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ
๔) กาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
และการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ ค คลของผู้ รั บบริ การ เช่ น แนวปฏิ บั ติ ในการใช้ งานโมบายคอมเมิ ร์ ซหรื อ
สมาร์ทโฟน แนวปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต ตลอดจนจัดให้ มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
ทางไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุน
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์

-๑๒-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนมี
ความสามารถในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น

อัตราส่วนของครัวเรือนที่
ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๐

-๑๓-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๘) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ

๑
๓

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการ

๓
๓
๓
๖
๗

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๓.๑ แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

๗
๗
๙
๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๐
๑๑

๓.๓ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

๑๒

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๒
๑๓

๓.๔ แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบ
การและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๔
๑๔
๑๖

ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการสร้าง
รายได้ เป็ น แหล่ ง การจ้ า งงานที่ ส าคั ญ และยั ง เป็ น กลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนของประเทศ
ที่ผ่านมาแม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของไทยอยู่ที่
ร้ อ ยละ ๓๗.๓ ในปี ๒๕๕๕ และเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้อ ยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๖๐ แต่ ใ นการที่ จะบรรลุ เ ป้ าหมาย
ตามยุ ทธศาสตร์ ช าติที่กาหนดให้ สั ดส่ ว นมูล ค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศไว้ ที่ ร้ อ ยละ ๖๐ ในปี ๒๕๘๐ ประเทศไทยจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การผลั ก ดั น ให้ ผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ ส ามารถเข้ า สู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ได้ ม ากขึ้ น มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากลสูงขึ้น
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า
จาเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่ ” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ โดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
เนื่ อ งจากการประกอบธุ ร กิจ ของผู้ ป ระกอบการมี บ ทบาทส าคั ญต่ อ การกระตุ้น ให้ เ ศรษฐกิจ เจริ ญเติ บ โต
และความเข้ ม แข็ ง ของผู้ ป ระกอบการจะช่ ว ยให้ ป ระเทศสามารถแข่ ง ขั น ในระดั บ เวที ก ารค้ า โลกได้
โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ
และความรู้สาหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็น
กลไกสาคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยแผนแม่บทฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ แผนย่อยโดยสรุป ได้แก่
๑) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ รวมทั้ งพัฒ นาทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความถนัด ที่แตกต่ างและหลากหลาย
ของแรงงานโดยเฉพาะที่ เ กี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี และพัฒ นาผู้ ประกอบการในทุ กระดั บ ให้ มี จิต วิ ญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
๒) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ ง
เงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่า
ทรั พย์ สิน ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น หลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือ
ทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
๓) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด
ให้ ความส าคัญกับ การผลิ ตโดยใช้ตลาดน าที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูล ค่าสู ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
-๑-

ศักยภาพสาหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ
๔) การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
โดยการพั ฒ นาระบบฐานข้อ มูล ที่เ กี่ย วกับ องค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัย และพั ฒ นา ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญญา
การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่ วมกัน
ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้น ฐานทางคุณภาพให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม
และประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๒.๑ บทนา
จากกระแสโลกาภิวัฒน์ ประกอบกับพลวัตทางเศรษฐกิจส่ง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภาคการผลิตที่ลดและเลิกพึ่งพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิม มาสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
อันส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินธุรกิจ เช่น โครงสร้างการค้าที่ปรับรูปแบบอยู่บนช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ส่งผลให้ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต้องล้มเลิกกิจการไป ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบท
ปัจจุบัน “คน” จึงเป็น หัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น
“ผู้ ป ระกอบการยุ คใหม่ ” ที่ก้าวทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ
โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐให้เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา เพื่อผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
บริ การทางการเงิน และฐานข้อ มูลที่ทัน สมัย เสริมสร้างศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
-๓-

๔.๒.๒
๔.๒.๓
๔.๒.๔
๔.๒.๕

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๒ การสร้ า งเส้ น ทางอาชี พ สภาพแวดล้ อ มการท างาน และระบบสนั บ สนุ น
ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
๔.๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่

-๔-

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

-๕-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๔๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๕๕
ร้อยละ ๖๐

-๖-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผู้ป ระกอบการยุ คใหม่ คือ ผู้ ป ระกอบการที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ ประกอบการที่มี
อัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้า
และบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิ ต สิ นค้า และการให้ บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ทั ล เพื่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ค วามสามารถในการเข้ า ถึ ง ตลาดทั้ ง ใน
และต่างประเทศ อันครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงวิสาหกิจรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจระยะ
เริ่มต้น วิส าหกิจชุมชน วิสาหกิจ เพื่อสังคม และเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่ ที่ต้องการขยายกิจกรรม
หรือธุรกิจ โดยมี ๔ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ให้ความส าคัญกับ การวางรากฐานระบบการศึกษาให้ กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณ
ในการประกอบธุ ร กิ จ รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และความถนั ด ที่ แ ตกต่ า งและหลากหลาย
ของแรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาเพิม่ มูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบให้กับ เยาวชนรุ่ นใหม่ให้ มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ที่จาเป็นและความถนั ดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดิจิทัล
และธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต
๒) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ในเชิงพาณิช ย์ รวมทั้ งการปรับ ตัวสู่ ธุร กิจ รู ปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์
และมีองค์ความรู้ ด้านการจั ดการฐานข้ อมูล สามารถใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีและนวัต กรรมสมัยใหม่
รวมถึงคานึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบ
ประกัน ความเสี่ ย งภั ย ของสิ น ค้ าและบริ ก ารเพื่อ สร้ างความเชื่อมั่ นและลดความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุ รกิ จ
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
๓) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้
สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ
๔) ส่งเสริมให้ ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่
โดยน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาปรั บ ใช้ กั บ วิ ถี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดกระบวนการมากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ

-๗-

การแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่
๕) ส่ ง เสริ มการรวมกลุ่ มและสร้ า งเครื อข่า ยของผู้ ประกอบการทั้ง ในและต่า งประเทศ
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่ อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไกที่ ท าให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เพื่ อ เพิ่ ม อ านาจการต่ อ รองในตลาดที่ สู ง ขึ้ น
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น

-๘-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. การขยายตัวของวิสาหกิจ
เริ่มต้นในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
๒. ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวจานวนการ
ก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ย
ร้อยละ)
อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๕ ขยายตัวร้อยละ ๒๒ ขยายตัวร้อยละ ๒๕
อันดับที่ ๑ ใน ๓๖

-๙-

อันดับที่ ๑ ใน ๓๐

อันดับที่ ๑ ใน ๒๕

อันดับที่ ๑ ใน ๒๐

๓.๒ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
ให้ ความสาคัญกับ การจั ดหาแหล่ งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้า
ที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่ ง เสริ ม การจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น และพั ฒ นาช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น
นวัตกรรมรูป แบบใหม่ ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ และบูรณาการ
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ
๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิ จ
ในการขอสิ น เชื่ อ ของผู้ ป ระกอบการ รวมถึ ง การพั ฒ นากลไกการประเมิ น จั ด อั น ดั บ เทคโนโลยี ไ ทยที่ มี
ความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
๔) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวก
มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้ งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะและประวัติ
ด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน
๕) สนั บ สนุ น ให้ ทุ กภาคส่ ว นสามารถเข้า ถึ งบริก ารทางการเงิ นด้ ว ยต้ นทุ นที่ เ หมาะสม
โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการใช้บริการ
ทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง
๖) พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพของระบบการเงิ นทั้ ง ตลาดเงิ น ตลาดทุน และการประกั นภั ย
รวมทั้ งส่ ง เสริ ม การแข่ง ขัน ที่เ ป็ น ธรรมระหว่ างผู้ ให้ บ ริการทางการเงินด้ านต่ าง ๆ สร้ างบรรยากาศที่เอื้ อ
ต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปี
เพิ่มขึ้น
๒. มูลค่าการระดมทุนผ่าน
ตลาด ทุนของกิจการที่เริ่ม
ตั้งต้นและ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจ
รายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๐
อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขยายตัวร้อยละ ๑๐ ขยายตัวร้อยละ ๑๒ ขยายตัวร้อยละ ๑๔ ขยายตัวร้อยละ ๑๖
ขนาดย่อม (ร้อยละ)

-๑๑-

๓.๓ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสาหรับ
การขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้ าที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สนั บสนุน ผู้ป ระกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัต ลั กษณ์และตราสิ นค้าที่เด่นชัด
ให้ ความส าคัญกับ การผลิ ตโดยใช้ตลาดน าที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูล ค่าสู ง
พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามแตกต่ า ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง ตลาดต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ
๒) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรอินทรีย์
สินค้าสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
๓) ส่ งเสริ มผู้ ประกอบการในทุ กระดั บ รวมถึ งเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่ องทางการตลาดผ่ า นการใช้ สื่ อแบบดั้ งเดิ มและบนอิ นเทอร์ เน็ ต โดยใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน
ในทุ กภู มิ ภ าค และมี ร ะบบเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยในกระบวนการกระจายสิ นค้ าโดยประสานความร่ ว มมื อ
กับภาคเอกชน
๔) สร้ างความพร้ อมของผู้ ประกอบการในการออกไปลงทุน ในต่ างประเทศทั้ งในด้า น
องค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้า
การลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสาหรับสินค้า
และบริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศด้ า นการค้ า และการลงทุ น ที่ มี อ ยู่ ตลอดจนส่ ง เสริ ม การค้ า และการบริ ก ารชายแดน
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก

-๑๒-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
๒. ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย
ดีขึ้น
๓. การขยายตัวการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศโดย IMD
สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
การส่งออกรวมของประเทศ
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

อันดับที่ ๑ ใน ๕

อันดับที่ ๑ ใน ๕

อันดับที่ ๑ ใน ๕

อันดับที่ ๑ ใน ๕

ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๒๕

ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๒๕

ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๓๐

ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๓๐

-๑๓-

๓.๔ แผนย่ อ ยการสร้างระบบนิเ วศที่ เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ นธุ ร กิ จ ผู้ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิท ธิภาพในการดาเนินธุรกิจ การสร้าง
คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูล และองค์ ความรู้ที่เป็ นปัจจุบัน
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การสร้ า งและพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ที่ ใ ช้ ร่ ว มกั น ตลอดจนให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง
การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาการให้บริการและอานวยความสะดวกทางการค้าและการดาเนินธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ
โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด
และนวัตกรรม ให้สามารถดาเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผล
บนกลุ่ ม เมฆ ให้ เ ป็ น ระบบที่ ร วบรวมข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บู ร ณาการ และต่ อ เนื่ อ ง
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จาเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า
และบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ
๒) สร้ างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิช าการ
ทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทาธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกัน
ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการที่ มี ข นาดและศั ก ยภาพต่ า งกั น โดยมี ร ะบบจู ง ใจให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
และการพั ฒ นาร่ ว มกัน การเรี ย นรู้ และให้ ค าปรึก ษาทางด้ านเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมของภาคการผลิ ต
และบริ การทั้งในระดั บ ส่ ว นกลางและชุ มชน ตลอดจนส่ งเสริ มการจัดการ การผลิ ต และพัฒ นาบุค ลากร
ทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๓) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด พื้ น ที่ ท างานร่ ว ม ทั้ ง ในเชิ ง กายภาพและจากการใช้ ป ระโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อ
ธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่
๔) สร้ า งโอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถเข้ า ถึ ง ตลาดจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ได้ ม ากขึ้ น
โดยส่ งเสริ มให้ ผู้ ป ระกอบการน าสิ น ค้ าและบริ การมาขึ้น บัญชี นวัต กรรมไทย มีก ารพั ฒ นานวัต กรรมตาม
ความต้อ งการของภาครั ฐ และบริ การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ และประกาศขึ้ น ทะเบี ยนบัญ ชี นวั ตกรรมไทย
โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน
๕) ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ดาเนินการเชิงรุกเพื่อแก้จุดอ่อน
และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
ได้แก่ การกาหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนการยกระดับสินค้า
และบริการที่มีความจาเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ เพิ่มบทบาทการเป็นผู้ร่วมกาหนด
มาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
-๑๔-

ให้มากขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความต้องการเฉพาะ
ของผู้ซื้อกาหนด อันจะทาให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง
หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม
๖) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวั ต กรรม การเคลื่ อ นย้ า ยทุ น และแรงงาน และรู ป แบบการค้ า รวมทั้ ง มาตรการกี ด กั น
ทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลไก
เชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และสร้างความตระหนักรู้ของภาครัฐ
และเอกชนถึ งผลกระทบและความท้ าทายจากความเสี่ ยงทั้ งจากปั จจั ยด้ านวั ฏจั กรและการเปลี่ ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์

-๑๕-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มี
ต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มี
ต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบาย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่ ๑๕

-๑๖-

อันดับที่ ๑๒

อันดับที่ ๑๐

อันดับที่ ๑๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๙) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๒

๒.๑ บทนา

๒

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๕

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๖

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๖

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๖

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๘

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๙

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๑

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

๑๒

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๒

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๔

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับ
การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน สู งขึ้น ซึ่ง ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสถาบั น
การจัดการนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดี โดยอยู่ลาดับที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศ
แต่หากพิจารณาในตัวชี้วั ดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะพบว่าไทยทาคะแนนได้ค่อนข้างต่า ในด้านผลิตภาพ
(อันดับที่ ๔๓) โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ ๔๗) และเทคโนโลยี (อันดับที่ ๔๒) ซึ่งรายงาน
ดัชนี ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ของการประชุมเศรษฐกิจโลกให้ผลการประเมิน
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานทักษะ มีการพัฒนาช้า
เมื่อเทียบกับประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็นปัญหาหลักในการทาธุรกิจในไทยอีกด้วย
ดังนั้ น เพื่อทาให้ ประเทศไทยกลั บมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุ ดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
เขตเศรษฐกิจ พิเศษจึงเป็ น กลไกส าคัญ ที่จ ะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็น เขตเศรษฐกิ จพิ เศษประกอบด้ วย (๑) การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก
(๒) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ (๓) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สาคัญ และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
มูล ค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับ โครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ ภ าคการผลิ ตและบริการแห่ ง
อนาคตที่มีศักยภาพ
การพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ตั้ง อยู่ใ นพื้น ที่ ๓ จัง หวัด ได้แ ก่ ฉะเชิง เทรา ชลบุรี
และระยอง โดยดาเนินการต่อยอดความสาเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาแล้วอยู่ในพื้นที่ ทาให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และบุคลากรที่มีความสามารถ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี
ให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรที่เข้าร่วมในการดาเนินการ และมีความเชื่อมโยง
บูรณาการการทางานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการระดับรอง และโครงการของท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และ
ทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยรู ปแบบการพั ฒ นาพื้ นที่ ระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคใต้ (จั งหวั ดชุ มพร-ระนอง และพื้ นที่ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)
การพัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์สาคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่
ภู มิ ภาคโดยใช้ โอกาสจากอาเซี ยน ลดความเหลื่ อมล้ าทางรายได้ ยกระดั บคุ ณ ภาพชี วิ ตของประชาชน และ
เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

-๑-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๒.๑ บทนา
จากที่ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภ าค จึงควรผลักดันและส่งเสริมให้ เกิดการ
ลงทุนในประเทศ ส่งเสริมการส่งออกและให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและเป็นศูนย์กลางใน
การกระจายสินค้าในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถทางการ
แข่ งขั น ของประเทศ การจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษจึ ง เป็ น การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเพื่ อ
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดาเนิน
กิจการต่างๆ เช่น การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์
แก่ เศรษฐกิจ ของประเทศ เพื่ อดึงดูดการลงทุ น โดยตรงจากต่างชาติ และยกระดับ รายได้ของประชากรใน
ประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจและการค้าใน
พื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
-๒-

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๓.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
๔.๓.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๓.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๓.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓ ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่

-๓-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน
๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. การเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น
๒. การลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ได้รับการยกระดับ

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ในช่วง ๕ ปีแรก (ล้านบาท)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัวอย่างน้อย ขยายตัวอย่างน้อย ขยายตัวอย่างน้อย ขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

-๕-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ การค้า ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี ๓ แผนย่อยประกอบด้วย
(๑) การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก (๒) การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ และ
(๓) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของประเทศไทยสาหรับการพัฒนาระยะยาว
ตอบสนองต่ อ ความท้ า ทายภายในประเทศและระดั บ โลก การพั ฒ นาเขต พั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลั กดันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ป ระเทศไทยก้าวขึ้น สู่ ระดับ ประเทศพัฒ นาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้ างการผลิ ตของประเทศและ
กระจายความเจริญออกสู่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เป็นฐานการ
สะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง
ให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
พื้น ที่ให้ เป็ น เมืองอัจ ฉริ ย ะน่ าอยู่ แ ละมี ความทั นสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอย่างมี
คุณ ภาพ ซึ่งจะทาให้ ป ระเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒ นาแบบก้าว
กระโดด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สาคัญ เพื่อให้สามารถ
ทางานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความ
ต้องการลงทุ น กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ และกิ จกรรมอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องจากการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๒) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด
และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
๓) ส่งเสริ มการลงทุ นในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิ เศษ รวมทั้ งเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้างเทคโนโลยีได้
ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม
๔) พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทั้ งเชิ งประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม
เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อการ
-๖-

ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการท่ องเที่ยวในพื้นที่ ๓
จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สาหรับการทาวิจัย
ต่อยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดทาหลักสูตร
การเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน
๖) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และ
ทั นสมั ยระดับ นานาชาติ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บเคลื่ อนการลงทุ นและเศรษฐกิจ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

-๗-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
๒. การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
มูลค่าการลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(ล้านบาท)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๖.๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๖.๓
ร้อยละ ๖.๓

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๖.๓

๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

-๘-

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
การพั ฒ นาพื้น ที่ ระเบี ย งเศรษฐกิจ ภาคใต้ อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาพื้ นที่ เศรษฐกิจใหม่
และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ ผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรูป แบบการพัฒ นาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ตามกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาประตูการค้าฝั่ง
ตะวันตก ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกเพื่อ เชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
และเชื่อมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (๒) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน
พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งอ่าวไทยตอนบนบริเวณหัวหิน ชะอา
ให้ เป็ น แนวการท่ อ งเที่ ย วชั้ น น าแห่ งใหม่ และพั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ใหม่ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าจาก
การใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตร
และการประมงในภาคใต้ และ (๔) การอนุ รักษ์ทรัพยากรและวัฒ นธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้
รวมทั้งเมืองน่าอยู่
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสาธารณู ปโภคให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยและ
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออกไปยัง
ท่าเรือหลักในประเทศจีน เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
๒) พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อย
ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ามันปาล์ม
ในพื้นที่ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง
๔) ยกระดั บ สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาและการเรีย นรู้ด้ า น
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และ
ป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม
๕) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนาแห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ ย วที่ มีชื่อเสี ย งเลี ย บชายฝั่ งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝั่ งอันดามัน และพั ฒ นาเป็ นพื้ นที่ เศรษฐกิจใหม่
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
๖) พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดย
(๑) จัดทาแผนพัฒ นาพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญ ของแต่ล ะเมือง จัดทาแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
-๙-

พื้น ที่อนุ รักษ์มรดกทางวัฒ นธรรม และพื้น ที่เปิดโล่ งตามแนวคิดการจั ดทาแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการ
พัฒ นาเมืองต่างๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒ นาพื้นที่ในเมืองชั้นในเพื่อลด
ปัญหาการกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริม
ให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐาน รองรับความต้องการ
ด้านการเดิน ทางทั้ งปั จ จุ บั น และอนาคต และพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานด้านสาธารณู ปโภค สาธารณู ป การ
โทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมทั้งจัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างบรรยากาศ
ให้พร้อมต่อการลงทุนในพื้นที่
(๓) อนุ รักษ์ จัดระบบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจานวนประชากร
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ
ระบบจัดการน้าเสีย ขยะ และมลพิษที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
อย่างน้อยร้อยละ ๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
อย่างน้อยร้อยละ ๕ อย่างน้อยร้อยละ ๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อย่างน้อยร้อยละ ๕

๑. การขยายตัวของ
อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ภาคใต้
(ร้อยละต่อปี)
๒. การลงทุนในพื้นที่
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท)
๓. เมืองในพื้นที่ระเบียง
จานวนเมืองในพื้นที่ระเบียง
๒ เมือง
๑ เมือง
๑ เมือง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ เศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ (ระนอง และชุมพร)
(สุราษฎร์ธานี*)
(นครศรีธรรมราช)
การพัฒนาให้เป็นเมือง พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
น่าอยู่มากขึ้น
* เป็นเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย

-๑๑-

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แผนการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์สาคัญให้ เกิดการกระจายความเจริญ สู่
ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพื้นที่และการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทาง
รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่ม
ความสามารถในการแข่ งขั น และการเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดนใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนาด่าน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอานวยความสะดวกในการผ่านแดน
๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ โดย
พัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถใน
การแข่ งขัน ของพื้ น ที่ ให้ เอื้อ ต่อ การค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ยว และเป็ น พื้ น ที่ ห ลั ก ในการขับ เคลื่ อ น
การสร้ างความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมในส่ ว นภู มิ ภ าค ตลอดจนพั ฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เวณชายแดนให้ มี
ความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม
๓) ใช้ ป ระโยชน์ แ ละพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จและสั งคม อาทิ โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับความ
ต้องการของพื้นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นทีแ่ ละเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่มี
อยู่ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งและจั ด ท าข้ อ เสนอกฎหมายและกฎระเบี ย บ และจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เอื้ อ ต่ อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้ง
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับ ศักยภาพ โอกาส และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่
๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและการเข้าเมือง โดย
การจัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจาตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกาหนดมาตรการ
และระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพื้นที่

-๑๒-

๗) พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดทาแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิด
ด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรั บตัวได้
ตามการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อให้ เป็ นเมืองที่ประชาชนมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี
มีโครงสร้ างพื้นฐาน สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการขั้นพื้ นฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ ๑ – ๕ เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่
๖ – ๑๐ เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่
๑๖ – ๒๐ เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด
๘) พัฒ นาระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมและการรักษาพื้นที่สี เขียวที่มีประสิท ธิภ าพ เพื่ อ
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวในเมือง
๙) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้เกิด
การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต
๑๐) สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื้นที่

-๑๓-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น
๒. การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น
๓. เมืองในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่า
อยู่มากขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ร้อยละต่อปี)
มูลค่าการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ล้านบาท)
จานวนเมืองในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่ (จานวนเมือง)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ขยายตัว
ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐
ร้อยละ ๓.๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ขยายตัว
ร้อยละ ๓.๐

๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

-

๓ เมือง
(นครพนม นราธิวาส
และตราด)

๑ เมือง
(สงขลา)

๖ เมือง
(ตาก สระแก้ว
เชียงราย*
กาญจนบุรี*
หนองคาย*
มุกดาหาร*)
* เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย

-๑๔-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๐) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยม

๑
๓
๓
๔
๔
๖
๗

และวัฒนธรรม
๓.๑ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓ แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ของคนในสังคม
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๗
๘
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒ นาประชากรที่ดีและสมบูรณ์นั้น นอกจากการ
ยกระดั บ ในด้ า นสุ ข ภาวะและด้ า นทั ก ษะการศึ ก ษาแล้ ว จะต้ อ งพั ฒ นาด้ า นค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ ดี
ของประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
โดยในช่วงที่ผ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการสารวจด้านคุณธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ อาทิ การสารวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่าปัญหาความซื่อสัตย์
สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐)
และจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด รองลงมาคือปัญหาจิตสานึกสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม ซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่า
การคานึงถึงสังคมส่วนรวม
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มีแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝัง
ค่านิย มวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ของประชาชนไทยในช่ว งระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน้าใจ
ความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ความมีไมตรี ความเป็นมิต ร แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒ นธรรม
มุ่งเน้น ให้ สถาบั นทางสังคมร่ วมปลู กฝั งค่านิยมวัฒ นธรรมที่พึงประสงค์ บูรณาการร่ว มระหว่างภาคีต่าง ๆ
อาทิครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหล่อหลอมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการดาเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาคนให้ มี สุ ข ภาพกายและใจที่ ดี บนพื้ น ฐานของการมี ส่ ว นร่ ว มของสถาบั น สั ง คม
และวั ฒ นธรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง ทั้ ง ครอบครั ว ชุ ม ชน ศาสนา การศึ ก ษา สื่ อ และภาคเอกชน โดยแผนแม่ บ ท
ได้กาหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ดังนี้
๑) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอน การสร้ างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลู กฝั งค่านิยมและวัฒ นธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเสริมผู้นา
การเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร
๒) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก
เพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ
รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

