


 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ซึ่งได้บัญญัติให้กำรจัดท�ำ กำรก�ำหนด 
เป้ำหมำย ระยะเวลำท่ีจะบรรลเุป้ำหมำย และสำระท่ีพงึมใีนยทุธศำสตร์ชำตใิห้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตั ิกำรจัดท�ำ
ยทุธศำสตร์ชำต ิพ.ศ. 2560

 รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ ประจ�ำปี 2563 เป็นกำรจัดท�ำตำมมำตรำ 22  
ของพระรำชบัญญตักิำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำต ิพ.ศ. 2560 ทีก่�ำหนดให้ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชำติ ในฐำนะส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์
ชำติ มีอ�ำนำจหน้ำท่ีหลักในกำรรับผิดชอบให้มีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ และกำรจัดท�ำ
รำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติของหน่วยงำนของรัฐทุกปี เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์และ
ประมวลผลกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ  
คณะรฐัมนตร ีหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัในฝ่ำยนติิบญัญตั ิฝ่ำตลุำกำร องค์กรอสิระ หรอืองค์กรอัยกำร และรฐัสภำทรำบ 
ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับรำยงำนจำกหน่วยงำน โดยรำยงำนดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องระบุควำมก้ำวหน้ำ 
ของกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไป 
ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 

 คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติในคราวการประชมุครัง้ท่ี 2/2563 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่10 กนัยำยน 2563 
ได้มมีตเิหน็ชอบแนวทำงกำรประเมนิผลผลสัมฤทธิก์ำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ ผ่ำนกำรด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลุ 
ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำน 
ของรัฐที่รำยงำนเข้ำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronics Monitoring and Evaluation System 
for National Strategy and Country Reform: eMENSCR) ประกอบกำรพจิำรณำกำรประเมนิผลร่วมกับข้อมลู
สถติแิละสถำนกำรณ์กำรพฒันำต่ำง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล  

 ส�านกังานฯ จึงได้จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนนิการประจ�าปีตามยทุธศาสตร์ชาต ิประจ�าปี 2563 ข้ึน 
โดยเป็นรำยงำนประจ�ำปี ฉบับที่ 2 เพื่อน�ำเสนอข้อมูลผลกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ 
ในช่วงปีงบประมำณ 2563 ท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ น�ำไปสู่กำรบรรลุ
ผลสมัฤทธิก์ำรพฒันำในมติต่ิำง ๆ ตำมทีก่�ำหนด บนหลกักำรควำมสมัพนัธ์เชงิเหตแุละผล (Causal Relationships 
: XYZ) และแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำสถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในห้วง 5 ปีแรก 
ของกำรพัฒนำ ส่งผลต่อกำรประเมินกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้องกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมทีก่�ำหนดได้อย่ำงถกูต้อง และเหมำะสมกบับรบิทกำรพฒันำประเทศท่ีเป็นปัจจบุนั  
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 ทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งเป็นเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำธิบำล เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของภำครัฐมีควำมสอดคล้อง 
บูรณำกำรกัน เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง สงัคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยัง่ยนื” และน�ำไปสู่กำรบรรลุวสัิยทศัน์ “ประเทศไทย 
มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยทุกหน่วยงำนของรัฐ ต้องถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3  
ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนระดับท่ี 2 ในส่วนของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ได้มีกำรก�ำหนด 
เป้ำหมำยกำรพฒันำตลอดระยะเวลำของยทุธศำสตร์ชำตโิดยแบ่งเป็น 4 ห้วงกำรพฒันำ ห้วงละ 5 ปี

 รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์ชาติ ประจ�าป ี  2563 เป ็นการจัดท�าตาม 
พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำรจัดท�ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ มีอ�ำนำจหน้ำท่ีหลักในกำรรับผิดชอบให้มีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
และกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำป ีตำมยุทธศำสตร ์ชำติของหน่วยงำนของรัฐทุกป ี  
เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์และประมวลผลกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ รายงานสรุปผล 
การด�าเนินการประจ�าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นกลไกส�าคัญในการฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ ์
การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ในแต่ละปีของประเทศ ตำมกรอบแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นควำมเป็นไปได้ของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดในแต่ละห้วง 5 ปี ของกำรพัฒนำ และน�ำไปสู ่
กำรพิจำรณำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน/โครงกำร ในห้วง 5 ปีแรกของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีควำมเหมำะสม 
สอดคล้องตำมข้อเท็จจริงและบริบทกำรพัฒนำประเทศที่เป็นปัจจุบันอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป

 รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2563 เป็นรายงานประจ�าปี ฉบับที่ 2  
เป็นกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐในช่วงปีงบประมำณ 2563 
จำกข้อมูลที่หน่วยงำนได้มีกำรน�ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ที่ผ่ำนกำรอนุมัติ 
จำกผู้บริหำรตำมสำยกำรบังคับบัญชำ (M7) ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 จ�านวน 21,891 โครงการ/ 
การด�าเนินงาน เพื่อน�ำไปใช้ประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักกำรของควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
(Causal Relationships : XYZ) ร่วมกับพิจำรณำจำกข้อมูลที่รวบรวมได้จำกกลุ่มตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อน 
ผลกำรพัฒนำในระดับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ โดยใช้ตัวชี้วัดท้ังระดับประเทศเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำ 
และควำมท ้ำทำยของสถำนกำรณ ์กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป ้ำหมำยของประเทศและระดับสำกล  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่เทียบเคียงกับนำนำประเทศ น�ำไปสู ่กำรยกระดับกำรพัฒนำ
ประเทศในมิติต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลหลำยชุดข้อมูลยังไม่ได้รับกำรเผยแพร่ 
อย่ำงเป็นทำงกำร ส�ำนักงำนฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถำนกำรณ์เทียบเคียงที่สำมำรถสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ของแต่ละเป้ำหมำยตำมทีเ่หมำะสม โดยยงัคงด�ำเนนิกำรบนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชงิเหตุและผลในกำรสะท้อนให้เหน็ 
ถึงแนวโน้มกำรบรรลุเป้ำหมำย ปัญหำ อุปสรรค และควำมท้ำทำยรวมทั้งข้อเสนอในกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป
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 จำกกำรประเมินผลกำรพัฒนำในระดับภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ ในปี 2563 พบว่ำประเทศไทย 
มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นในหลำยมิติ อำทิ คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน จำกควำมก้ำวหน้ำ 
กำรพัฒนำมนุษย์ท่ีปรับตัวดีข้ึน ปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติมีทิศทางท่ีดีขึ้น ทั้งกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ คุณภำพชีวิตของประชำกรผู ้สูงอำยุปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากข้ึน ท้ังกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของพ้ืนท่ีป่ำไม้ กำรฟื้นฟูคุณภำพ 
ของแม่น�้้ำล�ำคลอง พ้ืนที่ทำงทะเลและชำยฝั ่ง กำรใช้พลังงำนทดแทน และกำรบริหำรจัดกำรมลภำวะ 
และขยะของประเทศ ส่วนในด้ำนประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่ำ 
มีกำรพัฒนำที่ค ่อนข้ำงจะคงท่ี อย่ำงไรก็ตำม ยังคงต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาในอีกหลายมิติ 
โดยเฉพาะด้าน ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ที่มีกำรปรับตัวลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 
จำกหลำยปัจจัย ได้แก่ รำยได้ต่อหัวกำรได้รับสวัสดิกำรและกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ และกำรมีอำยุคำดเฉลี่ย
ของกำรมีสุขภำวะท่ีดี รวมท้ังด้ำนขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจาย 
รายได้ ที่ปรับลดลงจำกภำวะเศรษฐกิจ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและควำมสำมำรถ 
ในกำรแข ่งขันของประเทศ ซึ่ งนับเป ็นประเด็นท ้ำทำยที่ส� ำคัญของกำรบรรลุ เป ้ำหมำยที่ก� ำหนดไว  ้
ในห้วงเวลำต่อไป

ส�าหรับการประเมินผลความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น 
ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายในระดับประเด็น 37 เป้าหมาย และเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย  
ได้แสดงสถำนะกำรพัฒนำและควำมเสี่ยง/ควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565  
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยขั้นวิกฤต (สีแดง) ระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
ระดับเสี่ยง (สีส้ม) ระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง) และระดับบรรลุค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว) โดยในส่วนของ 
เป้าหมายระดับประเด็น พบว่ำ สถานการณ์ในการบรรลุเป้าหมายมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 โดยมีกำรปรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยจำกระดับเสี่ยง (สีส้ม) มำเป็นระดับต�่ำกว่ำ 
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12 

15 

15 
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256
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256
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สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตใินระดับประเด็น 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง)  

นานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม 1 

ข้อมูลหลายชุดข้อมูลยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ส านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียง  2 

ที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายตามที่เหมาะสม โดยยังคงด าเนินการบนหลักการ3 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย 4 

รวมทั้งข้อเสนอในการด าเนินการในระยะต่อไป  5 

จากการประเมินผลการพัฒนาในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ ในปี 2563 พบว่าประเทศไทย 6 

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายมิติ อาทิ คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากความก้าวหน้า7 

การพัฒนามนุษย์ที่ปรับตัวดีขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล้้าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งการเข้าถึงการศึกษา  8 

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุปรับตัวดีขึ้น ตลอดจน การอนุรักษ์ฟื้นฟู9 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ป่าไม้ การฟ้ืนฟูคุณภาพของ10 

แม่น้ าล าคลอง พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง การใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการมลภาวะและขยะของ11 

ประเทศ ส่วนในด้านประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่ามีการพัฒนา 12 

ที่ค่อนข้างจะคงที่ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำในอีกหลำยมิติโดยเฉพำะด้ำน ได้แก่ 13 

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ทีม่ีการปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าจากหลายปัจจัย ได้แก่ รายได้ต่อหัว 14 

การได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ และการมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งด้าน 15 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  ที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ 16 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  17 

(โควิด-19) ที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งนับเป็นประเด็น18 

ท้าทายที่ส าคัญของการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในห้วงเวลาต่อไป 19 

ส ำหรับกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง 23 ประเด็น   20 

ซึ่งประกอบด้วย เป้ำหมำยในระดับประเด็น 37 เป้ำหมำย และเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้ำหมำย 21 

ได้แสดงสถานะการพัฒนาและ22 

ความเสี่ยง/ความเป็นไปได้ใน23 

การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด24 

ไว้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 25 

ประกอบด้วย  ระดับต่ ากว่ า 26 

ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) 27 

ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ28 

เสี่ยง (สีส้ม) ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และระดับบรรลุค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 29 

สีเหลือง (ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย) สีเขียว (บรรลุค่ำเป้ำหมำย)

2562

2563
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ค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง) และระดับบรรลุค่ำเป้ำหมำย (สีเขียว) โดยในปี 2563 มี 7 เป้าประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ท่ีมีสถานะการด�าเนินการในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ประเด็น (5) กำรท่องเที่ยว ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่ำอยู ่
อัจฉริยะ ประเด็น (13) กำรเสริมสร ้ำงให ้คนไทยมี สุขภำวะท่ีดี ประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ 
ประเด็น (15) พลังทำงสังคม ประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ และประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชน 
และประสิทธิภำพภำครัฐ ทั้งนี้  มีเป ้ำประเด็นจ�ำนวน 3 เป้ำประเด็น ได้แก่ ประเด็น (3) กำรเกษตร  
ประเด็น (4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต และประเด็น (17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม  
ที่มีสถำนกำรณ์ห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ทีก่�าหนดในปี 2565 แล้ว (สีแสดงสถานะ สีเขยีว) จ�านวน 7 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) เป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ
ประเด็น (7) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล เป้ำหมำยควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำง 
พื้นฐำนของประเทศดีข้ึน (2) แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้ำหมำยกำรลงทุนในพื้นที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับกำรยกระดับ (3) แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทย 
มีสุขภำวะท่ีดี เป้ำหมำยคนไทยมีสุขภำวะท่ีดีขึ้นและมีควำมเป็นอยู ่ดีเพิ่มขึ้น (4) แผนแม่บทฯ ประเด็น  
(14) ศักยภำพกำรกีฬำ เป้ำหมำยคนไทยมีสุขภำพดีขึ้น มีน�้ำใจนักกีฬำ และมีวินัยเคำรพกฎกติกำมำกขึ้น 
ด้วยกีฬำ (5) แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทำงสังคม เป้ำหมำยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม 
เพ่ิมขึ้น (6) แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยสภำพแวดล้อมของประเทศไทย 
มีคุณภำพดีข้ึนอย่ำงยั่งยืน และ (7) แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) เป้ำหมำยภำครัฐมีกำรด�ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ
ด้วยกำรน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้

 อย่ำงไรก็ตำม เป้ำประเด็นที่มีสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับวิกฤตโดยมีสีแสดงสถำนะ 
เป็นสีแดงยังคงมีจ�ำนวนเท่ำกับปี 2562 ที่จ�ำนวน 6 เป้ำหมำย โดยเป็นประเด็นที่ยังคงมีสีแสดงสถำนะดังเดิม 
ได้แก่ ประเด็น (1) ควำมมั่นคง ประเด็น (3) กำรเกษตร ประเด็น (6) พ้ืนท่ีและเมืองน่ำอยู ่ ประเด็น  
(12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้ และประเด็น (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็น 
ที่มีกำรปรับเปลี่ยนสีแสดงสถำนะเป้ำหมำยเป็นสีแดง ได้แก่ ประเด็น (4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  
ซึ่งต้องเร่งให้เกิดกำรบรูณำกำรกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดไว้ ในปี 2565 ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
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ในระดับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย รวม 140 เป้าหมายพบว่า มีเป้าหมายที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (ค่าสีเขียว) แล้ว จ�านวน 27 เป้าหมาย (ร้อยละ 19.29 ของเป้าหมายแผนย่อย
ทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ�านวน 19 เป้าหมาย (ร้อยละ 13.6 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด)  
รวมท้ังมีจ�ำนวนเป้ำหมำยในระดับวิกฤตท่ีมีสีแดงจ�ำนวน 20 เป้ำหมำย ซึ่งน้อยกว่ำปี 2562 ที่มีจ�ำนวน  
31 เป้ำหมำย อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีถึง 93 เป้ำหมำยท่ียังมีสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับท่ีต�่ำกว่ำ 
ค่ำเป้ำหมำย แต่คำดว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 ประกอบด้วยเป้ำหมำย 
ทีม่สีถำนกำรณ์บรรลเุป้ำหมำยเป็นสเีหลอืง จ�ำนวน 51 เป้ำหมำย (ร้อยละ 36.43) และสีส้ม จ�ำนวน 42 เป้ำหมำย  
(ร ้อยละ 30.71) จึ งจ�ำ เป ็นต ้องเร ่ งปรับกระบวนทัศน ์กำรท�ำงำนของหน ่วยงำนของรัฐให ้มุ ่ ง เน ้น 
กำรมองเป ้ำหมำยกำรพัฒนำร ่วมกันอย่ำงเป ็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณ 
ที่สอดคล้องและทันกำรณ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดต่อไป

 ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในช่วงปีที่ผ่ำนมำ ยังคงพบปัญหำ อุปสรรค และประเด็นท้ำทำย 
หลำยประกำร ที่ส่งผลให้มีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมท่ีก�ำหนดไว้  
โดยมีประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ อำทิ การก�าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ ์
การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่เป็นหนึ่งในประเด็นท้ำทำยส�ำคัญต่อเนื่องมำจำกปี 2562 ซ่ึงส่งผล 
ต่อประสิทธิภำพกำรประเมินผลของโครงกำรการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บทฯ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ เนื่องจำกกระบวนกำรด�ำเนินงำน 
ร่วมกันยังไม่สำมำรถบูรณำกำรกันอย่ำงแท้จริง แม้ในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำจะมีกำรมอบหมำยหน่วยงำน 
เจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติใน 3 ระดับ เพื่อเป็นกลไกในกำรประสำน 
และบูรณำกำรกำรท�ำงำนแล ้วก็ตำม ยังคงเกิดควำมซ�้ำซ ้อนของกำรจัดท�ำโครงกำร/กำรด�ำเนินงำน  
การขับเคลื่อนโครงการ/การด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด 
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐหรือภำคส่วน 
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สถานการณ์บรรลุเปา้หมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับเป้าหมายแผนย่อย 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง)  

ในระดับ เป้ ำหมำยของแผน1 

แม่บทย่อย รวม 140 เป้ำหมำย 2 

พบว่ำ มีเป้ำหมำยท่ีบรรลุตำม3 

ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปี 4 

2565 (ค่ำสีเขียว) แล้ว จ ำนวน 5 

27 เป้ำหมำย (ร้อยละ 19.29 6 

ของเป้ำหมำยแผนย่อยท้ังหมด) 7 

เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ที่มีจ ำนวน 8 

19 เป้ำหมำย (ร้อยละ 13.6 ของ9 

เป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด) รวมทั้งมีจ านวนเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดงจ านวน 20 เป้าหมาย ซึ่งน้อยกว่า 10 

ปี 2562 ที่มีจ านวน 31 เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีถึง 93 เป้าหมายที่ยังมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายใน11 

ระดับที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในปี 2565 ประกอบด้วย 12 

เป้าหมายที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน 51 เป้าหมาย (ร้อยละ 36.43) และสีส้ม จ านวน 42 13 

เป้าหมาย (ร้อยละ 30.71) จึงจ าเป็นต้องเร่งปรับกระบวนทัศน์การท างานของหน่วยงานของรัฐให้มุ่งเน้นการมอง14 

เป้าหมายการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมท้ังกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและ 15 

ทันการณ์ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดต่อไป 16 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในช่วงปีที่ผ่านมา ยังคงพบปัญหา อุปสรรค และประเด็นท้าทายหลาย17 

ประการ ที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ โดยมีประเด็น18 

ท้าทายที่ส าคัญ อาทิ การก้าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตาม19 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่เป็นหนึ่งในประเด็นท้าทายส าคัญต่อเนื่องมาจากปี 2562 ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ 20 

การประเมินผลของโครงการ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพประเด็นแผนแม่บทฯ และหน่วยงาน 21 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ เนื่องจากกระบวนการด าเนินงานร่วมกันยังไม่สามารถ22 

บูรณาการกันอย่างแท้จริง แม้ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาจะมีการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน23 

ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ระดับ เพ่ือเป็นกลไกในการประสานและบูรณาการการท างาน  24 

แล้วก็ตาม ยังคงเกิดความซ้ าซ้อนของการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน การขับเคล่ือนโครงการ/การด้าเนินงาน 25 

ให้เป็นไปตามแผนการด้าเนินงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท าให้การด าเนินการ 26 

ตามแผนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหาอุปสรรคหลายประการ  รวมทั้ง 27 

การด้าเนินงานที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดของหน่วยงานมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยหน่วยงาน28 

ต่าง ๆ ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินการที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดของเป้าหมายของหน่วยงานมากกว่า29 

ด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง  30 

สีเหลือง (ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย) สีเขียว (บรรลุค่ำเป้ำหมำย)

ส าหรับเป้าประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤตโดยมีสีแสดงสถานะเป็นสีแดง ยังคง 1 

มีจ านวน 6 เป้าหมายของระดับประเด็น แต่มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่มีสีแสดงสถานะเป็นสีแดง ดังนี้2 

ประเด็นที่ยังคงมีสีแสดงสถานะดังเดิม ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประเด็น (3) การเกษตร ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 3 

ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ และประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็น 4 

ที่มีการปรับเปลี ่ยนสีแสดงสถานะเป้าหมายเป็นสีแดง ได้แก่ (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5 

โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของ6 

เมืองรองเพ่ิมข้ึน ทีม่ีการปรับค่าสีในการด าเนินงานที่ดีข้ึนจากสีแดงเป็นสีส้ม  7 

ขณะที่เป้าหมายระดับประเด็นอีกจ านวน 24 เป้าหมาย เป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งคาดว่า8 

จะสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม (ค่าสีส้มและสีเหลือง) โดยจ าแนกเป็นเป้าหมาย 9 

ที่มสีีแสดงสถานะสีเหลือง จ านวน 16 เป้าหมาย และ สีส้ม จ านวน 9 เป้าหมาย  10 

และหากพิจารณาในระดับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย รวม 140 เป้าหมาย พบว่า มีเป้าหมายที่บรรลุตาม 11 

ที่ก าหนดไว้ในปี 2565 (ค่าสีเขียว) แล้ว จ านวน 27 เป้าหมาย (ร้อยละ 19.29 ของเป้าหมายแผนย่อยท้ังหมด) 12 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ านวน 19 เป้าหมาย (ร้อยละ 13.6 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด)  ขณะที่ 93 13 

เป้าหมายยังคงมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย14 

ตามที่ก าหนดไว้ในปี 2565 ประกอบด้วย เป้าหมายที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน 51 15 

เป้าหมาย (ร้อยละ 36.43) และ สีส้ม จ านวน 43 เป้าหมาย (ร้อยละ 30.71) และยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่า 16 

ค่าเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มสีีแดง รวม 19 เป้าหมาย (ร้อยละ 13.57 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม 17 

จ านวนเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดงในปี 2563 มีจ านวน 19 เป้าหมาย ซึ่งน้อยกว่าปี 2562 ที่มีจ านวน 18 

31 เป้าหมาย  19 
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สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตใินระดับเป้าหมายแผนยอ่ย 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง)  สีเหลือง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย)  สีเขียว (บรรลุค่าเป้าหมาย) 
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 นอกจำกนี้ ในปี 2563 ยังมีประเด็นท้ำทำย
จำกบริบทของโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อบริบทกำรพัฒนำ
ประเทศที่ส�ำคัญคือ สถำนกำรณ์กำรแพร ่ระบำด 
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
ในวงกว้ำงในหลำยมิติไม่ว่ำจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และโดยเฉพำะปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
รวมไปถึงวิถีกำรด�ำรงชีวิตของคนในสังคมที่เปล่ียนไป
อย่ำงมำก จนเกิดเป็นควำมปกติใหม่ (New Normal)  
ส ่งผลให ้มีกำรจัดท�ำแผนแม ่บทเฉพาะกิจภายใต้ 
ยุทธศาสตร ์ชาติอันเป ็นผลมาจากสถานการณ ์
โควดิ-19 พ.ศ. 2564 - 2565 เพื่ อ เป ็นแนวทำง 
ประกอบกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
ในช่วงปี 2564 - 2565 ในกำรท�ำให้ประเทศไทย 
สำมำรถกลับสู ่ ระดับกำรพัฒนำก ่อนกำรระบำด 
ของโควิด-19 และยกระดับกำรพัฒนำประเทศตำม 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ไม่ใช่สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลกที่คำดว่ำจะส่งผลต่อบริบทกำรพัฒนำประเทศไทย 
ในช่วงระยะเวลำข้ำงหน้ำ โดยคำดว่ำสถำนกำรณ์ 
และบริบทโลกจะมีลักษณะของกำรมีควำมผันผวน  
(Volat i l i ty) ควำมไม ่แน ่นอน (Uncertainty)   
ควำมสลับซับซ้อน (Complexity) ควำมคลุมเครือ 
(Ambiguity) สูง หรือ VUCA World ส่งผลให้ 
กำรพัฒนำประเทศไทยในระยะต่อไปจะมีควำมเสี่ยง 
แ ล ะ ค ว ำ ม ท ้ ำ ท ำ ย ม ำ ก ขึ้ น ก ว ่ ำ ที่ ผ ่ ำ น ม ำ จ ำ ก
กำรเป ล่ียนแปลงสภำวะแวดล ้อมในมิ ติต ่ ำง  ๆ  
อย่ำงรวดเร็ว เกิดเป็นควำมปกติแบบใหม่ที่ทุกภำคส่วน 
ต ้อง เร ่ งปรับตั ว เพื่ อรับมืออย ่ ำงมีประสิทธิภำพ 