-๑-

๓) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการ
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่เพื่อสร้าง
เสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในการปลูกจิตสานึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๒.๑ บทนา
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความ
สมบู ร ณ์ ควบคู่ไ ปกั บ การยกระดับ ในด้า นสุ ข ภาวะและด้า นทั ก ษะการศึ ก ษา เพื่อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมา
กระแสการเปลี่ ยนแปลงต่า ง ๆ ที่ห ลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีและสื่อที่มีอิทธิพลและมีการ
ขยายตัว อย่ างรวดเร็ วและกว้างขวาง การสร้างบุคลิ กภาพของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลก
ไซเบอร์หรือโลกเสมือน ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความอดทน ขาดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่านิยม
ในการยอมรับคนที่มีฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหา
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการมี วิ นั ย ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และการมี
จิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการสารวจด้านคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ อาทิ การสารวจโดยศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) เมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่าปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรง
มากที่สุด (ระดับความรุนแรง ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) และจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด
รองลงมาคือปัญหาจิตสานึกสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนไป
ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการคานึงถึงสังคมส่วนรวม
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มีแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อ ปลูกฝัง
ค่านิย มวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ของประชาชนไทยในช่ว งระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน้าใจ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรี ความเป็นมิตร การมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยให้ความสาคัญกับการ
หล่อหลอมคุณค่าที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวิ นัย มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกร่วมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยเฉพาะการจัดการกับบุคลิกของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกไซเบอร์
หรื อ โลกเสมื อน รวมทั้ง การมีคุ ณลั กษณะอัน พึง ประสงค์ทั้ งการมีจิ ต อาสา จิต สาธารณะและการมีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน
วัด ชุมชน และสื่ อ ในการหล่ อหลอมคนไทยให้ มีคุ ณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น วิถีการดาเนินชีวิต
โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ควบคู่
กับการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกั บการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

-๓-

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๔ ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว
๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา
๔.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา
๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม
๔.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
-๔-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

-๕-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น

ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ
ประกอบด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระทา
อย่างรับผิดชอบ ความ
เป็นธรรมทางสังคม

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
จากปีฐาน

-๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
จากปีฐาน
จากปีฐาน

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
จากปีฐาน

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม เป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ต่ อ การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
โดยใช้ ก ลไกทางสั ง คม เช่ น ครอบครั ว โรงเรี ย น วั ด ชุ ม ชน และสื่ อ ในการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มวั ฒ นธรรม
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความ
เป็ น ชาติ และส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยมี จิ ต สาธารณะ จิ ต อาสา รวมทั้ ง จิ ต ส านึ ก ร่ ว มด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อ ยการปลู กฝั งคุณธรรม จริย ธรรม ค่านิ ยม และการเสริม สร้ างจิต สาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น
ด าเนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มั ธ ยั ส ถ์ อดออม ซื่ อ สั ต ย์ การยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก
ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม
ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง การพั ฒ นาพ่ อ แม่ ใ ห้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต
ดังนั้น หากมีการพัฒนาและสร้างเสริมความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม
และคุณธรรมที่พึงประสงค์ การเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการ
การมี ส่ ว นร่ ว ม การเพิ่ ม บทบาทและการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของทุ ก ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม ก็จะช่วยให้เสริมสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น
มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพและความพร้อมในการหล่อหลอม บ่มเพาะปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในและนอกสถานศึก ษา สอดแทรกการปลู ก ฝั ง คุณ ธรรม จริย ธรรม
และการมี จิ ต สาธารณะเข้ า ไปในทุ ก สาระวิ ช าและในทุ ก กิ จ กรรม รวมทั้ ง ปรั บ สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายใน
และภายนอกสถานศึ ก ษาให้ เ อื้ อ ต่ อ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต สาธารณะ รวมถึ ง การรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วน
ร่ ว มด้ า นทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มให้ ร องรั บ การเปลี่ ย นแปลงทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศ
ดังนั้ น หากให้ ความส าคั ญกับ การพัฒ นาทัก ษะการเรียนรู้ในสถานศึ กษาให้ มีความครอบคลุ มทั้ง ๓ ด้า น
คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการ
ปลู กฝั งส่ งเสริมค่านิ ยม วัฒ นธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการปลูกฝั งส่งเสริม
คุ ณ ธรรมให้ แ ก่ นั ก เรี ย น พั ฒ นาให้ ค รู เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ส าหรั บ นั ก เรี ย นทั้ ง การด ารงชี วิ ต ความประพฤติ
และรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือ ในการปลูกฝังส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการดารงชีวิต รวมถึงการสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่ หลักคาสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา
ให้ ประพฤติปฏิบัติตัว เป็ นแบบอย่ างตามคาสอนที่ถูกต้องของแต่ล ะศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่ห ลักธรรม
-๗-

ค าสอนทางศาสนาที่ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ข้ า ใจง่ า ย และสามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ดั ง นั้ น
หากมีระบบคัดสรรและการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเป็นพระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
แก่ ผู้ เ ผยแผ่ ศ าสนา และมี ค วามสามารถและศั ก ยภาพในการเผยแผ่ ห ลั ก ค าสอนที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายและบริบทที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปลู กฝั งค่านิ ย มและวัฒ นธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้ นาชุมชนให้เป็นต้นแบบ
ของการมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนในการจั ด กิ จ กรรมสาธารณ ะประโยชน์
การจั ดระเบี ยบสั งคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่ วนร่ว มในการทากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ล ะเมิด
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ดังนั้น หากมีผู้นาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีการกาหนดยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด) การส่งเสริมการสร้าง
กติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่าย
กองทุน สวัส ดิก ารชุมชนทั่ ว ประเทศ ควบคู่ กับ การเสริม สร้า งความเข้ มแข็งของชุม ชน ก็จ ะช่ ว ยให้ ชุ มชน
มีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม การอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลรักษา
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมให้ คนไทยมีจิ ตสาธารณะและมีความรับผิ ดชอบต่อส่ ว นรวม โดยสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความสาคั ญ
ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทา เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น
และเป็ นพลเมืองที่ดี และส่ งเสริ มให้มีวัฒ นธรรมการทางานเพื่อส่ว นรวม สนับสนุนส่ งเสริม เป้าหมายของ
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และมีพื้นที่หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสา
และการทาประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปลูกฝังค่านิยมและวั ฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัด
ฐานวั ฒ นธรรมที่ดี ผ่ านสถาบั น ครอบครั ว ส่ งเสริมสนับสนุ นกิจกรรมที่ พัฒ นาในเรื่ องคุณ ธรรม จริย ธรรม
การมัธยัส ถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และดาเนินชีวิ ตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้ส ถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น
๒) บู ร ณาการเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดาริ และปรัช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ท างศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓) สร้ า งคว าม เข้ ม แข็ งขอ งส ถาบั นท างศ าส นาเ พื่ อ เผย แพ ร่ ห ลั กค าสอ นที่ ดี
อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
๔) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดก
ทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รณรงค์ ส่ ง เสริ ม
ความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้ นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐาน
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
-๘-

๕) การส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยมี จิ ต สาธ า รณะและมี ค ว ามรั บ ผิ ด ช อบต่ อ ส่ ว นรว ม
สร้ า งจิ ต สาธารณะและจิ ต อาสาโดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสื่ อสาร เพื่ อรั บ ผิ ดชอบต่อส่ ว นรวม สร้างเสริมผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง และต้นแบบที่ ดี ทั้งระดับ บุคคล
และองค์ ก ร โดยการยกย่ อ งผู้ น าที่ มี จิ ต สาธารณะและจิ ต อาสา และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกการด าเนิ น งานในการสร้ า งเสริ ม การพั ฒ นาจิ ต สาธารณะและจิ ต อาสา
เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความพร้อมใน
ทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ประชากรอายุ ๑๓ ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
(ร้อยละต่อปี)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

๓.๒ แผนย่อยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
การสร้างค่านิยมและวั ฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีก ารบริหาร
จั ด การอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และค านึ ง ถึ ง การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
ของคนทุกคนในบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และลูกค้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติการดาเนิน
ธุรกิจจากการเน้นทีผ่ ลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้น เป็นการคานึงถึงต้นทุนทางสังคมและผลประโยชน์ตอบแทน
ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ควรยกระดับการบริหารจัดการและมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ
ในการปรับ เปลี่ย นค่านิ ยมและวัฒ นธรรมที่ดี และส่ งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสั งคม เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจให้เป็นองค์กร
ที่มคี ุณธรรม
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นากลไก เพื่ อ ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งค่ า นิ ย ม
และวัฒนธรรมที่ดี โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๒) ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี อาทิ การประกวดหรือเชิดชูเกียรติให้กับบริษัทหรือภาคธุรกิจ
ตัวอย่างที่มีธรรมาภิบาลและร่ วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี บริษัทหรือภาคธุรกิจที่ส่ ง เสริม คุณค่าที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมที่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง

-๑๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญใน
การลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (จานวน)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๕๐ บริษัท

-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๑๐๐ บริษัท

๑๘๐ บริษัท

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๓๐๐ บริษัท

๓.๓ แผนย่อ ยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลู กฝังค่านิยมและวัฒ นธรรมของคน
ในสังคม
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อ
และสื่ อสารมวลชนปฏิบั ติตามจรรยาบรรณสื่ ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้น ที่ออกอากาศให้ แก่สื่ อ
สร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ดั ง นั้ น หากมี ม าตรการทางสั ง คมในการส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการ
และวิชาชีพสื่อมีจรรยาบรรณตามวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการ
เลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และการเฝ้าระวัง
การบริ โ ภคสื่ อที่ เ หมาะสม และการส่ งเสริ ม กิจ กรรมและการสื่ อ รณรงค์ การส่ ง เสริม คุ ณธรรม จริย ธรรม
และค่านิยมของสังคมไทยในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ สื่อที่จ ะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั้น จะต้องเป็นสื่อที่มีเนื้อหาคุณภาพสูงที่มีผู้ ผลิ ต
และเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึง รับรู้ และเข้าใจเนื้อหาของสื่อ
จนน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม รวมทั้ ง บ่ ม เพาะคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ของคนไทยได้
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาสื่ อ สร้ า งสรรค์ โดยจั ด เวลาและพื้ น ที่ อ อกอากาศสื่ อ กระแสหลั ก ให้ แ ก่ สื่ อ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนาเสนอ
ตัว อย่ างของการมีคุณธรรม จริ ย ธรรม และการมีจิต อาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลู กฝังคุณธรรม จริยธรรม
และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในบทบาท สิ ท ธิ และหน้ า ที่ ก ารเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
๒) พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติ งานบนเสรีภาพของสื่อ
ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริง
และมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริ มสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่ อหรือการรู้เท่าทันสื่อ และสื่ อ
ออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม
๓) พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้

-๑๓-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สื่อในสังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชน
ในสังคม ทาให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

ระดับความสาเร็จของ
การสร้างการรับ รู้ ความ
ตระหนัก และการใช้สื่อ
อย่าง ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อย
ละ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๐

-๑๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน

๑
๓

ตลอดช่วงชีวิต
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนา

๓
๓
๓
๕
๖

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๓.๑ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
๓.๑.๑ แนวทางพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๕ แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๖
๖
๘
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ส่วนของเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและ
การออม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ความมั่ น คงทางสั ง คม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว
โดยปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
สมบูรณ์ในช่วงปี ๒๕๖๔ ซึ่งทาให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผล
กระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประชากรไทยในปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๑.๕๘ ซึ่งต่ากว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหาและ
ความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่าในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารวางรากฐานการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่
ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็น หน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม
พัฒ นาและยกระดั บ คนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ดี เก่ ง และมี คุ ณ ภาพพร้ อ ม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จาเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมทั้ง
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
แผนแม่บ ทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กาหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้
๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องประเทศ โดยจ าเป็ น ต้ อ งมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาและยกระดั บคนในทุ ก มิติ แ ละในทุก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
ซึ่งจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
-๑-

๒) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาล
ทุกระดับดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การเลี้ ย งลู กด้ว ยนมแม่ และสารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒ นาการสมอง
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน
๓) การพัฒ นาช่ว งวัยเรี ยน/วัย รุ่ น จัดให้ มีการพัฒ นาทั กษะความสามารถที่ส อดรับกั บทัก ษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิ ตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง
สร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
๕) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ออมเพื่อสร้างหลักประกัน ความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลั กประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความ
จาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑ บทนา
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ

-๓-

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๓ การดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ แ ละคนไทยที่ มี ค วามสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔.๖.๒ การส่ ง เสริ ม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่า
เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา
คะแนน)
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่
๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ค่าคะแนน ๐.๗๙

-๕-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ค่าคะแนน ๐.๘๒
ค่าคะแนน ๐.๘๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มีค่าคะแนนมากกว่า
๐.๘๕

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒ นาและเสริ มสร้ างศักยภาพมนุ ษย์ และการพัฒ นาคนเชิงคุณภาพในทุกช่ว งวั ย ตั้งแต่ช่ว งการตั้งครรภ์
ปฐมวั ย วั ย เรี ย น วั ย รุ่ น วั ย แรงงาน และวัย ผู้ สู ง อายุ เพื่ อสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริม การพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมีแนวทางการพัฒนา
๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็ม ศัก ยภาพ ซึ่ง จ าเป็ น ต้ องมีการเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการพั ฒ นาและเสริมสร้า งศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่
๒๑ โดยส่ งเสริ ม ความรู้ ในการวางแผนชี วิต ที่เ หมาะสมกับ ค่า นิ ยมของคนรุ่น ใหม่ และการจัด กิ จกรรมที่
เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้
การทางานและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้า
มามีส่ว นร่ วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เ อื้อต่อการสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการ
ส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสนั บ สนุ น ครอบครั ว ในการเลี้ ย งดู บุ ต รและการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสาหรับครอบครัวที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน
ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทางานที่เอื้อต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานที่สมดุลระหว่ างชีวิตการทางานและ
ชีวิตครอบครัว
๒) ส่ ง เสริ ม บทบาทการมีส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ
เรี ย นรู้ และพัฒ นาทักษะของประชากรให้ ส อดคล้ องกั บความเปลี่ ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
-๖-

สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กร
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ก ลไกการพั ฒ นาระดั บ พื้ น ที่ ที่ ป ระชาชน ชุ ม ชน องค์ ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดาเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อ
แม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อ มู ล ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ร ะหว่ า งภาคี ก ารพั ฒ นาต่ าง ๆ โดยการเชื่อ มโยงข้ อ มูล ที่ เ กี่ย วกั บ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของ
การดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง และตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการ
ผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ มีธ นาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้ สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

-๗-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมีจิตสานึก
ความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๕

-๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๐

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้
สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
ซึ่ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและความรอบรู้ ด้ า นอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ แ ก่ พ่ อ แม่ มี ก ารออกแบบ
กระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกาหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้
มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จาเป็น
ต่อสมองเด็ก
๓) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน
โดยการพัฒนาหลักสู ตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ
พัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มี
กฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้ มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้ มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๕
๙๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๕

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยเรี ยน/วัยรุ่ น ปลูกฝั งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่ น
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับ ผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทาของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
๒) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทัก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ และความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
๓) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการวางแผนชี วิต และวางแผนการเงิ น ตลอดจนทั ก ษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการทางาน
๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๕) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและอนามั ย ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ระหว่ า งระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น

-๑๑-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่
๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
สานึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด
คะแนนความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic
Forum (WEF)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ช่ว งวัย แรงงาน เน้น การพัฒ นาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ องกับ ความสามารถเฉพาะบุ คคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝี มือ ทักษะด้า น
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการทางานตามหลั กการทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิ ตภาพเพิ่มให้กับประเทศ
มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
การเงิน ของตนเองและครอบครั ว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อ
ครอบครั ว มีการพัฒ นาระบบการพัฒ นาทั กษะ และการอานวยความสะดวกในการพัฒ นาและยกระดั บ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่ างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบ
การทางานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
รวมถึ ง ผู้ มี ค วามสามารถที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ด้ า นต่ า ง ๆ ลู ก หลานชาวต่ า งชาติ ที่ ก าเนิ ด ในประเทศไทยที่ มี
ความสามารถพิเ ศษ และการรั บ เด็กและเยาวชนที่ มีความสามารถพิ เศษจากทั่ว โลก และผู้ เชี่ ยวชาญที่ มี
ศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้
มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถ
ในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และสร้ างศักยภาพให้ ผู้ ที่เคยกระทาผิ ดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลั งในการพัฒ นาประเทศ
และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัย
ทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานฝี มื อ ให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทางานและสร้างงาน
๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ทั้งใน
รูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพ
และใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอานวยความสะดวกให้
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจาเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย
๕) ส่ ง เสริ ม การพัฒ นา การปรับ เปลี่ ย นทัศ นคติ และสร้ างศัก ยภาพให้ ผู้ ที่เ คยกระทาผิ ด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

-๑๓-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. แรงงานมีศักยภาพใน
การเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
๒. มีคนไทยที่มี
ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เข้ามาทาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ
ต่อปี)

สัดส่วนกาลังแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

-๑๔-

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

สัดส่วนผู้สาเร็จ
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นร้อยละ
๕๐ ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด

๓.๕ แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ช่ว งวัยผู้ สู งอายุ ส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุ เป็นพลั งในการขับเคลื่อนประเทศ ส่ งเสริมให้ มีการทางานหลั ง
เกษียณผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการ
สร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้ สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็ นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดทากลุ่มอาชีพและตลาดงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีการเตรียม
บุคลากรสูงวัยเข้าสู่งาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและส่ งเสริมโอกาสการทางานของผู้สูงวัยภายหลังการ
เกษียณอายุการทางาน การส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อส่งเสริม
การออมของพนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสร้างความตระหนักในการเรื่องการรอบรู้ด้านสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวที่มีความชัดเจนและบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้
และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสาคัญ
ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชุมชนและประเทศ รวมทั้ง สนับสนุนมาตรการจูง ใจทางการเงินและการคลั งให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มวัย
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
๓) ส่งเสริมสนับสนุ นระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม

-๑๕-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละผู้สูงอายุที่มี
มีความมั่นคงในชีวิต มี
ศักยภาพมีงานทา และ
ทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้ รายได้เหมาะสม
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

-๑๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
๓.๑ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑
๓
๓
๓
๓
๔
๕
๕
๖
๙
๑๐
๑๐
๑๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของประชากรไทยทุ ก ช่ ว งวั ย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้ งสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริม ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องไปพร้ อมกัน ทั้งในส่ว นของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝี มือ
รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ บนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
โดยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๔ ปี ในปี ๒๕๕๙
แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรีย นขั้นพื้นฐาน ในปี ๒๕๖๐ พบว่า มีค่าเฉลี่ ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และผล
คะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจากัดที่
สาคัญของการศึกษาไทย ทั้งปั ญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจาทาให้ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ ทั่วถึงโดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล ขณะที่ ใ นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษายั ง มี เ ด็ ก ที่ ส นใจเรี ย นต่ อ สายอาชี พ ในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ย
ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คานึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมา
บางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มี ก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใ หม่ การเปลี่ ย นบทบาทครู การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพระบบบริ ห ารจั ดการศึกษา และการพั ฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้
สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้
๑) การปฏิ รู ปกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้ว ยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรีย นรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
-๑-

ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและ
ปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัด
การศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา ส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มจากภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผล
ในเชิงทักษะที่จาเป็ น ส าหรั บ ศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ รวมทั้งส่ งเสริมการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ การพั ฒ นาระบบการเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต โดยจัด ให้ มีร ะบบการศึ กษาและระบบ
ฝึ ก อบรมบนฐานสมรรถนะที่ มี คุณ ภาพสู ง และยื ด หยุ่ น มีม าตรการจู ง ใจและส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ค นเข้ า
สู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือ ข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิ ภาพ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิช าการและแลกเปลี่ย นนักเรี ยน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนา
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จั ดให้ มีการเรีย นรู้ป ระวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒ นาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และสาหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก
เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๒) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่งเสริ มสนับ สนุ น ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒ นาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้ มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่ มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิช า เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อ
สถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
๒.๑ บทนา
การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรี ยนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้าง
ระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับ การส่งเสริมการพัฒนา
คนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อ ย่างมั่น คง รวมถึง การพัฒ นากลไกการทางานในลักษณะการรวมตัว ของกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประเทศ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ
๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ

-๓-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑
สามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น

คะแนน PISA ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย)
อันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา

ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในระดับสากล
ดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เฉลี่ย ๔๗๐ คะแนน เฉลี่ย ๔๘๐ คะแนน เฉลี่ย ๔๙๐ คะแนน เฉลีย่ ๕๑๐ คะแนน
อันดับที่ ๔๕

อันดับที่ ๔๐

อันดับที่ ๓๕

อันดับที่ ๓๐

ไม่น้อยกว่า ๕๐.๑
คะแนน

ไม่น้อยกว่า ๕๖.๖๓
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
ยุโรป)

ไม่น้อยกว่า ๖๙
คะแนน

ไม่น้อยกว่า ๗๒.๔๙
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
อเมริกาเหนือ)

-๔-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ ๓ และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทาง
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ โดยค านึ งถึ งการพั ฒ นาเต็ มตามศั กยภาพตามความถนั ดและความสามารถของ
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ล ะประเภท
การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่คนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
โดยมีแผนย่อย ๒ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
อย่ างเป็ น ระบบ ตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวั ย จนถึงอุ ดมศึก ษาที่ มุ่งเน้นการใช้ ฐ านความรู้และระบบคิด ในลั กษณะ
สหวิ ทยาการ อาทิ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการตั้ ง ค าถาม ความเข้ าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และ
ความรู้ ด้ านคณิ ต ศาสตร์ แ ละระบบคิ ด ของเหตุ ผ ลและการหาความสั ม พั นธ์ การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกากับ
การเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้
ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ
“ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้แ ละวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิ จ กรรมและสร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น และมี บ ทบาทเป็ น นั ก วิ จั ย พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร
ผู้มีความสามารถสู งให้ เ ข้ามาเป็ นครู คุณภาพ มีระบบการพัฒ นาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการ
เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษา
-๕-

ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจั ดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรั บรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบ
ที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัย
และใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
การพัฒ นาระบบการเรีย นรู้ ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึ กอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด
การพัฒ นาระบบการเรี ย นรู้ เกี่ย วกับ ทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้ คนเข้าสู่ การยกระดับทักษะ การให้ ส ถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้ เป็ น พื้น ที่เรี ย นรู้ เชิงสร้ างสรรค์และมีชีวิ ต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทั กษะพื้นฐาน ได้แ ก่
การอ่านออก เขีย นได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม การพัฒ นา
ทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรี ยนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้ เรียนได้ตระหนักถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น
รอบตัว รวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบ
รองรั บ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยเน้น การพั ฒ นาทั ก ษะดิ จิทั ล ทั ก ษะการคั ด กรองความรู้
องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ
และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใ จ
ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของ
คนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต
ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการ
ทางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย
ได้แก่ (๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลั กษณะสหวิทยาการ มีการวิจั ย และพัฒ นาหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลั กสู ตร
ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลั กสู ตรในระบบการศึกษาชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ การนิ เ ทศ การติ ด ตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน
เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้ องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ
ทั้งในด้านการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการ
-๖-

ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้
รวมถึงมีนั กวิจั ย และนวัตกรที่ส ามารถสร้ างสรรค์ผ ลงานวิจัยและนวัต กรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่ งเสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต
มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนามาใช้
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้
เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่า ง
หลากหลาย ปรับ เปลี่ย นตามความสามารถและระดับ ของผู้เ รีย น มีเ นื้อ หาที่ไ ม่ยึด ติด กับ ตัว สื่อ
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่
(๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ”
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการ
เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการในสาขาที่ ต นเองสอน
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิ ตครู ยุคใหม่โดยใช้ห ลักสู ตรฐานสมรรถนะของวิช าชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชานาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจานวนที่เพี ยงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากาลังเพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย ๖
แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภ าพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้ งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ
ที่เหมาะสมกับ บริ บ ทของประเทศ ในด้า นความพร้ อมของโครงสร้ างพื้ นฐาน อุ ปกรณ์ก ารเรีย นการสอน
การบริหารจัดการโรงเรียน จานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน
(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง
-๗-

การศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
มีชีวิ ต รวมถึ งการเรี ย นรู้ และทบทวนทักษะพื้ นฐาน ได้แก่ การอ่ านออก เขีย นได้ คิ ดเลขเป็ น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า
การวัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการ
สอน และการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ที่ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ ซึ่ ง รวมถึ ง การบู ร ณาการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง
๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (๒) มีมาตรการจู งใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการ
เรี ย นรู้ ชุ ม ชนให้ เ ข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา โดยความร่ ว มมื อ จากภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม
(๔) พัฒ นาระบบเครื อ ข่า ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และดิ จิทั ล แฟลตฟอร์ม สื่ อดิ จิ ทัล เพื่อ การศึ กษาในทุ กระดั บ
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิ ภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
๕) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย
ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา
สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่กาหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน
สาหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน
และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและ
ปรับปรุงให้แม่นยามากขึ้นเป็นระยะ (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับ
ภูมิภ าค (๓) จัดให้มีการเรีย นรู้ป ระวัติศาสตร์ ช าติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๔) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับ
ประชาชน และ (๕) ส่งเสริมสนับ สนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

-๘-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑ สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

สัดส่วนครูผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะราย
สาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ
อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลง
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

ลดลงร้อยละ ๒๐

ลดลงร้อยละ ๒๐

ลดลงร้อยละ ๒๐

ลดลงร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

-๙-

๓.๒ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและ
มิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ
พหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการ
ดารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสาคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริม
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ตลอดจนสร้ า งมาตรการจู ง ใจ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี บ ทบาทเด่ น
ในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไก
ต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับ
ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของ
กลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่งเสริ มสนับ สนุ น ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒ นาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมี
ส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ
๒) สร้า งเส้น ทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่เ หมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนาทั่ว โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล
เพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่ง
ต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

สัดส่วนสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่
ได้รับการส่งต่อและพัฒนา
ตามศักยภาพ/พหุปัญญา

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

-๑๑-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
สถานศึกษาทุกแห่ง
สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการเรียน สามารถจัดการเรียน
ตามพหุปัญญา
ตามพหุปัญญา

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการเรียน
ตามพหุปัญญา

ร้อยละ ๑๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
๓.๑ แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๔ แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๕ แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

หน้า
๑
๓
๓
๓
๓
๕
๖
๖
๖
๗
๘
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๔
๑๔
๑๕

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรับการพัฒนา
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตให้ กับ คนไทย และสร้ างความมั่น คงให้ กับระบบสาธารณสุ ขของไทย ในการส่ งเสริมและดูแลสุ ขภาพ
และรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยยังมีความท้าทายในหลาย
ประการ โดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
เนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพ
การทางานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจาก
อุบั ติเ หตุ ทางถนนของคนไทยที่ มีอั ตราสู งถึ ง ๓๒.๗ คนต่อ ประชากรแสนคน หรื อเป็ นอั นดั บ ๙ ของโลก
ในปี ๒๕๕๙
ดังนั้น แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะใน
ทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทัน สมัยสนับสนุนการสร้ างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑) การสร้ างความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาวะและการป้ องกั นและควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยงที่ คุ กคามสุ ขภาวะ
โดยพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
๒) การใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการ
ของภาครัฐ ที่ส นั บ สนุ น สิ น ค้าที่เป็ น มิตรต่อสุ ขภาพประชาชน การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง การประเมินความ
ต้องการด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม
และยั่ ง ยื น พัฒ นาขีด ความสามารถในการวิจั ยด้ านวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ปฏิรู ประบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง

-๑-

นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ
๔) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้ เพิ่มกาลังคนและนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลมา
ช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
๕) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความสาคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข
เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การ
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
๒.๑ บทน้า
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ
สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

-๓-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๖ เสริ ม สร้ า งระบบสาธารณสุ ข และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และยกระดั บ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีสุขภาวะ
อายุคาดเฉลี่ยของการมี
ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ สุขภาพดี
ดีเพิ่มขึ้น
(อายุเฉลี่ย)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี

-๕-

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ไม่น้อยกว่า ๗๐ ปี

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
ทิ ศทางการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาและการเสริ มสร้ างให้ คนไทยมี สุ ขภาวะที่ ดี ในแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะมุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยมี
แนวทางการพัฒนา ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่ อ ยการสร้ างความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาวะและการป้ องกั นและควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต รวมทั้ง
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้บรรลุผล
เป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้องอาศัยการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ผสานกันการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่าน
การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
โดยสะดวก และนาไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตาย
จากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วยตัวเอง นาไปสู่
การพึ่งตัว เอง และมี การกระจายอานาจการวางแผน การตัดสิ นใจ เพื่อให้ ดาเนินการด้านสุ ขภาพต่าง ๆ
ตอบสนองต่อความจาเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ
๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบ
บูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
๔) กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้าง
เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน
เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย

-๖-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ร้อยละ ๕๐
สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ ของประชากร
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และสามารถป้องกัน
และลดโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

-๗-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
จัดทามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ โดยชุมชน
และภาคประชาชนก่อนการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ นอกจากนี้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน
ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะ
ที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่ เป็นผู้อานวยความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้
ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละ
พื้นที่ ครอบคลุม ๑) การสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน ๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่น
และชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัย บริการด้านเวชกรรม และระบบบริการสุขภาพ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับ
ยกระดับ สุ ขภาวะของสั งคม อาทิ พื้น ที่ ส วนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้ นทางสั ญจรทางเท้าและทาง
จักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพื้นที่นันทนาการของชุมชน การจัดการ
พื้นที่สีเขียวของชุมชน
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสิ นค้าที่เป็นมิตรต่อสุ ขภาพ
ประชาชน อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพื่อสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ
๓) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนิน งานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม

-๘-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จานวนชุมชนสุขภาพดี อัตราการนอน
เพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลโดยไม่
จาเป็น ด้วยภาวะที่ควร
ควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอก
(ambulatory care
sensitive conditions :
ACSC) ลดลง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

-๙-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
การพั ฒ นาระบบบริ การสุ ข ภาพที่ ทันสมัยสนั บสนุ นการสร้างสุ ขภาวะที่ ดี โดยนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คาปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่า ย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ
และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน
ทางการคลั ง รวมถึ ง การปฏิรู ป ระบบการเก็ บ ภาษี และรายจ่า ยเพื่อ ให้ บ ริ การด้า นสุ ขภาพ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้
ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการทั้งด้านบุคลากร ครุ ภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระบบบริการสุขภาพ
๒) ปรั บ เปลี่ ย นและพัฒ นาระบบหลั ก ประกั นสุ ข ภาพของประชาชนตลอดช่ว งชี วิต ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้ง
ภาครัฐและผู้ใช้บริการตามฐานะที่คานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณ
การเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล
๓) น าเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมสมัยใหม่ม าใช้ เพิ่ มคุณ ภาพและประสิ ทธิภ าพกับระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ

-๑๐-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
มีระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
การจัดอันดับ
ประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
อันดับที่
อันดับที่
๑ ใน ๒๐
๑ ใน ๑๕

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
อันดับที่
๑ ใน ๒๕

-๑๑-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่
๑ ใน ๑๕

๓.๔ แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การกระจายบริ ก ารสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพเป็ น แนวทางการพั ฒ นาที่ จ ะช่ ว ยลด
ความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง บริ การทางสาธารณสุ ข ด้ ว ยการพั ฒ นาสถานพยาบาลให้ เ พิ่ ม บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ให้เพียงพอและนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพ
การบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและ
สนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ ค รอบคลุ ม การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ป ระชากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล
รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
๒) พัฒนากาลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและพัฒนากลไกการ
บริ ห ารจั ด การระบบการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านสุ ข ภาพตลอดจนส่ ง เสริม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เครือข่ายด้านสุขภาพ

-๑๒-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความเหลื่อม
ล้าลดลง

ดัชนีความก้าวหน้าของการ
พัฒนาคนด้านสุขภาพ

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๗

-๑๓-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๘
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๙

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๐

๓.๕ แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้า ที่ประเทศไทยควรเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหมายถึง โรคติดต่อ
อั น ตราย ที่ ไ ด้ ป ระกาศตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้ ว ย กาฬโรค ไข้ ท รพิ ษ
ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติ ดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติ ดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดิ นหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส และโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า หรือโรคติดต่ออันตรายมักเกิดการระบาดเป็นระยะ ๆ ทั้ง
ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างกว้างขวาง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเตรียมการเฝ้าระวังและสร้างความพร้อมรับมือ เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเหล่านี้
รวมทั้งจัดเตรียมยาหรือวัคซีนเพื่อแก้ไขและรักษาผู้ป่วยจากโรคเหล่านี้
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและ
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๒) พัฒนาและยกระดับ ระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งระบบติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ตลอดจน การให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง และการพัฒนา
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ
๓) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดย
พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
รองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเ วช
ศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและ
โอกาสเกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกัน
การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
๔) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้า สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ประชากรทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้า พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

-๑๔-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น

สัดส่วนประชาชนที่มี
ความรู้สุขภาพ เรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(ร้อยละของประชากร
ทั้งหมด)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

เพิ่มเป็นร้อยละ ๕

เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐

เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕

เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐

-๑๕-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๔) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
๓.๑ แผนย่อยการส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา
และนันทนาการ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

หน้า
๑
๒
๓
๓
๓
๔
๕
๕

๕
๖
๗
๗
๘
๙
๙
๑๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างการพัฒนา ทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การสร้างความสามัคคีของ
คนในชาติ หล่ อ หลอมการเป็ น พลเมื อ งดี พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต รวมถึ ง สร้ า งชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข อง
ประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกสาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ
โดยในช่วงที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มการออกกาลังกายและเล่นกีฬาลดลงในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี รวมถึงประชากรเพศชายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาที่ลดลง
โดยเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี โดยลดลงจากร้อยละ ๓๓ ของประชากรเพศชายทั้งประเทศ ในปี ๒๕๔๗ เหลือ
เพียงร้อยละ ๒๗ ในปี ๒๕๕๔ ในขณะที่ประชากรเพศหญิงยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒๕ ของประชากรเพศหญิงทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ
พบว่า กลุ่มที่มีอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี เข้าร่วมการออกกาลังกายมากที่สุดถึงร้อยละ ๔๕ ซึ่งสาเหตุหลักในการออก
กาลังกายเนื่องมาจากความต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง สาหรับด้านกลุ่มนักกีฬาที่จดทะเบียนกับทางการกีฬา
แห่ ง ประเทศไทย มี ป ระมาณ ๒๖๐ ,๐๐๐ ราย โดยหากจ าแนกตามประเภทกี ฬ า พบว่ า สองอั น ดั บ แรก
เป็นนักกีฬาฟุตบอลร้อยละ ๑๖ และนักกีฬาลู่ลานร้อยละ ๑๐ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มคนพิการประมาณ
๒,๗๐๐ รายต่อปีที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติประจาปี
ทิศทางการขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็น
นักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคี
ของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา
แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
๑) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมออกก าลั ง กาย กี ฬ าและนั น ทนาการ โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู้ แ ละ
ความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการ
ดารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
เพื่อรักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้าใจ
นักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่น
กีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจ กรรมออกกาลั งกาย กี ฬาและนั น ทนาการของประชาชนอย่ างต่อ เนื่อ งในระดับ ท้องถิ่ น ระดับจั งหวั ด
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุ ค คล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน อุ ป กรณ์ สถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
-๑-

ด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ
๒) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่ และโอกาสในการ
แข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ
และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่
มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓) บุค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนัน ทนาการ โดยพั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นการกี ฬาและนั น ทนาการ
โดยมุ่ ง สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการทั้ ง ครู ห รื อ ผู้ ส อนกี ฬ า ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของ
ประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม การผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่ สนับสนุนการพัฒนา
กีฬาและนันทนาการ

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
๒.๑ บทนา
ศักยภาพการกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัย
รักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคน
ในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
กีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
๔.๗.๒ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมออกก าลั ง กาย กี ฬ าและ
นันทนาการ
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๔.๗.๔ การพั ฒนาบุ คลากรด้ านการกี ฬาและนั นทนาการเพื่ อรองรั บการเติ บโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา

-๓-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจ
นักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

ตัวชี้วัด
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี

-๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า ๗๐ ปี
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้ว ย ๓ แผนย่อย ได้แก่
๑) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ ๒) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ
๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่ างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้น การส่งเสริม
ความรู้และความตระหนักถึงการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกกาลังกาย สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่ อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย และรู้ จั กการขอโทษ รวมถึงการพัฒ นาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และ
สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางกี ฬ าและนั น ทนาการที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง
ในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนออกกาลัง
กาย เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้าใจนักกีฬา มีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริม
การพัฒนาการออกกาลังกาย การกีฬาขั้นพื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรื อ
ความสนใจในชุมชนท้องถิ่น
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการออกกาลังกาย
การเล่น กีฬา หรื อการประกอบกิจกรรมนั นทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความ
เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสั งคมในพื้นที่ ชุมชน การพัฒ นาในการ
ร่วมลงทุน ร่วมให้ใช้พื้นที่ หรือร่วมบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน
-๕-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และนันทนาการอย่างสม่าเสมอ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ประชาชนทุกภาคส่วนของ
ประชากรทั้งหมดออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ร้อยละ ๔๐

-๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ร้อยละ ๘๐

๓.๒ แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหา
นั กกี ฬาที่มี ความสามารถ สร้ างพื้ น ที่ และโอกาสในการแข่ งขั นแสดงศั กยภาพด้ านกี ฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จ
จากความเป็ นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้ นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุน ศึกษาเชิงลึ ก
ด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจัยสาคัญคือ
ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เส้นทางการพัฒนานักกีฬาแต่ละ
ชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐาน
รองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้างนักกีฬาเป็นเลิศ
และนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มี
ความถนัดและทักษะด้านการกีฬา และสร้างโอกาสการพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในระดับประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
๒) ส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ที่มีอยู่ในพื้นที่ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน
สากล พัฒนาปัจจัยสนั บสนุน อาทิ สิ่ งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์การกีฬาที่มี
มาตรฐาน ด้านโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม
ที่เกี่ ยวข้องกั บการกีฬา และพัฒ นาระบบฐานข้อมูล ด้านการกีฬา เพื่อนามาใช้ ส่ งเสริ มและสนั บสนุนกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าในระดั บ นานาชาติ ใ นทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง
การยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง
สนั บสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา พร้ อมผลักดันการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา และพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อรองรับการพัฒนาต่อไป

-๗-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด
อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬา
ไทย

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
อันดับ ๗ ใน
ระดับเอเชีย

-๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
อันดับ ๖ ใน
อันดับ ๕ ใน
ระดับเอเชีย
ระดับเอเชีย

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
อันดับ ๔ ใน
ระดับเอเชีย

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา
ตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบและมี มาตรฐาน สามารถถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ เ ด็ ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนา
เป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม การผลิต
บุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการ
กีฬา อาสาสมัครกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาเป้าหมายที่ประชาชนไทยมีความนิยม หรือมีศักยภาพในการพัฒนา
ในระดับอาชีพ บนฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีจานวนเพียงพอ
สามารถให้บริการด้านกีฬาได้อย่างทั่วถึง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคล โดยสนับสนุนให้เกิดการประกวดหรือการแข่งขันเพื่อสร้างเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริม การรวมกลุ่มหรือ
จัดตั้งชมรมเพื่อคัดสรรบุคลากรนันทนาการตัวอย่าง และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของกลุ่ม
ผู้สนใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่ าความแตกต่าง และต่อยอดความเป็น
พหุปัญญาของสังคม

-๙-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
มีบุคลากรด้านการกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ต่อไป

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ต่อไป
ต่อไป

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มีสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๕) ประเด็น พลังทางสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
๓.๑ แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

-๒-

หน้า
๑
๓
๓
๓
๓
๕
๖
๖
๖
๘
๙
๙
๑๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การเสริมสร้างพลังทางสังคมจะเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญที่จะเป็นกลไกช่วยให้ การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพื่อเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการระดั บ พื้ น ที่ บ นฐานองค์ ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจ
ในบริบทและสภาพปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง ด้านความมั่นคง โดยการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมและชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นหนึ่งในกลไกการแก้ไขปัญ หาของประเทศแบบบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ
และด้า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั กยภาพทรัพยากรมนุษ ย์ โดยการปรั บเปลี่ ย นค่านิย มและวั ฒ นธรรม
เพื่อให้คนไทยมีวิถีการดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีส่วนร่วม
จากชุมชนและสังคม และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ที่ผ่ านมา ภาคี ก ารพัฒ นาต่า ง ๆ อาจมีข้ อ จ ากั ด ในการเข้า มาเป็น ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาประเทศ
ซึ่งสะท้อนได้จากองค์ประกอบในมิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมในปี ๒๕๖๑ จัดทาโดย
องค์กร Social Progress Imperative ที่ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๙๒ จากทั้งหมด ๑๔๖ ประเทศ
และได้ ค ะแนนเพี ย ง ๔๕.๙๑ ในมิ ติ ด้ า นโอกาส โดยด้ า นที่ ป ระเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง ให้ ค วามส าคั ญ
คือการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเป็นภาคีการพัฒนาสังคมและประเทศ
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม จึงได้กาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมี
ความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ
ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้าและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดาเนินการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างระหว่างกัน บนองค์ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มีส่วนร่วมจาก
ชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม ประกอบด้วย
๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่าง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเป็นพลังสาคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมี ทุนเดิมเป็นที่ยกย่องและยอมรับทั่ว
โลก คือความมีน้ าใจ การช่ว ยเหลื อเกื้อกูล กัน รวมทั้ง ทุนทางศิล ปวัฒ นธรรมที่ตกทอดมาอย่างยาวนานใน
ประวั ติ ศาสตร์ และมี ร ากเหง้ า ร่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ า นบนคาบสมุ ท รอิ นโดจี นหรื อดิ นแดนสุ ว รรณภู มิ
ที่สามารถนาสู่การสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้ การดึงพลังต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาคของประเทศ และนาไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่

-๑-

๒) การรองรั บสั งคมสูงวั ย เชิ งรุ ก เน้ นการเตรียมคนและสั งคมเชิง รุก ให้ คนทุกช่ ว งวั ยตระหนั ก
มี ค วามรอบรู้ และความพร้ อ มรองรั บ การเป็ น สั ง คมสู ง วั ย ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ข ภาพ
และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์
และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอื่น ๆ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมุม มองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการ
ปฏิบัติกับผู้สูงอายุ

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น พลังทางสังคม
๒.๑ บทนา
การเสริ มสร้ างพลั งทางสั งคมเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่มุ่งระดมสรรพกาลั งจากประชากร
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้ องถิ่น
ท้องทีม่ าเป็นกลไกในการช่วยสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค เนื่องจากการทางานโดยกลไกและ
กาลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงควรนาจุดเด่นและศักยภาพของภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม มาเป็นแรงพลังในการ
ช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการเกิดพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง การดึงพลังต่าง ๆ
เหล่ า นี้ ออกมาสร้ า งชาติส ร้ างอนาคต จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ างมั่ นคงและยั่ ง ยืน โดยแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคมมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
-๓-

๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๒ การส่ ง เสริม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๕ สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกับ คนทุ ก ช่ ว งวั ย
ทุกเพศและทุกกลุ่ม
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๔.๓.๓ สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
๔.๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
๔.๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

-๔-

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
การพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าทางสังคม
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

-๕-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น พลังทางสังคม
ทิศทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ในทุกระดับเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนา ผ่านการระดมสรรพกาลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
การสร้างพื้นที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้าง
เป้าหมายร่วมหรือจุดร่วมอย่างสร้างสรรค์ จะมุ่งเน้นการดาเนินการใน ๒ แผนย่อย ได้แก่ การเสริมสร้างทุนทาง
สังคม และการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการ
รวมตัว ของประชากรทุกกลุ่ ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒ นา ในการร่ว มคิด ร่ว มลงมือพัฒนา
จะเป็นพลังสาคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคู่ไปกับการดาเนินการของภาครัฐในระยะ
๒๐ ปีข้างหน้า เนื่องจากการทางานโดยกลไกและกาลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาคอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่ างแท้จ ริง รวมทั้งเน้น การนารากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในการเป็น สั งคมแห่ งการให้
ที่สมาชิกมีน้าใจและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาใช้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพื่อไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ถู ก ทอดทิ้ ง ให้ ต กอยู่ ใ นภาวะยากล าบาก และการน าทุ น ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ต กทอดมาอย่ า งยาวนาน
ในประวัติศาสตร์ การมีรากเหง้าร่ว มกับประเทศเพื่อนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุ ว รรณภูมิ
ในการสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริ มสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการนาทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งบัน และเสียสละ โดยยึดหลักคุณธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อทาประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให้ รวมทั้งการพัฒนา
กลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐ
และภาคประชาชนในระดั บ จั ง หวั ด การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ลไกเชื่ อ มโยงกั บ นโยบายและการบริ ห ารจั ด การ
ในส่ ว นกลางและส่ ว นท้ องถิ่น พร้ อ มทั้ งส่ ง เสริมให้ มี กลไกและระบบการสนั บสนุนต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่ อ
การสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือ
ปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด
๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการ
ตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดั บ
ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ที่เนนการมีส วนรวมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามวัย
ในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทางาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะ
เป็ น แกนน าการพั ฒ นาในท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต าบลและหมู่ บ้ า น ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ม าจากทุ ก วั ย
-๖-

และสนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ด้ ว ยตนเอง พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ ใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดาเนินงาน
๓) ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้างความเข้าใจ
และการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่ง เสริมให้ทุกเพศสภาพมีส่วนร่วม
รั บ ผิ ด ชอบครอบครั ว และร่ ว มกัน พั ฒ นาสั งคม ส่ งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน ครอบครั ว พั ฒ นาระบบ
สวัส ดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัว ได้อย่างสมดุลกับ
การทางาน เพื่อส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีใน
การทางานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และภาวะผู้นาของสตรี
เพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง
๔) ต่ อยอดการพั ฒนาบนฐานทุน ทางสั งคมและวัฒ นธรรม โดยการอนุ รักษ์ และฟื้น ฟู
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจ
ในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ดารงอยู่และสามารถนาไป
ต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมจากทุนทาง
วัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ สร้างสรรค์ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
การยกระดับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก

-๗-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๐

ตัวชี้วัด
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
(เฉลี่ยร้อยละ)

-๘-

๓.๒ แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เน้ น การดึ ง พลั ง และศั ก ยภาพของผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ประชากรที่ มี ภู มิ ปั ญ ญา องค์ ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้ได้นาศักยภาพที่มีในตัวเองในด้านต่าง ๆ ออกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียม
ความพร้อมของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรอายุ ๒๕ - ๕๙ ปีในปัจจุบัน
ซึ่งจะเป็นคลื่นมนุษย์ลูกใหญ่ที่กาลังจะกลายเป็นผู้สู งอายุภายในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เร่ ง ส่ ง เสริ ม การเตรี ยมการก่อ นยามสู ง อายุเ พื่ อ ให้สู ง วั ย ในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพ
โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมือ่ ยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตได้
มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็นผู้สูงอายุที่มีกาลัง มีแรง
มีความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
๒) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนาความรู้ ประสบการณ์
และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอด
การพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมี
ความสุขในการดาเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีก
หนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ
๓) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคมและภาคส่วนอื่น ๆ
ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมและ
ภาคส่วนอื่น ๆ ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
สมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาค
ส่วนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. ประชากรไทยมี
การเตรียมการก่อนยาม
สูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่าง
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

สัดส่วนประชากรอายุ ๒๕ – ๕๙ ปีที่มี
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
สภาพแวดล้อม เทียบกับจานวนประชากร
อายุ ๒๕ - ๕๙ ปี ทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
๒. ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความยากจนหลายมิติลดลง
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๑๕ ลดลงร้อยละ ๒๐ ลดลงร้อยละ ๒๕

-๑๐-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๖) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

๒

๒.๑ บทนา

๒

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

๕

๓.๑ แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

๕

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๕

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๖

๓.๒ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๗

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๗

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๘

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดาเนินการที่สาคัญในการพัฒนาและยกระดับ ประเทศให้เป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต
โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ ดีขึ้น
และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้า และความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร
และการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชน
ที่ผ่านมา ปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้า
โดยเฉพาะในกลุ่ ม เกษตรกรและแรงงานทั่ ว ไป ซึ่ง เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่มี รายได้น้ อยและไม่มั่ นคง โดยใน
ปี ๒๕๖๐ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕ และอาชีพ
อิสระร้อยละ ๓๕ ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้น้อยที่สุด โดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงที่ดินทากิน การเข้าถึงแหล่งทุน ขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับการวาง
แผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโน้มจะมีหนี้สินที่สะสม
เรื้อรัง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขความยากจนและ
ความเหลื่อมล้าอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึง มีเป้าหมายเพื่อ ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่ง
กันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพั ฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพ
และกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่ อมล้าและไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยแผนย่อย ๒ แผน ได้แก่
๑) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ของเกษตรกร แรงงานทั่ ว ไป และกลุ่ ม ประชากรที่ มี ร ายได้ น้ อยและไม่ มั่ นคงให้ เป็ น
ผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญ
และจาเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการ
สร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพื่อการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่ อุปทานให้เป็นห่วงโซ่
คุณค่าทีส่ ามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
๒) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมการ
รวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพั ฒนา
ช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม
รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุน
ในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
-๑-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
๒.๑ บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสั งคมได้ กาหนดประเด็น ยุ ทธศาสตร์ เน้น ตอบโจทย์การสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย
ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

-๒-

๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่

-๓-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย
รายได้ของประชากร
กลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง
(คะแนน)

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๔.๓๐ คะแนน

-๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
๔.๔๐ คะแนน
๔.๕๐ คะแนน

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
๔.๖๐ คะแนน

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อให้ การดาเนิ น การพัฒ นาและส่ งเสริม เศรษฐกิจ ฐานรากสามารถดาเนิ นการให้ ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีแผนย่อยทั้งหมด
จานวน ๒ แผน ได้แก่ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียดของแต่ละแผนย่อยดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และ
กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ
เพื่อสร้ างเสริ ม องค์ความรู้ แ ละทัก ษะที่ส าคัญและจาเป็นในการสร้างมูล ค่า เพิ่มให้ กับสิ นค้า เพื่อ ยกระดั บ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการ
หนี้สิน ครอบคลุ มทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้
สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็นต่อการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่ อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับ ภูมิสั งคมของชุ มชน ที่ครบวงจร ครอบคลุ มทั้งต้น น้า กลางน้า และปลายน้า โดยยึ ดแนวหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้กับประชากร
ที่มีร ายได้น ้อ ยผ่า นการส่ง เสริม การประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งและส่ง เสริม ความรู้
และวินัย ทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัว เรือน นาไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน
พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน และปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการ
ชาระหนี้เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน

-๕-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

อัตราการเติบโตของรายได้
ของกลุ่มประชากรร้อยละ
๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๑๕ ต่อปี

-๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๒๐ ต่อปี
๒๐ ต่อปี

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๒๐ ต่อปี

๓.๒ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เน้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูป แบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิส าหกิจชุมชน สหกรณ์ และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร
ในรู ปแบบการค้าที่เป็ นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้ เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้ กับเศรษฐกิจชุมชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็น และการบริหารจัดการ
กลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึง
การส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล ให้คาแนะนาในการจัดการหนี้สิน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ชุมชน เพื่อสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิก
ในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอื่น ๆ
๒) ส่งเสริมให้มีน วัต กรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุน แหล่ง ทุน ให้กับ เศ รษฐกิจชุมชน
อาทิ ตลาดทุน ในการทาหน้าที่เป็น กลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู ้ร ะดมเงิน ทุน และผู ้ล งทุน ผ่า นเครื่อ งมือ ทางการเงิน ที่ห ลากหลายที่ส ามารถพัฒ นาขึ้น ให้มีค วาม
เหมาะสมกับ ความต้องการระดมทุน ในจานวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ร ะดมเงิน ทุน และชุม ชน รวมทั้ง ส่ง เสริม ให้ มีก ลไกการเปิด เผยข้อ มูล และกลไกราคา ที่ส ามารถช่ว ยให้
ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ พัฒนาระบบกากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้
รูป แบบสิน เชื่อ รูป แบบใหม่ ๆ ที่ เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของเศรษฐกิจ ชุม ชน รวมทั้ง
การส่งเสริม ให้ธ นาคารเฉพาะกิจ ที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถยกระดับ เป็น พี่เ ลี้ยงสนับ สนุน ด้า นเงินทุน และ
บริหารสภาพคล่อง
๓) พัฒ นากลไกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สาธารณะ โดยการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ที่ ดิ น
ให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยให้
เป็ น ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เ ปิ ด เผยและ สามารถสื บ ค้ น ได้ พั ฒ นากลไกเพื่ อ ท าหน้ า ที่ รั บ ฝากที่ ดิ น
จากเอกชนและนามาหมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้ง ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่สูงขึ้น

-๗-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP
(เฉลี่ยร้อยละ)

๒. กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุด
ร้อยละ ๔๐ มีความสามารถใน
การบริหารจัดการหนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้
(debt service ratio) (ร้อยละ)

-๘-

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐
ของปีฐาน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๗๐
๒๕๗๕
อย่างน้อย
อย่างน้อย
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๕๐
ของปีฐาน
ของปีฐาน

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐
ของปีฐาน

ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๔๐

ร้อยละ ๔๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๒.๑ บทนา
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๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๖

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๘

๓.๒ แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๙

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความเป็นธรรมและ
หลักประกันทางสังคมที่ เป็นธรรมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นฐานสาคัญในการพัฒนาการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครอง
ทางสังคมอื่น ๆ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้าและ
ความไม่เสมอภาคที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้า งต่า ง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุในสังคม
ที่ผ่านมา ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางจานวนมากยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
และยั ง ขาดหลั ก ประกั น ทางสั ง คม ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของการน าไปสู่ ค วามเหลื่ อ มล้ าและความยากจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ การเสียชีวิต หรือ
การสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความคุ้มครองทางสังคม
ขั้น พื้ น ฐานของประเทศไทยยั ง จ าเป็ น ต้ องได้ รับ การยกระดั บให้ ค รอบคลุ ม ความคุ้ม ครองทางสั งคมอื่ น ๆ
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เนื่องจากสวัสดิการทางสังคมยังขาดความมั่นคงหรือไม่สามารถ
ยึดถือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมี
แรงงานนอกระบบจานวน ๒๐.๘ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๕๕.๒ ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดที่ ๓๗.๗
ล้านคน และมีแรงงานนอกระบบเพียง ๒.๔๓ ล้านคน หรือ ร้อยละ ๑๒ ที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
มาตรา ๔๐ ขณะที่ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงจะเป็น
กลไกสาคัญของการกาจัดวงจรความเหลื่อมล้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ได้อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยแผนย่อย ๒ แผน ได้แก่
๑) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้น
การขยายความคุ้ ม ครองทางสั ง คมขั้ น ต่ าให้ ทุ ก ชี วิ ต ให้ ส ามารถด ารงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสมกั บ ความเป็ น มนุ ษ ย์
โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนา
ระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการทางานที่มีคุณค่า และการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ไ ด้ รั บ สิ น ค้า และบริ การที่ ป ลอดภั ย และได้ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผู้บริโภค

-๑-

๒) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและ
พัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่า
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับ กลุ่มที่ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๒.๑ บทนา
การยกระดับคุณภาพทางสังคมให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกเพศสภาวะและทุกช่วงวัย และ
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย จะช่วยก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม และนาไปสู่
ความเหลื่อมล้าที่ลดลงได้อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การสร้างหลักประกันทางสังคม
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ย ง อาทิ กลุ่มที่มีรายได้
น้อย แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จึงเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมที่ยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านการกาจัดวงจรความเหลื่อมล้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่ น โดยแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลั ก ประกั น ทางสั ง คมมี ค วาม
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/วัยรุ่น
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ
๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

-๓-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๑.๕ สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกับ คนทุ ก ช่ ว งวั ย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
๔.๑.๖ ลงทุ น ทางสั ง คมแบบมุ่ ง เป้ า เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม คนยากจนและกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
๔.๑.๗ สร้ า งความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข และการศึ ก ษา
โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บท ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยทุ กคนได้รั บ
การคุ้ ม ครองและ
มี ห ลั ก ประกั น ทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด
ที่ได้รับความคุ้มครองตาม
มาตรการคุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่
(๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร
(๓) ตาย (๔)ทุพพลภาพ/
พิการ (๕) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (๖) ชรา
ภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (๙) การ
บาดเจ็บจากการทางาน
(ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๐

-๕-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่สามารถสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุก
มิติของประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความคุ้มครองทาง
สังคมขั้นต่าให้ทุกชีวิตให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ
และการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส
ผ่านกลไกที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ และมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ
เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่าให้ทุกชีวิตให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็น
มนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และ
พัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทางานโดยยกระดับกลไกการ
ดูแลคุ้มครองสวัสดิภ าพของผู้ใช้แรงงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่ งเสริมการทางานที่มีคุณค่า และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผู้บริโภค
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกาหนดระดับมาตรฐานขั้นต่าของสวัสดิการแต่ละ
ประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะ
ความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ทาให้ต้องสูญเสียรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิตทางสังคมได้
โดยการจั ดระบบหรือมาตรการในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ส ามารถคุ้มครองสิ ทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน
บริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม สาหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย
๒) สร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก
ของการทางานที่มีคุณค่า ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทางานของมนุษย์ได้ โดยส่งเสริมให้
แรงงานมีโอกาสและรายได้ มีสิ ทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ ความมั่ นคงของ
ครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมให้มีกลไก
พิทักษ์และคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริ มความปลอดภัยในการทางานของแรงงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
-๖-

ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ
รวมทั้งการสร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อให้กาลัง
แรงงานทุกกลุ่ มได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้ สูงอายุเพื่อยืด
ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุจะสามารถทาประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยให้ผู้สูง อายุสามารถ
พึ่งตนเองด้านรายได้ รวมทั้งยังเป็ นทางเลือกที่ส าคัญ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากร
วัยแรงงานอีกด้วย
๓) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
และอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีภูมิคุ้มกัน
ในการบริ โ ภคและซื้อสิ นค้า และส่ งเสริมให้ ภ าคีการพัฒนาต่าง ๆ มี บทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม

-๗-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มเปราะบางที่
ได้รับความคุ้มครองตาม
มาตรการคุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑)
เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓)
ตาย (๔) ทุพพลภาพ/พิการ
(๕) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗)
ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ
และ (๙) การบาดเจ็บจากการ
ทางาน

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐

-๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง
และมีความสามารถในการปรับตัวต่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรง
จุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มี ความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
๒) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
๓) ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพื้นฐานในการจัดระบบ
การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี
โดยภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
และเชื่อมโยงเป็ นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม
๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนาใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารและสร้ า งหลั กประกั น ทางสั งคมของทุก ภาคส่ว น อาทิ การพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล กลาง
สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนาไปสู่การกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทาง
สังคม

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
มีระบบและกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลาย ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๑๐
มิติของ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
ตัวชี้วัด

-๑๐-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๘) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๒

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
๒.๑

๒.๒
ส่วนที่ ๓

หน้า
๑
๓

บทนำ
๒.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ

๓

๒.๑.๒ ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

๔

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

๗

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

๘

๓.๑

แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

๘

๓.๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๘

๓.๑.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๐

แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล

๑๑

๓.๒.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๑๑

๓.๒.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๒

แผนย่อยกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ

๑๓

๓.๓.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๑๓

๓.๓.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๔

แผนย่อยกำรจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสำรเคมี
ในภำคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

๑๕

๓.๔.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๑๕

๓.๔.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๗

แผนย่อยกำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ

๑๘

๓.๕.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๑๘

๓.๕.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๙

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๓.๕

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ที่ผ่ำนมำฐำนทรัพยำกรทำงธรรมชำติของประเทศไทยถูกนำไปใช้ในกำรพัฒนำจำนวนมำก ก่อให้เกิด
ควำมเสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่อง พื้นที่ป่ำไม้ลดลง ทรัพยำกรดินและน้ำเสื่อมโทรม ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ถูกคุกคำม ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนและต้นทุนทำงเศรษฐกิจ ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
ภู มิ อ ำกำศมี ค วำมผั น ผวนและรุ น แรงมำกขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ประเทศไทยจึ ง ต้ อ งก ำหนดทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำ
ที่สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมสำคัญกับ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำรเติบโตที่เน้นหลักของกำรใช้ประโยชน์
กำรอนุ รั กษ์ รั กษำ ฟื้นฟู และสร้ ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อมอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรั พยำกร
ธรรมชำติจนเกินควำมพอดี ไม่สร้ ำงมลภำวะต่อสิ่ งแวดล้ อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำ
ของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน โดยกำหนดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งหมด ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิด โดยเฉพำะสัตว์ป่ำและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยกำรดำเนินกำรปรำบปรำม
และป้องกันกำรบุกรุกทำลำยเพื่อปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ บริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่ำ
ไม้บนพื้นฐำนให้คนและชุมชนสำมำรถอยู่ ร่วมกับป่ำได้ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ให้กลับมีสภำพที่สมบูรณ์ รวมไป
ถึงกำรสร้ำงกลไกเพื่อกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิดอย่ำงยั่งยืนภำยใต้
กำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่ำเทียม รวมทั้งรักษำและเพิ่มพื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกำร
บริ ห ำรจั ด กำรป่ ำ ไม้ เ ชิ ง พื ้ น ที ่ ม ี ก ำร ปกป้ อ งรั ก ษำหยุ ด ยั ้ ง กำรท ำลำยพื้ น ที่ ป่ ำ ไม้ ฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศ
ป่ำธรรมชำติที่สมบูรณ์ ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบ ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ
และไม้เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมจำกป่ำปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงกำรสร้ำงและพัฒนำพื้นที่สีเขียวเพื่อกำร
พักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู้ทำงธรรมชำติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
และกำรได้รับควำมสุขจำกทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกำหนดเป้ำหมำยพื้นที่ป่ำและพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศโดยแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่ำธรรมชำติ ร้อยละ ๓๕ พื้นที่สีเขียวเพื่อกำรใช้
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕ และป่ำในเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ ๕
และอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์ป่ำหำยำกใกล้สูญพันธ์ที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้ำงใหม่
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงทะเลที่สำคัญ ได้แก่ ขยะทะเล
และมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ รักษำแนวปะกำรัง ที่สำคัญต่อกำรท่องเที่ยว รักษำป่ำชำยเลน
ที่สำคัญต่อกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจก รักษำแหล่งหญ้ำทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหำยำก จัดให้มี
พื้นที่คุ้มครองทำงทะเลในรูปแบบต่ำง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทำลำยล้ำง ประกอบกับ กำร
ดูแลที่มีประสิทธิภำพโดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่ว มของภำคเอกชนและประชำชนในพื้นที่ พัฒนำกลไกคุ้มครอง
สัตว์ที่มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศ กำรท่องเที่ยว และกำรอนุรักษ์ที่มีมำตรฐำนระดับสำกล พร้อมทั้งมีระบบ
ควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจำกสิ่ งแวดล้ อมที่ ทันสมัยและมีประสิ ทธิภ ำพ สอดคล้ องกับกำรพัฒ นำ
-๑-

เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนโดยคำนึงถึงมูลค่ำของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทำงทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูล ควำมรู้เชิงรุก
ที่เข้ำถึงได้ผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรศึกษำวิจัยเรื่องทะเลอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำฐำนข้อมูลเป็นคลัง
รวมควำมรู้ด้ำนผลประโยชน์ทำงทะเลเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรให้คำปรึกษำและช่วยกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และให้ควำมรู้แก่ประชำชนที่จะนำควำมรู้ไปพัฒนำให้เกิดกำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่ งยื น รวมถึงส่ งเสริ มกำรท่องเที่ยวทำงทะเลมีกำรคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ของระบบนิเวศ
๓) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก ให้ควำมสำคัญกับ กำรกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศในระยะยำว
ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพัฒนำระบบ
กำรรำยงำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสำขำ โดยมีควำม
เชื่อมโยงของเครือข่ำยข้อมูลในทุกภำคส่วน และดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำ
พลังงำนและขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดกำรของเสีย มีกำรปรับตัว
เพื่อ ลดควำมสู ญ เสี ย และเสี ย หำยจำกภั ย ธรรมชำติ และผลกระทบที่ เกี่ย วข้ องกับ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ มุ่งเน้นในด้ำนกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระยะยำว
๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ปรับปรุงมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมของประเทศตำมมำตรฐำนสำกล และมีกำรบังคับใช้มำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม เช่น ด้ำนดิน น้ำ อำกำศ ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับทุกภำคส่วนอย่ำง
เคร่ ง ครั ด กำรพั ฒ นำมำตรฐำนและระบบจัด กำรมลพิ ษ ก ำเนิ ด ใหม่ พร้ อมทั้ ง ขจั ด มลพิ ษและแก้ ไ ขฟื้ น ฟู
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจำกโครงกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำง ๆ มีกำรพัฒนำใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำงถึงปลำยทำง
ด้ว ยเป้ ำ หมำยกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรอย่ ำ งยั่ ง ยืน และก ำหนดกลไกก ำกั บ ดูแ ลกำรจั ดกำรขยะและมลพิ ษ
อย่ำงเป็นระบบทั้งประเทศ ครอบคลุมถึงกำรบริหำรจัดกำรสำรเคมีในภำคเกษตรอย่ำงครบวงจร กำรผลิตและ
กำรนำเข้ำสำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมำใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนของสำรเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีกำรลดและเลิกกำรใช้สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
สำหรับกำรทำกำรเกษตรทุกประเภท ได้แก่ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับกำรทำ
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม
๕) การยกระดั บกระบวนทั ศน์ เพื่ อกาหนดอนาคตประเทศ ส่ ง เสริ มคุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ กรรม
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒ นำเครื่อ งมือ กลไกและระบบยุติธ รรม
และระบบประชำธิป ไตยสิ่ง แวดล้อ ม จัด โครงสร้ำ งเชิง สถำบัน เพื่อจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมที่ส ำคัญ พัฒ นำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม
และธรรมำภิบำล

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
๒.๑ บทนา
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิด
เพื่อลดกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม ชนิดพันธุ์ถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งกำรลดควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลธนำคำรพันธุกรรม พัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำร
จั ด กำรทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ สนั บ สนุ น กำรเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ยวทั้ งในเขตเมื อ งและชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม กำรลงทุ นและ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมกำรผลิ ตและกำรบริ โ ภคไปสู่ กำรผลิ ต และกำรบริ โ ภคอย่ ำงยั่ ง ยื น มุ่ งเน้ น กำรให้
ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงกำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยควบคู่ไปกับกำรดูแลฐำน
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งหมด ให้ควำมสำคัญกับประเด็นเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยให้
ประเทศไทยสำมำรถร่วมมือกับนำนำชำติในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจ เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถลดควำมเสี่ยงและมีควำมพร้อมที่จะรับมือกับ ผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเกิดควำมสูญเสียน้อยที่สุด กำรบริหำรจัดกำรมลพิษทั้งระบบ จัดกำร
มลพิษทีแ่ หล่งกำเนิดโดยคำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นที่ ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ พัฒนำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนำคต
ประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๒.๒ กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกำสให้ทุกภำคส่วน
เข้ำมำเป็นกำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำร
ตนเองเพื่อสร้ำงสังคมคุณภำพ

-๓-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑

อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒ นธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ ำ งกำรเติ บ โตบนฐำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ
๒.๔ ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก ำหนดอนำคตประเทศด้ ำ นทรั พ ยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑

ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
๔.๒.๔ กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงและผลประโยชน์ ท ำงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑

กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภำพ

๔.๒

อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
๔.๒.๑ อุตสำหกรรมชีวภำพ

๔.๓

สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสำรำญทำงน้ำ
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค

๔.๔

โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑

กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๗ กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม

๔.๒

กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
-๔-

๔.๖

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
๔.๖.๑ กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑

กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภำษีและกำรคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๓ กระจำยกำรถือครองที่ดินและกำรเข้ำถึงทรัพยำกร

๔.๔

กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒ นำ กำรพึ่งตนเองและกำร
จัดกำรตนเอง
๔.๔.๒ เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพึ่งตนเองและกำรพึ่งพำกันเอง
๔.๔.๓ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงประชำธิปไตยชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นกำเนิด
๔.๑.๔ รักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๕ ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน

๔.๒

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้ำงใหม่ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ
๔.๒.๓ ฟื้นฟูชำยหำดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชำยฝั่งทะเลได้รับกำรป้องกันและแก้ไข
ทั้งระบบ และมีนโยบำยกำรจัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำรอย่ำงเป็นองค์รวม
๔.๒.๔ พัฒนำและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทำงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๔.๓

สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
๔.๓.๑ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
๔.๓.๒ มี ก ำรปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดควำมสู ญ เสี ย และเสี ย หำยจำกภั ย ธรรมชำติ แ ละ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิ อำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน

๔.๔

พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็น
เมืองที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
๔.๔.๓ จัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำคเกษตรทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและค่ำมำตรฐำนสำกล
๔.๔.๔ สงวนรั ก ษำ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นำทรั พ ยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปั ต ยกรรม และศิ ล ปวัฒ นธรรม อัต ลั ก ษณ์ และวิ ถีชีวิ ตพื้ นถิ่น บนฐำน
ธรรมชำติ และฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน
-๕-

๔.๖

ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย
๔.๖.๒ พัฒนำเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชำธิปไตย
สิ่งแวดล้อม
๔.๖.๓ จั ด โครงสร้ ำ งเชิ ง สถำบั น เพื่ อ จั ด กำรประเด็ น ร่ ว ม ด้ ำ นกำรบริ ห ำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
๔.๖.๔ พัฒนำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนำคต
ประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ
กำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗

กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จำเป็น
๔.๗.๑ ภำครั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหมำยที่ ส อดคล้ อ งและเหมำะสมกั บ บริ บ ทต่ ำ ง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง

-๖-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สภำพแวดล้อมของ
อันดับของประเทศด้ำนควำม
ประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้น ยั่งยืนและคุณภำพสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน
ในระดับโลก

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
๕๐ ประเทศแรก
ของโลก

-๗-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
๔๐ ประเทศแรก
๓๐ ประเทศแรก
ของโลก
ของโลก

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อยู่ในระดับต่ำกว่ำ
๒๐ ประเทศแรก
ของโลก

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเลให้สมดุล ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ ลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพั ฒ นำสั ง คมเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยกำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ ำ งใหม่ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้ อม พัฒ นำกำรลดก๊ำซเรื อนกระจก มุ่งเน้นกำรปรับตัว ต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับบริบทของประเทศ จัดกำรควบคุมดูแลมลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบ พัฒนำและดำเนินโครงกำรที่ยกระดับกระบวนทัศน์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมเพื่อ กำร
เติบโตยั่งยืนโดยแท้จริง

๓.๑ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นกำรให้ควำมสำคัญกับกำรคงไว้ซึ่งพื้นที่คุ้มครอง
ได้รับกำรอนุรักษ์ คุ้มครอง เพื่อลดกำรสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ รวมทั้งกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำกับคนและชุมชน ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับ กำรบริหำร
จัดกำรป่ำไม้เชิงพื้นที่ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรหยุดยั้งกำรบุกรุกทำลำย
พื้ น ที่ ป่ ำ พั ฒ นำกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ พั ฒ นำองค์ ก รของรั ฐ และออกกฎระเบี ย บ
เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่ป่ำ สนับสนุนกำรเพิ่มพื้นที่ สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจำกนี้ยังจะต้อง
ส่งเสริมกำรลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่กำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชี วภาพสู ง โดยอนุ รั กษ์ และฟื้ น ฟู ระบบนิ เวศและแหล่ งที่ อยู่ อำศั ยตำมธรรมชำติ ที่ มี ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสูง ควบคู่กับกำรลดภัยคุกคำมต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์ป่ำ และพืชเฉพำะถิ่น ป้องกันและกำจัดชนิดพันธุ์
ต่ำงถิ่นที่รุกรำน ในแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงสัตว์ป่ำ
กับคนและชุมชน สร้ำงระบบฐำนข้อมูลและธนำคำรพันธุกรรม ให้ควำมสำคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่ำ
ต่ อ ระบบนิ เ วศและ/หรื อ มี ค วำมส ำคั ญ ทำงเศรษฐกิ จ และภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นำกลไก
ทำงเศรษฐศำสตร์ และมำตรกำรจูงใจในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงกลไก
กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยื นและกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึง
พัฒนำและบั งคั บใช้ มำตรกำรทำงกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง ส่ งเสริ มกำรท ำงำนบู รณำกำรระหว่ ำงภำคส่ วน อำทิ
ภำคเกษตร ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
๒) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งกำรบุกรุกทำลำยพื้นที่ป่ำ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เสี่ยง
ต่อกำรถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่และมีกำรบูรณำกำรทุกหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ
ติดตำม เฝ้ำระวังและป้องกันกำรบุกรุกป่ำ และส่งเสริมกำรฟื้นฟูระบบนิเวศป่ำธรรมชำติที่ สภำพเสื่อมโทรม
พื้น ที่ป่ ำอนุ รั กษ์ตำมกฎหมำย พื้น ที่ป่ำ ต้น น้ำบนพื้น ที่สูง ชัน และพื้น ที่แ นวกัน ชน รวมทั้ง ส่ง เสริม กำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกำหนดสิทธิชุมชนที่เข้ำไปใช้ประโยชน์จำกป่ำนั้น
-๘-