และน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ส่งผลให้กำร
พัฒนำประเทศไทยในระยะต ่อไปจะมีควำมเส่ียง 
และควำมท้ำทำยมำกขึ้นกว่ำที่ผ่ำนมำ
 ดังน้ัน เพ่ือให ้สำมำรถขับเคล่ือนประเทศ 
ให ้บรรลุ ผล สัมฤทธิ์ และผลลัพธ ์ ตำม เป ้ ำหมำย 
กำรพัฒนำของยุทธศำสตร ์ชำติและแผนแม ่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม 
ภำยใต้แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ของบริบทโลก 
ส� ำ นักงำนฯ จึ งมี ข ้ อ เสนอแนะกำรด� ำ เนินกำร 
ของหน่วยงำนภำครัฐในระยะต่อไป ดังนี้ (1) บุคลากร
ของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักการของแผน 3 ระดับ รวมถึงกำร 
ถ ่ำยทอดไปสู ่ กำรปฏิบั ติตำมหลักควำมสัมพันธ ์
เชิงเหตุและผล (CausalRelationship : XYZ) 
โดยเฉพำะในส ่วนของการจัดท�าแผนระดับที่  3  
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน ที่ไม่ใช่กำรด�ำเนินกำร
ที่ มีลักษณะเป ็นภำรกิจปกติและมีกำรบูรณำกำร 
ร ะ ห ว ่ ำ ง ห น ่ ว ย ง ำ น แ ล ะก า ร จั ด ท� า โ ค ร ง ก า ร 
ที่จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท 
ภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชา ติ ได ้อย ่ าง เป ็นรูปธรรม  
โดยทุกโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนของทุกหน่วยงำน 
ของรัฐจะต้องเป็นกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถส่งผล 
ต ่อกำรบรรลุผลลัพธ ์ตำมเป ้ ำหมำยแผนแม ่บท 
ภำย ใต ้ ยุ ท ธศำสตร ์ ช ำ ติ ไ ด ้ จ ริ ง บนฐำนข ้ อมู ล 
เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ ์ ท่ี จ ะ ต ้ อ ง มี ข ้ อ มู ล ส นั บ ส นุ น เ ชิ ง 
วิชำกำร ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงสถิติ งำนศึกษำวิจัย 
ในกำรเป ็นข ้อมูลประกอบกำรจัดท�ำ โครงกำร/ 
กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องตำมหลักกำร XYZ ต่อไป 
ร่วมกับแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ที่เก่ียวข้องเกิดปัญหำอุปสรรคหลำยประกำร รวมทั้งการด�าเนินงานที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดของหน่วยงาน
มากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยหน่วยงำนต่ำง ๆ ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำรที่มุ ่งเน้น 
กำรบรรลุตัวชี้วัดของเป้ำหมำยของหน่วยงำนมำกกว่ำด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำต ิ
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงแท้จริง
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อนัเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 พ.ศ. 2564 - 2565 
และห่วงโซ่คุณค่ำป ร ะ เ ทศ ไทย  (F ina l  Va lue  
Chain Thailand) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว
เม่ือวนัที ่29 กนัยำยน 2563 นอกจำกนี ้ส�ำนกังบประมำณ
จะต้องใช้แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
อนัเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 พ.ศ. 2564 - 2565
และห่วงโซ่คุณค่ำของประเทศไทย (Final Value 
Chain Thai land) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรบรรลุ เป ้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
อย่ำงสอดคล้องกัน โดยเฉพำะองค์ประกอบและปัจจัย 
ของห ่วงโซ ่ คุณค ่ำของเป ้ำหมำยแผนแม ่บทย ่อย 
ที่ยังไม่มีโครงกำรส�ำคัญรองรับ เพื่อให้กระบวนกำร 
งบประมำณในแต่ละปีงบประมำณมีความสอดคล้อง 
ทันการณ์และสะท้อนการมองเป้าหมายร่วมกัน 
ของหน ่วยงาน ในกำรถ ่ ำยระดับเป ้ ำหมำยของ 
ยุทธศำสตร์ชำติไปยังเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ 
ยุทธศำสตร ์ชำติต ่อไปตำมหลักกำรควำมสัมพันธ  ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) ประกอบกับหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเร ่งปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ความคิดที่ต ้อง 
มุ่งเน้นการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันมำกกว่ำ 
กำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุเพียงตัวชี้วัดของหน่วยงำน 
เท่ำน้ัน รวมท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
จัดท�าข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดท�าโครงการ/ 
การด�าเนินงานและการจัดท�านโยบาย โดยเฉพาะ 
งานวิ จั ยและข ้ อมู ล เชิ งสถิ ติ  ต ้ อ งศึ กษำและ
ท�ำควำมเข้ำใจหลักกำรของแผน 3 ระดับ กำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติเป้ำหมำยกำรพัฒนำ และห่วงโซ่คุณค่ำ 
ของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)  
เพื่อน�ำไปสู ่กำรวิเครำะห์หำช่องว่ำงกำรพัฒนำของ 
ประเทศที่ เป ็น อุปสรรคต ่อกำรบรรลุ วิ สั ยทัศน ์ 
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรศึกษำ 
วิจัยและกำรจัดเก็บข้อมูลที่จะสำมำรถเป็นข้อมูล 
ประกอบกำรกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ 
ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ 
ได ้อย ่ำงเป ็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้  กำรศึกษำวิ จัย 
ควรต ้ อ งสำมำรถ ให ้ ข ้ อ เสนอแนะที่ ร ะบุ ไ ด ้ ถึ ง 
กำรปฏิบัติมำกกว่ำข้อเสนอเชิงนโยบำยในภำพรวม 
(2 )  การจั ดท� าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ� าป ี 
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ 16 ของพระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น 
แผนในเชิงปฏิบัติที่มีกำรระบุกำรด�ำเนินงำน/โครงกำร 
ท่ีควำมชัดเจนตำมภำรกิจของหน ่วยงำนของรัฐ 
ที่ สนับสนุนกำรด� ำ เนินงำนของแผนระดับที่  2 
และยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (3) การใช้ระบบ eMENSCR 
เป ็นระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินการในทุกระดับอย่างแท้จริง ซ่ึงจะท�ำให้ 
หน ่ วยงำนของรั ฐสำมำรถติดตำมและประเมนิผล 
โครงกำร/กำรด�ำเนนิงำนและปรับแผนกำรด�ำเนินงำน 
ได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มำก ข้ึน  เ พ่ือน� ำ ไปสู ่ ก ำร ขับ เคลื่ อนกำรพัฒนำ 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติอันประกอบ 
กับกำรมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำน 
ของทุกภำคส่วน อำท ิภำครฐั ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 
และภำคประชำชน โดยก�ำหนดให้มีกำรถ่ำยทอดแผน 
กำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมส่งผลให้กำรด�ำเนิน 
งำนเป ็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดควำมคุ ้มค ่ำ 
มีประสิทธิภำพซ่ึงเป็นกำรขับเคลื่อนไปสู ่กำรบรรล ุ
ตำมวิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่ ง ค่ัง 
ยั่ งยืน เป ็นประเทศท่ีพัฒนำแล ้วด ้วยกำรพัฒนำ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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“การพัฒนาการจัดการเชิงลุ่มน�้าเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน�้า
เพ่ือปรับสมดุลด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19

การบรหิารจดัการ
น�า้ทัง้ระบบ

19

วิธกีำรอำ่นรำยงำนสว่นที ่2 ผลกำรด�ำเนนิกำร
ตำมแผนแมบ่ทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ

สัญลักษณ์ประจ�ำประเด็นแผนแม่บทฯ

ยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนที่แผนแม่บทฯ 
สอดคล้อง

ยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนที่แผนแม่บทฯ 
สอดคล้องโดยตรง

รหัสประเด็นแผนแม่บทฯ

ชื่อประเด็นแผนแม่บทฯ

วิธีกำรอ่ำนรำยงำน

12



 

 

  แผนแม่บทฯ ประเดน็ (19) การบรหิารจดัการน�า้ทัง้ระบบ การบริหารจัดการน�า้ทัง้ระบบมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ปรับสมดลุการบรหิารจดัการน�า้ ในการอปุโภคบรโิภค เกษตรกรรม อตุสาหกรรม และพฒันาระบบบรหิารจดัการ
น�า้ทัง้ระบบ รวมทัง้การพฒันาการจดัการลุม่น�า้ทัง้ระบบเพือ่เพิม่ความมัน่คงด้านน�า้ของประเทศโดยม ี 3 เป้าหมาย 
ระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น (2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น  
ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า และ (3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

190001

190002

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

(1) ความม่ันคงด้านน�้าของประเทศเพ่ิมข้ึน พิจารณาจากการจัดอันดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้าของประเทศโดย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ข้อมูลฉลับล่าสุดในปี 2559 ซึ่งผลจากการวัดระดับความม่ันคงด้านน�้าของประเทศ  
มีเกณฑ์การวัดระดับจาก 1 ถึง 5 โดยประเทศไทยอยู่ในระดับที่ 2 เป็นระดับที่มีการด�าเนินการด้านความมั่นคง 
บางส่วน จากข้อมูลพบว่าคงที่จากรอบส�ารวจก่อนหน้าในปี 2556 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจาก
คะแนน พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 47.9 คะแนน เป็น 54.4 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีความมั่นคง 
ด้านน�้าเพิ่มขึ้น และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ 60 คะแนน ในปี 2565 

(2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า  พิจารณา
จากผลิตภาพจากการใช้น�้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าข้อมูล สามารถเทียบเคียงข้อมูลได้จาก
รายงานผลิตภาพน�้าภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 2562 ข้อมูลล่าสุดที่จัดท�าโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผลิตภาพจากการใช้น�้าของประเทศไทยต่อน�้า 1 ลบ.ม ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เท่ากบั 3.59 ดอลล่าร์สหรฐั เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุม่อาเซยีน ประเทศไทยอยูใ่นอันดับที ่6 เป็นรองเพียง 5 ประเทศ  
(1) สิงคโปร์ (2) บรูไน (3) มาเลเซีย  (4) อินโดนีเซีย (5) ฟิลิปปินส์ และจัดอยู่ในล�าลับที่ 132 ในระดับโลก 
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การบริหารจดัการ
น�า้ทัง้ระบบ

การสรุปผลในภาพรวมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติส่วนที่ 1

เป้ำหมำยระดับประเด็น 
แผนแม่บทฯ

สำระส�ำคัญ
ของแผนแม่บทฯ ประเด็น

- วัตถุประสงค์
- เป้ำหมำยระดับประเด็น

ข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบรรล ุ
เป้ำหมำยระดับประเด็น 

ที่ก�ำหนด ซึ่งสะท้อน 
จำกข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกำรประเมินสถำนกำรณ ์
เมื่อเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำย 

ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565

ชื่อแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

รหัสประเด็น
แผนแม่บทฯ

รหัสเป้ำหมำย
ประเด็น

รหัสเป้ำหมำยระดับประเด็น

xx 00 xx

สีแสดงสถำนกำรณ์บรรลุค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของเป้ำหมำย

บรรลุค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์บรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

วิธีกำรอ่ำนรำยงำน
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การสรุปผลในภาพรวมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติส่วนที่ 1

 190003 ปี 2562
ปี 2563

(3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี พิจารณาจาก
ดัชนีสัดส่วนของแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล�้าผิดกฎหมาย โดยสามารถเทียบเคียงสถานการณ์
จากข้อมูล จ�านวนพื้นท่ีชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) จัดท�าโดยส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับ
ระหว่างประเทศ มีจ�านวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ในปี 2563 ได้มีการขึ้นทะเบียนแม่น�้าสงครามตอนล่างเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มี
ความส�าคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) อย่างเป็นทางการท�าให้พืน้ทีชุ่่มน�า้แม่น�า้สงครามตอนล่าง เป็นแรมซาร์ไซต์ 
ล�าดับที่ 2,420 ของโลก และเป็นล�าดับที่ 15 ของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่ามีแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของเป้าหมายระดับประเด็น ท้ัง 3 เป้าหมายแล้วแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 
ยังคงมีความท้าทายอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นตามที่ก�าหนดไว้ ความท้าทายที่ส�าคัญใน 
การขับเคล่ือนการบริการจัดการน�้าท้ังระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) การรับมือ 
ต่อความต้องการใช้น�้าที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อันเน่ืองมาจากการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของพื้นท่ีเมืองเพิ่มมากขึ้น (2) การฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน�้าที่ถูกท�าลายจากพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและบริการ และ (3) การรวบรวมและจัดการข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ อาทิ ปริมาณความต้องการการใช้น�้าในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า แหล่งน�้าที่ได้รับการฟื้นฟู รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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รหัสแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

ประเด็นท้ำทำยในกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยระดับประเด็น

วิธีกำรอ่ำนรำยงำน
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การสรุปผลในภาพรวมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตารางสรุปสถานะการด�าเนินงานของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

ส่วนที่ 1

แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ 

รหัส เป้าหมายแผนย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

190101

190103

190102

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน 

ปี พ.ศ. 2565 ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 80 คะแนน

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3

2562

2562

2562

2563

2563

2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล  Sustainable Development Report 2020 ในปี 2563 

ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรท่ีสามารถเข้าถึงบริการน�้าดื่มรูปแบบต่าง ๆ เพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ 98.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 99.9 ในปี 2563 ซึ่งมีค่าสถานการณ์

บรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Effectiveness 

Index) วัดจากคุณภาพในการบริหารของภาครัฐในจากหลากหลายมิติ และมีการ

ก�าหนดค่าคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง -2.5 ถึง 2.5 โดยในปี 2562 ประเทศไทยมี

คะแนนอยู่ที่ 0.36 เป็นอันดับที่ 62 จาก 193 ประเทศ โดยอันดับของประเทศไทย 

แย่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 และ 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 60 ส่วนคะแนน  

ซึง่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลีย่นแปลง อยูท่ี่ระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจากผลการประเมินในรายงาน Asian Water Development 

Outlook ฉบับล่าสุด (ปี 2016) ประเทศไทยมีดัชนีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่

ระดับ 2 จากคะแนนเต็ม 5 ซ่ึงมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายง  อยู่ที่ระดับต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ 19
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ต�่ากว่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของเป้ำหมำย

บรรลุค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์บรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีเหลือง

สีเขียว

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย
และค่ำเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุในปี 2565

ข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนย่อย
ที่ก�ำหนด ซึ่งสะท้อนจำกข้อมูลต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกำรประเมินสถำนกำรณ ์

เมื่อเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
ในปี 2565

รหัสเป้ำหมำยแผนย่อย

กำรแสดงสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อยปี 2562 และ 2563

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของเป้ำหมำย

สีแดง

สีส้ม

ชื่อแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

วิธีกำรอ่ำนรำยงำน
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การสรุปผลในระดับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติส่วนที่ 2

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190101

ความพอเพียงและคุณภาพของน�้าอุปโภคบริโภคมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต ่าง ๆ เป ็นส ่วนสนับสนุนความมั่นคงด ้านน�้าของประเทศ ปัจจัยหลักที่ต ้องด�าเนินการ
เพื่ อ ให ้บรร ลุ เป ้ าหมายดั งกล ่ าว  ประกอบด ้ วย  (1 )  การขยายพื้ น ท่ี ให ้บริ การและประสิทธิภาพ 
ของบริการน�้าอุปโภคบริโภคเป็นไปอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ รวมถึงการพัฒนาและควบคุมคุณภาพน�้า
อุป โภคบ ริ โภคให ้ ได ้ มาตรฐาน (2 )  การจัดท� าระบบบ� าบัดน�้ า เ สียชุมชน เพื่ อป ้ องกันผลกระทบ 
ต่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศในแหล่งน�้า และ (3) การปรับปรุง
ป ัจจัยแวดล ้อมที่ เกี่ ยวข ้อง อาทิ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ าอุปโภคบริ โภค และการพัฒนา
นวัตกรรมประหยัดน�้ า  การด�า เนินงานที่ผ ่ านมาประเทศไทยประสบความส�าเ ร็จในการขยายความ
ครอบคลุมของการให ้บริการน�้าอุปโภคบริโภค โดยสัดส ่วนของประชาชนที่สามารถเข ้าถึงบริการน�้า
อุปโภคบริโภคมี สัดส ่วนเพิ่มขึ้นอย ่างมาก โดยมีความท ้าทายส�าคัญ ได ้แก ่  คุณภาพของน�้ าอุปโภค
บริ โภคที่ ยั ง ไม ่ ได ้มาตรฐาน และชุมชนส ่วนใหญ ่ยั งขาดระบบบ� าบัดน�้ า เสียรวม ในขณะเดียวกัน 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียบางแห่งที่ก ่อสร ้างแล้วเสร็จ ยังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ท�าให้ขาด
การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ เต็มประสิทธิภาพ
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562

190101

บรรลุค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์บรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

กำรแสดงสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในปี 2563

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของเป้ำหมำย

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียวxx xx xx

รหัสประเด็น  
แผนแม่บทฯ

รหัสเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย

รหัส
แผนแม่บทย่อย

ชื่อแผนแม่บทย่อย

เป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย

กำรแสดงสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแผนแม่บทย่อยปี 2562 และ 2563

ค่ำเป้ำหมำยที่ต้องบรรลภำยุในปี 2565

กำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเป้ำหมำย
ประเด็นและเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

วิธีกำรอ่ำนรำยงำน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
การเพิ่มสัดส่วนของประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการ
น�้าอุปโภคบริโภคมีความก้าวหน้าที่ดีขึ้น แต่การพัฒนา
และควบคุมคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค และการจัดท�า
ระบบบ�าบัดน�้าเสียยังคงเป็นช่องว่างการด�าเนินงานที่
ส�าคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบรโิภค 
โดยข้อมูลจาก Sustainable Development Report 
2020 ที่จัดท�าโดย Sustainable Development  
Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann 
Stiftung แสดงให้เห็นว่าในปี 2563 ประเทศไทยมี
สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการน�้าดื่ม 
รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98.2 ในปี 2562 
เป็นร้อยละ 99.9 ในปี 2563 เมือ่เทียบกบัประเทศอืน่ ๆ 
ในอาเซียน ประเทศไทยมีอันดับที่ดีข้ึน จากเดิมอันดับ 
3 เป็นอันดับ 2 เทียบเท่าประเทศบรูไน และเป็นรอง
เพียงประเทศสิงคโปร์ (ร ้อยละ 100) แต่ในขณะ
เดียวกันข ้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน�้ าอุปโภค
บริโภคจัดท�าโดยกรมอนามัยในปี 2562 แสดงให้เห็น
ว่ามีแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
น�้าประปาดื่มได้ถึงร้อยละ 59 โดยน�้าอุปโภคบริโภค
ที่มาจากประปาภูเขาและประปาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนของแหล่งน�้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
สงูทีส่ดุถงึร้อยละ 96.4 และ 74.3 ตามล�าดบั  นอกจากนี้ 
จากข ้อมูลขององค ์การจัดการน�้าเสีย พบว ่ายังมี
ปริมาณน�้าเสียชุมชนที่ไม่ผ่านการบ�าบัดราว 1.7 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18  
ของปริมาณน�้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยน�้าเสีย
ชุมชนที่ ไม ่ ได ้ รับการบ� าบัดจะเพิ่ มความรุนแรง 
ของปัญหามลพิษทางน�้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่มา: การตรวจสอบคุณภาพน�้าในครัวเรือนเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน�้า

ประปาดื่มได้ ของกรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

ที่มา: Sustainable Development Report 2020

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ 19
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190101

xx xx xx

กำรแสดงสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในปี 2563

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของเป้ำหมำย

บรรลุค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์บรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

รหัสประเด็น  
แผนแม่บทฯ

รหัสเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย

รหัส
แผนแม่บทย่อย

ข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนย่อย
ที่ก�ำหนด ซึ่งสะท้อนจำกข้อมูลต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในกำรประเมินสถำนกำรณ ์

เมื่อเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
ในปี 2565

วิธีกำรอ่ำนรำยงำน
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา
การด�าเนินงานที่ส�าคัญของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ 2462-2563 ได้แก่ 
การเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป ็นแหล่งน�้าส�ารองส�าหรับระบบประปาหมู ่บ ้าน ประปาเทศบาล และประปา 
ส่วนภูมิภาค ที่มีปริมาณน�้าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตในช่วงฤดูแล้ง จ�านวน 548 แห่ง ซึ่งด�าเนินการโดย 
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล และกรมฯ มีแผนจะด�าเนินงานอีกจ�านวน 4,194 แห่ง ในช่วงปีงบประมาณ  
2563-2566 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน ก่อนส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และชุมพร

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้
บริการน�้าอุปโภคบริโภคและการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนา 
ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค โดยปัญหาด้านประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหลายประการ อาทิ (1) การขาดแคลนน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปาในฤดูแล้ง ท�าให้ไม่สามารถให้บริการได ้
ในช่วงฤดูแล้งหรือมีน�้าไหลอ่อนในบางเวลา (2) การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านประสบสภาวะขาดทุนส่งผลต่อ
ความย่ังยืนในการด�าเนินงาน รวมทั้ง(3) หน่วยงานไม่ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนทุกแห่ง ซึ่งท�าให้ประชาชนผู้รับบริการมีความเส่ียงที่จะได้รับสารปนเปื ้อนหรือ 
เชื้อโรคที่อยู่ในน�้า ส�าหรับปัญหาด้านการด�าเนินงานเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าเสียมักมีสาเหตุเนื่องมาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ19

564

190101

บรรลุค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์บรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

กำรแสดงสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในปี 2563

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของเป้ำหมำย

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียวxx xx xx

รหัสประเด็น  
แผนแม่บทฯ

รหัสเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย

รหัส
แผนแม่บทย่อย

กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบรรลุ

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ก�ำหนด

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

วิธีกำรอ่ำนรำยงำน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้ (1) กรมทรัพยากรน�้า และกรมอนามัย ควรให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในบ�ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและการปรับปรุงคุณภาพน�้าประปาให้ได้มาตรฐาน (2) เพื่อลด 
ข้อจ�ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงาน
ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การจัดการน�้าเสีย (อจน.) ควรมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อจน. และบริษัทเอกชน ในการลงทุนและบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ร่วมกัน ทั้งนี้ อาจสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันพัฒนาระบบบ�าบัด
น�้าเสียส�าหรับใช้งานร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดเก็บค่าบริการจัดการน�้าเสียที่สอดคล้องกับต้นทุน 
การบริหารจัดการเพ่ือให้การด�าเนินงานมีความย่ังยืน และ (3) ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นประจ�าและ 
ทั่วถึงทุกพื้นที่
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ข้อเสนอแนะในกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

xx xx xx

กำรแสดงสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในปี 2563

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของเป้ำหมำย

ต�่ากว่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของเป้ำหมำย

บรรลุค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์บรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

รหัสประเด็น  
แผนแม่บทฯ

รหัสเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย

รหัส
แผนแม่บทย่อย
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ยุทธศำสตร์ชำติ

 ทุกหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำท่ีในด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน ์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” และเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำ 
อย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคนและไม่ทิ้ง 
ใครไว้ข้ำงหลัง ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำต ิ
ด้ำนควำมม่ันคง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ 
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบประชำรัฐ
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แผนระดับ 3

แผนระดับ 2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

นโยบายและ

แผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตรชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ป และ ป)แผนปฏิบัติการดาน...

แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ดาน...

แผนแมบทเฉพาะกิจ
ภายใตยุทธศาสตรชาติฯ

แผนอ่ืน ๆ

แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทเฉพาะกิจ
ภายใตยุทธศาสตรชาติฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ

ดาน...

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง)

 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 เพื่อใช้เป็น 
กรอบในกำรจัดท�ำแผนระดับที่  2 และ 3 และกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ ่ำยประจ�ำป ีงบประมำณ  
ให้มีควำมสอดคล้องและบูรณำกำรกันอย่ำงเป็นระบบ โดยแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ1 คือ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ  
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 3 โดยจะเป็นแผนที่เป็นการก�าหนด 
 ประเด็นการพัฒนาในลักษณะท่ีมีความบูรณาการและเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง 
 (Cross Issue) และประเด็นกำรพัฒนำจะไม่มีควำมซ�้ำซ้อนกันระหว่ำงแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนรำชกำร 
 สำมำรถน�ำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และป้องกันกำรเกิดควำมสับสน

กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ

1 แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่  
30 ธันวำคม 2563 โดยเป็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่จัดท�ำขึ้นเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รำยละเอียด 
จะน�ำเสนอต่อไปในส่วนที ่3 ประเด็นท้ำทำยและกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป โดยสำมำรถศกึษำข้อมลูแผนต่ำง ๆ เพ่ิมเตมิได้ที ่http://nscr.nesdb.go.th/
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เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน
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 แผนการปฏิรูปประเทศ คือ แผนและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ ตำม พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน 
 กำรด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยจะเป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข 
 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ หรือ กลไก หรือ กฎระเบียบ  
 ในช่วงห้ำปีของยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือให้รำกฐำนกำรพัฒนำมีควำมมั่นคง เหมำะสมกับบริบทประเทศ 
 และทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน ์
 ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ แผนเพื่อใช้แนวทำงในกำรพัฒนำประเทศด้ำนเศรษฐกิจ 
 และสังคมอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี โดยต้องสอดคล้องกับแนวนโยบำยแห่งรัฐ  
 ยุทธศำสตร์ชำติ สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมท้ังของประเทศและของโลก ทิศทำงกำรพัฒนำ 
 ประเทศที่เหมำะสมตำม พ.ร.บ. สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พ.ศ. 2561 มำตรำ 14  
 โดยจะเป็นแผนชี้น�า (Indicative Plan) เรื่องของประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีจะต้องให้ความส�าคัญ 
 ในห้วง 5 ปีนั้น ๆ 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิคือ แผนที่จัดท�ำขึ้นตำม พ.ร.บ. สภำควำมมั่นคง 
 แห่งชำติ พ.ศ. 2559 มำตรำ 13 โดยเป็นแผนที่ก�ำหนดกรอบทิศทำงกำรด�ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน 
 แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ

แผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนข้างต้นจะเป็นกลไกส�าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ 
ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี และ 5 ปี  
แผนปฏิบัติกำรด้ำน….2 ซึ่งเป็นแผนในเชิงปฏิบัติท่ีมีกำรระบุกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรท่ีควำมชัดเจนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนของรัฐที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของแผนระดับที่ 2 และยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติเป็นกำรด�ำเนินกำรผ่ำนแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร ์ชาติ ที่ เป ็นแผนเพื่อบรรลุ เป ้าหมายตามที่ก�าหนดไว ้ในยุทธศาสตร ์ชาติตำมที่บัญญัต ิ
ไว้ในพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันกับแผนระดับท่ี 2 อีก 3 แผน ได้แก่ แผนกำรปฏิรูปประเทศ3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อน�ำไปสู ่กำรก�ำหนดกำรปฏิบัต ิ
ที่มีควำมชัดเจนในแผนปฏิบัติรำชกำร และ/หรือแผนปฏิบัติกำรด้ำนของหน่วยงำนของรัฐ ท่ีต้องมีกำรระบุ 
กำรด�ำเนินงำน/โครงกำรที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม   

2 คู่มือแนวทำงกำรจัดท�ำแผนระดับที่ 3 สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2563
  ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงานตามเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติได้ในลักษณะที่เป็นผลลัพธ์ โดยได้มีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามตัวชี้วัด 
ที่ก�าหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี โดยทั้ง 4 ห้วงการพัฒนาจะเป็นเสมือนหมุดเป้าหมาย 
การพัฒนาที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าหมายเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะท�าให้เกิดการติดตาม  
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม น�ำไปสู่กำร 
ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรพัฒนำและกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำ 
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในปี 2580 ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะท�ำให้กำรขับเคลื่อนด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของทุกหน่วยงำนของรัฐให้สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม คือ การที่ทุกหน่วยงานตระหนักรู้และมองเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศสุดท้ายร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยให้กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงบูรณำกำร 
รวมทั้งเกิดควำมคุ้มค่ำและประสิทธิภำพในกำรจัดสรรงบประมำณ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562  
จึงได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ใน 3 ระดับ ดังนี้

 หน ่วยงำนเจ ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภำยใต ้ยุทธศำสตร ์ชำติ (จ.1) ส�ำหรับ  
 23 ประเด็นแผนแม่บทฯ

 หน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (จ.2)  
 ส�ำหรับ 37 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 และหน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
 (จ.3) ส�ำหรับ 140 เป้ำหมำยระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพทั้ง 3 ระดับมีภารกิจหน้าที่หลักในการประสานและบูรณาการการท�างานระหว่าง 
หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งในการจัดท�าแผนระดับที่ 3 และโครงการ/การด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกัน 
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

 1 

ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 23 ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2 

จะน าเสนอในรายละเอียดต่อไปในส่วนที่ 2 ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3 

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3 4 

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3 เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดท า5 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยทุกหน่วยงานของรัฐจะต้อง6 

วิเคราะห์และศึกษารายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบทบาท 7 

ภารกิจ และหน้าที่ขององค์กร ทั้งในส่วนของเป้าหมายประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และแนวทางการ8 

พัฒนาของแผนแม่บทฯ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี และระยะ 5 ปี ที่มีการบรรจุโครงการ/ 9 

การด าเนินงานที่สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ของแต่ละห้วงการ10 

พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  โดยการด าเนินการโครงการ/ 11 

การด าเนินงาน (X) จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในระดับ12 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เป้าหมายประเด็น (Y2) และยุทธศาสตร์ชาติ (Z) โดยหลักการ XYZ นี้เป็นหลักการ13 

ที่ส าคัญที่ใช้ทั้งในการจัดท าโครงการ /การด าเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  14 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานของรัฐ  15 

ส่วนที่ 1
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 1 

ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 23 ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2 

จะน าเสนอในรายละเอียดต่อไปในส่วนที่ 2 ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3 

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3 4 

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3 เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดท า5 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยทุกหน่วยงานของรัฐจะต้อง6 

วิเคราะห์และศึกษารายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบทบาท 7 

ภารกิจ และหน้าที่ขององค์กร ทั้งในส่วนของเป้าหมายประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และแนวทางการ8 

พัฒนาของแผนแม่บทฯ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี และระยะ 5 ปี ที่มีการบรรจุโครงการ/ 9 

การด าเนินงานที่สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ของแต่ละห้วงการ10 

พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  โดยการด าเนินการโครงการ/ 11 

การด าเนินงาน (X) จะต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในระดับ12 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เป้าหมายประเด็น (Y2) และยุทธศาสตร์ชาติ (Z) โดยหลักการ XYZ นี้เป็นหลักการ13 

ที่ส าคัญที่ใช้ทั้งในการจัดท าโครงการ /การด าเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  14 

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานของรัฐ  15 

ทั้งนี้ หน่วยงำนเจ้ำภำพทั้ง 3 ระดับและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ 23 ประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
จะน�ำเสนอในรำยละเอียดต่อไปในส่วนที่ 2 ผลกำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

การก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน 
ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ระดับ

ส่วนที่ 1
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กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ 3

 กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับท่ี 3 เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 โดยทุกหน่วยงำนของรัฐจะต้อง
วิเครำะห์และศึกษำรำยละเอียดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบทบำท 
ภำรกิจ และหน้ำที่ขององค์กร ท้ังในส่วนของเป้ำหมำยประเด็น เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และแนวทำงกำรพัฒนำ
ของแผนแม่บทฯ และจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีและระยะ 5 ปี ท่ีมีกำรบรรจุโครงการ/การด�าเนินงาน 
ที่สอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ของแต่ละห้วงการพัฒนาได ้
อย่างเป็นรูปธรรม ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยกำรด�ำเนินกำรโครงกำร/กำรด�ำเนินงำน (X)  
จะต้องสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งในระดับเป้ำหมำยแผนแม่บท
ย่อย (Y1) เป้ำหมำยประเด็น (Y2) และยุทธศำสตร์ชำติ (Z) โดยหลักการ XYZ นี้เป็นหลักการที่ส�าคัญที่ใช ้
ทั้งในการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานของรัฐ 

 รายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามยุทธศาสตร์ชาต ิที่ส�ำนักงำนฯ ในฐำนะส�ำนักงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติได้รับมอบหมำยให้มีภำรกิจหน้ำที่ 
ในกำรจัดท�ำ จึงเป็นกลไกส�าคัญในการฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ในแต่ละป ี
ของประเทศ ตำมกรอบแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นควำมเป็นไปได้ของกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดในแต่ละห้วง 5 ปีของกำรพัฒนำ และน�ำไปสู่กำรพิจำรณำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน/โครงกำร/
กำรด�ำเนินงำนให้ห้วง 5 ปีแรกให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องตำมข้อเท็จจริงและบริบทกำรพัฒนำประเทศ 
ที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนเจ้ำภำพแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติท้ัง 3 ระดับ และหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องต่ำง ๆ เพ่ือน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำในปี 2565  
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

คือ ค่ำของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรจะบรรล ุ
ในเชิงปริมาณ

ในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3
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รำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ�ำปี 2563

รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2563 เป็นรายงานประจ�าปีฉบับที่ 2 โดยเป็น 
การรายงานผลการด�าเนินโครงการ/การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้มีกำรน�ำเข้ำในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronic Monitoring and Evaluation  
System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ถึง ณ เดือนพฤศจิกำยน 2563  
ทั้งนี้ ข้อมูลหลำยชุดข้อมูลยังไม่ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำร ส�ำนักงำนฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์ 
เทียบเคียงที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายตามที่เหมาะสม

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ
 Electronics Monitoring and Evaluation System 

of National Strategy and Country Reform Plans : eMENSCR (อีเมนซ์)

 ระบบ eMENSCR เป็นการด�าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ 
ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศหลักส�ำหรับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ
และกำรปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลกลำงขนำดใหญ่ (Big Data) ส�ำหรับรองรับกำรด�ำเนินกำรของ 
(1) หน่วยงานของรัฐ ในกำรน�ำเข้ำข้อมูลโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนและกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด�ำเนินงำน 
ตำมยทุธศำสตร์ชำตแิละกำรปฏริปูประเทศ ตำมหลกักำรควำมสมัพันธ์เชงิเหตแุละผล (Causal Relationship : XYZ) 
และกำรน�ำเข้ำแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรรำย 5 ปี แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี และแผนปฏิบัติกำร
ด้ำน... ในระบบ eMENSCR  (2) คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรเรียกค้นหำข้อมูลจำกระบบ  
eMENSCR เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนที่ เ ก่ียวข้อง  
และ (3) ประชาชน/สาธารณะ ในกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน ์
ต่อกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
 ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ ่ำนมำ กำรน�ำเข้ำข้อมูลประกอบด้วย โครงการ/การด�าเนินงาน รวมท้ังสิ้น  
38,298 โครงกำร โดยเป็นโครงกำรประจ�ำปีงบประมำณ 2563 จ�ำนวน 21,891 โครงกำร ซึ่งสำมำรถติดตำม 
ภำพรวม ในกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนหน้ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำม
เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติของระบบ eMENSCR ได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/
dashboard/index.html และ การน�าเข้าแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำร (รำย 5 ปี และ รำยปี) โดยมี
แผนปฏิบัติรำชกำรในระบบรวมจ�ำนวน 790 แผน จ�ำแนกเป็น (1) แผนปฏิบัติรำชกำรรำย 5 ปี จ�ำนวน 209 แผน 
และ (2) แผนปฏิบัติรำชกำรรำยป ีจ�ำนวน 497 แผน และแผนปฏิบัติกำรด้ำน... ที่หน่วยงำนได้น�ำเข้ำในระบบรวม
จ�ำนวน 84 แผน (ข้อมูล ณ มกรำคม 2564)
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 ทั้งนี้ ปัจจุบันส�ำนักงำนฯ อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ eMENSCR ให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์  
(Artificial Intelligence) มำใช้ในกำรประมวลผล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลในระบบให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้
อย่ำงรวดเร็วและแม่นย�ำเพ่ิมมำกขึ้น รวมทั้งได้พัฒนำให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่ำง ๆ เข้ำระบบ eMENSCR  
ให้เป็นระบบข้อมูลสถิติกลำงของประเทศ ส�ำหรับกำรบ่งชี้สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 
และสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีกำรพัฒนำเว็บไซต์กลำง และฐำนข้อมูลต่ำง ๆ  
เพ่ือสนับสนุนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้ำงกำรส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อนัเป็นประโยชน์ในกำรตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผล ได้แก่ 1) เวบ็ไซต์ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/)  
และ NSCR (http://nscr.nesdc.go.th/) 2) ระบบฐำนข้อมูลเปิดภำครัฐเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ (Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government  
Projects under National Strategy : Open-D) ผ่ำนทำง https://opendata.nesdc.go.th/ และ  
3) ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบช้ีเป้ำ (TPMAP) ซึ่งเป็นระบบ Big Data เพื่อใช้ในกำรสนันสนุน 
กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในกำรยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชนในทกุมติิ ผ่ำนทำง https://www.tpmap.in.th/

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ Electronics Monitoring and Evaluation System 1 
of National Strategy and Country Reform Plans : eMENSCR (อีเมนซ์) 2 

ระบบ eMENSCR เป็นการด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 3 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นระบบ4 
เทคโนโลยีสารสนเทศหลักส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ 5 
การปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) ส าหรับรองรับการด าเนินการของ  6 
(1) หน่วยงานของรัฐ ในการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าผล 7 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 8 
Relationship : XYZ) และการน าเข้าแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ9 
ประจ าปี และแผนปฏิบัติการด้าน... ในระบบ eMENSCR (2) คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเรียก10 
ค้นหาข้อมูลจากระบบ eMENSCR เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน11 
ที่เกี่ยวข้อง และ (3) ประชาชน/สาธารณะ ในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น12 
ประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 13 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การน าเข้าข้อมูลประกอบด้วย โครงการ/การด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 38,298 14 
โครงการ โดยเป็นโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 21,891 โครงการ ซึ่งสามารถติดตามภาพรวม 15 
ในการบรรลุเป้าหมายของแผนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผ่านหน้ารายงานผลการด าเนินการตามเป้าหมาย16 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของระบบ eMENSCR ได้ที ่ 17 
และ การน าเข้าแผนระดับท่ี 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ รายปี) โดยมีแผนปฏิบัติราชการในระบบ18 
รวมจ านวน 790 แผน จ าแนกเป็น (1) แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ านวน 209 แผน และ (2) แผนปฏิบัติราชการ19 
รายปี จ านวน 497 แผน และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่หน่วยงานได้น าเข้าในระบบรวมจ านวน 84 แผน (ข้อมูล 20 
ณ มกราคม 2564) 21 

ทั้งนี้ ปัจจุบันส านักงานฯ 22 
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 23 
eMENSCR ให้มีการน าเทคโนโลยี 24 
ปั ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ( Artificial 25 
intelligence) ม า ใ ช้ ใ น ก า ร26 
ประมวลผล  วิ เคราะห์  และ27 
สังเคราะห์ข้อมูลในระบบให้28 
สามารถด า เนินการได้อย่ า ง29 
รวดเร็วและแม่นย าเพ่ิมมากขึ้น 30 
รวมทั้ ง ได้ พัฒนาให้สามารถ31 
เ ชื่ อ ม โ ย งข้ อมู ล สถิ ติ ต่ า ง  ๆ  32 
เข้าระบบ eMENSCR ให้เป็นระบบข้อมูลสถิติกลางของประเทศ ส าหรับการบ่งชี้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 33 
ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาที่เป็นปัจจุบัน  โดยได้มีการพัฒนาเว็บไซต์กลาง และฐานข้อมูล34 
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการตาม35 

            
https://emenscr.nesdc.go.th/dashboard/index.html 
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การประเมินผลการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกำรประเมินผลทั้งระบบตำมหลักกำรของควำมสัมพันธ ์
เชิงเหตุผล ระหว่ำงกำรด�ำเนินงำน/โครงกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นกลำง และผลลัพธ์ระยะยำว เพื่อที่จะ
น�ำมำวิเครำะห์ถึงควำมสัมพันธ์ของนโยบำย ยุทธศำสตร์ และโครงกำร น�ำไปสู่กำรตัดสินทำงนโยบำยต่อไป  
โดยเป็นกำรด�ำเนินงำนใน 3 ระดับ ประกอบด้วย
 1. ระดับทฤษฎี โดยเป็นกำรติดตำมและประเมินควำมสอดคล้องของกำรด�ำเนินกำร/โครงกำรกับ 
 แนวควำมคิดหรือทฤษฎีกำรพัฒนำว่ำกำรด�ำเนินกำร/โครงกำรที่มีอยู ่นั้นสอดคล้องกับแนวควำมคิด 
 หรือทฤษฎีกำรพัฒนำเพียงใด และยังมีช่องว่ำงของโครงกำรหรือทฤษฎีหรือไม่
 2. ระดับกระบวนการแปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเป็นผลผลิต โดยเป็นกำรติดตำมและประเมิน 
 กระบวนกำรแปลงด�ำเนินงำน/โครงกำรไปสู่ผลผลิต
 3. ระดับโครงการจากผลลัพธ์ของการด�าเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย โดยเป็นกำรประเมิน 
 ผลลัพธ์จำกกำรด�ำเนินด�ำเนินงำน/โครงกำรต่ำง ๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มด�ำเนินกำร ระหว่ำงด�ำเนินกำร  
 และหลังกำรด�ำเนินกำร สู ่เป้ำหมำยร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ 
 ตำมหลักกำร Ends - Ways - Means หรือควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล

หลักกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติหลักกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

การประเมินการพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นการประเมินผลในระดับทฤษฎี และระดับ9 

ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการประเมินผลการพัฒนาภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ และการ10 

ประเมินผลรายยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถสรุปวิธีการประเมินผล และผลการประเมินได้ ดังนี้ 11 

วิธีการประเมินผลการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ  12 

การประเมินการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป็นการประเมินการผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ 13 

การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  ใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับเป้าหมายภาพรวมของ14 

ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และ (2) การประเมินผลผ่านแผนแม่บท15 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   16 

 การประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายระดับภาพรวม เป็นการประเมินผลการด าเนินการ17 

พัฒนาตามเป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง 18 

สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมีภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนบนหลัก “ภาครัฐ19 

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ20 

ศักยภาพของประเทศในทุกมิติ การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 21 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการมีคุณภาพ22 

ชีวิตที่ดีและเป็นฐานการพัฒนาประเทศได้อย่างยั ่งยืน เพื่อน าพาการพัฒนาประเทศไปสู ่การเป็น23 

ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั ่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เนื่องจาก24 

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว จึงก าหนดการประเมินผล25 

การพัฒนาตามเป้าหมายข้างต้น โดยเป็นการประเมินผลผ่านมิติต่าง ๆ ประกอบร่วมกัน ดังนี้ 26 

 27 

กำรประเมินกำรพัฒนำกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นกำรประเมินผลในระดับทฤษฎี และระดับผลลัพธ์
ของยุทธศำสตร์ ประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรพัฒนำภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ และกำรประเมินผล 
รำยยุทธศำสตร์ชำติ โดยสำมำรถสรุปวิธีกำรประเมินผล และผลกำรประเมินได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1
บทน�ำ

29



    

กำรประเมินกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติเป็นเป็นกำรประเมินกำรผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์  
การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับเป้ำหมำยภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ
และเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน และ (2) กำรประเมินผลผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ   

 การประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับภาพรวม เป็นกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำร
 พัฒนำตำมเป้ำหมำย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมีภำครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนบนหลัก “ภาครัฐของ 
 ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ 
 ของประเทศในทุกมิติ กำรพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป ็นคนดี เก ่ง และมีคุณภำพ  
 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
 และเป็นฐำนกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อน�ำพำกำรพัฒนำประเทศไปสู ่กำรเป็นประเทศ 
 ที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งนี้ เนื่องจำกยุทธศำสตร์ชำต ิ
 เป็นแผนระดับที่ 1 ซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำประเทศระยะยำว จึงก�ำหนดกำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
 ตำมเป้ำหมำยข้ำงต้น โดยเป็นกำรประเมินผลผ่ำนมิติต่ำง ๆ ประกอบร่วมกัน ดังนี้
  1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
  2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้
  3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ
  4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
  5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ
  6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ
 การประเมินการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้ง 6 มิติข้างต้น พิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวชี้วัด 
 ที่สามารถสะท้อนผลการพัฒนาในระดับผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ตัวชี้วัดทั้งระดับประเทศ
 เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมท้ำทำยของสถำนกำรณ์กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
 ของประเทศ และระดับสำกลเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่เทียบเคียงกับนำนำประเทศ  
 น�ำไปสู่กำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล 

 การประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
 ตำมเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้หลักกำรเดียวกันกับกำรประเมินกำรประเมินผลกำรบรรล ุ
 ผลสัมฤทธ์ิของเป้ำหมำยระดับภำพรวม ทั้งนี้ กำรประเมินผลกำรพัฒนำทั้งในระดับเป้ำหมำยภำพรวม  
 และระดับเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็น การรายงานผลการประเมินสถานการณ์การพัฒนาตาม 
 ข้อเท็จจริงจากข้อมูลกลุ ่มตัวชี้วัดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาใช้ในการประเมินผลเท่านั้น  
 เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ระยะยาวหรือผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และในส่วนของ 
 การประเมินผลลัพธ์ขั้นกลางของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นการประเมินผลลัพธ์ของ 
 การด�าเนินโครงการ/การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ซึ่งจะมีการรายงานผลการประเมินในส่วนที่ 2 ของเล่มรายงานฉบับนี้

วิธีกำรประเมินผลกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ

ส่วนที่ 1
บทน�ำ
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สรุปผลกำรประเมินผลกำรบรรลุผลสัมฤทธิ ์
ของเป้ำหมำยระดับภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ 

ผลกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติของทั้ง 6 มิติ มีรำยละเอียด สรุปได้ ดังนี้

 1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ในปี 2562 สังคมไทยมีควำมอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ในระดับปำนกลำงและมีแนวโน้มสูงข้ึน พิจารณาได้จากดัชนีความอยู ่ เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  
จัดท�าโดย สศช. ซึ่งเป็นดัชนีรวมในระดับประเทศ โดยปี 2561 คนไทยและสังคมไทยมีควำมอยู่ดีมีสุขดีขึ้น  
คนไทยในภำพรวมมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตดีขึ้นและสังคมไทยมีแนวโน ้มดีขึ้นจำกคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
อันสะท้อนได้จำกดัชนีควำมอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้น 
เป็นร้อยละ 76.47 จำกร้อยละ 70.40 โดยปัจจัยเกื้อหนุนหลักที่คำดว่ำส่งผลให้ควำมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ในสังคมไทยเพิ่มขึ้น คือ กำรมีสุขภำวะที่ดีโดยรวมของบุคคลครอบครัว และชุมชน มีระดับดีขึ้นจำกระดับปำนกลำง
ในปี 2560 เศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและเป็นธรรม มีระดับดีข้ึนเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับดี สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศสมดุล มีระดับดีขึ้น จำกระดับที่ต้องปรับปรุง สังคมมีควำมเป็นประชำธิปไตยที่มีธรรมำภิบำล  
แม้จะมีคะแนนดีขึ้นมำก แต่ยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ขณะที่กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
ในสังคมมีระดับดีขึ้น และปรับตัวสูงขึ้นจำกระดับที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช.อยู่ในระหว่ำงกำรจัดท�ำดัชนี
ควำมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

ชีวิตที่ดีขึ้น อันสะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน1 

หน้าที่ปรับเพิ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 76.47 จากร้อยละ 70.40 โดยปัจจัยเกื ้อหนุนหลักที่คาดว่าส่งผล 2 

ให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพ่ิมขึ้น คือ การมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมของบุคคล ครอบครัว 3 

และชุมชน มีระดับดีขึ้นจากระดับปานกลางในปี 2560 เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม มีระดับ4 

ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับดี สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล มีระดับดีขึ้น จากระดับที่ต้อง5 

ปรับปรุง สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล แม้จะมีคะแนนดีขึ้นมาก แต่ยังอยู่ในระดับ6 

ต้องปรับปรุง ขณะที่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมี ระดับดีขึ้น และปรับตัว7 

สูงขึ้นจากระดับที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช.อยู่ในระหว่างการจัดท า ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข8 

ร่วมกันในสังคมไทย 9 

 10 
 11 

ส าหรับในปี 2563 ความอยู่ดีมีความสุขของคนไทย พิจารณาจากรายงาน World Happiness 12 

Report 2020 สะท้อนได้จากความสุขท่ีประชาชนมีที่รับรู้ตนเอง ซึ่งเป็นการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดี 13 

มีความสุขของประชากรในประเทศต่าง ๆ จ านวน 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้านรายได้จากค่าเฉลี่ยรายได้14 

ต่อหัวประชากร ด้านสุขภาวะจากอายุคาดเฉลี่ยของประชากร และด้านการช่วยเหลือกันทางสังคม  15 

ด้านเสรีภาพในการใช้ชีวิต ด้านความเอ้ืออาทรในสังคม และด้านมุมมองต่อการทุจริตของภาครัฐ  16 

ใช้การวัดผลจากการส ารวจด้วยค าถาม (Gallop World Poll) พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 17 

ที่ 54 จาก 153 ประเทศ และมีค่าคะแนน 5.999 ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนน 6.008 (อันดับที่ 52 จาก 18 

156 ประเทศ) โดยในปี 2563 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าคะแนนที่ลดลง ได้แก่ รายได้ต่อหัว การได้รับ19 

สวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ และการมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ส่วนปัจจัย  20 

2560 2561
1. การมสุีขภาวะ 79.82 87.37
2. เศรษฐกจิเข้มแข็งและเป็นธรรม 80.61 81.46
3. ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 63.43 73.77
4. สังคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภิบาล 61.89 68.46
5. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคมไทย 68.45 72.75

ภาพรวมดัชนีความอยูเ่ยน็เป็นสขุ 70.40 76.47

องค์ประกอบหลกั ปี
ดัชนีความอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกันในสงัคมไทย ปี 2560-2561

หมายเหตุ : ระดับดีมาก = ร้อยละ 90.0 - 100 ระดับดี = ร้อยละ 80.0 - 89.9
 ระดับปานกลาง = ร้อยละ 70.0 - 79.9 ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9
  ระดับเร่งแกไ้ข = ร้อยละ 59.9

ทีม่า : สศช.

ชีวิตที่ดีขึ้น อันสะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน1 

หน้าที่ปรับเพิ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 76.47 จากร้อยละ 70.40 โดยปัจจัยเกื ้อหนุนหลักที่คาดว่าส่งผล 2 

ให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพ่ิมขึ้น คือ การมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมของบุคคล ครอบครัว 3 

และชุมชน มีระดับดีขึ้นจากระดับปานกลางในปี 2560 เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม มีระดับ4 

ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับดี สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล มีระดับดีขึ้น จากระดับที่ต้อง5 

ปรับปรุง สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล แม้จะมีคะแนนดีขึ้นมาก แต่ยังอยู่ในระดับ6 

ต้องปรับปรุง ขณะที่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมี ระดับดีขึ้น และปรับตัว7 

สูงขึ้นจากระดับที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช.อยู่ในระหว่างการจัดท า ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข8 

ร่วมกันในสังคมไทย 9 

 10 
 11 

ส าหรับในปี 2563 ความอยู่ดีมีความสุขของคนไทย พิจารณาจากรายงาน World Happiness 12 

Report 2020 สะท้อนได้จากความสุขท่ีประชาชนมีที่รับรู้ตนเอง ซึ่งเป็นการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดี 13 

มีความสุขของประชากรในประเทศต่าง ๆ จ านวน 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้านรายได้จากค่าเฉลี่ยรายได้14 

ต่อหัวประชากร ด้านสุขภาวะจากอายุคาดเฉลี่ยของประชากร และด้านการช่วยเหลือกันทางสังคม  15 

ด้านเสรีภาพในการใช้ชีวิต ด้านความเอ้ืออาทรในสังคม และด้านมุมมองต่อการทุจริตของภาครัฐ  16 

ใช้การวัดผลจากการส ารวจด้วยค าถาม (Gallop World Poll) พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 17 

ที่ 54 จาก 153 ประเทศ และมีค่าคะแนน 5.999 ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนน 6.008 (อันดับที่ 52 จาก 18 

156 ประเทศ) โดยในปี 2563 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าคะแนนที่ลดลง ได้แก่ รายได้ต่อหัว การได้รับ19 

สวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ และการมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ส่วนปัจจัย  20 

2560 2561
1. การมสุีขภาวะ 79.82 87.37
2. เศรษฐกจิเข้มแข็งและเป็นธรรม 80.61 81.46
3. ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 63.43 73.77
4. สังคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภิบาล 61.89 68.46
5. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคมไทย 68.45 72.75

ภาพรวมดัชนีความอยูเ่ยน็เป็นสขุ 70.40 76.47

องค์ประกอบหลกั ปี
ดัชนีความอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกันในสงัคมไทย ปี 2560-2561

หมายเหตุ : ระดับดีมาก = ร้อยละ 90.0 - 100 ระดับดี = ร้อยละ 80.0 - 89.9
 ระดับปานกลาง = ร้อยละ 70.0 - 79.9 ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9
  ระดับเร่งแกไ้ข = ร้อยละ 59.9

ทีม่า : สศช.

ชีวิตที่ดีขึ้น อันสะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน1 

หน้าที่ปรับเพิ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 76.47 จากร้อยละ 70.40 โดยปัจจัยเกื ้อหนุนหลักที่คาดว่าส่งผล 2 

ให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพ่ิมขึ้น คือ การมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมของบุคคล ครอบครัว 3 

และชุมชน มีระดับดีข้ึนจากระดับปานกลางในปี 2560 เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม มีระดับ4 

ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับดี สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล มีระดับดีขึ้น จากระดับที่ต้อง5 

ปรับปรุง สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล แม้จะมีคะแนนดีขึ้นมาก แต่ยังอยู่ในระดับ6 

ต้องปรับปรุง ขณะที่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมี ระดับดีขึ้น และปรับตัว7 

สูงขึ้นจากระดับที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช.อยู่ในระหว่างการจัดท า ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข8 

ร่วมกันในสังคมไทย 9 

 10 
 11 

ส าหรับในปี 2563 ความอยู่ดีมีความสุขของคนไทย พิจารณาจากรายงาน World Happiness 12 

Report 2020 สะท้อนได้จากความสุขท่ีประชาชนมีที่รับรู้ตนเอง ซึ่งเป็นการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดี 13 

มีความสุขของประชากรในประเทศต่าง ๆ จ านวน 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้านรายได้จากค่าเฉลี่ยรายได้14 

ต่อหัวประชากร ด้านสุขภาวะจากอายุคาดเฉลี่ยของประชากร และด้านการช่วยเหลือกันทางสังคม  15 

ด้านเสรีภาพในการใช้ชีวิต ด้านความเอ้ืออาทรในสังคม และด้านมุมมองต่อการทุจริตของภาครัฐ  16 

ใช้การวัดผลจากการส ารวจด้วยค าถาม (Gallop World Poll) พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 17 

ที่ 54 จาก 153 ประเทศ และมีค่าคะแนน 5.999 ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนน 6.008 (อันดับที่ 52 จาก 18 

156 ประเทศ) โดยในปี 2563 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าคะแนนที่ลดลง ได้แก่ รายได้ต่อหัว การได้รับ19 

สวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ และการมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ส่วนปัจจัย  20 

2560 2561
1. การมสุีขภาวะ 79.82 87.37
2. เศรษฐกจิเข้มแข็งและเป็นธรรม 80.61 81.46
3. ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 63.43 73.77
4. สังคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภิบาล 61.89 68.46
5. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคมไทย 68.45 72.75

ภาพรวมดัชนีความอยูเ่ยน็เป็นสขุ 70.40 76.47

องค์ประกอบหลกั ปี
ดัชนีความอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกันในสงัคมไทย ปี 2560-2561

หมายเหตุ : ระดับดีมาก = ร้อยละ 90.0 - 100 ระดับดี = ร้อยละ 80.0 - 89.9
 ระดับปานกลาง = ร้อยละ 70.0 - 79.9 ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9
  ระดับเร่งแกไ้ข = ร้อยละ 59.9

ทีม่า : สศช.

ชีวิตที่ดีขึ้น อันสะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน1 

หน้าที่ปรับเพิ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 76.47 จากร้อยละ 70.40 โดยปัจจัยเกื ้อหนุนหลักที่คาดว่าส่งผล 2 

ให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพ่ิมขึ้น คือ การมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมของบุคคล ครอบครัว 3 

และชุมชน มีระดับดีข้ึนจากระดับปานกลางในปี 2560 เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม มีระดับ4 

ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับดี สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล มีระดับดีขึ้น จากระดับที่ต้อง5 

ปรับปรุง สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล แม้จะมีคะแนนดีขึ้นมาก แต่ยังอยู่ในระดับ6 

ต้องปรับปรุง ขณะที่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมมี ระดับดีขึ้น และปรับตัว7 

สูงขึ้นจากระดับที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช.อยู่ในระหว่างการจัดท า ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข8 

ร่วมกันในสังคมไทย 9 

 10 
 11 

ส าหรับในปี 2563 ความอยู่ดีมีความสุขของคนไทย พิจารณาจากรายงาน World Happiness 12 

Report 2020 สะท้อนได้จากความสุขท่ีประชาชนมีที่รับรู้ตนเอง ซึ่งเป็นการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดี 13 

มีความสุขของประชากรในประเทศต่าง ๆ จ านวน 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้านรายได้จากค่าเฉลี่ยรายได้14 

ต่อหัวประชากร ด้านสุขภาวะจากอายุคาดเฉลี่ยของประชากร และด้านการช่วยเหลือกันทางสังคม  15 

ด้านเสรีภาพในการใช้ชีวิต ด้านความเอ้ืออาทรในสังคม และด้านมุมมองต่อการทุจริตของภาครัฐ  16 

ใช้การวัดผลจากการส ารวจด้วยค าถาม (Gallop World Poll) พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 17 

ที่ 54 จาก 153 ประเทศ และมีค่าคะแนน 5.999 ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนน 6.008 (อันดับที่ 52 จาก 18 

156 ประเทศ) โดยในปี 2563 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าคะแนนที่ลดลง ได้แก่ รายได้ต่อหัว การได้รับ19 

สวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ และการมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ส่วนปัจจัย  20 

2560 2561
1. การมสุีขภาวะ 79.82 87.37
2. เศรษฐกจิเข้มแข็งและเป็นธรรม 80.61 81.46
3. ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 63.43 73.77
4. สังคมประชาธปิไตยทีม่ธีรรมาภิบาล 61.89 68.46
5. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคมไทย 68.45 72.75

ภาพรวมดัชนีความอยูเ่ยน็เป็นสขุ 70.40 76.47

องค์ประกอบหลกั ปี
ดัชนีความอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกันในสงัคมไทย ปี 2560-2561

หมายเหตุ : ระดับดีมาก = ร้อยละ 90.0 - 100 ระดับดี = ร้อยละ 80.0 - 89.9
 ระดับปานกลาง = ร้อยละ 70.0 - 79.9 ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9
  ระดับเร่งแกไ้ข = ร้อยละ 59.9

ทีม่า : สศช.

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2560-2561
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 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำควำมสุขของคนไทยจะปรับตัวลดลงจำกปีก่อนหน้ำ แต่ยังถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีควำมสุข 
มำกกว่ำประเทศส่วนใหญ่ของโลก แต่ยังมีประเด็นที่ควรให้ควำมส�ำคัญ อำทิ ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำวะ 
ด้ำนจิตใจของประชำกรให้มำกขึ้น กำรน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช ้ในทุกระดับ 
สนับสนุนกำรคุ ้มครองสิทธิและกำรเข ้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมโดยไม ่ถูกเลือกปฏิบัติ และสร ้ำงควำม 
ตระหนักรู ้ ในเรื่องกำรให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมแก่ทุกภำคส่วน เพ่ือให้ควำมอยู ่ดี มีสุขของคนไทย 
และสังคมไทยได้รับกำรพัฒนำดีขึ้น 

 2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ เป็นกำรสะท้อน 
กำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศในเวทีโลก ที่ต้องน�ำไปสู่กำรกระจำย 
ควำมเจริญไปทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ โดยในส่วนขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่แสดงให้เห็นถึงควำม
สำมำรถในกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจ ทั้งด้ำนปัจจัยกำรผลิตนโยบำยและกฎระเบียบ รวมทั้งควำมพร้อม
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ ของประเทศที่เอื้อต่อกำรเพิ่มผลิตภำพให้กับภำคส่วนต่ำง ๆ ของประเทศ  
โดยในปี 2563 พบว่ำ ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ IMD มีอันดับแย่ลง  
4 อันดับ มำอยู ่ในอันดับที่ 29 (จำกอันดับที่ 25 ในปี 2562) คะแนนรวมลดลงเป็น 75.387 คะแนน  

ส�าหรับในปี 2563 ความอยู่ดีมีความสุขของคนไทย พิจำรณำจำกรำยงำน World Happiness Report 2020 
สะท้อนได้จำกควำมสุขที่ประชำชนมีที่รับรู้ตนเอง ซึ่งเป็นกำรวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมอยู่ดี มีควำมสุขของประชำกร 
ในประเทศต่ำง ๆ จ�ำนวน 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้ำนรำยได้จำกค่ำเฉลี่ยรำยได้ต่อหัวประชำกร ด้ำนสุขภำวะ 
จำกอำยุคำดเฉล่ียของประชำกร ด้ำนกำรช่วยเหลือกันทำงสังคม ด้ำนเสรีภำพในกำรใช้ชีวิต ด้ำนควำมเอ้ืออำทร 
ในสังคม และด้ำนมุมมองต่อกำรทุจริตของภำครัฐใช้กำรวัดผลจำกกำรส�ำรวจด้วยค�ำถำม (Gallop World Poll)  
พบว่ำ ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 จำก 153 ประเทศ และมีค่ำคะแนน 5.999 ลดลงจำกปี 2562  
ที่มีคะแนน 6.008 (อันดับที่ 52 จำก 156 ประเทศ) โดยในปี 2563 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่ำคะแนนที่ลดลง ได้แก่ 
รำยได้ต่อหัว กำรได้รับสวัสดิกำรและกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ และกำรมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำวะที่ดี  
ส่วนปัจจัยด้ำนกำรมีสิทธิเสรีภำพควำมเอื้ออำทรต่อกัน และกำรอยู่ในสังคมที่ปลอดกำรทุจริต มีค่ำคะแนนเพิ่มขึ้น 
จำกปีก่อนหน้ำ 

ด้านการมีสิทธิเสรีภาพความเอ้ืออาทรต่อกัน และการอยู่ในสังคมที่ปลอดการทุจริต มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น1 

จากปีก่อนหน้า  2 

 3 
 4 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสุขของคนไทยจะปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์  5 

ที่มีความสุขมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก แต่ยังมีประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ อาทิ ส่งเสริมการดูแล6 

สุขภาวะด้านจิตใจของประชากรให้มากขึ้น การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน 7 

ทุกระดับ สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และสร้าง8 

ความตระหนักรู้ในเรื่องการให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมแก่ทุกภาคส่วน เพ่ือให้ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย9 

และสังคมไทยได้รับการพัฒนาดีขึ้น  10 

 11 

2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  12 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 

และการกระจายรายได้เป็นการสะท้อนการพัฒนา 14 

ที ่มุ ่ง เน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน15 

ให้กับประเทศในเวทีโลก ที่ต้องน าไปสู่การกระจาย16 

ความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในส่วน 17 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน  ที่แสดงให้เห็นถึง18 

ความสามารถในการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ 19 

ทั ้งด ้านปัจจ ัยการผลิต นโยบายและกฎระเบียบ 20 

รวมทั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของ21 

ประเทศที่เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ โดยในปี 2563 พบว่า ผลการ22 

จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ IMD มีอันดับแย่ลง 4 อันดับ มาอยู่ในอันดับ 23 

ที่ 29 (จากอันดับที่ 25 ในปี 2562) คะแนนรวมลดลงเป็น 75.387 คะแนน จาก 77.233 คะแนน  24 

ในปี 2562 โดยประเทศสิงคโปร์ ยังคงครองอันดับ 1 เหมือนปี 2562 รองลงมาคือ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ 25 

เนเธอร์แลนด์ และฮ่องกง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 2 ปัจจัยหลักที่ท าให้ความสามารถ 26 

ภาพรวม รายได้ต่อหวั
การได้รับสวัสดิการและการ

สนับสนุนจากภาครัฐ
การมีอายคุาดเฉลีย่ของ

การมีสขุภาวะทีดี่
การมีสทิธเิสรีภาพ ความเอ้ืออาทรต่อกัน

การอยูใ่นสงัคมที่
ปลอดการทจุริต

2561 6.072 1.016 1.417 0.707 0.637 0.364 0.029
2562 6.008 1.050 1.409 0.828 0.557 0.359 0.028
2563 5.999 1.007 1.348 0.794 0.609 0.377 0.032

การเปลีย่นแปลง  
ปี 2562 - 2563

-0.009 -0.043 -0.061 -0.034 0.052 0.018 0.004

ทีม่า: World Happiness Report 2020 

ดัชนีความสุขของคนไทย
ดัชนีความสุขของคนไทย

ที่มำ : World Happiness Report 2020
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 1 
 2 

ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม3 

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)4 ของส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม4 

แห่งชำติ (สศช.) พบว่ำ ปี 2562 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP at current market 5 

prices) เท่ำกับ 16,898,086 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นสัดส่วนมูลค่ำของ GDP ภำคบริกำรและอ่ืน ๆ ร้อยละ 6 

61.10 รองลงมำเป็นภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 30.92  และภำคเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 7.98 ของมูลค่ำ 7 

GDP ของประเทศ ส ำหรับกำรขยำยตัวของ GDP ในปี  2562 พบว่ำ มีอัตรำกำรขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 8 

จำกปี 2561 ลดลงจำกกำรเติบโตที่ร้อยละ 4.2 จำกปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรขยำยตัวของ GDP  9 

ภำคบริกำรและอ่ืนๆ ส่วนภำคอุตสำหกรรม ไม่มีกำรขยำยตัว และภำคเกษตรกรรมมีอัตรำกำรขยำยตัว  10 

                                                           
4 ข้อมูลจำกกองบัญชีประชำชำติ ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
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(Employment) มีอันดับแย่ลงอย่ำงเห็นได้ชัด และ (2) ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของภำครัฐมีอันดับแย่ลง  
3 อันดับ โดยมีสำเหตุหลักจำกกรอบของสถำบัน (Institutional Framework) มีอันดับแย่ลง 6 อันดับ ทั้งนี้  
ไทยคงต้องพัฒนำอีกหลำยด้ำน เนื่องจำกในปีนี้ไทยมีอันดับลดลง 4 อันดับ โดยเฉพำะด้ำนสุขภำพและ 
ส่ิงแวดล้อม และด้ำนกำรศึกษำ ถึงแม้ทั้งสองด้ำนจะได้รับกำรพัฒนำขึ้นบ้ำงจำกปีที่แล้ว แต่ยังคงมีอันดับที่ไม่ดี
ในปีนี้ เพ่ือให้ในปีหน้ำไทยจะมีอันดับรวมที่ดีขึ้นมำก

ด้านการมีสิทธิเสรีภาพความเอ้ืออาทรต่อกัน และการอยู่ในสังคมที่ปลอดการทุจริต มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น1 

จากปีก่อนหน้า  2 

 3 
 4 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสุขของคนไทยจะปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์  5 

ที่มีความสุขมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก แต่ยังมีประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ อาทิ ส่งเสริมการดูแล6 

สุขภาวะด้านจิตใจของประชากรให้มากขึ้น การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน 7 

ทุกระดับ สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และสร้าง8 

ความตระหนักรู้ในเรื่องการให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมแก่ทุกภาคส่วน เพ่ือให้ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย9 

และสังคมไทยได้รับการพัฒนาดีขึ้น  10 

 11 

2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  12 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 

และการกระจายรายได้เป็นการสะท้อนการพัฒนา 14 

ที ่มุ ่ง เน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน15 

ให้กับประเทศในเวทีโลก ที่ต้องน าไปสู่การกระจาย16 

ความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในส่วน 17 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน  ที่แสดงให้เห็นถึง18 

ความสามารถในการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ 19 

ทั ้งด ้านปัจจ ัยการผลิต นโยบายและกฎระเบียบ 20 

รวมทั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของ21 

ประเทศที่เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ โดยในปี 2563 พบว่า ผลการ22 

จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของ IMD มีอันดับแย่ลง 4 อันดับ มาอยู่ในอันดับ 23 

ที่ 29 (จากอันดับที่ 25 ในปี 2562) คะแนนรวมลดลงเป็น 75.387 คะแนน จาก 77.233 คะแนน  24 

ในปี 2562 โดยประเทศสิงคโปร์ ยังคงครองอันดับ 1 เหมือนปี 2562 รองลงมาคือ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ 25 

เนเธอร์แลนด์ และฮ่องกง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 2 ปัจจัยหลักที่ท าให้ความสามารถ 26 

ภาพรวม รายได้ต่อหวั
การได้รับสวัสดิการและการ

สนับสนุนจากภาครัฐ
การมีอายคุาดเฉลีย่ของ

การมีสขุภาวะทีดี่
การมีสทิธเิสรีภาพ ความเอ้ืออาทรต่อกัน

การอยูใ่นสงัคมที่
ปลอดการทจุริต

2561 6.072 1.016 1.417 0.707 0.637 0.364 0.029
2562 6.008 1.050 1.409 0.828 0.557 0.359 0.028
2563 5.999 1.007 1.348 0.794 0.609 0.377 0.032

การเปลีย่นแปลง  
ปี 2562 - 2563

-0.009 -0.043 -0.061 -0.034 0.052 0.018 0.004

ทีม่า: World Happiness Report 2020 

ดัชนีความสุขของคนไทย

จำก 77.233 คะแนนในปี 2562 โดยประเทศสิงคโปร์ 
ยังคงครองอันดับ 1 เหมือนป ี  2562 รองลงมำ 
คือ เดนมำร ์ก  ส วิตเซอร ์แลนด ์  เนเธอร ์แลนด ์  
และฮ่องกงและเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ  
2 ปัจจัยหลักที่ท�ำให ้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ลดลง คือ (1) สมรรถนะทำงเศรษฐกิจที่มีอันดับลดลง 
6 อนัดบั ซึง่แม้ว่ำประเทศไทยจะมอีนัดบัด้ำนกำรส่งออก 
(International Trade) และด้ำนค่ำครองชีพ (Price) 
เพิ่มขึ้น 1 อันดับ แต่สมรรถนะด้ำนเศรษฐกิจภำยใน
ประเทศ (Domestic Economy) กำรลงทุนข้ำมชำติ  
(International Investment) และกำรจ้ำงงำน  
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ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP)4 ของส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) พบว่ำ  
ปี 2562 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP at current market prices) เท่ำกับ 16,898,086 ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นสัดส่วนมูลค่ำของ GDP ภำคบริกำรและอื่น ๆ ร้อยละ 61.10 รองลงมำเป็นภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 30.92  
และภำคเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 7.98 ของมูลค่ำ GDP ของประเทศ ส�ำหรับกำรขยำยตัวของ GDP ในปี  2562  
พบว่ำ มีอัตรำกำรขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 จำกปี 2561 ลดลงจำกกำรเติบโตที่ร้อยละ 4.2 จำกปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกำรขยำยตัวของ GDP ภำคบริกำรและอื่น ๆ ส่วนภำคอุตสำหกรรม ไม่มีกำรขยำยตัว และภำคเกษตรกรรม 
มีอัตรำกำรขยำยตัวติดลบร้อยละ 0.20  อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่ต้นปี 2563 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019  
(โควิด-19) ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะชะลอตัวลงตลอดปี 2563 ซึ่ง สศช. คำดว่ำแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
จะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวม
ปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตำมล�ำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.9 และดุลบัญชี 
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.8 ของ GDP ดังนั้น ในช่วงที่เหลือของปี 2563 และปี 2564 ควรให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรป้องกันกำรกลับมำระบำดระลอกที่สองในประเทศ กำรขับเคลื่อนกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ขับเคลื่อนกำรส่งออก
สินค้ำเพื่อสนับสนุนกำรฟื้นตัวของภำคกำรผลิตและกำรลงทุนภำคเอกชน กำรดูแลสินค้ำเกษตรในบำงพื้นที่ 
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดและกำรเตรียมรองรับปัญหำภัยแล้ง กำรรักษำบรรยำกำศทำงกำรเมือง และกำรเตรียม
กำรรองรบัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนทำงเศรษฐกจิโลก ทีจ่ะท�ำให้เศรษฐกจิของไทยด�ำเนนิต่อไปได้อย่ำงมเีสถยีรภำพ

4 ข้อมูลจำกกองบัญชีประชำชำติ ส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

มูลค่า สัดส่วน อัตราการขยายตัว มูลค่า สัดส่วน อัตราการขยายตัว มูลค่า สัดส่วน อัตราการขยายตัว 
(ล้านบาท)  (%) (%) (ล้านบาท)  (%) (%) (ล้านบาท)  (%) (%)

GDP 15,486,551 100.00 4.10 16,365,572 100.00 4.20 16,875,891 100.00 2.40
ภาคเกษตรกรรม 1,300,994 8.40     4.70 1,330,009 8.13 5.50 1,347,421 7.98 -0.20
ภาคอุตสาหกรรม 5,033,817 32.50   2.10 5,282,491 32.28 2.70 5,217,403 30.92 0.00
ภาคบริการและอ่ืนๆ 9,151,740 59.09   5.10 9,753,072 59.60 4.80 10,311,067 61.10 4.00
ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2560 - 2562

2560 2561 2562

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2560 - 2562

ที่มำ : ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ในส่วนของกำรกระจำยรำยได้ (Income Distribution) 
ซึ่งสะท้อนกำรแบ่งปันส่วนผลผลิตมวลรวมของประเทศ 
(GDP) ในหมู ่ประชำกรของประเทศนั้น  พบว ่ำ  
กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร ์ชำติ  ประเทศไทยมี 
กำรกระจำยรำยได้ที่ดี ข้ึน โดยพิจำรณำจำกรำยได้
ประชำชำติต่อคน ปี 2562 รำยได้ประชำชำติต่อคนของ
ประเทศไทยอยู่ที่ 236,815 บำท/คน/ปี เปรียบเทียบ 
กับปี 2561 ที่มี 225,095 บำท/คน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.21 และหำกสะท้อนจำกผลิตภัณฑ์ภำค 
ต่อหัวเฉลี่ยของประเทศ (Gross Regional Product  
per Capital : GRP/Capita) ซึ่งเป็นเครื่องช้ีวัดภำวะเศรษฐกิจในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ พบว่ำ 
ปี 2561 ภำคตะวันออกเป็นภำคที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับภำคอื่น ๆ โดยมีกำรขยำยตัวของมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์ภำคที่ร ้อยละ 4.7 และมีค ่ำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภำคต ่อหัวสูงสุดที่  508,568 บำท/คน/ป ี  
ขณะที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวน้อยที่สุด เพียง 83,856 บำท/คน/ปี และมีอัตรำกำรเติบโต
ของ GRP per Capita เฉลี่ยร้อยละ 3.6 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่ำภำคตะวันออกมีค่ำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัว 
สูงมำกกว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 6.1 เท่ำ (ภำคที่มีกำรพัฒนำรองจำกภำคตะวันออก คือ กรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคใต้ และภำคเหนือ) และหำกพิจำรณำในระดับจังหวัด พบว่ำ  
จังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุดที่ 1,067,449 บำทต่อคนต่อปี สูงกว่ำจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ
หัวต�่ำที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีรำยได้เพียง 58,370 บำท/คน/ปี มำกถึง 18.3 เท่ำ ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหำนคร ชลบุรี ปรำจีนบุรี และ ฉะเชิงเทรำ ตำมล�ำดับ  
ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวอยู่ใน 5 ล�ำดับต�่ำสุด คือ แม่ฮ่องสอน ยโสธร หนองบัวล�ำภู นรำธิวำส  
และมุกดำหำร ตำมล�ำดับ จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องเร่งกระจำยกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจให้มีควำมครอบคลุม 
ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะชะลอตัวลงตลอดปี 2563 ซึ่ง สศช. คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจ1 

ไทยจะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 การบริโภคภาคเอกชน 2 

และการลงทุนรวมปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ท่ี3 

ร้อยละ -0.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.8 ของ GDP ดังนั้น ในช่วงที่เหลือของปี 2563 4 

และปี 2564 ควรให้ความส าค ัญกับ การป้องกันการกลับมาระบาดระลอกที ่สองในประเทศ  5 

การขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการผลิต6 

และการลงทุนภาคเอกชน การดูแลสินค้าเกษตรในบางพื้นที ่ในช่วงที ่ผลผลิตออกสู ่ตลาดและ  7 

การเตรียมรองรับปัญหาภัยแล้ง การรักษาบรรยากาศทางการเมือง และการเตรียมการรองรับ  8 

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก ที ่จะท าให้เศรษฐกิจของไทยด าเนินต่อไปได้อย่าง 9 

มีเสถียรภาพ 10 

 11 
 12 

ในส่วนของการกระจายรายได้ (Income Distribution) 13 

ซึ่งสะท้อนการแบ่งปันส่วนผลผลิตมวลรวมของ14 

ประเทศ (GDP) ในหมู่ประชากรของประเทศนั้น 15 

พบว่า การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย16 

มีการกระจายรายได้ที ่ด ีขึ ้น โดยพิจารณาจาก17 

รายได้ประชาชาติต่อคน ปี 2562 รายได้ประชาชาติ 18 

ต่อคนของประเทศไทยอยู่ที่ 236,815 บาท/คน/ปี 19 

เปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มี 225,095 บาท/คน/ปีใน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 และหากสะท้อนจาก20 

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเฉลี่ยของประเทศ (Gross Regional Product per Capital : GRP/Capita)  21 

ซึ ่งเป็นเครื ่องชี ้ว ัดภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า ปี 2561 ภาคตะวันออก 22 

เป็นภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ โดยมีการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์23 

ภาคที ่ร ้อยละ 4.7 และมีค่าเฉลี ่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุดที่ 508,568 บาท/คน/ปี ขณะที่ 24 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวน้อยที่สุด เพียง 83,856 บาท/คน/ปี และมีอัตรา  25 

การเติบโตของ GRP per Capita เฉลี่ยร้อยละ 3.6 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกมีค่าเฉลี่ยของ26 

 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
กำรประเมินผลประเด็นพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
ประเทศมุ ่งเน้นกำรสะท้อนผลกำรพัฒนำในทุกมิต ิ
ที่ส่งผลให้คนไทยทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง มีสมรรถนะ 
และคุณภำพพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกำรยกระดับกำร
พัฒนำประเทศในทุกมิติ โดยพบว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ของประเทศในห้วงปีแรกของกำรพัฒนำตำม
ยุทธศำสตร์ชำติมีกำรปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยพิจำรณำ
จำกดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (Human Development 
I n d e x :  H D I )  พั ฒ น ำ โ ด ย โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ 

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 6.1 เท่า (ภาคที่มีการพัฒนารองจาก 1 

ภาคตะวันออก คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคเหนือ) และ2 

หากพิจารณาในระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุดที่ 1,067,449 บาท3 

ต่อคนต่อปี สูงกว่าจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ าที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีรายได้เพียง 4 

58,370 บาท/คน/ปี มากถึง 18.3 เท่า ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 อันดับแรก 5 

ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี และ ฉะเชิงเทรา ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที ่มี6 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวอยู่ใน 5 ล าดับต่ าสุด คือ แม่ฮ่องสอน ยโสธร หนองบัวล าภู นราธิวาส และ7 

มุกดาหาร ตามล าดับ จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งกระจายการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้มีความครอบคลุม 8 

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน  9 

 10 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  11 

การประเมินผลประเด็นพัฒนาทรัพยากร12 

มนุษย ์ของประเทศมุ ่งเน้นการสะท้อน 13 

ผลการพัฒนาในทุกมิติที่ส่งผลให้คนไทย14 

ทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง มีสมรรถนะและ15 

ค ุณภาพพร ้อมที ่จ ะม ีส ่วนร ่วมในการ16 

ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกม ิติ  17 

โดยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์18 

ของประเทศในห้วงปีแรกของการพัฒนา19 

ตามยุทธศาสตร์ชาติมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยพิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human 20 

Development Index: HDI) พัฒนาโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเป็นดัชนีทาง21 

สถิติแบบองค์รวมที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคาดหมายคงชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อหัว 22 

พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index - HDI) เท่ากับ 23 

0.777 เพ่ิมขึ้นจาก 0.765 ในปี 2562 และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับ 79 เพิ่มขึ้นจากอันดับ 77 24 

ของปีก่อนหน้า (จาก 189 ประเทศ) และได้รับการจัดล าดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ 25 

ในระดับ "สูงอย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ไม่เท่าเทียม ( Inequality-adjusted 26 

Human Development Index : IHDI) พัฒนาโดย UNDP พบว่า ถึงแม้ค่าดัชนี IHDI ของประเทศไทย 27 

ในปี 2563 มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ  0.777 เทียบกับ 0.635 ในปี 2562  28 

ซึ่งสูงกว่าค่าดัชนี HDI เล็กน้อย (ปี 2562 ค่าดัชนี IHDI มีค่าน้อยกว่าดัชนี HDI) สะท้อนให้เห็น 29 

ถึงปัญหาความเหลือมล้ าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่ปรับตัวดีขึ ้น ทั ้งนี ้ ผลการ30 

ประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย HDI และ IHDI ของ UNDP ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 31 

ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์และดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์
ที่ไม่เท่ำเทียมของประเทศไทย ณ ปี 2562
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แห่งสหประชำชำติ (UNDP) ซึ่งเป ็นดัชนีทำงสถิติแบบองค์รวมที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรคำดหมำย 
คงชีพ กำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยต่อหัว พบว่ำ ปี 2563 ประเทศไทยมีดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (Human  
Development Index - HDI) เท่ำกับ 0.777 เพิ่มขึ้นจำก 0.765 ในปี 2562 และได้รับกำรจัดอันดับให้อยู่ 
ที่อันดับ 79 เพิ่มข้ึนจำกอันดับ 77 ของปีก่อนหน้ำ (จำก 189 ประเทศ) และได้รับกำรจัดล�ำดับอยู ่ใน 
กลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำมนุษย์ในระดับสูง อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ที่ไม่เท่ำเทียม  
(Inequality-adjusted Human Development Index : IHDI) พัฒนำโดย UNDP พบว่ำ ถึงแม้ค่ำดัชนี IHDI  
ของประเทศไทยในปี 2563 มีกำรปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.777 เทียบกับ 0.635 ในปี 2562  
ซึ่งสูงกว่าค่าดัชนี HDI เล็กน้อย (ปี 2562 ค่าดัชนี IHDI มีค่าน้อยกว่าดัชนี HDI) สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความ
เหลื่อมล�้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศท่ีปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ผลกำรประเมินกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
โดย HDI และ IHDI ของ UNDP ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำที่ประเมินโดยดัชนีควำมก้ำวหน้ำ
ของคน (Human Achievement Index : HAI) ของส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยเป็น 
กำรวัดผลลัพธ์ของกำรพัฒนำคนระดับจังหวัดของประเทศไทยใน 8 ดัชนีย ่อย ได ้แก ่ 1) ด ้ำนสุขภำพ  
2) ด้ำนกำรศึกษำ 3) ด้ำนชีวิตกำรงำน  4) ด้ำนรำยได้ 5) ด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม 6) ด้ำนชีวิตครอบครัว
และชุมชน 7) ด ้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำร  
และ 8) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม จำกรำยงำนดัชนีควำม
ก้ำวหน้ำของคน ประจ�ำปี 2562 พบว่ำ กำรพัฒนำคน 
ในภำพรวมของคนไทยค่อนข้ำงคงท่ี โดยมีค่ำดัชนี HAI 
เท่ำกับ 0.6219 สูงขึ้นจำกปี 2560 ที่มีค ่ำเท่ำกับ 
0.6109 แต่มีค่ำใกล้เคียงกับปี 2558 (HAI = 0.6220) 
โดยดัชนีย ่ อยที่ มี ควำมก ้ ำวหน ้ ำมำกขึ้ น  ได ้แก ่  
ด้านการศึกษา มีดัชนีเพ่ิมข้ึนเป็น 0.4743 เพ่ิมข้ึนจำก 
0.4686 คะแนน ในป ี 2558 เ น่ืองจำกนักเรียน 
อยู่ในระบบกำรศึกษำยำวนำนขึ้น สะท้อนจำกอัตรำกำร
เข้ำศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และกำรศึกษำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และจ�ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่เพิ่มขึ้น ด้านชีวิต
การงาน มีค่ำดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 0.7237 โดยเพิ่มขึ้นจำก 0.7054 คะแนนในปี 2558 เป็นผลมำจำกกำรเร่งขยำยควำม
ครอบคลุมกำรมีหลักประกันสังคมทั้งในกลุ่มแรงงำนในระบบและนอกระบบ ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  
มีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.8595 เพ่ิมข้ึนจำก 0.8328 คะแนนในปี 2558 คำดว่ำเป็นผลจำกกำรลดลงของประชำกร 
ท่ีประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และกำรลดลงของสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้ำนพลังงำน และด้านคมนาคม
และการสื่อสาร มีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.6774 เพิ่มข้ึนจำก 0.5707 คะแนนในปี 2558 เป็นผลจำกกำรขยำยกำรลงทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี กำรสื่อสำรและสำรสนเทศ ท�ำให้มีกำรเข้ำถึงโทรศัพท์มือถือ 
และอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงมำกข้ึน ขณะที่ด้ำนที่มีควำมก้ำวหน้ำลดลง ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนรำยได้ ด้ำนชีวิต
ครอบครวัและชมุชน และด้ำนกำรมส่ีวนร่วม ซึง่จะประเดน็ทีต้่องให้ควำมส�ำคญัและเร่งด�ำเนนิกำร เช่น กำรสร้ำงเสรมิ
สุขภำวะ เพ่ือลดกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง กำรยกระดับรำยได้ ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน ส่งเสริมทักษะกำรบริหำร 

ดัชนี 2558 2560 2562
ดัชนีความก้าวหน้าของคน 0.6220 0.6109 0.6219
ด้านสุขภาพ 0.6095 0.5906 0.5843
ด้านการศึกษา 0.4686 0.4462 0.4743
ด้านชีวิตการท้างาน 0.7054 0.7095 0.7237
ด้านรายได้ 0.5916 0.5765 0.5689
ด้านทีอ่ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 0.8328 0.8433 0.8595
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 0.6527 0.6276 0.6470
ด้านการคมนาคมและการส่ือสาร 0.5707 0.6665 0.6774
ด้านการมีส่วนร่วม 0.6060 0.5103 0.6208
ทีม่า:ส้านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 - 2562

ทิศทางการพัฒนาที่ประเมินโดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) 1 

ของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการพัฒนาคนระดับ2 

จังหวัดของประเทศไทยใน 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านชีวิตการงาน  3 

4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้านการ4 

คมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม จากรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 5 

2562 พบว่า การพัฒนาคนในภาพรวมของคนไทยค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าดัชนี HAI เท่ากับ 0.6219 6 

สูงขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 0.6109 7 

แต่มีค่าใกล้เคียงกับปี 2558 (HAI = 0.6220) 8 

โดยดัชนีย ่อยที ่มีความก้าวหน้ามากขึ ้น 9 

ได้แก่ ด้านการศึกษา มีดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 10 

0.4743 เพิ่มขึ้นจาก 0.4686 คะแนน ใน11 

ปี 2558 เนื ่องจากนักเรียนอยู ่ในระบบ12 

การศึกษายาวนานขึ้น สะท้อนจากอัตรา13 

การเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 

และการศ ึกษาระดับประกาศนียบ ัตร15 

วิชาชีพ (ปวช.) และจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เพ่ิมขึ้น ด้านชีวิตการงาน 16 

มีค่าดัชนีเพ่ิมขึ้นเป็น 0.7237 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 0.7054 คะแนนในปี 2558 เป็นผลมาจากการเร่งขยาย17 

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสังคมท้ังในกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ด้านที่อยู่อาศัยและ18 

สภาพแวดล้อม มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.8595 เพิ่มขึ้นจาก 0.8328 คะแนนในปี 2558 คาดว่าเป็นผล 19 

จากการลดลงของประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการลดลงของสัดส่วนการปล่อยก๊าซ20 

เรือนกระจกด้านพลังงาน และด้านคมนาคมและการสื่อสาร มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6774 เพิ่มขึ้นจาก 21 

0.5707 คะแนนในปี 2558 เป็นผลจากการขยายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 22 

การสื ่อสารและสารสนเทศ ท าให้ม ีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตไ ด้ทั ่วถึงมากขึ ้น  23 

ขณะท่ีด้านที่มีความก้าวหน้าลดลง ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านชีวิตครอบครัว และชุมชน และ24 

ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งจะประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ เช่น การสร้างเสริมสุขภาวะ 25 

เพ่ือลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การยกระดับรายได้ ส่งเสริมการจ้างงาน ส่งเสริมทักษะการบริหาร26 

การเงินเพื่อให้สามารถจัดการรายได้เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความ27 

เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง สร้างและพัฒนาผู้น าการ เปลี่ยนแปลง28 

ในชุมชน การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ชุมชน 29 

ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 30 
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ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 - 2562

ดัชนี 2558 2560 2562
ดัชนีความก้าวหน้าของคน 0.6220 0.6109 0.6219
ด้านสุขภาพ 0.6095 0.5906 0.5843
ด้านการศึกษา 0.4686 0.4462 0.4743
ด้านชีวิตการท้างาน 0.7054 0.7095 0.7237
ด้านรายได้ 0.5916 0.5765 0.5689
ด้านทีอ่ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 0.8328 0.8433 0.8595
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 0.6527 0.6276 0.6470
ด้านการคมนาคมและการส่ือสาร 0.5707 0.6665 0.6774
ด้านการมีส่วนร่วม 0.6060 0.5103 0.6208
ทีม่า:ส้านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 - 2562

ทิศทางการพัฒนาที่ประเมินโดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) 1 

ของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการพัฒนาคนระดับ2 

จังหวัดของประเทศไทยใน 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านชีวิตการงาน  3 

4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้านการ4 

คมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม จากรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 5 

2562 พบว่า การพัฒนาคนในภาพรวมของคนไทยค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าดัชนี HAI เท่ากับ 0.6219 6 

สูงขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 0.6109 7 

แต่มีค่าใกล้เคียงกับปี 2558 (HAI = 0.6220) 8 

โดยดัชนีย ่อยที ่มีความก้าวหน้ามากขึ ้น 9 

ได้แก่ ด้านการศึกษา มีดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 10 

0.4743 เพิ่มขึ้นจาก 0.4686 คะแนน ใน11 

ปี 2558 เนื ่องจากนักเรียนอยู ่ในระบบ12 

การศึกษายาวนานขึ้น สะท้อนจากอัตรา13 

การเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 

และการศ ึกษาระดับประกาศนียบ ัตร15 

วิชาชีพ (ปวช.) และจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เพ่ิมขึ้น ด้านชีวิตการงาน 16 