และสร้ ำ งกลไกที่ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำรและกฎหมำย เพื่ อ สำมำรถระบุ แ หล่ ง ก ำเนิ ด ของไม้ ป้ อ งกั น
กำรลักลอบทำไม้ที่ผิดกฎหมำย และส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจและกำรเรียนรู้ทำง
ธรรมชำติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชำชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชำติ เกิดควำมรู้สึก
หวงแหน เกิดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์และได้รับควำมสุขจำกทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่ป่ำชุมชนและป่ำครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
๓) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนำและส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม
นิ ค มอุ ต สำหกรรม และเมื อ งอุ ต สำหกรรม ตำมแนวทำงอุ ต สำหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ที่ ช่ ว ยสร้ ำ งกำรเติ บ โต
ทำงเศรษฐกิจ และสั งคม รวมทั้ งกำรขับ เคลื่ อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้ง กำรเพำะปลู ก ปศุสั ตว์ และประมง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และกำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลำกสิ่งแวดล้อม และ
ส่ งเสริ มกำรเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี กำรผลิ ตให้ เป็น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อ ม และมีมำตรกำรเพื่อจำกัดกำรใช้
เทคโนโลยี ห รื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตำมช่ ว งเวลำที่ เ หมำะสม พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม
กำรท่องเที่ย วที่ยั่ งยื น เพื่อให้ แหล่ งท่องเที่ยวและสิ่ งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ มีมำตรฐำนตำมแนวทำง
กำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทำนและนวัตกรรม เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและประโยชน์สูงสุด
ต่อประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้งกำรขับเคลื่อนกำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้ำนกำร
พั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยที่ ป ระกอบด้ ว ยสมำชิ ก จำกทุ ก ภำคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กำรยกระดั บ โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน
ทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้ำนฐำนข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีกำร ที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนสำกล โดยกำรใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ มำตรกำรทำงสัง คม และกำรบังคับใช้กฎหมำย
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรผลิตและกำรบริโภคอย่ำงยั่งยืน

-๙-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. กำรบริโภคและ
กำรผลิตของ
ประเทศ
มีควำมยั่งยืนสูงขึ้น
๒. พื้นที่สีเขียว
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม (คะแนน)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๕๐ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๕๕ คะแนน
๖๐ คะแนน

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๖๕ คะแนน

สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว - สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ทุกประเภท ได้แก่
พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ
พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ
พื้นที่เป็นป่ำธรรมชำติ
ร้อยละ ๓๒
ร้อยละ ๓๓
ร้อยละ ๓๔
ร้อยละ ๓๕
พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจ
- พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อ - พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อ - พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อ - พื้นที่ป่ำเศรษฐกิจเพื่อ
เพื่อกำรใช้ประโยชน์
กำรใช้ประโยชน์
กำรใช้ประโยชน์
กำรใช้ประโยชน์
กำรใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕
ชนบท รวมทั้งป่ำในเมือง - พื้นที่สเี ขียวในเขต - พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง - พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง - พื้นที่สเี ขียวในเขต
และชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้
เมืองและชนบท
และชนบท
และชนบท
เมืองและชนบท
พักผ่อนหย่อนใจ
ร้อยละ ๒
ร้อยละ ๓
ร้อยละ๔
ร้อยละ ๕
(ร้อยละของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ)

-๑๐-

๓.๒ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงกำรเติบโตของประเทศจำกกิจกรรมทำงทะเลที่หลำกหลำยและเป็นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งหมด โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำ งและ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้อง พัฒนำกลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศ และมีแผน
ในกำรกำหนดวิธีกำรจัดกำรในแต่ละพื้นที่ที่สำคัญทั่วประเทศ เพื่อลดพื้นที่ที่มีปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมถึง
กำรทำประมงที่คำนึงถึงควำมสมดุลของฐำนทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ
๓.๒.๑

แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยกำรบริหำร
จัดกำรขยะและของเสียทีป่ ล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษำป่ำชำยหำดของประเทศและลดปริมำณของเสีย
โดยเฉพำะขยะพลำสติกที่ลงสู่ทะเล กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเลและสัตว์ทะเลหำยำกและใกล้สูญพันธุ์ที่สำคัญ
ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทั้งระบบ โดยรักษำแนวปะกำรังที่สำคัญและรักษำแหล่งหญ้ำ
ทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหำยำก ตลอดจนรักษำป่ำชำยเลนที่สำคัญต่อกำรดูดซับก๊ำซเรือนกระจก
เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทำงทะเลให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง
ของภำคเอกชนและประชำชนในกำรดูแลจัดกำรพื้นที่ทำงทะเลดังกล่ำว รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิ ทธิภำพในปัญหำสิ่งแวดล้ อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สั ตว์ทะเล
หำยำก ห่ วงโซ่อำหำร และคุณภำพอำหำรทะเล และเร่ งส่ งเสริ มกำรเรี ยนกำรสอน เพื่อสร้ ำงและประยุกต์
ใช้องค์ควำมรู้พื้นฐำนต่ำง ๆ ทำงทะเล
๒) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกำรท่องเที่ยว
ทำงทะเลที่มีกำรคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ กำรลดควำมเหลื่อมล้ำและดูแลผลประโยชน์
ให้เกิดขึ้นกับประชำชนในพื้นที่กำรพัฒนำท่ำเรือและกำรขนส่งทำงทะเลทั้งระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลำงด้ำนพำณิชย์นำวีของภูมิภำค รวมทั้งพัฒนำกำรเดินเรือสินค้ำตำมแนวชำยฝั่ง
ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรเชื่อมต่อเส้นทำงเศรษฐกิจสองฟำกฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ทำลำยล้ำง และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมำย ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศเข้ำมำ
ทำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย และส่งเสริมกำรประเมินทรัพยำกรประมง เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
ให้สอดคล้องกับศักยภำพ รวมทั้งเร่งพัฒนำกำรจัดกำรด้ำนกำรเพำะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้ องกับแผนกำรใช้
ประโยชน์เชิงพื้นที่ทำงทะเล ตลอดจนกำรศึกษำและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มำพัฒนำกำรประมงครบวงจร
เพื่อให้ประเทศยั งคงเป็ นผู้ นำด้ำนกำรผลิ ตและส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ประมงมูลค่ำสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

-๑๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ควำมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทำง
ทะเลเพิ่มขึ้น

ดัชนีคุณภำพ
มหำสมุทร (คะแนน)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๗๐ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๗๒ คะแนน
๗๕ คะแนน

-๑๒-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๗๗ คะแนน

๓.๓ แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นแนวทำงกำรพัฒนำที่ครอบคลุมทั้งในมิติของกำรลดก๊ำซเรือนกระจก กำรปรับตัวต่อผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อสำมำรถขับเคลื่อนและเสริมสร้ำงศักยภำพกำรดำเนินงำนเพื่อแก้ไข
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศได้อย่ำงยั่งยืน
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยำวที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลกลำงเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
รวมทั้งพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสำขำ
โดยมีควำมเชื่อมโยงของเครือข่ำยข้อมูลในทุกภำคส่วน ดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในสำขำ
พลังงำนและขนส่ง กระบวนกำรอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดกำรของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วน
กำรใช้พลังงำนทดแทน พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรจั ดกำรคมนำคม ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต
ทำงอุตสำหกรรมแบบปล่อยคำร์บอนต่ำ ลดกำรเกิดของเสีย เป็นต้น
๒) ปรั บตั วเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในระยะยำวรวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูล กำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศและระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ำที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภำพ บูรณำกำรประเด็นด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศในกระบวนกำรจั ดทำแผนรำยสำขำและรำยพื้ นที่ และมีกำรด ำเนินกำรและติ ดตำมประเมินผล
อย่ำงต่อเนื่อง
๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
เพื่อเอื้ออำนวยให้ใช้มำตรกำรใหม่ ๆ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และกำรคลัง ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ
ให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติทำงธรรมชำติอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้อย่ำงมีประสิทธิผล
กำหนดให้ โ ครงกำรลงทุน ขนำดใหญ่ของภำครัฐ ต้องจัดท ำกำรวิเ ครำะห์ แ ละประเมินควำมเสี่ ย งจำกกำร
เปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ เพื่ อ ออกแบบโครงกำรให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภำพภู มิ อ ำกำศในปั จ จุ บั น และ
ในอนำคต รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติรูปแบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

-๑๓-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง

ตัวชี้วัด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกโดยรวมในสำขำ
พลังงำนและขนส่งสำขำ
กระบวนกำรอุตสำหกรรม
และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และ
สำขำกำรจัดกำรของเสีย
ลดลง (ล้ำนตัน
คำร์บอนไดออกไซด์)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
กำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ
๑๒ จำกกรณีปกติ

-๑๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
กำรปล่อยก๊ำซ
กำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ
อย่ำงน้อย ร้อยละ
๑๕ จำกกรณีปกติ
๒๐ จำกกรณีปกติ

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
กำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง
อย่ำงน้อย ร้อยละ
๒๐ จำกกรณีปกติ

๓.๔ แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
มุ่ ง เน้ น กำรจั ด กำรมลพิ ษ ที่ แ หล่ ง ก ำเนิ ด โดยค ำนึ ง ถึ ง ขี ด ควำมสำมำรถในกำรรองรั บ ของพื้ น ที่
และจัดทำระบบกำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบ
รวบรวมและบ ำบั ด น้ ำเสี ย และก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ เ หมำะสมกั บ ศั ก ยภำพของพื้ น ที่ กำรใช้ ม ำตรกำร
ทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ส่งเสริมกำรลดหรือเลิกใช้สำรเคมีอันตรำย
ควบคุ ม ป้ อ งกั น ของเสี ย จำกสิ น ค้ ำ จำกต่ำ งประเทศ ส่ งเสริ ม และพัฒ นำระบบเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
กำรจัดกำรมลพิษ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ด การคุณ ภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าทะเลคุณ ภาพ
เหมาะสมกั บ ประเภทการใช้ ป ระโยชน์ โดยก ำหนดแนวทำงที่ ส อดรั บ กั บ แนวทำงกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น
ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจำรณำสถำนกำรณ์
ของประเทศและของโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรป้องกันผลกระทบล่วงหน้ำ โดยกำรสร้ำง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปรำะบำงและพื้นที่เสี่ยง
เพื่อนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น และคำนึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดควำม
เสี่ ย งและเป็ น อั น ตรำยต่ อ สุ ข ภำพอนำมั ย หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม กำรลดและควบคุ ม มลพิ ษ จำกแหล่ ง ก ำเนิ ด
เป็นหลักกำรจัดกำรมลพิษตั้งแต่ต้นทำง และพิจำรณำถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ระบบอนุญำตกำรระบำยมลพิษ และหลักกำรผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ำย
๒) จั ด การคุณ ภาพอากาศ เสียง และความสั่น สะเทือน โดยมีแนวทำงและเป้ำหมำย
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถำนกำรณ์ในอนำคตทั้งในระยะสั้น ปำนกลำง และระยะยำวครอบคลุมถึงกำรบริหำร
จัดกำรหรือกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำย
มลพิษทำงอำกำศในรูปของปริมำณรวม และเชิงพื้นที่ และกำหนดให้มีระบบกำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ
รวมทั้งเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่ยังเป็นปัญหำเฉพำะพื้นที่ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำร
ติดตำมตรวจสอบเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษในพื้นที่ของตนเอง กำหนดมำตรกำรควบคุมปริมำณ
กำรจรำจรหรือยำนพำหนะในพื้นที่ที่มีกำรจรำจรหนำแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภำวะวิกฤต รวมถึง
กำรพัฒ นำระบบฐำนข้อมูล กลำงด้ำ นคุณภำพอำกำศและเสี ยง เพื่อให้ ห น่ว ยงำนท้องถิ่ นติดตำมตรวจวั ด
คุณภำพอำกำศเสี ย งและควำมสั่ น สะเทือนในพื้นที่ข องตนเอง รวมทั้งมีระบบกำรแจ้งเตือนปัญหำมลพิ ษ
ทำงอำกำศและเสียงที่สำมำรถเข้ำถึงและทันเหตุกำรณ์รวมถึงกำรป้องกันและลดปัญหำมลพิษข้ำมแดน
๓) จั ดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอัน ตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล กำรจั ดกำรขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรำยของประเทศ กำหนดเป้ำหมำยและ
แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน ครอบคลุ มขยะชุ มชน ของเสี ยอัน ตรำยชุม ชน มู ล ฝอยติด เชื้อ และกำกของเสี ย
อุตสำหกรรม โดยให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันและลดมลพิษจำกขยะและของเสียอันตรำยจำกแหล่งกำเนิด
กำรบริหำรจัดกำรควบคุมมลพิษจำกกำรบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตรำย โดยปรับปรุง ฟื้นฟู สถำนที่
ก ำจั ด ขยะให้ ด ำเนิ น กำรถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำร สนั บ สนุ น กำรรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด กำรขยะมู ล ฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกำศสถำนที่กำจัดขยะเป็นแหล่งกำหนดมลพิษ กำหนดให้มีระบบ
กำรอนุญำตกำรระบำยมลพิษ และกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยมลพิษจำกสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอย
-๑๕-

ส่งเสริมภำคเอกชนร่วมลงทุนด้ำนกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรจัดกำรซำก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำ และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำบั ง คั บ ใช้ ส่ ง เสริ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่มีศักยภำพดำเนินกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม กำรวำงระบบกำรจัดกำรของเสียที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรพัฒ นำเทคโนโลยี ห รื อผลิ ตภัณฑ์ใหม่บำงประเภทที่คำดจะเป็นปัญหำในอนำคต กำรจัดกำรขยะ
จำกกำรก่อสร้ำงและกำรรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำง กำรสร้ำงกระบวนกำรรับรู้ให้กับประชำชนเกี่ยวกับปัญหำมลพิษ
จำกกำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำยที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกกำรบริหำรจัดกำร
ขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้ำ ผู้บริกำร ผู้บริโภค ผู้กำจัด
และหน่วยงำนกำกับดูแล กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตำมแนวทำง
ประชำรัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในภำพรวมของประเทศ บนฐำนของควำมรับผิดชอบ
ตำมบทบำทหน้ำที่
๔) จั ด การสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เ ป็นไปตามมาตรฐานสากล จำกั ดกำรใช้
สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีกำรลดและเลิกกำรใช้สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับ
กำรทำกำรเกษตรทุกประเภทเพื่อป้ องกันกำรปนเปื้อนของสำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบมำตรฐำนสำกล ได้แก่ กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับกำรทำ
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำใต้ดิน
แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำทะเล กำรชะล้ำงและตกค้ำงในดินรวมทั้งกำรฟุ้งกระจำยในอำกำศ โดยจะต้องเป็น
ควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ำย และผู้ใช้สำรเคมีในกำรควบคุมป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรเคมี
ดังกล่ำว และรับผิดชอบในกำรส่งเสริมควำมรู้และกำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย

-๑๖-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. คุณภำพน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดิน แหล่งน้ำ
ใต้ดินและแหล่งน้ำ
ทะเลมีคุณภำพ
เหมำะสมกับ
ประเภท
กำรใช้ประโยชน์
๒. คุณภำพอำกำศ
เสียง และควำม
สั่นสะเทือนอยู่
ระดับมำตรฐำน
ของประเทศไทย

ตัวชี้วัด

คุณภำพของน้ำในแหล่ง
น้ำผิวดิน แหล่งน้ำทะเล
และแหล่งน้ำใต้ดิน
อยู่ในเกณฑ์เหมำะสม
กับประเภทของกำรใช้
ประโยชน์ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้ำหมำยทั้งหมด)
คุณภำพอำกำศ เสียง
และควำมสั่นสะเทือน
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ประเทศไทย (ร้อยละ
ของพื้นที่เป้ำหมำย
ทั้งหมด)
๓. กำรจัดกำรขยะมูล ดัชนีประสิทธิภำพกำร
ฝอย มูลฝอยติดเชื้อ จัดกำรขยะ
ของเสียอันตรำย
สำรเคมีในภำค
กำรเกษตรและกำร
อุตสำหกรรมมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย
เป้ำหมำย

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
เป้ำหมำย

๐.๗๔

๐.๘๑

๐.๘๙

๐.๙๕

-๑๗-

๓.๕ แผนย่อยการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ที่มีควำม
เฉพำะตัว และกระแสกำรเปลี่ ย นแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ในสังคม อำทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร ที่อำจก่อให้เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบำยหรือ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบเดิมอำจไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล ดังนั้น ในกำรดำเนินงำน
ในอนำคตจึ ง จ ำเป็ น ต้ องมี ก ลไกเพื่อ เปิ ด โอกำสให้ เ กิ ด พื้ นที่ ท ดลองเชิง นวั ต กรรม นโยบำยและกฎหมำย
และทำให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบใหม่จะตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่และกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิผล อยู่บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนำเครื่องมือต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้เอื้อต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชำชนทุกภำคส่ วนให้ เป็น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมเพื่อรองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคตสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจ กำรตระหนั ก รู้ และกำรมี ส่ ว นร่ ว มด้ ำ นทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ร องรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล โดยสอดแทรกในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
๒) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบประชาธิ ปไตยสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ เพื่อเป็นกลไกในกำรป้องกันผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบสำหรับกำรรังสรรค์นโยบำยที่มุ่งสู่กำร
ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยที่มุ่งสู่กำรปฏิบัติได้และสอดคล้องกับ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำระบบยุติธรรมและระบบประชำธิปไตยด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเติบโตที่มี
คุณ ภำพในอนำคต กำรพัฒ นำควำมร่ว มมือ ในกำรบริห ำรจัด กำรทรัพยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ง แวดล้อ ม
และภัยพิบัติข้ำมพรมแดนกับประเทศอำเซียนและภูมิภำคอื่นที่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ โดยกำหนดและจัดโครงสร้ำงเพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญ โดยใช้ กลไกและเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เน้นกำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม
เพื่อจัดกำรประเด็นร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นอื่นทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
๔) พั ฒนาและด าเนิ น โครงการที่ ยกระดั บกระบวนทั ศ น์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล พัฒนำ
กลไกเพื่อรองรับกำรบริหำรจัดกำรประเด็นอุบัติใหม่ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และให้มีกำรจัด
กิจกรรมเชิงพื้นที่และ/หรือพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสร้ำงคุณลักษณะและคุณภำพชีวิตที่พึงประสงค์
ให้กลำยเป็นที่ยอมรับในวิถีชีวิตของประชำกรตำมบริบทของพื้น ที่นั้น ๆ สนับสนุนกำรกระจำยอำนำจและ
ส่งเสริมธรรมำภิบำลด้ำนกำรรักษำและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนเครือข่ำยในระดั บชุมชน
ที่ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ และภำคประชำสังคม รวมถึงสร้ำงกลไกและกระบวนกำร
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีธรรมำภิบำลเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์ที่ต้องกำรส่งเสริม
-๑๘-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีคุณลักษณะ
ดัชนีกำรตระหนักรู้
และพฤติกรรมที่พึง
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดี

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๒๐

*อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำตัวชี้วัด

-๑๙-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๒๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทัง้ ระบบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า
๑

ส่วนที่ ๑

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๒

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

๓

๒.๑

บทนำ

๓

๒.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ

๓

๒.๑.๒ ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

๓

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

๕

๒.๒
ส่วนที่ ๓

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้้า
ทั้งระบบ

๖

๓.๑

แผนย่อยกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ

๖

๓.๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๖

๓.๑.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๘

แผนย่ อยกำรเพิ่มผลิ ตภำพของน้ำทั้งระบบในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด
รู้คุณค่ำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล

๙

๓.๒.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๙

๓.๒.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๐

แผนย่อยกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ
ทั่วประเทศ

๑๑

๓.๓.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ

๑๑

๓.๓.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๒

๓.๒

๓.๓

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ทรัพยำกรน้ำเป็นทรัพยำกรที่มีควำมสำคัญสำหรับกำรดำรงชีพของมนุษย์ซึ่งถูกใช้เพื่อกิจกรรมต่ำง ๆ
ในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อกำรบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสำหกรรม รวมถึงเพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศ
ที่ผ่ำนมำภำพรวมควำมต้องกำรใช้น้ำในประเทศ มีจำนวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขณะที่ศักยภำพของ
กำรเข้ำถึงแหล่งน้ำของภำคส่วนต่ำง ๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังมี
ควำมต้องกำรใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอนำคตจำกกำรขยำยตัวของเมืองและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ โดยขำดกำรคำนึงถึง
ศักยภำพของลุ่มน้ำ และกำรใช้น้ำเพื่อกำรผลิตและอุปโภคอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะภำคกำรเกษตร
ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งในมิติเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำวะน้ำแล้งหรือน้ำท่วม
ยังขำดกลไกในกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและภำคีที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยจำนวนมำกต่อภำคกำรผลิตและประชำชน รวมถึงระบบนิเวศ
อย่ำงกว้ำงขวำง
จำกสถำนกำรณ์และเงื่อนไขกำรใช้น้ำดังกล่ำว ประเทศไทยจึงต้องให้ควำมสำคัญกับ กำรบริหำร
จัดกำรน้ำทั้งระบบ รวมทั้งกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน้ำของประเทศ
ดังนั้น แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ จึงมุ่งเน้นกำรกำหนดเป้ำหมำย
และแนวทำงพัฒนำระบบจัดกำรน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องกำรจัดกำรและกำรใช้น้ำ
ทุกภำคส่วน โดยมีแนวทำงพัฒนำประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้
๑) การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบ ด้วยกำรเพิ่มระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค
โดยเฉพำะในพื้นที่ชนบท โดยยกระดับระบบน้ำสะอำดและกำรดูแลระบบน้ำในชุมชนชนบท เพิ่มระดับควำม
มั่นคงด้ำนน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชำติ แม่น้ำคูคลอง ปรับปรุงคุณภำพน้ำ และพัฒนำ
พื้น ที่ริมล ำน้ ำหลั ก เพื่อยกระดับคุ ณภำพชีวิตและกำรท่องเที่ยว เพิ่มระดับกำรฟื้นตัวจำกพิบัติภัยด้ำนน้ำ
และลดควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติด้ำนน้ำเทียบจำกกรณีปกติ โดยกำรปรับปรุงระบบเตือนภั ย กำรปรับปรุง
มำตรกำรเชิงโครงสร้ำงและไม่ใช้โครงสร้ำง บรรเทำภัยพิบัติทำงน้ำแบบบูรณำกำร พัฒนำระบบน้ำชุมชน
เพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทำน (ร่วมกับยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง) ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จั ด กำรน้ ำเชิ ง ลุ่ ม น้ ำโดยจั ด กฎ ระเบี ย บ องค์ ก ร จั ด ท ำแผนกำรพั ฒ นำระบบน้ ำในพื้ น ที่ ส ำคั ญ พั ฒ นำ
และดำเนินกำรโครงกำรทั้งด้ำนจัดหำและควำมต้องกำร พัฒนำควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์และองค์ กร
ผู้ใช้น้ำ และกำรติดต่อพัฒนำโครงกำรระหว่ำงประเทศ
๒) การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำในเขตเมืองด้วยกำรใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในกำรออกแบบระบบน้ำเพื่อเพิ่ มประสิทธิภ ำพกำรบริหำรจัดกำรน้ำ และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เพื่อกำรวำงแผน ติดตำมและประเมินผลเพิ่มระดับควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยบูรณำกำร
กำรพัฒนำระบบประปำเมือง ระบบน้ำแบบบูรณำกำรและครบวงจร ในพื้นที่ พัฒนำเกษตร อุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว และเพิ่มผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ ๑๐ เท่ำ (จำกค่ำเฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยส่งเสริมกำรใช้น้ำซ้ำ
ปรับโครงสร้ำงกำรใช้น้ำ (ร่วมกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน)