มีค่าดัชนีเพ่ิมขึ้นเป็น 0.7237 โดยเพ่ิมขึ้นจาก 0.7054 คะแนนในปี 2558 เป็นผลมาจากการเร่งขยาย17 

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสังคมทั้งในกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ด้านที่อยู่อาศัยและ18 

สภาพแวดล้อม มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.8595 เพิ่มขึ้นจาก 0.8328 คะแนนในปี 2558 คาดว่าเป็นผล 19 

จากการลดลงของประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการลดลงของสัดส่วนการปล่อยก๊าซ20 

เรือนกระจกด้านพลังงาน และด้านคมนาคมและการสื่อสาร มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6774 เพิ่มขึ้นจาก 21 

0.5707 คะแนนในปี 2558 เป็นผลจากการขยายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 22 

การสื ่อสารและสารสนเทศ ท าให้ม ีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตไ ด้ทั ่วถึงมากขึ ้น  23 

ขณะท่ีด้านที่มีความก้าวหน้าลดลง ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านชีวิตครอบครัว และชุมชน และ24 

ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งจะประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ เช่น การสร้างเสริมสุขภาวะ 25 

เพ่ือลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การยกระดับรายได้ ส่งเสริมการจ้างงาน ส่งเสริมทักษะการบริหาร26 

การเงินเพื่อให้สามารถจัดการรายได้เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความ27 

เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง สร้างและพัฒนาผู้น าการ เปลี่ยนแปลง28 

ในชุมชน การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ชุมชน 29 

ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 30 

    31 

ดัชนี 2558 2560 2562
ดัชนีความก้าวหน้าของคน 0.6220 0.6109 0.6219
ด้านสุขภาพ 0.6095 0.5906 0.5843
ด้านการศึกษา 0.4686 0.4462 0.4743
ด้านชีวิตการท้างาน 0.7054 0.7095 0.7237
ด้านรายได้ 0.5916 0.5765 0.5689
ด้านทีอ่ยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 0.8328 0.8433 0.8595
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 0.6527 0.6276 0.6470
ด้านการคมนาคมและการส่ือสาร 0.5707 0.6665 0.6774
ด้านการมีส่วนร่วม 0.6060 0.5103 0.6208
ทีม่า:ส้านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 - 2562

ทิศทางการพัฒนาที่ประเมินโดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) 1 

ของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการพัฒนาคนระดับ2 

จังหวัดของประเทศไทยใน 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านชีวิตการงาน  3 

4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้านการ4 

คมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม จากรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 5 

2562 พบว่า การพัฒนาคนในภาพรวมของคนไทยค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าดัชนี HAI เท่ากับ 0.6219 6 

สูงขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 0.6109 7 

แต่มีค่าใกล้เคียงกับปี 2558 (HAI = 0.6220) 8 

โดยดัชนีย ่อยที ่มีความก้าวหน้ามากขึ ้น 9 

ได้แก่ ด้านการศึกษา มีดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 10 

0.4743 เพิ่มขึ้นจาก 0.4686 คะแนน ใน11 

ปี 2558 เนื ่องจากนักเรียนอยู ่ในระบบ12 

การศึกษายาวนานขึ้น สะท้อนจากอัตรา13 

การเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 

และการศ ึกษาระดับประกาศนียบ ัตร15 

วิชาชีพ (ปวช.) และจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เพ่ิมขึ้น ด้านชีวิตการงาน 16 

มีค่าดัชนีเพ่ิมขึ้นเป็น 0.7237 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 0.7054 คะแนนในปี 2558 เป็นผลมาจากการเร่งขยาย17 

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสังคมท้ังในกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ด้านที่อยู่อาศัยและ18 

สภาพแวดล้อม มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.8595 เพิ่มขึ้นจาก 0.8328 คะแนนในปี 2558 คาดว่าเป็นผล 19 

จากการลดลงของประชากรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการลดลงของสัดส่วนการปล่อยก๊าซ20 

เรือนกระจกด้านพลังงาน และด้านคมนาคมและการสื่อสาร มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6774 เพิ่มขึ้นจาก 21 

0.5707 คะแนนในปี 2558 เป็นผลจากการขยายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 22 

การสื ่อสารและสารสนเทศ ท าให้ม ีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตไ ด้ทั ่วถึงมากขึ ้น  23 

ขณะท่ีด้านที่มีความก้าวหน้าลดลง ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านชีวิตครอบครัว และชุมชน และ24 

ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งจะประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ เช่น การสร้างเสริมสุขภาวะ 25 

เพ่ือลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การยกระดับรายได้ ส่งเสริมการจ้างงาน ส่งเสริมทักษะการบริหาร26 

การเงินเพื่อให้สามารถจัดการรายได้เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความ27 

เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง สร้างและพัฒนาผู้น าการ เปลี่ยนแปลง28 

ในชุมชน การส่งเสริมต่อยอดความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ชุมชน 29 

ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 30 

    31 
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 4. ความเท ่าเทียมและความ 
เสมอภาคของสังคม กำรพัฒนำประเทศ 
ตำมยุทธศำสตร ์ชำติให ้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรพัฒนำในลักษณะของกำร เ ติบโต 
แบบทั่ วถึ ง  โดยไม ่ทิ้ ง ใครไว ้ เ บ้ืองหลัง  
จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
ท่ีสะท้อนควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคของ
สังคม ซึ่งดัชนีควำมก้ำวหน้ำทำงสังคม  
(Social Progress Index – SPI) จัดท�ำโดย
องค์กร Social Progress Imperative  
ซึ่งเป็นมำตรวัดที่สะท้อนควำมก้ำวหน้ำทำง
สังคมโดยตรง ครอบคลุมสำมมิติ ได้แก่  
1) ควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์ (Basic 
Human Needs) 2) พ้ืนฐำนของกำรอยู่ด ี
มีสุข (Foundations of Wellbeing) และ  
3) โอกำส (Opportunity) โดยภาพรวมในปี 2563 ประเทศไทยมีค่าคะแนน SPI อยู่ที่ 70.22 จัดอยู่ในล�าดับที่ 79 
ของโลกจากที่ส�ารวจ 163 ประเทศ ซึ่งมีค่าคะแนนดีขึ้นจากปี 2562 ที่มีค่าคะแนน SPI เท่ากับ 67.47 ซึ่งจัดอยู่
ในล�าดับที่ 72 จากการส�ารวจ 138 ประเทศ โดยในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียน พบว่ำ สิงคโปร์ 
อยู่ในล�ำดับท่ี 29 ซึ่งมีค่ำคะแนน SPI เท่ำกับ 85.46 และมำเลเซีย อยู่ในล�ำดับที่ 48 มีค่ำ SPI เท่ำกับ 76.96  
โดยประเทศในอำเซียนท่ีมี SPI น้อยกว่ำประเทศไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย (ล�ำดับที่ 84) เวียดนำม (ล�ำดับที่ 88) 
ฟิลิปปินส์ (ล�ำดับที่ 98) กัมพูชำ (ล�ำดับที่ 118) เมียนมำร์ (ล�ำดับที่ 120) และลำว (ล�ำดับที่ 133) 

 ทั้งน้ี เมื่อพิจำรณำองค์ประกอบด้ำนต่ำง ๆ ที่ท�ำให้คะแนนของประเทศไทยดีขึ้น คือ ด้ำนที่อยู่อำศัย  
(Shelter) โภชนำกำรและกำรแพทย์ขั้นพื้นฐำน (Nutrition and Basic Medical Care) น�้ำและสุขำภิบำล  
(Water and Sanitation) กำรเข้ำถึงควำมรู้ขั้นพื้นฐำน (Access to Basic Knowledge) และคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Quality) อย่ำงไรก็ตำม องค์ประกอบที่ได้คะแนนน้อยและอำจจะต้องพิจำรณำปรับปรุงต่อไป 
ได้แก่ ควำมครอบคลุมและกำรมีส่วนร่วม (Inclusiveness) สิทธิส่วนบุคคล (Personal Rights) ควำมปลอดภัย 
ของบุคคล (Personal Safety) ทำงเลือกและเสรีภำพส่วนบุคคล (Personal Freedom and Choice)  
และกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นสูง (Access to Advanced Education) และเมื่อพิจำรณำองค์ประกอบที่ประเทศไทย
ได้คะแนนต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก และควรต้องให้เร่งพัฒนำเป็นพิเศษ ได้แก่ กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ขั้นสูง ควำมปลอดภัยของบุคคล และสิทธิส่วนบุคคล

 อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำจำกข้อมูลที่ จัดท�ำโดยองค์กรในประเทศในส่วนของค่ำสัมประสิทธิ ์

กำรเงินเพื่อให้สำมำรถจัดกำรรำยได้เงินทุน และหนี้สินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพำะครอบครัวเปรำะบำง สร้ำงและพัฒนำผู ้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน  
กำรส่งเสริมต่อยอดควำมรู้และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชนที่น�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 
และพัฒนำชุมชน

ที่มำ: Social Progress Imperative
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ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ของรำยจ่ำยเพื่อกำรอุปโภคบริโภค ที่จัดท�ำโดย สศช. พบว่ำ มีแนวโน้มลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำคของรำยจ่ำยเพื่ออุปโภคบริโภคเท่ำกับ 0.348  
ลดลงจำก 0.362 ในปี 2561 ส�ำหรับควำมแตกต่ำงของรำยจ่ำยเพื่อกำรบริโภคเฉลี่ยของกลุ่มประชำกรที่รวยที่สุด 
(decile 10) ต ่อกลุ ่มประชำกรที่จนที่ สุด (decile 1) มีช ่องว ่ำงที่ลดลงจำก 13.89 เท่ำ เหลือ 8.42  
เท่ำ ในช่วงปี 2531 - 2562 โดยในปี 2562 กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยจ่ำยสูงที่สุด (decile 10) มีค่ำเฉลี่ยรำย
จ่ำยเพื่อกำรบริโภคเท่ำกับ 18,481 บำท/คน/เดือน ลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 1 จำก 18,668 บำทต่อคนต่อเดือน  
ขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยจ่ำยต�่ำที่สุด (decile 1) มีค่ำเฉลี่ยรำยจ่ำยเพ่ือกำรบริโภคเท่ำกับ 2,194 
บำท/คน/เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.52 จำก 2,022 บำท/คน/เดือน ในปี 2561 ในส่วนของค่ำสัมประสิทธิ ์
ควำมไม่เสมอภำค (Gini coefficient) ด้ำนรำยได้ พบว่ำ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จำก 0.453 ในปี 2560 เป็น 0.430 
 ในปี 2562 
 นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำประเมินผลกำรพัฒนำที่สะท้อนควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคของสังคมจำกดัชนี
ควำมยำกจนหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) ค�ำนวณจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) ซึ่งประเมินควำมยำกจนใน 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ  
ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้ และสำมำรถระบุตัวบุคคลและครัวเรือนที่ตกเกณฑ ์
กำรประเมินได้ พบว่ำ ควำมยำกจนหลำยมิติปรับตัวดีขึ้นในปี 2562 จำกปี 2561 โดยมีดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ 
ลดลงประมำณร้อยละ 30 โดยมีจ�ำนวนคนจนที่สำมำรถระบุตัวบุคคลจำกระบบลดลงจำก 1,336,145 คนในปี 2561  
เป็น 983,316 คนในปี 2562 ขณะที่สัดส่วนจ�ำนวนคนจนที่สำมำรถระบุตัวบุคคลจำกระบบต่อจ�ำนวนคนทั้งหมด 
ในระบบลดลงจำกร้อยละ 3.65 เหลือร้อยละ 2.67 สะท้อนให้เห็นถึงกำรช่วยเหลือและพัฒนำศักยภำพ 
กลุ่มคนเป้ำหมำยให้พ้นจำกควำมยำกจนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในแต่ละมิติของควำมยำกจนได้อย่ำงมีควำม
เสมอภำคมำกขึ้นบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  1 

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ2 

เ ป็ น ก า ร พัฒนา ท่ี เ น้ น ก าร เ ติ บ โ ต 3 

อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความ4 

สมดุลของการพัฒนากับทรัพยากร 5 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 6 

เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในภาคการ7 

ผลิตของประเทศ จึงจ าเป็นต้องอนุรักษ์ 8 

ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ9 

และสิ่ งแวดล้อมของประเทศให้มี10 

คุณภาพสูงและสามารถรองรับภาคการผลิตท่ีส าคัญของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ จึง จ าเป็นต้องมีการ11 

ประเมินการพัฒนาที่สามารถสะท้อนผ่านความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความ12 

ยั ่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติได้ ซึ ่งจากการพิจารณาดัชนีการชี ้ว ัด การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 13 

(Environmental Performance Index : EPI) พัฒนาและจัดท าโดยศูนย์นโยบายด้านกฎหมายและ14 

สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเยล ศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์โลก  นานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 15 

ร่วมกับ WEF จัดท าทุก ๆ 2 ปี โดย EPI มีแนวคิดคล้ายคลึงกับดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติ   16 

โดยเป็นการน ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของประเทศหนึ่ง ๆ มาจัดกลุ่มเป็น 25 กลุ่มและ17 

แปลงให้เป็นระบบเมตริก เช่น การประมง การปล่อยก๊าซคาร์บอน ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 คุณภาพของ 18 

ป่าไม้และน้ า การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และประเมินใน 2 มิติ ได้แก่ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 19 

(Environmental Health) และคุณภาพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) โดยในปี 2563 ประเทศไทย 20 

มีค่าดัชนีเท่ากับ 45.4 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 43.5 และคุณภาพระบบนิเวศ 48.4) ลดลงจากปี 2561 21 

ที่ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 49.88 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 46.21 และ คุณภาพระบบนิเวศ 52.33) 22 

แต่อย่างไรก็ดีในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 121 จาก 180 23 

ประเทศทั่วโลกเป็นอันดับที่ 78 อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน พบว่าประเทศไทยนั้นอยู่ใน24 

อันดับที่ 4 โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ (58.1) บรูไน (54.8) และมาเลเซีย (47.9) ตามล าดับ  25 

โดยในระยะต่อไปประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา 2 มิติหลักของดัชนีการชี้วัด 26 

การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) ที่มีค่าดัชนีที่ค่อนข้างน้อยในทั้ง 2 มิติ เมื่อพิจารณาควบคู่ไปกับ 27 

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global Green Economy Index :GGEI) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยองค์กร 28 

ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ Dual Citizen LLC เป็นการสะท้อนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่ง 29 

การประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวัดผลการด าเนินงาน (Performance) ตามดัชนีชี้วัดใน 4 มิติ 30 

ประกอบด้วย ด้านความตระหนักของผู้น าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Leadership and climate 31 

 5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติเป็นกำรพัฒนำ 
ที่เน้นกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำม
สมดุ ล ขอ งก ำ รพัฒนำกั บท รั พ ย ำก ร ธ ร รมช ำ ติ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เนื่องจำกเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในภำคกำรผลิตของประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศให ้มีคุณภำพสูงและสำมำรถรองรับภำค 
กำรผลิตที่ส�ำคัญของประเทศได้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรประเมินกำรพัฒนำที่สำมำรถสะท้อน 
ผ่ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติได้ ซึ่งจำกกำร
พิจำรณำดัชนีกำรชี้วัดกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) พัฒนำ 

ส่วนที่ 1
บทน�ำ

38



และจัดท�ำโดยศูนย์นโยบำยด้ำนกฎหมำยและสิ่งแวดล้อมแห่งมหำวิทยำลัยเยล ศูนย์เครือข่ำยวิทยำศำสตร์โลก
นำนำชำติแห่งมหำวิทยำลัยโคลัมเบีย ร่วมกับ WEF จัดท�ำทุก ๆ 2 ปี โดย EPI มีแนวคิดคล้ำยคลึงกับดัชนีชี้วัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชำติ โดยเป็นกำรน�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของประเทศหนึ่ง ๆ มำจัดกลุ่ม
เป็น 25 กลุ่มและแปลงให้เป็นระบบเมตริก เช่น กำรประมง กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน ฝุ่นขนำดเล็ก PM2.5 คุณภำพ
ของป่ำไม้และน�้ำ กำรคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และประเมินใน 2 มิติ ได้แก่ คุณภำพสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Health) และคุณภำพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีค่าดัชนี
เท่ากับ 45.4 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 43.5 และคุณภาพระบบนิเวศ 48.4) ลดลงจากปี 2561 ท่ีประเทศไทย 
มีค่าดัชนีเท่ากับ 49.88 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 46.21 และ คุณภาพระบบนิเวศ 52.33) แต่อย่างไรก็ดีในปี 2563 
ประเทศไทยมีอันดับท่ีดีขึ้นจากปี 2561 ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 121 จาก 180 ประเทศท่ัวโลกเป็นอันดับท่ี 78 อีกทั้ง 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียน พบว่ำประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 4 โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ 
(58.1) บรูไน (54.8) และมำเลเซีย (47.9) ตำมล�ำดับ โดยในระยะต่อไปประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรพัฒนำ 2 มิติหลักของดัชนีกำรชี้วัดกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (EPI) ที่มีค่ำดัชนีที่ค่อนข้ำงน้อย 
ในทั้ง 2 มิติ เมื่อพิจำรณำควบคู่ไปกับดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global Green Economy Index :GGEI)  
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยองค์กรที่ปรึกษำเชิงกลยุทธ์ Dual Citizen LLC เป็นกำรสะท้อนกำรพัฒนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยแบ่งกำรประเมนิเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กำรวัดผลกำรด�ำเนนิงำน (Performance) ตำมดัชนช้ีีวัดใน 4 มิต ิประกอบด้วย  
ด้ำนควำมตระหนักของผู ้น�ำ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Leadership and climate change)  
ด้ำนประสิทธิภำพของกำรผลิตในระดับสำขำ (Efficiency sectors) ด้ำนกำรด�ำเนินงำนของภำคธุรกิจและกำรลงทุน 
(Markets and investment) และด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment) และกำรส�ำรวจควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม (Perception)

change) ด้านประสิทธิภาพของการผลิตในระดับสาขา (Efficiency sectors) ด้านการด าเนินงานของ 1 

ภาคธุรกิจและการลงทุน (Markets and investment) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และ 2 

การส ารวจความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม (Perception) ซึ่งดัชนี GGEI  3 

จะสามารถเปรียบเทียบสถานการณ์การพัฒนาของประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้ เนื่องจากมีระเบียบ  4 

วิธีวิจัยคงที่ (ทุก ๆ 2 ปี) โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2561 ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 55.51 ปรับเพิ่ม 5 

ดีขึ้นจาก 49.89 ในปี 2559 ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียน รองจากสิงคโปร์ที่มีค่าดัชนี6 

เท่ากับ 61.54 ซึ่งคาดว่าการด าเนินการต่าง ๆ ของประเทศในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ7 

ของประเทศ และเ ม่ือ8 

พิ จ า ร ณ า ค ว บ คู่ กั บ 9 

Green Growth Index 10 

ที่จัดท าโดย Global Green 11 

Growth Institution (GGGI) 12 

ซึ่ งจัดท าครั้ งแรกในปี 13 

2562 เป็นการวัดการ14 

เติบโตสี เขียวของ 115 15 

ปร ะ เ ท ศ ทั่ ว โ ล ก ผ่ า น  16 

4 มิติการเติบโตสีเขียว 17 

ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  18 

(1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร (2) การปกป้องทุนทางธรรมชาติ (3) โอกาสทาง19 

เศรษฐกิจสีเขียวและ (4) ความครอบคลุมทางสังคม ซึ่งพบว่าในปี 2562 นั้นประเทศไทยมีค่าดัชนี 20 

เท่ากับ 44.36 หรืออยู่ อันดับที่ 12 จาก 32 ประเทศในเอเชีย ซึ่งน้อยกว่าประเทศที่ ได้มีค่าดัชนี  21 

เป็นที่หนึ่งอย่างสิงคโปร์ที่มีค่าดัชนีที่ 58.43 โดยเม่ือพิจารณาผ่าน 4 มิติการเติบโตขอhง Green Growth 22 

Index แล้ว พบว่าประเทศไทยมีค่าคะแนนแยกรายมิติ ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช้23 

ทรัพยากรที ่40.16 (2) การปกป้องทุนทางธรรมชาติ ที่ 79.03 (3) โอกาสทางเศรษฐกิจสีเขียว ที่ 17.07 และ  24 

(4) ความครอบคลุมทางสังคม ที่ 71.46 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควรให้ความส าคัญในการใช้ทรัพยากร  25 

ให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพ่ือสร้างความยั่งยืน พร้อมทั้งควรเร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น 26 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม แนวทางการบริหารจัดการและการก ากับดูแล  27 

เพ่ือการสร้างการเติบโตและเศรษฐกิจสีเขียวให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การส่งเสริมความสมบูรณ์28 

ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งการจัดการมลพิษ  29 

ทั้งทางน้ า อากาศ และขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จะเป็นปัจจัย30 

สนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อการปรับเลื่อนอันดับดีขึ้น 31 

ซึง่ดชันี GGEI จะสามารถเปรยีบเทียบสถานการณ์
การพัฒนาของประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้ 
เนื่องจากมีระเบียบวิธีวิจัยคงที่ (ทุก ๆ 2 ปี)  
โดยข้อมลูล่าสดุในปี 2561 ประเทศไทยมค่ีาดชันี
เท่ากับ 55.51 ปรบัเพ่ิมดขีึน้จาก 49.89 ในปี 2559 
ซ่ึงสูงเป็นอันดับท่ี 2 ในภูมิภาคอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์ท่ีมีค่าดัชนีเท่ากับ 61.54 ซึ่งคำดว่ำ 
กำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ของประเทศในกำรส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศ  
และเม่ือพจิำรณำควบคูก่บั Green Growth Index  
ที่จัดท�ำโดย Global Green Growth Institution 
(GGGI) ซึ่งจัดท�ำครั้งแรกในปี 2562 เป็นกำรวัดกำรเติบโตสีเขียวของ 115 ประเทศทั่วโลกผ่ำน 4 มิติกำรเติบโต 
สีเขียว ประกอบไปด้วย (1) ประสิทธิภำพและควำมยั่งยืนในกำรใช้ทรัพยำกร (2) กำรปกป้องทุนทำงธรรมชำติ  
(3) โอกำสทำงเศรษฐกิจสีเขียวและ (4) ควำมครอบคลุมทำงสังคม ซึ่งพบว่ำในปี 2562 นั้น ประเทศไทยมีค่ำดัชนี

ส่วนที่ 1
บทน�ำ

39



2560 2561 2562

เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเหน็ 
(Voice and Accountability) 21.18 20.20 24.14

 ความมีเสรีภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง/การก่อการร้าย
 (Political Stability and Absence of Violence/Terriorism) 18.57 19.05 26.67