-๑-

๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ
ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติทั่ว ประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและกำรป้องกันตลิ่งและฝำยชะลอน้ำ
มีกำรวำงแผนกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบนพื้นฐำนของกำรรักษำสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกกำรมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรกำรจัดกำรอนุรักษ์และพัฒนำแม่น้ำ คู คลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ มีโครงข่ำยกำรสัญจรทำงน้ำ
ที่ส ะดวก ปลอดภัย ประหยั ดและมีป ระสิ ทธิ ภ ำพ ส่ งเสริม สนับสนุนให้ ประชำชน องค์กรเอกชน เอกชน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักต่อคุณค่ำและควำมสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
๒.๑ บทน้า
กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้งระบบ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำของประเทศ โดยดำเนินกำรในกรอบลุ่มน้ำเป็นระบบ หลำยมิติ หลำยภำคส่วน เพื่อให้เกิด
ควำมสมดุลทั้งในด้ำนกำรจัดหำ กำรใช้ และกำรอนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำ ได้แก่ จัดกำรน้ำเพื่อชุมชน
ชนบท จั ดกำรน้ ำเพื่อสิ่ งแวดล้ อม จั ดระบบกำรจัดกำรน้ำในภำวะวิกฤติ ลดกำรเกิดน้ำท่ว มและภัยพิบั ติ
ทำงกำรเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทำน และจัดกำรบริหำรน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่ำงมีธรรมำภิบำล เพิ่มผลิตภำพ
ของน้ำทั้งระบบในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล
อนุรั กษ์ ฟื้น ฟู แม่น้ำล ำคลองและแหล่ งน้ำธรรมชำติทั่ว ประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งระบำยน้ำ เก็บกักน้ำ
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ ป้องกันตลิ่งและฝำยชะลอน้ำ รวมทั้งเพื่อรักษำสมดุลนิเวศ เป็นต้น
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข
๒.๒ บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ
๒.๔ กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อม
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง

-๓-

๔.๒.๔ กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทำงบกและทำงทะเล
๔.๓ กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ
๔.๓.๓ กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติและกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมให้มี
ประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๓ สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสำรำญทำงน้ำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้ครอบคลุมแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศ
๔.๕ พัฒนำควำมมั่นคงน้ำ พลังงำนและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๑ มีกำรพั ฒ นำกำรจัด กำรน้ำเชิ งลุ่ ม น้ำทั้ง ระบบเพื่อเพิ่ม ควำมมั่ นคงด้ำ นน้ ำ
ของประเทศ
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภำพของน้ำทั้งระบบ ในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสำกล

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑. ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ดัชนีควำมมั่นคง
ของประเทศเพิ่มขึ้น
ของประเทศ
ด้ำนน้ำของประเทศ
(ระดับ/คะแนน)
ระดับ ๒
(๖๐ คะแนน)
๒. ผลิตภำพของน้ำทั้งระบบ ระดับควำมมั่นคง และ/หรือ
ตำมแต่ละด้ำน
เพิ่มขึ้น ในกำรใช้น้ำ
ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ (บำท/ และเพิ่ม ๓ เท่ำจำก
อย่ำงประหยัดและสร้ำง ลูกบำศก์เมตร)
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบันปี
มูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ำ
๒๕๖๑
๓. แม่น้ำลำคลองและ
สัดส่วนของแม่น้ำลำคลอง
ร้อยละ ๒๐
แหล่งน้ำธรรมชำติได้รับ และแหล่งน้ำธรรมชำติ
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ำผิดกฎหมำย
สภำพให้มีระบบนิเวศที่ดี (ร้อยละของแม่น้ำ
ลำคลองและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ทั้งประเทศ)

-๕-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ดัชนีควำมมั่นคง
ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ ด้ำนน้ำของประเทศ
ระดับ ๓
ระดับ ๓
(๗๐ คะแนน)
(๗๕ คะแนน)
ตำมแต่ละด้ำน
ตำมแต่ละด้ำน
และเพิ่ม ๕ เท่ำจำก และเพิ่ม ๗ เท่ำจำก
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ
ระดับ ๔
(๘๐ คะแนน)
ตำมแต่ละด้ำน
และเพิ่ม ๑๐ เท่ำจำก
ค่ำเฉลี่ยปัจจุบัน
ปี ๒๕๖๑
ร้อยละ ๙๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
แผนแม่บทนี้มุ่งเน้นพัฒนำระบบจัดกำรน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องกำร
จัดกำรและกำรใช้น้ำทุกภำคส่ ว น ดูแลภัยพิบัติจำกน้ำทั้งระบบ ทั้งนี้ ในกำรดำเนินกำรจะต้องสร้ำงควำม
เชื่อมโยง ควำมสัมพันธ์และบูรณำกำรแบบหลำยมิติและหลำยภำคส่วน โดยคำนึงถึงทั้งด้ำนควำมต้องกำร
และกำรจั ด หำ ควำมแปรปรวนของสภำพภู มิ อ ำกำศ เพื่ อ เพิ่ ม ควำมมั่ น คงด้ ำ นน้ ำ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภำพ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ

๓.๑ แผนย่ อยการพัฒนาการจั ดการน้้ าเชิ งลุ่ มน้้าทั้ งระบบเพื่ อเพิ่ มความมั่ นคงด้ านน้้ าของ
ประเทศ
กำรจัดกำรน้ำเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงจะดำเนินกำรในกรอบลุ่มน้ำและเป็นระบบเพื่อให้เกิดควำมสมดุล
ทั้ ง ด้ ำ นกำรจั ด หำ กำรใช้ และกำรอนุ รั ก ษ์ โดยมี แ นวทำงกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ชุ ม ชน เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
กำรจั ด กำรในภำวะวิ ก ฤติ และกำรบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งมี ธ รรมำภิบ ำล ซึ่ งจะต้อ งพั ฒ นำ ยกระดั บ ระบบ
กำรจัดกำรให้ทันสมัย มีคุณภำพ โดยใช้เทคโนโลยี กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และทุนทำงสังคมในแต่ละพื้นที่
เข้ำช่วย และตำมยุคของกำรพัฒนำของประเทศและโลก ดังนี้
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดการน้้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนำกำรจัดกำรน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำของประเทศ โดยจัดให้มีน้ ำสะอำดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมำณ คุณภำพ และรำคำ
ที่เข้ำ ถึงได้ มีร ะบบกำรจั ดกำรน้ ำชุมชนที่เหมำะสมกับกำรพัฒ นำในมิ ติเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม
อย่ำงยั่งยืน (KD11 ตำมเกณฑ์ของ ADB: ควำมมั่นคงด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค)
๒) จัดการน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชำติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบำดำล กำรระบำยน้ำจำกเมืองชำยฝั่ง ให้มีปริมำณและคุณภำพน้ำ
และใช้ประโยชน์ได้ตำมเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ำ และจัดทำแผนและดำเนินกำรป้องกัน ฟื้นฟู รักษำ ร่วมกับแผน
รักษำเขตต้นน้ำ และกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษำสภำพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชำติ (รวมลำน้ำ) ตำมพื้นที่
ที่กำหนด ตำมควำมส ำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ล ะลุ่ มน้ำ โดย (๑) มีกำรควบคุมปริมำณน้ำ กำรดูแล
คุ ณ ภำพน้ ำในล ำน้ ำ (๒) กำรจั ดหำโครงสร้ ำ งพื้ นฐำน และ (๓) ก ำหนดกติ กำดู แ ลสิ่ งแวดล้ อ มที่ จ ำเป็ น
เพื่อกำรจัดกำร (เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย กำรดูแลสำรเคมีภำคเกษตร กำรสูญเสียพื้นที่ป่ำ คุณภำพน้ำน่ำนน้ำ)
(KD42 ตำม ADB และให้สอดคล้องกับแผนย่อยจัดกำรมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสำรเคมีในภำค
เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลในเรื่องกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ/คุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเล)

1
2

Key Dimension 1 ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ตำมเกณฑ์ของธนำคำรพัฒนำเอเชีย (Asia Development Bank : ADB
Key Dimension 4 ควำมมั่นคงด้ำนน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ตำมเกณฑ์ของธนำคำรพัฒนำเอเชีย (Asia Development Bank : ADB
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๓) จัดระบบการจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบกำรจัดกำรพิบัติภัยจำกน้ำในภำวะวิกฤติ
(รวมภัยจำกน้ำท่วม ลมพำยุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พำยุคลื่น (storm surge) และน้ำท่วมพื้นที่ติดทะเล
(coastal floods) ให้สำมำรถลดควำมสูญเสียและควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติที่เกิดจำกน้ำตำมหลักวิชำกำร
ให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้สำมำรถฟื้นตัวได้ในเวลำอันสั้น โดยแบ่งตำมลักษณะ
ของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้ำ
๔) จัดการบริหารน้้าเชิงลุ่มน้้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (๑) จัดกำรให้มีกำรจัดหำ
และใช้น้ำที่สมดุล ทันสมั ย ทันกำรณ์ และสร้ำงควำมเป็นธรรม ใช้มำตรกำรทั้งทำงโครงสร้ำ ง กฎระเบียบ
กำรวำงองค์กรกำรจัดกำร กำรจัดหำและใช้น้ำที่ ได้สมดุล (๒) มีระบบและกลไกกำรจัดสรรน้ำ กำรกำหนด
โควตำน้ำที่จำเป็นและเป็นธรรม เพื่อกำรยกระดับผลิตภำพกำรใช้น้ำให้เทียบเท่ำระดับสำกล (๓) กำรพัฒนำ
รู ป แบบเพื่อยกระดับ กำรจั ดกำรน้ ำในพื้น ที่ และลุ่ มน้ำ (ที่เ ชื่อมโยงกำรตลำด กำรผลิ ต พลั ง งำนของเสี ย
ตำมแนวคิ ด circular economy) และกำรผั น น้ำในพื้ นที่ ที่ มีค วำมส ำคั ญ (๔) กำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม
ทำงบุคลำกร สังคม สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรพัฒนำเครื่องมือกำรจัดกำร (๕) กำรหำทุนจำกแหล่งต่ำง ๆ
(๖) กำรดำเนินกำรเพื่อสร้ำงสมดุล สร้ำงวินัยของประชำชนในกำรใช้น้ำและกำรอนุรักษ์อย่ำงรู้คุณค่ำ พร้ อมทั้ง
มีกำรแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ สำรสนเทศกับนำนำชำติ (๗) กำรดำเนินกำรร่ว มใช้น้ำกับแม่น้ำระหว่ำง
ประเทศ โดยพิจำรณำและดำเนินกำรโครงกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงกับประเด็น ควำมมั่นคงอื่น กำรพัฒนำ
ด้ำนอื่นร่วมกับระดับสำกล และ (๘) กำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำ
พร้อมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิตและบริกำร และรองรับ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต
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๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นจำกระดับ ๓
ให้เป็นระดับ ๔
(สูงสุดที่ระดับ ๕)

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภค
(ระดับ)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภค
อยู่ในระดับ ๓.๒๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภค
อุปโภคบริโภค
อยู่ในระดับ ๓.๕
อยู่ในระดับ ๓.๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
อุปโภคบริโภค
อยู่ในระดับ ๔

ดัชนีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
(ระดับ)

ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ๒.๕

ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ๓

ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ๓.๕

ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับ ๔

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
๓.๐

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
๓.๕

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
๔.๐

กำรรับมือกับพิบัติภัย
ด้ำนน้ำอยู่ในระดับ
๔.๐

ระดับธรรมำภิบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๗๐
คะแนน

ระดับธรรมำภิบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๗๕
คะแนน

ระดับธรรมำภิบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐
คะแนน

ระดับธรรมำภิบำล
ไม่น้อยกว่ำ ๘๐
คะแนน

ตัวชี้วัด

๒. ระดับกำรรับมือกับ
ดัชนีกำรรับมือกับพิบัติภัย
พิบัติภัยด้ำนน้ำเพิ่มขึ้น ด้ำนน้ำ
(ระดับ)
๓. ยกระดับธรรมำภิบำล ดัชนีธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ ในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
เพิ่มขึ้นจำกปัจจุบัน
(ระดับ)
๖๔ คะแนน ให้เป็น
๘๐ คะแนน
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๓.๒ แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
กำรจัดกำรน้ำในเขตเมือง นอกจำกจะพิจำรณำในกรอบปริมำณ คุณภำพแล้ว จำต้องพิจำรณำผลิตภำพ
ของกำรใช้น้ำให้เหมำะสมกับทรัพยำกรน้ำที่มีอยู่จำกัดของแต่ละพื้นที่ โดยจะต้องรองรับต่อควำมต้องกำรใช้น้ำ
ที่มำกขึ้นจำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ สังคมของเมืองในอนำคต กำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรพัฒนำ ต้องคำนึงถึง
กำรเพิ่ม ผลิ ตภำพของน้ ำทั้ง ระบบ โดยกำรจัด หำและใช้น้ ำอย่ ำงประหยัด รู้ คุณ ค่ำ กำรลดควำมสู ญเสี ย
และสร้ ำงมูล ค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น้ ำ ให้ ทัดเทียมกับระดับสำกล ทั้งเพื่อตอบสนองกำรเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมในอนำคต (ทั้งภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม บริกำรและพลังงำน) ดังนี้
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดการน้้าในเขตเมือง จัดให้มีน้ำเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อกำรอยู่อำศัย
กำรพำณิ ช ย์ แ ละบริ ก ำร พร้ อ มระบบจั ด กำรน้ ำในเขตเมื อ ง มี ร ะบบแผนผั ง น้ ำ ระบบกระจำยน้ ำดี
ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบำยน้ำ คุณภำพในทำงน้ำ สำหรั บภำคบริกำรในเขตเมือง
รวมถึ ง น้ ำส ำหรั บ ผู้ มี ร ำยได้ ต่ ำในชุ ม ชนเมื อ งให้ เ พี ย งพอต่ อ ควำมต้ อ งกำรทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม ำณและคุ ณ ภำพ
โดย (๑) พัฒนำระบบน้ำในเมืองที่มีควำมเชื่อมโยง มีแหล่งน้ำสำรอง ทบทวนและจัดทำแผนตำมควำมสำคัญ
ของแต่ละพื้นที่ โดยใช้น้ำจำกหลำยแหล่ง กำรใช้น้ำซ้ำในพื้นที่วิกฤติ และ (๒) สร้ำงระบบระบำยน้ำ ระบบกัก
เก็บน้ำในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้ำ (sponge city) (KD3 ตำมเกณฑ์ ADB)
๒) จั ด การน้้ า เพื่ อ การพั ฒ นา จั ด ให้ มี น้ ำอย่ ำ งเพี ย งพอส ำหรั บ กำรพั ฒ นำเกษตร
และอุตสำหกรรมตำมแผนกำรเติบโตแบบสีเขียว กำรท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงำน พร้อมมีระบบดูแลน้ำ
ภำยในพื้นที่สำหรับผู้ใช้น้ำในนิคมเกษตร อุตสำหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทำน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่
เศรษฐกิจ พิเศษ แหล่ งท่องเที่ย ว เกษตรพลั งงำน เกษตรเพิ่มมู ล ค่ำและเป็นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้ อม โดย (๑)
ทบทวนระบบน้ำตำมกำรปรับโครงสร้ำงเกษตร และอุตสำหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้ำงกำรใช้น้ำ
(๓) กำหนดสัดส่วนกำรใช้น้ำในแต่ละภำคส่วน (KD2 ตำมเกณฑ์ ADB) (๔) มีระบบกำรขออนุญำตใช้น้ำ
โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ ควำมสำคัญ และผลิตภำพกำรใช้น้ำ และ (๕) กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิตและบริกำร และรองรับกำรเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต
๓) เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้า โดยกำรใช้น้ำอย่ำงมีคุณค่ำ กำรใช้น้ำซ้ำ กำรนำน้ำกลับมำ
ใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งและกำรใช้น้ำทุกภำคส่วน พร้อมเพิ่มกำรเก็บกักน้ำในพื้นที่
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๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น
๒. ระดับควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำเพื่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
๓. ผลิตภำพจำกกำร
ใช้น้ำเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
อยู่ในระดับ ๑.๕
อยู่ในระดับ ๒
อยู่ในระดับ ๓
อยู่ในระดับ ๔
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
ควำมมั่นคงด้ำนน้ำ
เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับ ๔.๒
อยู่ในระดับ ๔.๔
อยู่ในระดับ ๔.๘
อยู่ในระดับ ๕.๐

ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำในเขตเมือง
(ระดับ)
ดัชนีควำมมั่นคง
ด้ำนน้ำเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ
(ระดับ)
ผลิตภำพจำกกำรใช้น้ำ เพิ่ม ๓ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย เพิ่ม ๕ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย
(บำท/ลูกบำศก์เมตร) ปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

-๑๐-

เพิ่ม ๗ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย เพิ่ม ๑๐ เท่ำจำกค่ำเฉลี่ย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓ แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติทั่วประเทศ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสำรวจ
พิสูจน์แนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ กำรทำแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ำแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติและรับฟัง
ควำมคิ ดเห็ น และกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชนทุก ภำคส่ ว น กำรอนุรั กษ์ ฟื้นฟู และพั ฒ นำแม่ น้ำ ล ำคลอง
และแหล่ งน้ ำธรรมชำติ ในทุก มิติ เช่ น ด้ ำนกำรระบำยน้ำ เก็ บกัก น้ำ กำรจั ดกำรคุณ ภำพน้ำ ขยะวั ช พื ช
สิ่งกีดขวำงทำงน้ำ กำรบำรุงรักษำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ สุนทรียภำพทำงธรรมชำติ
ระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นต้น ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรเชิงพื้นที่ ตลอดจนมีกำร
จัดทำข้อกำหนดในกำรออกแบบทั้งเชิงภูมิสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง
และแหล่งน้ำธรรมชำติ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ
ให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยสำรวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่ง
น้ำธรรมชำติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติ
๒) จัด การ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้า ล้า คลอง และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ โดยทำแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำงและอำคำรที่รุกล้ำแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติและรับฟัง
ควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน
๓) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาแม่ น้ า ล้ า คลอง และแหล่ ง น้้ า ธรรมชาติ ในทุ ก มิ ติ
เช่น ด้านการระบายน้้า เก็บกักน้้า การจัดการคุณภาพน้้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้้า การบ้ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้้า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็น ต้ น โดยศึกษำปัญหำและผลกระทบทุกมิติของแม่น้ำล ำคลองและแหล่ งน้ำ
ธรรมชำติ รณรงค์สร้ำงควำมรู้และปลูกจิตสำนึกผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน จัดทำแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ
ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชำติอย่ำงบูรณำกำร และมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือควบคุมกำรปล่อยน้ำเสียออกสู่
แหล่งน้ำที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งกำหนดมำตรกำรและกฎระเบียบจัดกำรขยะในแม่น้ำ ลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ รวมทั้งจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ เพื่อประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนมีควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำร
ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชำติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วม
ในกำรกำจัดวัชพืชอย่ ำงเป็น ระบบในเชิงพำณิช ย์โ ดยกำรวิจัยและพัฒ นำเครื่องมือส ำหรับแม่น้ำ ล ำคลอง
และแหล่ งน้ ำธรรมชำติ และสำรวจและรื้ อถอนสิ่ งก่อสร้ำงเก่ำ ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งำนแล้ ว ในแม่น้ำ
ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชำติ เช่น ฝำยเก่ำ อำคำรชลศำสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนกำจัดสิ่งกีดขวำง
ที่เป็นโครงสร้ำงชั่วครำวหรือวัสดุต่ำง ๆ ที่อยู่ใต้สะพำนข้ำมแม่น้ำลำคลอง เช่น นั่งร้ำน เศษวัสดุก่อสร้ำง
และสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ๆ
๔) จั ด ท้ า ข้ อ ก้ า หนดในการออกแบบทั้ ง เชิ ง ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกำหนดกรอบในกำร
จัดทำข้อกำหนดในกำรออกแบบ และตั้งคณะทำงำนประกอบด้วยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำบันกำรศึกษำและ
สมำคมวิชำชีพ เพื่อจัดทำข้อกำหนดในกำรออกแบบในแต่ละด้ำน

-๑๑-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แม่น้ำลำคลองและ
แหล่งน้ำธรรมชำติ
ทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภำพที่ดี
มีคุณภำพได้มำตรฐำน
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนพื้นที่ลำคลอง
ที่ได้รับกำรฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
สัดส่วนพื้นที่ลำน้ำ
ที่ได้รับกำรฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)
สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำและ
แหล่งน้ำที่ได้รับกำรฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้ำหมำย)

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน
(นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชน
ขนำดใหญ่) ริมแม่น้ำ
ลำคลอง และแหล่งน้ำ
ธรรมชำติ (ร้อยละของพื้นที่
เป้ำหมำย)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
คลองสำยหลักในเขต คลองสำยหลักในเขต
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
คลองส่วนที่เหลือ
ควำมสำเร็จร้อยละ ๕๐
ส่วนที่เหลือ
ควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐
ควำมสำเร็จร้อยละ ๗๕
ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕ ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕ ลำน้ำสำยหลักใน ๒๕
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๒๐
- พื้นที่ชุ่มน้ำ Ramsar - ลำน้ำสำขำใน ๒๐
ลำน้ำสำขำใน ๒๕
Site ควำมสำเร็จ
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ลุ่มน้ำ ควำมสำเร็จ
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕๐
- แหล่งน้ำธรรมชำติ
- พื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
ที่มีพื้นที่ผิวน้ำเกิน
ควำมสำคัญระดับชำติ
ควำมสำเร็จร้อยละ ๙๐ ๑,๐๐๐ ไร่ ควำมสำเร็จ
ร้อยละ ๙๐
ควำมสำเร็จร้อยละ
ควำมสำเร็จร้อยละ
๕๐
๙๐

-๑๒-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

๓

๒.๑ บทนา

๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๔

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๖

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

๗

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน

๗

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๘

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๙

๓.๒ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง

๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๐

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๒

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ

๑๓

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๓

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๕

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

๑๖

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๖

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๘

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

๑๙

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๙

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เป็ น ทั้ ง เป้ า หมายและเครื่ อ งมื อ กลไก
ในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถดาเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้น
พัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ให้ มีความทันสมัย ภาครัฐ มี ขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีส มรรถนะสู ง
ตอบสนองปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนและสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ประเทศไทย ๔.๐ ที่ ส ามารถก้ า วทั น
ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”
ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การข้า งต้น แผนแม่ บทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฉบั บ นี้จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ
กับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า ประชาชน
ชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐร้อยละ ๘๔ ซึ่งพิจารณาจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่มปัจจัย
ที่เกี่ย วข้อ งกับ การให้ บ ริ การของภาครั ฐ เพื่อให้ ส ามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนได้อย่ างแท้จริ ง
และครอบคลุม และเพื่อให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสามารถ
สะท้อนได้จากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับของ UN ที่กาหนดให้ประเทศไทยจะต้องได้รับการจัด
อันดับให้อยู่ใน ๑ ใน ๑๐ ของโลก ภายในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ปรับปรุงดีขึ้นจากอันดับ ๗๓ จาก ๑๙๓
ประเทศทั่วโลกในปี ๒๕๖๑
เพื่ อ ให้ เ ป้ า หมายข้ า งต้ น เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาบริการดิจิทัล ดาเนินการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน
และผู้รับ บริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้
ไม่มีข้อจากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ประกอบไปด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่
๑) การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ได้อย่ างรวดเร็ ว โปร่ งใส ให้ เป็ น ภาครั ฐ ของประชาชน เพื่อ ประชาชน ซึ่ งจะทาให้ เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทั ล
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน
๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย

-๑-

๓) การปรับสมดุลภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล
สามารถเข้ า มาแบ่ ง เบาภาระในการแก้ ไ ขและตอบสนองความต้ อ งการของตั ว เองในพื้ น ที่ ส่ ง ผลให้ ภ าครั ฐ
มีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน
๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้
เอกชน ประชาชน เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารภาครั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการแข่ ง ขั น และประโยชน์ ใ นการใช้ ชี วิ ต
ให้วิธีการทางานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ เน้ น การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ เ ป็ น คนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก และเป็ นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทางานรับใช้ประเทศชาติและ
ประชาชน