ความมีประสิทธผิลของภาครัฐ 
(Government Effectiveness) 66.83 66.83 65.87

คุณภาพของกฎระเบยีบ 
(Regulatory Quality) 59.62 59.13 60.58

หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 54.81 54.81 57.69

การควบคุมปญัหาทจุริตประพฤติมิชอบ 
(Control of Corruption) 42.79 40.87 39.42

ค่าคะแนนเฉลี่ย 43.97 43.48 45.73

ดัชนีช้ีวัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : WGI)

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  1 

ภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยการบริหารจัดการของภาครัฐที่มี2 

ประสิทธิภาพจะส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน3 

ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะที่การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐที่4 

ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส าคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาความ เหลื่อมล้ าของ5 

ประเทศ ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ สามารถ6 

สะท้อนได้จากดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : WGI) ที่จัดท าโดย7 

ธนาคารโลก โดยท าการ8 

ประเมินใน 6 องค์ประกอบ 9 

ไ ด้ แ ก่  เ ส รี ภ า พ ข อ ง10 

ประชาชนในการแสดง11 

ความคิดเห็น (Voice and 12 

Accountability) คว ามมี13 

เสรีภาพทางการเมืองและ14 

การปราศจากความรุนแรง/15 

การก่อการร้าย (Political 16 

Stability and Absence 17 

of Violence/Terriorism) 18 

ความมีประสิทธิผลของ19 

ภาครัฐ (Government Effectiveness) คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality) หลักนิติธรรม 20 

(Rule of Law) การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซึ่งประเทศไทยมีค่า21 

คะแนนเฉล่ียในปี 2562 เท่ากับ 45.73 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย 43.48 ซึ่งคาดว่า22 

เป็นผลมาจากเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นที่มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ซึ่งได้คะแนน 23 

20.20 เป็น 24.14 และมิติความมีเสรีภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง/การก่อการร้าย  24 

มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่ 19.05 เป็น 26.67 ในปี 2562 และหากเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน 25 

พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่น้อยกว่าหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์  (88.86) บรูไน (71.34) และ26 

มาเลเซีย (63.79) อีกทั้งหากพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันของการจัดอันดับจากสถาบัน 27 

International Institute for Management Development หรือ IMD จาก 63 ประเทศทั่วโลก  28 

ในปี 2563 พบว่า ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 23 ลดลงจากปี 2562  29 

ที่อยู่ในอันดับที่ 23 ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากปัจจัยย่อยกรอบการบริหารด้านสถาบันที่เลื่อนอันดับลงถึง 6 อันดับ 30 

โดยปีที่ผ่านมาได้อันดับที่ 34 ในขณะที่ปี 2563 อยู่อันดับที่ 40 แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยย่อยกรอบการบริหาร31 

 6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 
การเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ภำครัฐเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยกำร
บริหำรจัดกำรของภำครัฐที่มีประสิทธิภำพจะส่งผลให้
ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท�ำให้ภำคเอกชนมี
ควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันซึ่ งจะส ่งผลให ้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะท่ีกำรเข้ำถึง
กำรให้บริกำรของภำครัฐท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มประชำกร
จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักท่ีส�ำคัญที่จะช่วยบรรเทำ
ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำของประเทศ ซึ่งกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้
บริกำรของภำครัฐ สำมำรถสะท้อนได้จำก ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : WGI) 
ที่จัดท�ำโดยธนำคำรโลก โดยท�ำกำรประเมินใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ เสรีภำพของประชำชนในกำรแสดงควำม 
คิดเห็น (Voice and Accountability) ควำมมีเสรีภำพทำงกำรเมืองและกำรปรำศจำกควำมรุนแรง/กำรก่อกำรร้ำย 
(Political Stability and Absence of Violence/Terriorism) ควำมมีประสิทธิผลของภำครัฐ (Government  
Effectiveness) คุณภำพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality) หลักนิติธรรม (Rule of Law) กำรควบคุมปัญหำ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซ่ึงประเทศไทยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยในปี 2562 เท่ำกับ 45.73  
ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2561 ที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 43.48 ซ่ึงคำดว่ำเป็นผลมำจำกเสรีภำพของประชำชน 
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่มีคะแนนเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 ซ่ึงได้คะแนน 20.20 เป็น 24.14 และมิติควำมมีเสรีภำพ
ทำงกำรเมืองและกำรปรำศจำกควำมรุนแรง/กำรก่อกำรร้ำยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ที่ 19.05 เป็น 26.67  
ในปี 2562 และหำกเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียน พบว่ำ ประเทศไทยยังมีค่ำเฉลี่ยคะแนนท่ีน้อยกว่ำหลำย
ประเทศ เช่น สิงคโปร์ (88.86) บรูไน (71.34) และมำเลเซีย (63.79) อีกทั้งหำกพิจำรณำอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของการจัดอันดับจำกสถำบัน International Institute for Management Development หรือ IMD  

เท่ำกับ 44.36 หรืออยู่อันดับที่ 12 จำก 32 ประเทศในเอเชีย ซ่ึงน้อยกว่ำประเทศที่ได้มีค่ำดัชนีเป็นที่หนึ่ง 
อย่ำงสิงคโปร์ท่ีมีค่ำดัชนีที่ 58.43 โดยเมื่อพิจำรณำผ่ำน 4 มิติกำรเติบโตของ Green Growth Index แล้ว  
พบว่ำประเทศไทยมีค่ำคะแนนแยกรำยมิติ ดังนี้ (1) ประสิทธิภำพและควำมยั่งยืนในกำรใช้ทรัพยำกรที่ 40.16  
(2) กำรปกป้องทุนทำงธรรมชำติ ที่ 79.03 (3) โอกำสทำงเศรษฐกิจสีเขียว ที่ 17.07 และ (4) ควำมครอบคลุมทำง
สังคม ที่ 71.46 ชี้ให้เห็นว่ำประเทศไทยควรให้ควำมส�ำคัญในกำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำเกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด
เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืน พร้อมทั้งควรเร่งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้ำและบริกำร 
สิ่งแวดล้อม แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแล เพื่อกำรสร้ำงกำรเติบโตและเศรษฐกิจสีเขียวให้ยั่งยืน 
ต่อไป ทั้งกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำรส่งเสริมควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพิ่มขึ้น กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกของประเทศ รวมทั้งกำรจัดกำรมลพิษทั้งทำงน�้ำ อำกำศ และขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อกำรปรับเลื่อนอันดับดีขึ้น
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จำก 63 ประเทศทั่วโลก ในปี 2563 พบว่ำ ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพของภำครัฐของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 23  
ลดลงจำกปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 23 ซึ่งคำดว่ำเป็นผลจำกปัจจัยย่อยกรอบกำรบริหำรด้ำนสถำบันที่เลื่อนอันดับลง
ถึง 6 อันดับ โดยปีที่ผ่ำนมำได้อันดับที่ 34 ในขณะที่ปี 2563 อยู่อันดับที่ 40 แต่อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยย่อยกรอบกำร
บริหำรด้ำนสังคมซึ่งอยู่ภำยใต้ปัจจัยประสิทธิภำพของภำครัฐมีอันดับเลื่อนขึ้นมำกที่สุดถึง 8 อันดับ จำกอันดับที่ 48 
ในปีที่ผ่ำนมำเป็นอันดับที่ 40 ในปี 2563 หรือหำกพิจำรณำอุปสรรคกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย สะท้อนได้ 
จำกกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) จัดท�ำโดยธนำคำรโลก  
(World Bank) พบว่ำ ในปี 2563 ประเทศไทยมีคะแนน Ease of Doing Business ปรับตัวดีขึ้นจำก 79.50  
ในปี 2562 เป็น 80.10 คะแนน ในปี 2563 ส่งผลให้อันดับปรับจำกเดิมที่อันดับที่ 27 ไปอยู่ในอันดับที่ 21 ซึ่งปรับตัว
สูงขึ้น 6 อันดับ และอยู่ในกลุ่ม 25 ประเทศแรกของโลกจำก 190 ประเทศที่มีควำมง่ำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ  
โดยมปีระเทศในอำเซยีน อย่ำงเช่น สงิคโปร์ (อนัดบัที ่2) และมำเลเซยี (อนัดับที ่12) ทีม่อีนัดับก่อนหน้ำ ซ่ึงจำกกำรที่
ประเทศไทยมีคะแนนและอันดับที่ปรับตัวดีขึ้นนั้น เป็นผลมำจำกด้ำนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง ที่อยู่ในอันดับที่ 34 
(71.86 คะแนน) เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 ซึ่งอยู่อันดับ 67 (77.30 คะแนน) เป็นผลมำจำกกำรด�ำเนินกำรลดขั้นตอน 
ในกำรขออนุญำตก่อสร้ำง และด้ำนกำรคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้ำงน้อยที่ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับ 3  
(86.00 คะแนน) เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วที่อยู่อันดับ 15 (75.00 คะแนน) เนื่องมำจำกคะแนนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น (Ease of Shareholder Suits Index) ที่เพิ่มขึ้นเป็น 9 คะแนนจำกปีที่ผ่ำนมำที่ได้คะแนนที่ 8 โดยมีสำเหตุ
จำกกำรกฎหมำยที่มีอยู ่ ได้ให้ควำมคุ ้มครองผู ้ถือหุ ้นเสียงข้ำงน้อยไว้อย่ำงเข้มแข็งและยังยังมีกำรผลักดัน 
กำรปรับปรุงกฎหมำยเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ด้านสังคมซึ่งอยู่ภายใต้ปัจจัยประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับเลื่อนขึ้นมากที่สุดถึง 8 อันดับ จากอันดับที่ 48 1 

ในปีทีผ่่านมาเป็นอันดับที ่40 ในปี 2563 หรือหากพิจารณาอุปสรรคการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย สะท้อนได้2 

จากการจัดอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) จัดท าโดยธนาคารโลก 3 

(World Bank) พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยมีคะแนน Ease of Doing Business ปรับตัวดีขึ้นจาก 79.50 4 

ในปี 2562 เป็น 80.10 คะแนน ในปี 2563 ส่งผลให้อันดับปรับจากเดิมที่อันดับที่ 27 ไปอยู่ในอันดับที่ 21  5 

ซึ่งปรับตัวสูงขึ้น 6 อันดับ และอยู่ในกลุ่ม 25 ประเทศแรกของโลกจาก 190 ประเทศที่มีความง่าย  6 

ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีประเทศในอาเซียน อย่าง สิงคโปร์ (อันดับที่ 2) และมาเลเซีย (อันดับที่ 12)  7 

ที่มีอันดับก่อนหน้า ซึ่งจากการที่ประเทศไทยมีคะแนนและอันดับที่ปรับตัวดีขึ้นนั้น เป็นผลมาจากด้านการขอ8 

อนุญาตก่อสร้าง ที่อยู่ในอันดับที่ 34 (71.86 คะแนน) เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่อันดับ 67 (77.30 คะแนน) 9 

เป็นผลมาจากการด าเนินการลดขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง และด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยที่10 

ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับ 3 (86.00 คะแนน) เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับ 15 (75.00 คะแนน) 11 

เนื่องมาจากคะแนนด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น (Ease of Shareholder Suits Index) ที่เพ่ิมขึ้น 12 

เป็น 9 คะแนนจากปีที่ผ่านมาที่ได้คะแนนที่ 8 โดยมีสาเหตุจากการกฎหมายที่มีอยู่ ได้ให้ความคุ้มครอง 13 

ผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยไว้อย่างเข้มแข็งและยังยังมีการผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้ลงทุน 14 

เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 15 

  16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าแนกเป็นรายยุทธศาตร์ชาติ  25 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  26 

“ประเทศมีสภาวะแวดล้อมที่ม่ันคงและปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ประชาชนไทยมีความสุข  27 

เป็นพันธมิตรทุกประเทศทั่วโลก” 28 

ที่มำ: ธนำคำรโลก (World Bank) 
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กำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
จ�ำแนกเป็นรำยยุทธศำตร์ชำติ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   “ประเทศมีสภาวะแวดล้อมที่ ม่ันคงและปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ประชาชนไทยมีความสุข  
     เป็นพันธมิตรทุกประเทศทั่วโลก”

ยุทธศาสตร ์ชาติด ้ านความม่ันคง มี วัต ถุประสงค ์ เพื่ อบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล ้อมของประเทศ 
ให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัยและมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม 
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ โดยมี 5 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข  
(2) บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน  
และภำคประชำชน มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคง (4) ประเทศไทยมีบทบำทด้ำน 
ควำมมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคมระหว่ำงประเทศ และ (5) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
มีผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ประชาชนไทยมีความอยู่ดีและมีความสุขลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย  
แต่ยังคงมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก รวมทั้งประเทศมีศักยภำพและควำมพร้อมทำงด้ำนกำรทหำรโดยได้รับ
กำรจัดอันดับให้อยู่ในประเทศกลุ่มบน รวมทั้งมีกำรพัฒนำในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน 
อย่ำงไรก็ตำม ยังจ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรท�ำให้ประเทศไทย 
มีควำมเอื้ออำทรระหว่ำงคนในสังคม กำรลดควำมขัดแย้งในสังคม และกำรแก้ไขปัญหำทุจริตของภำครัฐ  
ซึ่งจะสำมำรถช่วยเพิ่มควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนไทย และควำมมั่นคงในมิติอื่น ๆ อย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 
ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของความอยู่ดีมีความสุขของประชากร พิจำรณำจำกรำยงำน World  
Happiness Report 2020 ที่จัดท�ำโดย Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN)  
ภำยใต้องค์กำรสหประชำชำติ (UN) โดยในปี 2563 นั้น มุ่งให้ควำมส�ำคัญกับสภำวะสิ่งแวดล้อม สังคม พื้นที่เมือง
และควำมยั่งยืนในทรัพยำกรธรรมชำติ โดยพบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 (จำกทั้งหมด 153 ประเทศ)  
ท่ีคะแนน 5.999 อันดับลดลงจำกอันดับที่ 52 จำก 156 ประเทศ ในปี 2562 และหำกพิจำรณำเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียน พบว่ำ ประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ 3 รองจำกสิงคโปร์ (อันดับที่ 31) และฟิลิปปินส์ 
(อันดับที่ 52) โดยทั้งสองประเทศมีกำรปรับตัวที่ดีขึ้นจำกปี 2562 ที่อยู่ในอันดับ 34 และ 63 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับใน
ส่วนของความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ พิจำรณำจากผลการพัฒนาจากรายงานดัชนีสันติภาพโลก หรือ 
Global Peace Index (GPI) โดย Institute For Economics and Peace (IEP) ซึ่งเป็นกำรวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สงบสุขของประเทศต่ำง ๆ จำกปัจจัยหลัก 3 ประกำร ได้แก่ (1) ปัจจัยควำมปลอดภัยและมั่นคงในสังคม  
โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนอำชญำกรรม จ�ำนวนผู ้อพยพย้ำยถิ่นต่อประชำกร จ�ำนวนนักโทษต่อประชำกร  
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จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้ำนควำมมั่นคงหรือต�ำรวจต่อประชำกร (2) ปัจจัยควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นภำยในและระหว่ำง
ประเทศ โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนคร้ัง ระยะเวลำ ควำมรุนแรงและผู้ได้รับผลกระทบ และ (3) ปัจจัยกำรขยำย
อิทธิพลทำงทหำร โดยพิจำรณำจำกงบประมำณทำงทหำรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ จ�ำนวนบุคลำกร 
ติดอำวุธต่อประชำกร จ�ำนวนกำรน�ำเข้ำหรือส่งออกอำวุธ ศักยภำพอำวุธหลัก ซึ่งในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยอยู่
ในอันดับ 114 คะแนน 2.245 (จากทั้งหมด 163 ประเทศ) ดีขึ้นจากอันดับ 116 ที่คะแนน 2.278 ในปี 2562  
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสันติภาพปานกลาง และยังคงอยู่ในอันดับที่ 7 ของกลุ่มประเทศ ASEAN เช่นเดียวกับ 
ปี 2562 รองจำกสิงคโปร์ (อันดับ 7) มำเลเซีย (อันดับ 20) อินโดนีเซีย (อันดับ 49) ลำว (อันดับ 50) เวียดนำม  
(อันดับ 64) และกัมพูชำ (อันดับ 78) ทั้งนี้ ควำมสงบสุขซ่ึงสะท้อนจำกควำมม่ันคงของประเทศในมิติต่ำง ๆ  
ของประเทศไทยยังคงอยู่ที่เปอร์เซนไทล์ที่ 30 หรือต�่ำกว่ำประเทศส่วนใหญ่ของโลก ซ่ึงในปี 2563 ที่ผ่ำนมำหลำย
ประเทศทั่วโลกมีค่ำคะแนนควำมสงบสุขที่สะท้อนไปยังควำมมั่นคงดีมำกขึ้น หำกพิจำรณำปัจจัย ความขัดแย้ง
ภายในและระหว่างประเทศที่ยังด�ารงอยู่ พบว่ำ ปี 2563 ประเทศไทยได้คะแนน 1.945 หรือเป็นอันดับที่ 120  
จำก 163 ประเทศ ซึ่งค่ำคะแนนดีขึ้นกว่ำปีก่อนหน้ำที่มีคะแนนอยู่ที่ 2.035 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ
อำเซียนแล้ว พบว่ำ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 7 สะท้อนไปยังควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นภำยในประเทศที่ยังคง 
มีกำรก่อตัวควำมไม่พอใจและควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้น และเม่ือพิจำรณำถึงปัจจัยควำมปลอดภัย 
และควำมมั่นคงในสังคม ปี 2563 ประเทศไทยได้คะแนนที่ 2.905 หรืออันดับที่ 123 จำก 163 ประเทศ ปรับตัวดีขึ้น
จำกปี 2562 ที่อยู่ในอันดับ 125 (2.908 คะแนน) โดยยังคงอยู่อันดับที่ 8 ในกลุ่มประเทศอำเซียน นอกจำกน้ี  
เมื่อพิจำรณำเฉพำะปัจจัยกำรขยำยอิทธิพลทำงทหำร พบว่ำ ป ี 2563 ประเทศไทยได้คะแนน 1.559  
หรือเป็นอันดับที่ 28 จำก 163 ประเทศ โดยอยู่ในอันดับเดียวกันกับปี 2562 ซึ่งอยู่ในเปอร์เซนไทล์ที่ 83 หรือดีกว่ำ
ประเทศส่วนใหญ่ของโลก และยังคงเป็นล�ำดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอำเซียน รองจำกมำเลเซีย และอินโดนีเซีย  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภำพและควำมพร้อมทำงด้ำนกำรทหำรของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   “ทุกภาคการผลิตสร้างมูลค่า ประชาชนอยู่ดีกินดี มีโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานสากล พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
     ให้เป็นผู้ประกอบการ” 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภำพของประเทศ 
ในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน” และ“สร้ำงคุณค่ำใหม่ 
ในอนำคต” โดยมี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโต
อย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ในช่วงปี 2563 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
จะลดลงเม่ือเทียบกับปี 2562 ทั้งจำกภำวะเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) ที่ส ่งผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
และควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันของประเทศ ถึงแม ้ว ่ำกำรกระจำยรำยได ้ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

ส่วนที่ 1
บทน�ำ
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ระหว่ำงภำคจะปรับตัวดีข้ึน แต่อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินมำตรกำร 
เพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมำฟืนตัวโดยเร็ว รวมทั้งสร้ำงควำมเช่ือม่ันต่อนักลงทุนทั้งชำวไทย 
และต่ำงประเทศ 

ผลการพัฒนาตามเป ้าหมาย ในส ่วนของรายได ้
ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) เพิ่มสูง
ขึน้จำก 15,573,705 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 16,258,986 
ล้ำนบำท ในปี 2562 หรือมีกำรขยำยตัวร้อยละ 4.40  
ซึ่งเป็นกำรขยำยตัวน้อยกว่ำปีก่อน (ปี 2561 มีอัตรำ 
กำรขยำยตัวร้อยละ 5.28) ขณะที่การขยายตัวของ
ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมีอัตรำ
กำรขยำยตัวเพียงร้อยละ 2.40 ในปี 2562 ซึ่งเป็น 
กำรขยำยตัวของ GDP ภำคบริกำรและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 
ส ่วนในภำคเกษตรกรรมมีอัตรำกำรขยำยตัวลดลง 
ร้อยละ 0.20 ของปี 2561 ส�ำหรับในปี 2563 กำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวตั้งแต่ไตรมำสแรกของ 
ปีที่มีกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ลดลงถึงข้ันติดลบ และลดลงต�่ำสุดในไตรมำสที่ 2  
ที่มีกำรหดตัวร้อยละ -12.10 และ -6.40 เทียบกับ 
ช่วงเดียวของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภำยในประเทศจำกกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) ท�ำให้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลง

ขณะที่การกระจายรายได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้ น เ ล็กน ้อย  โดยพิจำรณำ 
จำกผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัดต่อหัว (GRP/GPP per 
Cap i ta )  ซ่ึ งพบว ่ ำ ในป ี  2561 ภำคตะวันออก 
ยังคงมีค่ำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวสูงสุดเม่ือเทียบ
กับภำคอื่น ๆ โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 508,206 บำทต่อปี 
เ พ่ิมข้ึนจำกปี 2560 ร ้อยละ 4.7 รองลงมำเป ็น  
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันตก  
ภำคใต้ ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2560 2561 2562
อัตราการขยายตัว (%)
 - ผลิตภัณฑ์มาลรวมในประเทศ (GDP) 4.10 4.20 2.40
 - ภาคเกษตรกรรม 4.70 5.50 -0.20
 - ภาคอตุสาหกรรม 2.10 2.70 0.00
 - ภาคบริการและอืน่ๆ 5.10 4.80 4.00
รายได้ประชาชาติ (GNI) (ลา้นบาท) 14,792,700 15,573,705 16,258,986 
ทีม่า: ส้านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจระหว่างภาคจะปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ1 

ด าเนินมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟืนตัวโดยเร็ว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อ 2 

นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  3 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของรายได้4 

ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) 5 

เพ่ิมสูงขึ้นจาก 15,573,705 ล้านบาท ในปี 2561 6 

เป็น 16,258,986 ล้านบาท ในปี 2562 หรือ 7 

มีการขยายตัวร้อยละ 4.40 ซึ่งเป็นการขยายตัว8 

น้อยกว่าปีก่อน (ปี 2561 มีอัตราการขยายตัว 9 

ร้อยละ 5.28) ขณะที่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 10 

GDP) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.40 ในปี 2562 ซึ่งเป็นการขยายตัว11 

ของ GDP ภาคบริการและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ส่วนใน12 

ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 13 

0.20 ของปี 2561 ส าหรับในปี 2563 การเติบโต14 

ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวตั้งแต่ไตรมาสแรก 15 

ของปีที่มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 16 

ในประเทศ ลดลงถึงขั้นติดลบ และลดลงต่ าสุด 17 

ในไตรมาสที่ 2 ที่มีการหดตัวร้อยละ -12.10 และ  18 

-6.40 เทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ซึ่งเป็นผล 19 

มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  20 

(โควิด-19) ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลง  21 

ขณะที่การกระจายรายได้ของการพัฒนา22 

เศรษฐกิจในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย  23 

โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 24 

ต่อหัว (GRP/GPP per Capita) ซึ่งพบว่า 25 

ในปี 2561 ภาคตะวันออกยังคงมีค่าเฉลี่ยของ26 

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ  27 

โดยมีมูลค่าเท่ากับ 508,206 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้น28 