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๒.๑ บทนา
ภาครัฐของไทยกาลังเผชิญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว
รุนแรง และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภายในองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
บริ ก ารสาธารณะ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริก ารประชาชนให้ เป็ นรูป แบบดิ จิทั ล อย่ างสมบูร ณ์ มี การปฏิรู ป
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่
จาเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการ และพัฒนาความสามารถ
ในการแข่ งขัน ของประเทศให้ ส ามารถแข่งขัน ในระดับสากลได้ หน่ว ยงานภาครัฐ จาเป็น ต้องทางานในเชิงรุ ก
และจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่เน้นการมองภาพกว้างและมองไกลในทุกมิติ ดังนั้น หน่วยงาน
รั ฐ ต้ อ งร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมการทางานที่ใ ห้ ความส าคั ญกับการใช้ ข้อมูล การวิ เคราะห์ ส าหรับการกาหนดนโยบาย
การบริ การประชาชน และการบริ ห ารจั ดการภายใน รวมทั้งต้ องสามารถแข่งขัน กับภาคส่ ว นอื่น โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน มีความสามารถในการดึงดูดและรักษาผู้ มีความรู้ความสามารถ สาหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่มี
ผลกระทบสู ง ต่ อชี วิต ประชาชน อัน จะน ามาสู่ ภ าครั ฐ ที่ มีค วามโปร่ งใส ตรวจสอบได้แ ละสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป
กลไกของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกประเด็น เพื่อบูรณาการ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่มีการเชื่อมโยงการ
ทางานทุกระดับให้สอดรับกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องบูรณาการกัน
อย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน มีการประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นในสังคม ระบบการเงินการคลังของประเทศจะต้อง
สนั บสนุ นการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่วน
และมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมิน
ผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุล
ในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ในการติดตาม
ประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ

-๓-

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่ม ขีด ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพั ฒ นา การพึ่ งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๕ สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย
ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครั ฐ ที่ ยึ ดประชาชนเป็น ศูนย์ กลาง ตอบสนองความต้อ งการ และให้ บริ การอย่า ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
-๔-

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๓ ส่ ง เสริ ม การกระจายอานาจและสนั บสนุ นบทบาทชุม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

-๕-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. บริการของรัฐมี
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ การให้บริการของภาครัฐ
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
๒. ภาครัฐมีการดาเนินการที่มี ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพ ด้วยการนา ในการจัดลาดับขององค์การ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
สหประชาชาติ
ประยุกต์ใช้

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูงสุด ที่มีการพัฒนาสูงสุด ที่มีการพัฒนาสูงสุด ที่มีการพัฒนาสูงสุด
๖๐ อันดับแรก
๕๐ อันดับแรก
๔๐ อันดับแรก
๓๐ อันดับแรก

-๖-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ภาครั ฐ ให้ มีความทัน สมัย ทัน ความเปลี่ ย นแปลงของโลกาภิวัตน์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชนและสามารถแก้ ไขปัญหาที่มี อยู่ อย่ างเป็ นล าดั บขั้ นตอน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ผ่านการกาหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค และท้องถิ่น เพื่อให้การทางานร่วมกัน
ในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้าซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มดาเนินการ ระหว่างการดาเนินการ
และหลั ง การด าเนิ น การ ทั้ งในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ และผลสั ม ฤทธิ์ ระดั บ โครงการ โดยระบบงบประมาณ
และระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งในมิติภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ โดยบุคลากรภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน
โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการทางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจ
ในการที่ จะร่ วมกั นพลิ กโฉมประเทศไปสู่ เป้ าหมายที่ พึ งประสงค์ โดยในแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
เป้ า หมายส าคั ญ ของการบริ ก ารภาครั ฐ คื อ ภาครั ฐ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบั ติห น้ าที่ มีร ะบบการบริห ารจั ดการที่ทันสมัย มีประสิ ทธิภ าพ มีความโปร่งใส ให้ การบริห ารราชการ
แผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ดาเนินการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ
เพื่อให้ ป ระชาชนและผู้รั บ บริ การทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย
ช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอ
หรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็น
รูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่ อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิม
และสร้ างบริ การใหม่ ที่ เ ป็ น พลวั ต สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละขั บ เคลื่ อ นโดยความต้ อ งการ
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ

-๗-

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนารูปแบบบริ การภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
ผู้ ป ระกอบการ และภาคธุร กิ จ โดยภาครั ฐ จัดสรรรู ปแบบบริก ารให้ มีความสะดวก มี การเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอานวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๒) พัฒนาการให้บริ การภาครั ฐผ่า นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใ ช้ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด” เป็น “การให้บริการ
ที่ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ
ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ เป็นการทางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาค
ธุ ร กิ จ และผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และเปิ ด โอกาสให้ เ สนอความเห็ น ต่ อ การด าเนิ น งานของภาครั ฐ ได้ อ ย่ า งสะดวก
ทันสถานการณ์

-๘-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน สัดส่วนความสาเร็จของ
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
กระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
(ทั้งหมด ๒,๑๘๐
ทุกกระบวนงาน
กระบวนงานแบ่งเป็น
(๕,๓๖๐)
กระบวนงานใน
ระบบอานวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบ
ครบวงจร ๓๐๐
กระบวนงาน
และกระบวนงาน
อื่น ๆ ๑,๘๘๐
กระบวนงาน)

-๙-

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
ภาครั ฐ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการจั ด สรรบริ ก ารและประโยชน์ ส าธารณะเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
และการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลังจึงถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้ภาครัฐ
ดาเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
บริ หารและจั ดการการเงินการคลั งได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ หน่ว ยงานภาครัฐ ใช้จ่ายในจานวนที่เหมาะสม
อย่ างโปร่ งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่ ว นอื่น ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐ ได้ทุกขั้นตอน
และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ดาเนินกรอบ
นโยบายการเงิน และการคลัง ที่โ ปร่ งใส ยื ดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒ นาเครื่องมือทาง
นโยบายใหม่ ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบท
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชาระเงินหลักของประเทศ
๒) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีดกันทางการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแล
เสถีย รภาพระบบการเงิน ในภาพรวมได้ อย่ างครอบคลุ ม รวมถึง การเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพการจัด เก็ บรายได้
แผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษี
และการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือสาคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
๔) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี ให้มี
โครงสร้างในด้านการจัดเก็บที่ มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน มีวิธีการที่ทาให้ประชาชนสามารถ
เข้ า ใจและตระหนั ก ถึ งระบบภาษี ไ ด้ อ ย่ างง่ าย ให้ มาตรการภาษี เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการลดความเหลื่ อ มล้ า
ลดการสะสมความมั่งคั่งที่กระจุกตัว อาทิ การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ที่มีผลประโยชน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
-๑๐-

๕) ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้ง ในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลทั้ ง ก่ อ นเริ่ ม โครงการ ระหว่ า งด าเนิ น การ และหลั ง การด าเนิ น งาน เป็ น การติ ด ตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนาไปสู่การปรับ
แนวทาง การดาเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ
เป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

-๑๑-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

แผนงาน/โครงการ
ร้อยละ ๕๐ ของ
ร้อยละ ๗๕ ของ
โครงการทั้งหมดที่
ภายใต้ ๑๕ ประเด็น
โครงการที่ได้รับ
โครงการที่ได้รับ
ได้รับงบประมาณมี
เร่งด่วนของแผนแม่บท
งบประมาณมี
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ

-๑๒-

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
ภาครั ฐ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการจั ด ท าและให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ส่ ง ผลให้ ภ าครั ฐ มี ข นาดใหญ่
และขยายตัว มีอัตรากาลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจาและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น
อย่ างมาก เมื่อ เปรี ย บเทีย บกั บ งบประมาณการลงทุนของประเทศ ซึ่ งแผนแม่บ ทภายใต้ ยุทธศาสตร์ช าติ
ประเด็ น การบริ ก ารประชาชนและประสิ ทธิ ภ าพภาครัฐ มีจุ ด เน้ น ส าคั ญประการหนึ่ งในการปรั บ สมดุ ล
ให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับ
หรื อ การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง ในปั จจุ บั นภาคส่ วนอื่ นได้ มี ขี ดความสามารถในการจั ดท าบริ การสาธารณะได้ อย่ าง
มีประสิ ทธิภาพและสามารถแข่ งขันกับภาครั ฐได้ รวมทั้งมีทางเลื อกในการส่ งมอบบริการให้ กับประชาชน
หลายรูป แบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐ ในปัจจุบันให้ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม หรือภาค
ประชาชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐเป็นผู้ดาเนินการแทน
การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้าง
บทบาทของภาคส่วนอื่นในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย มีทางเลือก
ที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อตอบโจทย์ที่ว่า
ประชาชนคือหัวใจสาคัญของการบริการสาธารณะ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ
ที่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรับสมดุล
ภาครั ฐ จึ ง เป็ น แนวทางส าคั ญ ที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ ทั้ ง ในด้ า นการปรั บ ขนาดของภาครั ฐ
และโครงสร้ า งให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ ด้ า นการก ากั บ ดู แ ล การให้ บ ริ ก ารในกิ จ กรรมสาธารณะต่ า ง ๆ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยส่งเสริมประชาชนให้ได้
มีส่ ว นร่ ว ม และมี การกระจายอ านาจการบริห ารจั ด การให้ ชุม ชน ท้ องถิ่น ดาเนิ นการสร้ างความเข้ มแข็ ง
และมีส มรรถนะสู งและมีธ รรมาภิ บ าล โดยคานึงถึ งบทบาทในเชิง พื้นที่ รูป แบบการให้ บริก ารสาธารณะ
และปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการดาเนินงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การบริ ก ารสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่ว น
การพัฒ นาในการดาเนิ น ภารกิจ ที่ส าคัญระหว่า งการบริห ารราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค ส่ ว นท้องถิ่ น
และการสนั บ สนุ น ให้ ภาคีการพัฒ นาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่ว ม
ด าเนิ น การในบริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะต่ า ง ๆ โดยจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบความซ้ าซ้ อ น
การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกาหนดภารกิจ
หลักที่ให้ภาครัฐดาเนินการ อาทิ การกาหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกาหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ
ที่สาคัญ สามารถตรวจสอบการทางานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การกากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การกากั บการให้ บริ การสาธารณะให้ เป็ นไปตามมาตรฐานและมี การคานึ งถึ งความมั่ นคงของมนุษย์ และรั ฐ
และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่ วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ
และการทางานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ
ในการร่ ว มด าเนิ น ภารกิ จ ของภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง บทบาทและกลไกภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น และอ านวย
-๑๓-

ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้ ง การก าหนดกฎระเบี ย บที่ ไ ม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๒) ส่งเสริมบทบาทองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ส มรรถนะสู ง สามารถบริ ห ารจั ด การตนเองได้
มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระ
ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบ
ภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ กาลังบุคลากร และองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นทีท่ ั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคีอื่น ๆ ที่คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และ
ทุกเพศสภาวะ

-๑๔-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ระดับความสาเร็จการเปิดให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามาดาเนินการ
บริการสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

ค่าคะแนนการประเมิน
ร้อยละของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่
นาแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด (LQM)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐

-๑๕-

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
เป็ น เงื่อนไขส าคัญในการพัฒ นาประเทศให้ ก้าวสู่ การเป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ ว ในอนาคต ความก้าวหน้ า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่
ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเป็ น เลิ ศ ซึ่ ง นวั ต กรรม เทคโนโลยี ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ และระบบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการแบบดิ จิ ทั ล
และสอดคล้ อ งกั บ ไทยแลนด์ ๔.๐ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการ
ของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการ
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทางานภายในองค์กร โดยนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์
มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยนาภาคส่วนต่าง ๆ
เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพัฒ นาบริ ก ารของประชาชน เพื่อ ประชาชน และการท าให้ ภ าครั ฐ เป็ น ฐาน
การต่อยอดการสร้างคุณค่าของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ด้านดิจิทัล เพื่อให้ พร้อมรับ กับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
นวั ตกรรมการบริ การและพัฒ นาการบริ ห ารจั ดการภาครัฐ ที่ ขับ เคลื่ อนโดยความต้ อ งการของประชาชน
และผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการ
และการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาให้มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
การให้บริ การ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทางานและข้อมูล ระหว่างองค์กร
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
มุ่งผลสั มฤทธิ์ มีความโปร่ งใส ยื ดหยุ่ น และคล่ องตัว สูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบ
การทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่ วน
สามารถเข้ า ถึ ง แบ่ ง ปั น และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ ง น าองค์ ค วามรู้ ในแบบ
สหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็น
-๑๖-

องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ
ระบบการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง วางกฎระเบี ย บได้ เ องอย่ า งเหมาะสมตามสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เน้นทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ ความเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้
ยังมีความเป็นสานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทางาน
ในเชิงรุก สามารถนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน

-๑๗-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว

ระดับ Digital
Government
Maturity Model
(Gartner)

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

สัดส่วนของ
หน่วยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์
อย่างสูงตาม
เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

-๑๘-

หมาย
เหตุ
ตาม
รูปแบบ
ปี พ.ศ.
๒๕๖๑

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุ ค ลากรภาครั ฐ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการพั ฒ นาประเทศ
ให้ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดและให้อานาจไว้
เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้ งความรู้ ความสามารถ
กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสาเร็จ ภาครัฐจาเป็นต้องทบทวน
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบ กลไก และวิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในปั จ จุ บั น ตลอดจนออกแบบและปรั บ ปรุ ง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพั ฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นา มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงาน
ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมือ อาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ
แห่ งวิ ชาชีพโดยไม่เลื อกปฏิบั ติอย่ างไม่เป็ นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงาน
และเพื่ อ ส่ ว นรวม เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแก่ ป ระชาชนอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครั ฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้กาลั งคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกาลังคน
ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน
ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่าง
คล่องตัว
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
อย่า งแท้ จ ริ ง โดยการสรรหาและคัดเลื อกบุค คลที่มีค วามรู้ความสามารถ มี คุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึ ก
สาธารณะ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถสนองความต้ อ งการในการปฏิ บั ติ ง าน
มีความก้าวหน้ าในอาชีพ สามารถจูงใจให้ คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ โดยมี การประเมินผลและเลื่ อนระดับ
ตาแหน่ งของบุคลากรภาครัฐ ตามผลสั มฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน
การแทรกแซงและการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ โดยมิ ช อบ การสร้ า งความก้ า วหน้ า ให้ กั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียน
ได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มี
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการ
บริ หารงานในภาครั ฐ ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
มี ม าตรฐาน เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ภาระงาน โดยปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารก าหนดและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
และสิ ทธิ ป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ มี ม าตรฐาน เหมาะสมกั บ ลั กษณะงานและภารกิ จ รวมถึ งสามารถ
-๑๙-

เทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทางานเพื่อให้
บริการประชาชนและอานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด
ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางาน
ร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสานึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต
ปฏิบั ติงานตามหลักการและหลั กวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง
คานึ งถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่ วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้อง
บุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
๔) สร้ า งผู้ น าทางยุทธศาสตร์ ใ นหน่วยงานภาครั ฐทุ กระดั บอย่า งต่อเนื่องและเป็ น ระบบ
เพื่อให้ผู้นาและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนาหน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการบริ ห ารงานเพื่อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม เป็ น ทั้ ง ผู้ น าทางความรู้ แ ละความคิ ด ผลั ก ดั น ภารกิ จ น าการ
เปลี่ ย นแปลง พั ฒ นานโยบายและยุ ทธศาสตร์ เป็น แบบอย่า งที่ดี ต่ อผู้ ร่ ว มงานและต่ อสั ง คม เพื่ อ รองรับ การ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะยาว โดยต้ อ งได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการทางความคิ ด ให้ ต นเอง
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่ จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ทาให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

-๒๐-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค่ า นิ ย ม
ในการทางานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิ ตส านึ ก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทา
ผิดกฎหมายลดลง

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ลดลง
ร้อยละ ๓๐

ลดลง
ร้อยละ ๔๐

ลดลง
ร้อยละ ๕๐

-๒๑-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓

๒.๑ บทนา

๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๔

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๑ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕
๖
๖

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๗

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๙

๓.๒ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๐

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคล
และประโยชน์ ส่ วนรวมของบุ คลากรภาครั ฐให้ เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ ทุกภาคส่ วนตื่นตั ว
ละอายต่อการทุจ ริตประพฤติมิช อบทุกรู ป แบบ มีส่ ว นร่ว มต่อต้านการทุจริต จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี ๒๕๘๐
สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะทวี ค วามรุ น แรงและซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริ ต ที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
มีการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยยังจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ที่ถูกจัดให้อยู่ในลาดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ ภ าครั ฐ มี ความโปร่ งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ผ่ านการพั ฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริ ตในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ล ะ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ที่ มุ่ ง การพั ฒ นาคนและการพั ฒ นาระบบ
ในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง
และหล่อหลอมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ทั้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป เน้ น การสร้ า งวั ฒ นธรรม
และพฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมี ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้าที่
การงาน พร้อมกับสร้างจิตสานึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง
-๑-

ผู้แจ้งเบาะแส กลุ่มนักการเมือง ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกากับจริยธรรมภายในพรรค
การเมืองอย่างเข้มข้น
ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ และมาตรการเพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
และปิดโอกาสในการกระทาการทุจริต ทาให้การทุจริตคอร์รัปชั่นทาได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบ
และลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพิ่มโทษให้หนัก และการตัดสิน
คดีที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อให้การกระทาการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการดาเนินการ
ตามแนวทางของแผนย่ อ ยการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบมี เ ป้ า หมายส าคั ญ ๒ ประการ คื อ
ประชาชนคนไทยมีวัฒ นธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงาน
และคดีของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง โดยมีโครงการสาคัญที่ทุกหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น คื อ โครงการปลู ก ฝั ง วิ ธี คิ ด สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีส่วนร่วม
๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไก
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดาเนินการทางคดี
การยึ ด/อายั ดทรั พย์ สิ น ของผู้ กระทาความผิ ด การตัดสิ นลงโทษผู้ กระทาความผิ ด ทั้งทางวินัยและอาญา
ให้ มี ค วามรวดเร็ ว การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้ อมู ล ที่ส นับ สนุน การป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ซึ่ งรวมถึ ง
การเชื่อมโยงระบบข้อมูล เรื่องร้ องเรี ยนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒ นาและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลที่เกี่ย วข้อง การตรวจสอบทรั พย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ว ยงาน/องค์กรต่อต้าน
การทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ การดาเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการ
บรรลุเป้าหมายสาคัญ คือ การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการ
สาคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๑

บทนา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทาขึ้นภายใต้
ความจาเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกัน
สร้างเครื่องมือ กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมี
รูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์
ปัญหาการทุจริตที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ
โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทาให้ รัฐ และประเทศชาติ ได้รับความเสี ยหาย
อย่ า งร้ ายแรง จากการสู ญเสี ย งบประมาณแผ่ น ดิน ไปกั บการทุ จริ ต ที่อ าจมีความยากและซับ ซ้อ นต่อ การ
ตรวจสอบของหน่ ว ยงานที่ทาหน้ าที่ในการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริต การแก้ไขปัญหาการทุจริ ต
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การจั ดทาแผนแม่บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ช าติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ได้ ยึ ดแนวทางการพัฒนาตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบในการจัดทา โดยแผนแม่บทฯ มี ๒ แนว
ทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”
โดยการสร้ างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อ ให้ การดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ มี ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การลดจานวน
คดี ทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ (๒) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ งเน้ น การเสริ มสร้ า ง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้าน
ของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุง มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ในระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดาเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้
ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก

-๓-

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมี บ ทบาทด้ า นความมั่ น คงเป็ น ที่ ชื่ น ชมและได้ รั บ การยอมรั บ โดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๔ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งกลไกที่ ส ามารถป้ อ งกั น และขจั ด สาเหตุ ข อง
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่า ง ๆ ในสั งคมร่ว มมือ กันในการป้อ งกัน การทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

อยู่ในอันดับ ๑ ใน
๕๔ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
๕๐ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน
๔๓ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
๕๗ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน
๓๒ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
๖๒ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน
๒๐ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า
๗๓ คะแนน

-๕-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่ วนร่วมในการสอดส่ อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนด
แผนย่อยไว้ ๒ แผน คือ

๓.๑ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า นั้ น ตั้ ง อยู่ บ นแนวคิ ด พื้ น ฐานว่ า ประชาชนและสั ง คมจะตื่ น ตั ว ต่ อ การทุ จ ริ ต
ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้าน
การทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสั งคมว่าการทุจริตถือเป็ นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให้ เกิดความเสียหาย
ต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่
กระทาการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผล
ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คมส่ ว นรวมด้ ว ย และจะเกิ ด การรวมกลุ่ ม กั น ทางสั ง คมเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะ
การลงโทษทางสังคมต่อการกระทา รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตาม
เจตจ านงทางการเมื อ งมากขึ้ น เป็ น แรงกดดั น ให้ รั ฐ บาลต้ อ งบริ ห ารประเทศอย่ า งสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใส
โดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ส ามารถเป็น ช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไก
การตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ในอนาคต ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า การทุ จ ริ ต น่ า จะทวี ค วามรุ น แรง ซั บ ซ้ อ น และยาก
แก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตทีย่ ากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้ องกันการทุจ ริตยิ่งทวีความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิด
-๖-

ความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ มีความเข้มแข็ง
และมีประสิ ทธิภาพในทุกหน่ วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วม
ตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่
เกี่ ยวข้ องเพื่ อเป็ น การสร้ างภู มิ คุ้ มกั นต่ อปั ญหาการทุ จริ ตและสร้ างพลั งร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ต
และประพฤติ มิ ชอบ พร้ อมทั้ ง สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อต้ า นการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบของบุ คลากรภาครั ฐ
และกาหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดาเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว เป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝั ง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิ ย มสุ จ ริ ตในระดับ ชุมชนเพื่อน าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์ส าธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริต ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น
สามารถทาหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุ จริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติ กรรมที่ ส่ อไปในทางทุ จริ ต โดยการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการอย่ างเปิ ดเผย โปร่ งใส ถู กต้ อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม ความซื่อสัต ย์สุจริ ต เห็น แก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้ บริห ารประเทศ/
ท้องถิ่น/ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบ
แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ ว
ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองเพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง

-๗-

๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัต ของการทุจริต
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ดาเนินโครงการ
๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบั ติที่ ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
โดยการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ที่ มีก ารก าหนดกฎเกณฑ์ กติก า กระบวนการ ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่ว ยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่ งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจั ดซื้อ
จัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
การตื่น ตัว และเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่ว มเฝ้ าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่ น
ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับ
ผู้ให้เบาะแส

-๘-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑. ประชาชนมีวัฒนธรรม ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทย
ร้อยละ ๕๐
และพฤติกรรมซื่อสัตย์ มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต
สุจริต
ร้อยละของประชาชนที่มี
ร้อยละ ๕๐
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
ร้อยละ ๘๐
เกณฑ์การประเมิน ITA
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)
๒. คดีทุจริตและประพฤติ จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
ลดลงร้อยละ ๑๐
มิชอบลดลง
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียน
ลดลงร้อยละ ๑๐
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐที่ถูกชี้มูลว่า ลดลงร้อยละ ๑๐
กระทาการทุจริต
จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ ลดลงร้อยละ ๒๕
ดารงตาแหน่งทางการเมือง

-๙-

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ร้อยละ ๖๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๗๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๘๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๑๐๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ ๘๐

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๗๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๗๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

ลดลงร้อยละ ๙๐

๓.๒ แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุ เ ป้ า หมาย ประเทศไทยปลอดการทุจ ริ ต และประพฤติมิ ช อบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริ ตจะต้องมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย
และการดาเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทาให้
ผู้กระทาความผิดได้รับการดาเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยการปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทั ลมาใช้ในกระบวนการทางาน
ด้านการปราบปรามการทุจริ ตให้ ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึง การพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือน
ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น รวมทั้ ง บู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่า ง ๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ
ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทา
ความผิ ดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็ นไปอย่ างรวดเร็ วเห็นผล มีประสิทธิภ าพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพัฒ นาระบบและกลไกที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การสื บ สวนปราบปรามเพื่อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการด าเนิน การ
กับทรัพย์สินหรือผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตาม
ทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
๓) พัฒ นาการจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยการจั ด ท าระบบ
ฐานข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี ก ารทุ จ ริ ต และผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงานได้ศึกษาและมีความสมรรถนะและความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สหวิทยาการของเจ้ าหน้ าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ
ทีเ่ ป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การดาเนินคดีทุจริตมี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
กระบวนการดาเนินคดี
ทุจริตที่จาเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
กาหนด
จานวนคดีอาญาที่
หน่วยงาน
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้อง
กลับ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ไม่เกินร้อยละ ๒๕

ไม่เกินร้อยละ ๒๐

ไม่เกินร้อยละ ๑๕

ไม่เกินร้อยละ ๑๐

ไม่เกินร้อยละ ๔
ไม่เกินร้อยละ ๓
ไม่เกินร้อยละ ๒
ไม่เกินร้อยละ ๑
ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง

-๑๑-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒๒) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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๑

๒
๒

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๕
๓.๑ แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย

๕

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๕

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๗

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๙

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้
กฎหมายเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดทาขึ้น เพื่อ เป็นกลไกสาคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้
กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน และมี กระบวนการยุ ติธ รรมที่เคารพสิ ทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านบรรลุ
ความส าเร็ จ ในการสร้ า งสั งคมไทยให้ เ ป็ น สั งคมที่เ ป็น ธรรม ลดความเหลื่ อมล้ าในทุก มิติ และเป็ นไปเ พื่ อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการมีกฎหมายจานวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และการนากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ทาให้เกิดปัญหาในการ
ดาเนินงานของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ขาดความ
โปร่งใส อันเกิดจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่สามารถดาเนินการอย่างสอดประสานกัน ได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพ ขาดความเป็น ธรรม และเลือกปฏิบัติ อัน สามารถสะท้อนได้จากดัช นีนิติธ รรม จัดทาโดย
World Justice Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย ๐.๕ และลาดับที่ ๗๑
จาก ๑๑๓ ประเทศ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาใน
ทุกมิตอิ ย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และไม่เลือกปฏิบัติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับ สนุ นให้เกิด ความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จาเป็น
และสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทาง
กฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ว นร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุกล าดับ ชั้นให้ เชื่ อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนากฎหมายไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะนากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้าและ
ความไม่เท่าเทียม
๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เป็ น ธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้
ด าเนิ นงานสอดประสานกั นอย่ างเป็ นองคาพยพเพื่ อให้ สามารถจั ดการกั บข้ อขั ดแย้ ง กรณี พิ พาทได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
-๑-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒.๑ บทนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศภายใต้ส ถานการณ์ของการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ ยนผ่ านของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จากการเป็ น แค่เครื่ องมือในการปกครองไปสู่ การเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒ นาประเทศที่มีพลวัต เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ รวมถึงการมุ่งนากฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหาร
จัดการให้ กระบวนการยุ ติธ รรมเกิดผลสั มฤทธิ์ตามเป้าหมาย สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
และสังคมเป็นธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังกล่าว กาหนดให้กฎหมายและ
กระบวนการยุ ติธ รรมเป็น กลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อานาจรัฐ
อีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
และไม่เลื อ กปฏิบั ติ โดยมีแนวทางการพัฒ นาที่ ให้ ค วามส าคัญ กับ การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนเป็น กลไก
ในการขั บ เคลื่ อ นและสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงขนานใหญ่ มุ่ ง เน้ น การน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
ทั่วถึง
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๓ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

-๒-

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารรราชการแผ่นดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหมายที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ ที่
เหมาะสม
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิ ป ไตย เคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ พึ ง ได้ รั บ การปฏิ บั ติ
อย่างเท่าเทียม
๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการค้นหาความจริง
๔.๘.๓ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ทางแพ่ ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

-๓-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ ดัชนีนิติธรรม
ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ (คะแนน/อันดับ)
จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม
๒. การอานวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค
โปร่ งใส เป็ น ธรรม ทั่ว ถึ ง
และปราศจากการเลื อ ก
ปฏิบัติ

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
คะแนนของ ๔ ปัจจัย
จากทั้งหมด ๘ ปัจจัย
๑. การจากัดอานาจ
รัฐ
๒. รัฐบาลโปร่งใส
๓. สิทธิขั้นพื้นฐาน
๔. ความเป็นระเบียบ
และความมั่นคง
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๕

-๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
คะแนนในทุกปัจจัย
คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๕
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๕

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
คะแนนทุกปัจจัยไม่ต่า
กว่า ๐.๘๗ และอยู่ใน
๑๐ อันดับแรก
ของโลก

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
กฎหมายเป็นเครื่องมือจัด ระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย ปัจจุบันถือได้ว่าการทาให้
กฎหมายเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และดาเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่ มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้ง ส่ ง เสริ มให้ เกิด การพัฒ นาประเทศในระยะยาวให้ ทุกภาคส่ ว นได้รับ ประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นากฎหมาย การบั ง คั บ ใช้ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เพื่ อ มุ่ ง ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย
ที่มีอยู่ ทุกล าดับ ชั้น ของกฎหมาย แก้ไขปรั บปรุง กฎหมายให้ ทันสมัย ยกเลิ กกฎหมายที่ มีเนื้อหาไม่จาเป็ น
หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ให้ เอื้ อต่ อการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ ในการพั ฒ นาประเทศ เพื่อ รองรั บ
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิ ภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุ ตสาหกรรม
บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๒) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลาดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนา
ประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ
๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในกระบวนการบั ง คับ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ง ใส ไม่ เลื อกปฏิ บัติ และเป็น ธรรม
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทาผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม

-๕-

๔) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหา
เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

-๖-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพั ฒนาภาครั ฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่ งให้ ประชาชน
ในวงกว้ างได้ รั บประโยชน์
จากการพั ฒ นาประเทศ
โดยทั่วถึง

ตัวชี้วัด
สัดส่ว นของกฎหมายที่
ได้รับการทบทวนแก้ไข
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ / ห รื อ
ยกเลิ ก ให้มีเนื้อหาที่ไม่
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
พัฒนาประเทศ
ร้อยละจานวนคดี/เรื่อง
ร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย ว กั บ
การไม่ รั บ ความเป็ น
ธรรมจากกฎหมาย

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมายทั้งหมด

-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐
กฎหมายทั้งหมด
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

-

-๗-

คดีทเี่ กี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างแรงงานที่ไม่
เป็นธรรม และการ
ผูกขาดทางการค้า
ลดลงร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

คดีทเี่ กี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างแรงงานที่ไม่
เป็นธรรม และการ
ผูกขาดทางการค้า
ลดลงร้อยละ ๗๕

เป้าหมาย
๒ . ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ล ะ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เป็นธรรม

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากฎหมาย

ตัวชี้วัด
สัดส่วนการนา
เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ต่อจานวนกฎหมาย
ระยะเวลาที่ลดลงใน
กระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมาย

ระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการบังคับ
ใช้กฎหมาย

ร้อยละ ๗๕ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๕๐

จานวน/ระดับของ
มาตรการ/กลไก
ที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมกันในการทบทวน
ความจาเป็น เหมาะสม
และผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมาย
กฎหมาย

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมาย

ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมายได้ บังคับใช้กฎหมายได้ บังคับใช้กฎหมายได้ บังคับใช้กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๕๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๗๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๕

-๘-

ร้อยละ ๘๕ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๗ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
การอ านวยความยุ ติ ธ รรมเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศ ในการบริ ห าร
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศจึ ง ต้ อ งมุ่ ง สู่ ก ารเสริ ม สร้ า งสั ง คมนิ ติ ธ รรมด้ ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพและเอื้อ ให้ ทุกภาคส่ ว นได้รับความเป็นธรรมอย่ างเสมอภาค ปราศจากการเลื อกปฏิบั ติ
โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม
โดยในแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม มีจุดเน้น
ให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง กระบวนการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่ อ ประชาชนโดยเสมอภาค
มีค วามเป็ น กลาง น่ า เชื่อ ถื อ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม เป็ น มื อ อาชี พ มีค วามเป็ น ธรรม และ
ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ประชาชนเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ โ ดยสะดวก มุ่ ง ให้ เ กิ ด การสร้ า ง มาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้า
และสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
กับ ประโยชน์ ส าธารณะ การอานวยความยุติธ รรมมีป ระสิ ทธิภ าพและเป็ นไปอย่า งเสมอภาค หน่ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพ
และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รั บการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง
เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจาก
การแทรกแซงหรื อ ครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริห ารงานบุ ค คลในกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งโปร่ ง ใส
เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง
๒) ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ทางแพ่ ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ร่ วมกัน ในการอานวยความยุติธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามคาพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
บนพื้ น ฐานแห่ งการไว้ ว างใจซึ่ งกั น และกั น รวมทั้ ง การสร้ า งเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพและผลงาน
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน
๓) เสริ มสร้ างพลวั ต ความหลากหลาย บู รณาการด้ านกระบวนการยุ ติ ธรรมด้ วยการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน และการสร้ า งความเสมอภาคในการอานวยความยุ ติธ รรมด้ว ยการคุ้ มครอง
ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้ เ ข้ า ถึ ง ความเป็ น ธรรม การพั ฒ นารู ป แบบ
ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย

-๙-

และกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ กับ ประชาชน การพั ฒ นากลไกคุ้มครองสิ ทธิ และเสรีภ าพประชาชนผู้ ได้รั บ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริ มสร้ างความโปร่ งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็นช่องทาง
ให้ป ระชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
๕) กาหนดให้ การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธ รรมต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ และจัดให้ มีบริการ
ทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ป ระชาชนได้รับบริการในการพิสู จน์ข้ อเท็จจริงอย่างมีทางเลื อก อานวย
ความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว
๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความโปร่งใสในการใช้อานาจกับประชาชนและ
การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๗) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปิดโอกาส
ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การอานวยความยุติธรรม
มีความโปร่งใส สะดวก
รวดเร็ว
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
ร้อยละ ๗๕ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จานวนขั้นตอนในการ จานวนขั้นตอนที่สาคัญ จานวนขั้นตอนที่สาคัญ จานวนขั้นตอนทั้งหมด
จานวนขั้นตอน
อานวยความยุติธรรมที่
ทั้งหมด
ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความโปร่งใส ความ
สะดวกและรวดเร็ว
ประเภทและระดับของ
ร้อยละ ๑๐๐
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
มาตรการ
(มาตรการ
ร้อยละ ๕๐ (มาตรการ (มาตรการทีส่ าคัญ
(มาตรการที่รัฐ
ทีร่ ัฐกาหนดขึ้นเพื่อ
เพื่อคุ้มครองหรือ
สาคัญ
ที่รัฐกาหนดขึ้น
กาหนดขึ้น
ความเสมอภาค
อานวยความสะดวก
ที่รัฐกาหนดขึ้น
เพื่อขจัดการ
เพื่อขจัดอุปสรรค
ในกระบวนการ
ให้แก่เด็ก สตรี
เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติ
หรือส่งเสริม
ยุติธรรม
ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ
เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
ให้บุคคลสามารถใช้
ผู้ด้อยโอกาส
โดยไม่เป็นธรรม
ในการอานวยความ
สิทธิหรือเสรีภาพ
ในกระบวนการ
ในกระบวนการ
ยุติธรรม)
ในกระบวนการ
ยุติธรรม)
ยุติธรรม)
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น)
ตัวชี้วัด

-๑๑-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒๓) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
๑
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๓
๒.๑ บทนา
๓
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๔
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๖
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ๗
๓.๑ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
๗
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๗
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๘
๓.๒ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
๙
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๙
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๐
๓.๓ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
๑๑
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑๑
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๒
๓.๔ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
๑๓
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑๓
๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๔
๓.๕ แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๑๕
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑๕
๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๗

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การวิจัย และพัฒ นานวัตกรรมเป็ น ปั จจัยสนั บสนุน ที่ส าคัญ ในการดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ช าติ
ในด้ านต่ า ง ๆ อาทิ ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขั น ด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง คั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและ
สะสมองค์ค วามรู้ ในด้ านเป้ าหมายต่าง ๆ ให้ มี ความทั นสมัยตลอดเวลา และพั ฒ นาประเทศจากประเทศ
ที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
โดยในปี ๒๕๖๑ สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ ๔๒ ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้าน
การวิจั ย พั ฒ นา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีว ภาพและสิ่ งแวดล้ อม สภาพแวดล้ อมและ
กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญ เช่น การกาหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการ
ของประชาชนกลุ่ ม ต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิ ตและบริการ หรือปัญ หาของสั งคม การบูรณาการ
หน่วยงานด้านการวิจัย พัฒ นา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นต้น
ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี แ ผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เรื่ อ งการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
โดยกาหนดเป้ าหมายให้ ป ระเทศไทยมีค วามสามารถในการแข่งขัน ด้ านโครงสร้างพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี
และด้านโครงสร้างพื้น ฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่ มสู งขึ้น และมีมูล ค่าการลงทุนวิจัยและพั ฒ นา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ที่ส าคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบั น การจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูล ค่าการลงทุนวิจัย พัฒ นา
และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ การดาเนิน การวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมของ
ประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับ ภาคการผลิ ต
และบริ ก าร แก้ ไ ขปั ญ หาของสั ง คม พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภ าครั ฐ รวมทั้ ง รั ก ษาและฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มของประเทศ ตลอดจนมุ่ งเน้น การบู รณาการหน่ ว ยงานด้าน การวิจั ย
และพั ฒ นานวั ต กรรม การบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ พื้ นฐานต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ประกอบด้วย
๑) ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้ น การวิจั ย พัฒ นาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนมีบทบาทนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ตลอดจนการพั ฒ นามาตรฐาน คุ ณ ภาพ และการบริก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ตามข้ อ ตกลง
ระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
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๒) ด้ า นสังคม มุ่งเน้ น การวิจั ย พัฒ นาและนวัตกรรมที่ เป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่ อนสั งคมไทย
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นใน
ยุ คดิจิ ทัล การเข้าสู่ สั งคมสู งวัย การพั ฒ นาแรงงานทักษะสู งและเฉพาะทาง การยกระดั บแรงงานทั กษะต่ า
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้ เข้ากับการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
๓) ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความอุ ด มสมบู รณ์ และความหลากหลายทางชี ว ภาพของทรัพ ยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ ง
การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
๔) ด้านองค์ความรู้พื้น ฐาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้
การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทาง
สังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
๕) ด้ า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการวิจั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาปั จจั ย สนั บ สนุ น
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรม ระบบบริห ารจัดการ
งานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึก ษา และภาคเอกชน
รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
๒.๑ บทนา
การวิจัย และพัฒ นานวัตกรรมเป็ น ปั จจัยสนั บสนุน ที่ส าคัญ ในการดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ช าติ
ในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยพั ฒ นาการเกษตรสร้ า งมู ล ค่ า และ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอก
ถิ่นกาเนิด ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการวิจัยและพัฒ นา
ที่มุ่งเน้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคม
บนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถานการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๑ ปรากฏดังนี้ สถาบันการ
จัดการนานาชาติ (IMD) ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยีอยู่อันดับที่ ๓๖ จาก ๖๓
ประเทศ ซึ่งมีอัน ดับ คงที่จากปี ๒๕๖๐ ขณะที่อันดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ ๔๒
ซึ่งปรั บ ดีขึ้ น ๖ อั น ดั บ จากปี ๒๕๖๐ และเมื่ อ ปี ๒๕๖๐ มี การลงทุ น ด้ านวิจั ย และพั ฒ นา นวัต กรรมรวม
ประมาณ ๑๕๕,๑๔๓ ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ประมาณร้ อ ยละ ๑ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
โดยมีสั ดส่ วนการลงทุน วิ จั ย และพั ฒ นาของภาคเอกชนต่ อภาครัฐ อยู่ที่ ประมาณ ๘๐ ต่อ ๒๐ นอกจากนี้
ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญ เช่น การกาหนดโจทย์การวิจัย
ที่ตอบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสังคม
การบู รณาการหน่ วยงานด้านการวิจั ย พัฒ นา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
รวมทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ให้ พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่

-๔-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๒ การสร้ างเส้ น ทางอาชี พ สภาพแวดล้ อ มการท างาน และระบบสนั บ สนุ น
ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๓ ภาครั ฐ มีข นาดเล็ กลง เหมาะสมกั บภารกิจ ส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนและทุ ก ภาคส่ ว น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

-๕-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ความสามารถในการ
แข่งขันด้าน
โครงสร้างฐานทาง
เทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๒. มูลค่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

การจัดอันดับโดย
สภาเศรษฐกิจโลกและ
สถาบันการจัดการ
นานาชาติ

สัดส่วนมูลค่าการ
ลงทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
๑ ใน ๓๐
๑ ใน ๓๐

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๑ ใน ๓๐

ร้อยละ ๑.๕

ร้อยละ ๑.๗

-๖-

ร้อยละ ๑.๙

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๑ ใน ๓๐

ร้อยละ ๒.๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การขับ เคลื่อนการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมของประเทศ จะมุ่งเน้น การดาเนินการใน ๕ แผนย่อย
ซึ่งแบ่งกลุ่มตามผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน และด้านปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
มุ่ งเน้ น การวิจั ย และพั ฒ นานวัต กรรมที่ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการของประเทศ ยกระดั บ ผลิ ต ภาพ
การผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ ทดสอบที่เป็น
ที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทย
ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒ นาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พั ฒ นา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และความหลากหลาย
ของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกร
ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีว ภาพ และภู มิปัญ ญาท้ องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่ สาคัญ อาทิ
การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
๒) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห่ งอนาคต โดยการส่ งเสริ มการวิ จั ย พั ฒ นา และประยุ กต์ ใช้
นวั ตกรรมในภาคอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ ได้ แก่ อุตสาหกรรมชี วภาพ อุ ตสาหกรรมความมั่ นคง
อุ ต สาหกรรมพลั งงาน อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และอุ ต สาหกรรมอาหาร ยา
และเครื่องสาอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ
พลังงาน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่
๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
อย่ างยั่ งยื น และการบริ การขนส่ งและโลจิ ส ติก ส์ เพื่ อยกระดั บการให้ บ ริก าร เพิ่ มทั กษะของบุ คลากรไทย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแล
ผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยา การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

-๗-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการ
วิจัยและนวัตกรรมส่งผล
ให้เกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
๒. วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการที่สร้างมูลค่า
เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
จานวนวิสาหกิจที่มี
นวัตกรรมที่มีสัดส่วนของ
รายได้จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมด
เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
จากปีฐาน

-๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น ๒ เท่า
จากปีฐาน

เพิ่มขึ้น ๓ เท่า
จากปีฐาน

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้น ๕ เท่า
จากปีฐาน

๓.๒ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
เน้นประเด็นสาคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึง
บริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารของรั ฐ การเตรี ย มความพร้ อ มของประชาชนไทยเพื่ อ รองรั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์
ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง
การยกระดับ แรงงานทักษะต่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก
วัยเรีย น วัย แรงงาน วัยสู งอายุ ) การตระหนักถึงพหุ ปัญ ญาของมนุษย์ที่ห ลากหลาย เพื่ อให้ ประชาชนไทย
มีทักษะความรู้ และเป็ น กาลั งในการพั ฒ นาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคั ญ อาทิ โภชนาการและ
สุ ข ภาวะในช่ ว งปฐมวัย การปลู ก ฝั งความเป็ น คนดี วินั ย และจิ ต สาธารณะในวัย เรีย น การพั ฒ นาทั ก ษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร
และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
๒) สร้ างความเสมอภาคทางสั งคม โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และประยุ ก ต์ ใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึง
บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐาน และเพิ่ ม ความเสมอภาคในกระบวนการยุ ติ ธ รรม โดยมี ป ระเด็ น การวิ จั ย ที่ ส าคั ญ
อาทิ การจั ด การที่ ดิ น ท ากิ น ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพของรั ฐ การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชน
และกระจายอานาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุ กต์ใช้น วัตกรรมในการพัฒ นาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ มีความทั นสมั ย ตอบสนองความ
ต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ รัฐบาล
ดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม*
(ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ในการยกระดับคุณภาพ
ทางสังคมจาก
ผลการวิจัยฯ)

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
-*

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
-*
-*

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
-*

๓.๓ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
เน้นประเด็นสาคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เป็ นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการอนุ รักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล
เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
โดยมี ป ระเด็ น การวิ จั ย ที่ ส าคั ญ อาทิ พั น ธุ์ พื ช และสั ต ว์ ป่ า เฉพาะถิ่ น หายาก แหล่ ง ก าเนิ ด ของพั น ธุ์ ไม้
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมง
ทะเล สินแร่
๒) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวั ต กรรมในการเตรี ย มความพร้ อมและรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศของโลก
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ
๓) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีป ระเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การผลิ ตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้าเสีย และของเสียอันตราย
การนาของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
๔) พัฒนาการบริหารจัดการน้า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การน้ า เพื่ อ ให้ เพี ย งพอต่ อ การอุ ป โภค บริ โภค รวมทั้ ง ใช้ ในภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้าชุมชน
และเกษตร
๕) พัฒนาการจั ดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา
และประยุ ก ต์ ใช้ น วั ต กรรมในการพั ฒ นา และถ่ ายทอดเทคโนโลยี ด้ านพลั งงานหมุ น เวี ยนและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการนามาใช้เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น

-๑๑-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การประยุกต์ใช้ความรู้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่ม
มูลค่าของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ
ต่อสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
จัดทาฐานข้อมูลและมี สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
ข้อมูลปีฐาน เกี่ยวกับ
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๒ เท่า
เพิ่มขึ้น ๓ เท่า
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจฐาน
ขีวภาพ

-๑๒-

๓.๔ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
เน้ น การวิจั ย ที่ ส ร้างองค์ความรู้ พื้น ฐานเพื่ อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่ การประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
เพื่ อ ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยตรง ผ่ า นการสร้ า งและพั ฒ นาเทคโนโลยี ฐ าน
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานและเทคโนโลยี ฐ าน โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศั กยภาพสูง รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสั งคม โดยมี ป ระเด็ น การวิ จั ย ที่ ส าคั ญ อาทิ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี วั ส ดุ นาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีดิจิทัล
๒) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางสั งคมและความเป็ น มนุ ษ ย์ โดยการส่ งเสริ ม การวิจั ย
พัฒ นา และประยุกต์ใช้ นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรม
ของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสานึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม
๓) พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการโดยการส่ งเสริม การวิ จัย พั ฒ นา และประยุก ต์ ใช้
นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา
รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการ
วิจั ย ที่ ส าคัญ อาทิ วิท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ วิศวกรรม วิท ยาศาสตร์ข้ อมู ล วิท ยาศาสตร์ชีว ภาพ ประสาท
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ ๔

-๑๓-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง ๔
ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย

ตัวชี้วัด
อันดับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ
นาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
อันดับ ๑ ใน ๒๐
ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย

-๑๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
อันดับ ๑ ใน ๑๕
อันดับ ๑ ใน ๑๐
ของประเทศที่
ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย
ก้าวหน้าในเอเชีย

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
อันดับ ๑ ใน ๕
ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย

๓.๕ แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เน้ น การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น อาทิ โครงสร้างพื้ น ฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวกด้ านการวิจั ย
และพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา
มาตรการแรงจู ง ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนลงทุ น วิ จั ย และนวั ต กรรม การเพิ่ ม จ านวนบุ ค ลากรวิ จั ย
และนวั ต กรรมในภาครั ฐ ภาคการศึ ก ษา และภาคเอกชน รวมทั้ ง การพั ฒ นามาตรฐาน ระบบคุ ณ ภาพ
และการวิเคราะห์ทดสอบ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ
โดยให้ มี หน่ วยงานเท่ าที่ จ าเป็ น มี บทบาทหน้าที่ ที่ ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การทาวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์
และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จาเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดั บชาติและนานาชาติ
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัด
ต่างๆ เพื่อทางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการ
รับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถทาหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทาง
วิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อทาหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
๓) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศและสอดรั บ กับ ความจาเป็ นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถส่งมอบสิ นค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อกาหนด อันจะทาให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก
๔) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี
ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ย วชาญกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ได้ อย่ างคล่ องตั ว รวมทั้ งใช้กลไกความร่วมมือ กับ ต่างประเทศ และสร้างมาตรการจู งใจผู้ เชี่ ยวชาญ
ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศเพื่ อ ร่ ว มกั น วิจั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี ชั้น แนวหน้ า ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดรั บ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัย
ตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

-๑๕-

๕) การเพิ่ ม จ านวนและคุ ณ ภาพบุ ค ลากรวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ ผลิ ต (เชิ ง ปริ ม าณ)
และพั ฒ นาศั ก ยภาพ (เชิ ง คุ ณ ภาพ) ของบุ ค ลากรวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๖) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกาหนด มาตรการหลักเกณฑ์
ในการดาเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัย
ในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความ ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย
มาตรฐานผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการประเมิ น ข้ อ เสนอการวิ จั ย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจั ย และผลงาน
ทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์ สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัย
และแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสาหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย

-๑๖-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. จานวนโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น
๒. สัดส่วนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตราจานวนโครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จาเป็นต่อการพัฒนา
เพิ่มขึ้นประเทศ
สัดส่วนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐ

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐

๗๐:๓๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕๐

๗๕:๒๕

-๑๗-

๘๐:๒๐

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
ร้อยละ ๘๐

๘๐:๒๐