จากปี 2560 ร้อยละ 4.7 รองลงมาเป็น 29 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 

2560 2561 2560 2561
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 80,927 83,856 5.1 3.6
เหนือ 103,634 110,897 4.7 7
ใต้ 144,694 147,115 3.6 1.7
ตะวนัออก 485,616 508,568 7.2 4.7
ตะวนัตก 150,147 158,206 4.3 5.4
กลาง 264,429 271,759 2.3 2.8
กทม. และปริมณฑล 435,082 457,399 3.9 5.1
เฉลีย่ทัง้ประเทศ 225,095 236,815 5.4 5.2
ทีม่า: ส้านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

GRP per Capita (บาท/ปี) อัตราเพ่ิม (ร้อยละ)ภาค

ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหวัของประชากร

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวของประชากร

2560 2561 2562
อัตราการขยายตัว (%)
 - ผลิตภัณฑ์มาลรวมในประเทศ (GDP) 4.10 4.20 2.40
 - ภาคเกษตรกรรม 4.70 5.50 -0.20
 - ภาคอตุสาหกรรม 2.10 2.70 0.00
 - ภาคบริการและอืน่ๆ 5.10 4.80 4.00
รายได้ประชาชาติ (GNI) (ลา้นบาท) 14,792,700 15,573,705 16,258,986 
ทีม่า: ส้านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจระหว่างภาคจะปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ1 

ด าเนินมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟืนตัวโดยเร็ว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อ 2 

นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  3 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของรายได้4 

ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) 5 

เพ่ิมสูงขึ้นจาก 15,573,705 ล้านบาท ในปี 2561 6 

เป็น 16,258,986 ล้านบาท ในปี 2562 หรือ 7 

มีการขยายตัวร้อยละ 4.40 ซึ่งเป็นการขยายตัว8 

น้อยกว่าปีก่อน (ปี 2561 มีอัตราการขยายตัว 9 

ร้อยละ 5.28) ขณะที่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 10 

GDP) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.40 ในปี 2562 ซึ่งเป็นการขยายตัว11 

ของ GDP ภาคบริการและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ส่วนใน12 

ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 13 

0.20 ของปี 2561 ส าหรับในปี 2563 การเติบโต14 

ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวตั้งแต่ไตรมาสแรก 15 

ของปีที่มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 16 

ในประเทศ ลดลงถึงขั้นติดลบ และลดลงต่ าสุด 17 

ในไตรมาสที่ 2 ที่มีการหดตัวร้อยละ -12.10 และ  18 

-6.40 เทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ซึ่งเป็นผล 19 

มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  20 

(โควิด-19) ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลง  21 

ขณะที่การกระจายรายได้ของการพัฒนา22 

เศรษฐกิจในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย  23 

โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 24 

ต่อหัว (GRP/GPP per Capita) ซึ่งพบว่า 25 

ในปี 2561 ภาคตะวันออกยังคงมีค่าเฉลี่ยของ26 

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ  27 

โดยมีมูลค่าเท่ากับ 508,206 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้น28 

จากปี 2560 ร้อยละ 4.7 รองลงมาเป็น 29 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 

2560 2561 2560 2561
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 80,927 83,856 5.1 3.6
เหนือ 103,634 110,897 4.7 7
ใต้ 144,694 147,115 3.6 1.7
ตะวนัออก 485,616 508,568 7.2 4.7
ตะวนัตก 150,147 158,206 4.3 5.4
กลาง 264,429 271,759 2.3 2.8
กทม. และปริมณฑล 435,082 457,399 3.9 5.1
เฉลีย่ทัง้ประเทศ 225,095 236,815 5.4 5.2
ทีม่า: ส้านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

GRP per Capita (บาท/ปี) อัตราเพ่ิม (ร้อยละ)ภาค

ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหวัของประชากร

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

2560 2561 2562
อัตราการขยายตัว (%)
 - ผลิตภัณฑ์มาลรวมในประเทศ (GDP) 4.10 4.20 2.40
 - ภาคเกษตรกรรม 4.70 5.50 -0.20
 - ภาคอตุสาหกรรม 2.10 2.70 0.00
 - ภาคบริการและอืน่ๆ 5.10 4.80 4.00
รายได้ประชาชาติ (GNI) (ลา้นบาท) 14,792,700 15,573,705 16,258,986 
ทีม่า: ส้านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจระหว่างภาคจะปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ1 

ด าเนินมาตรการเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟืนตัวโดยเร็ว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อ 2 

นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  3 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของรายได้4 

ประชาชาติ (Gross National Income: GNI) 5 

เพ่ิมสูงขึ้นจาก 15,573,705 ล้านบาท ในปี 2561 6 

เป็น 16,258,986 ล้านบาท ในปี 2562 หรือ 7 

มีการขยายตัวร้อยละ 4.40 ซึ่งเป็นการขยายตัว8 

น้อยกว่าปีก่อน (ปี 2561 มีอัตราการขยายตัว 9 

ร้อยละ 5.28) ขณะที่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 10 

GDP) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.40 ในปี 2562 ซึ่งเป็นการขยายตัว11 

ของ GDP ภาคบริการและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ส่วนใน12 

ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ 13 

0.20 ของปี 2561 ส าหรับในปี 2563 การเติบโต14 

ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวตั้งแต่ไตรมาสแรก 15 

ของปีที่มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 16 

ในประเทศ ลดลงถึงขั้นติดลบ และลดลงต่ าสุด 17 

ในไตรมาสที่ 2 ที่มีการหดตัวร้อยละ -12.10 และ  18 

-6.40 เทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ซึ่งเป็นผล 19 

มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  20 

(โควิด-19) ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลง  21 

ขณะที่การกระจายรายได้ของการพัฒนา22 

เศรษฐกิจในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย  23 

โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 24 

ต่อหัว (GRP/GPP per Capita) ซึ่งพบว่า 25 

ในปี 2561 ภาคตะวันออกยังคงมีค่าเฉลี่ยของ26 

ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ  27 

โดยมีมูลค่าเท่ากับ 508,206 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้น28 

จากปี 2560 ร้อยละ 4.7 รองลงมาเป็น 29 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 

2560 2561 2560 2561
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 80,927 83,856 5.1 3.6
เหนือ 103,634 110,897 4.7 7
ใต้ 144,694 147,115 3.6 1.7
ตะวนัออก 485,616 508,568 7.2 4.7
ตะวนัตก 150,147 158,206 4.3 5.4
กลาง 264,429 271,759 2.3 2.8
กทม. และปริมณฑล 435,082 457,399 3.9 5.1
เฉลีย่ทัง้ประเทศ 225,095 236,815 5.4 5.2
ทีม่า: ส้านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

GRP per Capita (บาท/ปี) อัตราเพ่ิม (ร้อยละ)ภาค

ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหวัของประชากร

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

การเติบโตของ GDP ตามภาคการผลิต รายไตรมาส

ส่วนที่ 1
บทน�ำ
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นอกจำกนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภำคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัว เท่ำกับ 1,067,449 บำทต่อปี หรือเทียบเท่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.8 จำกปี 2560 รองลงมำเป็น 
กรุงเทพฯ ชลบุรี ปรำจีนบุรี และฉะเชิงเทรำ นอกจำกนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ต่อหัวต�่ำที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเพียง 58,370 บำทต่อปี หรือเทียบเท่ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 4.87 จำกปี 2560

เม่ือพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Source of growth) ที่สะท้อนจำกผลิต
ภำพกำรผลิตของไทย พบว่ำ ในปี 2562 ภำวะเศรษฐกิจ
หรือ GDP ที่ขยำยตัวร ้อยละ 2.4 เป ็นผลมำจำก 
ผลิตภำพกำรผลิตรวม (Total Factor Productivity: 
TFP) ร้อยละ 1.66 ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมขึ้นของปัจจัยทุน 
ร้อยละ 0.92 และปัจจัยแรงงำนที่ลดลงร้อยละ 0.22  

นอกจากนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง  1 

มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว เท่ากับ 1,067,449 บาทต่อปี หรือเทียบเท่าอัตราการเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 2.8 จาก 2 

ปี 2560 รองลงมาเป็น กรุงเทพฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ต่อหัว3 

ต่ าที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเพียง 58,370 บาทต่อปี หรือเทียบเท่าอัตรา 4 

การเพ่ิมข้ึนที่ร้อยละ 4.87 จากปี 2560 5 

เม่ือพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Source of growth) ที่สะท้อนจาก6 

ผลิตภาพการผลิตของไทย พบว่า ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจหรือ GDP ที่ขยายตัวร้อยละ 2.4 เป็นผล 7 

มาจากผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ร้อยละ 1.66 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของ8 

ปัจจ ัยทุนร ้อยละ 0.92 และปัจจ ัย
แรงงานที่ลดลงร้อยละ 0.22 โดยที่
ภาคบริการและอ่ืน ๆ เป็นตัวขับเคลื่อน
ก า ร เ จ ร ิญ เ ต ิบ โ ต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ  
ซึ ่งม ีผล ิตภาพการผล ิตรวมเพิ ่มขึ ้น 
ร้อยละ 2.36 ขณะที่ภาคเกษตรกรรม
ที่มีอัตราการขยายตัวของ TFP ลดลง

ร้อยละ 0.76 จึงมีผลท าให้ GDP ภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 0.2 ในปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม  16 

เมื่อพิจารณาถึงผลิตภาพแรงงานซึ่งถือเป็นศักยภาพของก าลังการผลิตที่ส าคัญของประเทศ พบว่า  17 

ยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี 2562 มีผลิตภาพแรงงาน 290,506 บาท18 

ต่อคนต่อปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.06 จากปี 2561 19 

ในด้านการการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ20 

พัฒนา (R&D) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุนรวม 182,357 ล้านบาท คิดเป็น21 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาร้อยละ 1.11 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  22 

โดยขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 17.5 ทั้งนี้  ตัวเลขการลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็นการลงทุนของ23 

ภาคเอกชน 142,971 ล้านบาท และเป็นการลงทุนจากภาครัฐ 39 ,385 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน24 

โดยประมาณร้อยละ 78 และร้อยละ 22 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19  25 

ในปี 2563 ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนได้รับผลกระทบจนอาจจ าเป็นต้องลดงบประมาณ 26 

ด้าน R&D ลง ส่วนภาครัฐนั้นไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  27 

ท าให้ในภาพรวมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศคาดว่าจะปรับตัวลดลงเหลือประมาณ 28 

1.66 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.09 ของ GDP และจะกลับมาฟ้ืนตัวได้ในปี 2564 29 

2558 2559 2560 2561 2562
 ผลติภาพการผลติรวม 2.11 1.98 2.78 1.76 1.66
 - ภาคเกษตรกรรม -6.10 -3.46 1.70 2.25 -0.76
 - ภาคอตุสาหกรรม 1.19 -0.39 0.47 -0.17 0.47
 - ภาคบริการและอืน่ ๆ 3.49 3.28 4.23 3.26 2.36
 ผลติภาพแรงงาน (บาท/คน/ปี) 250,457 261,269 273,594 281,893 290,506
 อตัราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (%) 3.30 4.31 4.71 3.03 3.06
ทีม่า: ส้านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

ผลติภาพการผลติและผลติภาพแรงงานไทย

โดยที่ภำคบริกำรและอื่น ๆ เป็นตัวขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลิตภำพกำรผลิตรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.36 ขณะท่ีภำคเกษตรกรรมที่มีอัตรำกำรขยำยตัวของ TFP ลดลงร้อยละ 0.76 จึงมีผลท�ำให้  
GDP ภำคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 0.2 ในปี 2562 แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำถึงผลิตภำพแรงงำน 
ซึ่งถือเป็นศักยภำพของก�ำลังกำรผลิตที่ส�ำคัญของประเทศ พบว่ำ ยังมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 3  
ต่อปี โดยในปี 2562 มีผลิตภำพแรงงำน 290,506 บำทต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 จำกปี 2561

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานไทย

  

 1 

ในด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเมินได้จากผลการจัดอันดับความสามารถ 2 

ในการแข่งขัน ของสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management 3 

Development: IMD) และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) พบว่า ผลการจัดอันดับ4 

ความสามารถในการแข่งขัน ของ IMD ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการ5 

แข่งขันในภาพรวมอยู่ในอันดับ 29 จาก 63 เขตเศรษฐกิจ ลดลงจากปี 2562 จ านวน 4 อันดับ (ปี 2562  6 

อยู่ในอันดับที่ 25) เนื่องจากการเลื่อนอันดับลงของปัจจัยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)  7 

6 อันดับ (จากอันดับ 8 เป็นอันดับ 14) โดยเฉพาะปัจจัยย่อยเศรษฐกิจในประเทศ การลงทุนระหว่าง8 

ประเทศ และการจ้างงานที่มีอันดับเลื่อนลงมากที่สุด ส่วนปัจจัยประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 9 

Efficiency) มีการลดลง 3 อันดับ (จากอันดับ 20 เป็นอันดับ 23) โดยเฉพาะปัจจัยย่อยกรอบการบริหาร10 

ด้านสถาบันที่มีอันดับลดลงมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 11 

และปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) มีดีขึ้น 4 และ 1 อันดับ โดยเฉพาะปัจจัยย่อยการบริหาร12 

จัดการ ทัศนคติและค่านิยม ผลิตภาพและประสิทธิภาพ ภายใต้ปัจจัยประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ13 

ปัจจัยย่อยสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปัจจัย14 

โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอันดับดีขึ้น ซึ่งการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในปี 2563 15 

สอดคล้องกับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF ในปี 2562 ที่ประเทศไทยมีอันดับต่ าลง16 

จากอันดับที่ 38 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 40 ในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 WEF ไม่มีการจัดอันดับ 17 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่เป็นการประเมินความพร้อมของแต่ละประเทศในการฟ้ืนตัว18 

จากวิกฤตและการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 19 

 20 

 21 

  

 1 

ในด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเมินได้จากผลการจัดอันดับความสามารถ 2 

ในการแข่งขัน ของสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management 3 

Development: IMD) และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) พบว่า ผลการจัดอันดับ4 

ความสามารถในการแข่งขัน ของ IMD ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการ5 

แข่งขันในภาพรวมอยู่ในอันดับ 29 จาก 63 เขตเศรษฐกิจ ลดลงจากปี 2562 จ านวน 4 อันดับ (ปี 2562  6 

อยู่ในอันดับที่ 25) เนื่องจากการเลื่อนอันดับลงของปัจจัยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)  7 

6 อันดับ (จากอันดับ 8 เป็นอันดับ 14) โดยเฉพาะปัจจัยย่อยเศรษฐกิจในประเทศ การลงทุนระหว่าง8 

ประเทศ และการจ้างงานที่มีอันดับเลื่อนลงมากที่สุด ส่วนปัจจัยประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government 9 

Efficiency) มีการลดลง 3 อันดับ (จากอันดับ 20 เป็นอันดับ 23) โดยเฉพาะปัจจัยย่อยกรอบการบริหาร10 

ด้านสถาบันที่มีอันดับลดลงมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 11 

และปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) มีดีขึ้น 4 และ 1 อันดับ โดยเฉพาะปัจจัยย่อยการบริหาร12 

จัดการ ทัศนคติและค่านิยม ผลิตภาพและประสิทธิภาพ ภายใต้ปัจจัยประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ13 

ปัจจัยย่อยสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปัจจัย14 

โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอันดับดีขึ้น ซึ่งการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในปี 2563 15 

สอดคล้องกับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF ในปี 2562 ท่ีประเทศไทยมีอันดับต่ าลง16 

จากอันดับที่ 38 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 40 ในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 WEF ไม่มีการจัดอันดับ 17 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่เป็นการประเมินความพร้อมของแต่ละประเทศในการฟ้ืนตัว18 

จากวิกฤตและการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 19 

 20 

 21 

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

ในด้านการการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในช่วงที่ผ่ำนมำประเทศไทยมีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  
(R&D) เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 182,357 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำร้อยละ 1.11 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) โดยขยำยตัวเพิ่มข้ึน 
จำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 17.5 ทั้งนี้ ตัวเลขกำรลงทุนดังกล่ำวแบ่งเป็นกำรลงทุนของภำคเอกชน 142,971 ล้ำนบำท 

ส่วนที่ 1
บทน�ำ

45



และเป็นกำรลงทุนจำกภำครัฐ 39,385 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนโดยประมำณร้อยละ 78 และร้อยละ 22  
อย ่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 ในป ี  2563 ส ่งผลให ้กำรด�ำเนินธุรกิจของ 
ภำคเอกชนได้รับผลกระทบจนอำจจ�ำเป็นต้องลดงบประมำณด้ำน R&D ลง ส่วนภำครัฐนั้นไม่ได้รับผลกระทบ
เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเรียบร้อยแล้ว ท�ำให้ในภำพรวมกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
ของทั้งประเทศคำดว่ำจะปรับตัวลดลงเหลือประมำณ 1.66 แสนล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.09 ของ GDP  
และจะกลับมำฟื้นตัวได้ในปี 2564

ในด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเมินได้จำกผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติ (International Institute for Management Development: IMD)  
และสภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) พบว่ำ ผลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ของ IMD ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ประเทศไทยมีอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในภำพรวมอยู่ในอันดับ 29  
จำก 63 เขตเศรษฐกิจ ลดลงจำกปี 2562 จ�ำนวน 4 อันดับ (ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 25) เนื่องจำกกำรเลื่อนอันดับ 
ลงของปัจจัยสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ (Economic Performance) 6 อันดับ (จำกอันดับ 8 เป็นอันดับ 14)  
โดยเฉพำะปัจจัยย่อยเศรษฐกิจในประเทศ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และกำรจ้ำงงำนที่มีอันดับเลื่อนลงมำกที่สุด 
ส่วนปัจจัยประสิทธิภำพของภำครัฐ (Government Efficiency) มีกำรลดลง 3 อันดับ (จำกอันดับ 20 เป็นอันดับ 
23) โดยเฉพำะปัจจัยย่อยกรอบกำรบริหำรด้ำนสถำบันที่มีอันดับลดลงมำกท่ีสุด ในขณะที่ปัจจัยประสิทธิภำพ 
ของภำคธุรกิจ (Business Efficiency) และปัจจัยโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) มีดีขึ้น 4 และ 1 อันดับ 
โดยเฉพำะปัจจัยย่อยกำรบริหำรจัดกำร ทัศนคติและค่ำนิยม ผลิตภำพและประสิทธิภำพ ภำยใต้ปัจจัยประสิทธิภำพ
ของภำคธุรกิจ และปัจจัยย่อยสำธำรณูปโภคพื้นฐำน โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี สุขภำพและสิ่งแวดล้อม  
ภำยใต้ปัจจัยโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอันดับดีขึ้น ซึ่งกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ IMD ในปี 2563 
สอดคล้องกับกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ WEF ในปี 2562 ที่ประเทศไทยมีอันดับต�่ำลง 
จำกอันดับที่ 38 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 40 ในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 WEF ไม่มีกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ แต่เป็นกำรประเมินควำมพร้อมของแต่ละประเทศในกำรฟื้นตัวจำกวิกฤตและกำรปฏิรูป
เศรษฐกิจเพื่ออนำคต

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   “คนไทยมีการพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม พร้อมด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคนในทุกมิติ 
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพในทุกมิติ มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ  
พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (2) สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำ 
คนตลอดช่วงชีวิต
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ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ปี 2562 โดยมีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำมนุษย์ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี  
ดีกว่ำหลำยประเทศทั่วโลก โดยมีอำยุเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประชำกรโลก อย่ำงไรก็ตำม คนไทยยังมีประเด็น 
ควำมท้ำทำยของควำมพร้อมและมีสมรรถนะในกำรด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริม 
และพัฒนำอย่ำงเร่งด่วนในระยะต่อไป ซึ่งจะมีควำมจ�ำเป็นมำกยิ่งขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 รวมทั้งต้องเร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับครอบครัวไทยที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
และวิถีกำรด�ำเนินชีวิตที่คนมีกำรย้ำยถ่ินในกำรท�ำงำน กำรอยู่เป็นโสดหรือหย่ำร้ำงมำกขึ้น และกำรเพ่ิมข้ึน 
ของครัวเรือนเดี่ยว

Life expectancy 
at birth

Expected years 
of schooling

Mean years 
of schooling

GNI per capita 
(2011 PPP$) HDI value

2533 (1990) 70.2 8.4 4.6 6,562 0.574
2538 (1995) 70.2 9.6 5.0 9,180 0.611
2543 (2000) 70.6 11.2 6.1 9,004 0.649
2548 (2005) 72.1 12.7 7.0 11,008 0.693
2553 (2010) 74.2 13.3 7.3 12,921 0.721
2558 (2015) 76.1 13.9 7.6 14,466 0.746
2559 (2016) 76.4 14.3 7.6 14,966 0.753
2560 (2017) 76.7 14.7 7.7 15,548 0.762
2561 (2018) 76.9 14.7 7.7 16,129 0.765
2562 (2019) 77.2 15.0 7.9 17,781 0.777
ทีม่า : รายงานการพฒันามนุษย์ 2020 ของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

Thailand' s HDI trends based on consistent time series data and new goal posts

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  1 

“คนไทยมีการพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม พร้อมด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” 2 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคน 3 

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพในทุกมิติ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  4 

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) คนไทยเป็นคนดี 5 

คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21 และ (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและ6 

สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 7 

 8 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563  คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู ่ที ่ด ีขึ ้น 9 

เม่ือเทียบกับปี 2562 โดยมีความก้าวหน้าการพัฒนามนุษย์ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งมีอายุคาดเฉลี่ยของ 10 

การมีสุขภาพดี ดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก โดยมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรโลก อย่างไรก็ตาม 11 

คนไทยยังมีประเด็นความท้าทายของความพร้อมและมีสมรรถนะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  12 

ที่จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป ซึ่งจะมีความจ าเป็นมา กยิ่งขึ้น13 

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวไทย14 

ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีการด าเนินชีวิตที่คนมีการย้ายถิ่นในการท างาน 15 
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 17 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายฯ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของ18 

คนไทย โดยใช้ดัชนีการพัฒนมนุษย์ (Human 19 

Development Index: HDI) ของ UNDP 20 

ซึ ่งเป็นตัวชี ้ว ัดในระดับสากล เพื่อประเมิน21 
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ชีวิตยืนยาวและการสุขภาพร่างกายแข็งแรง 24 
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Thailand’s HDI treads 
based on consistent time series data and new goal posts
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ส่วนที่ 1
บทน�ำ
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นอกจำกนี้  เมื่อพิจารณาอายุคาดเฉลี่ยของการ 
มีสุขภาพดี (Healthy life Expectancy: HALE)  
ที่สะท ้อนถึงการมีชีวิตอยู ่ของประชากรอย ่างมี 
สุขภาพดี ซึ่งจำกข้อมูลขององค์กำรอนำมัยโลก (World 
Health Organization: WHO) พบว่ำ ประชากรไทย
มีอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยในปี 2562 มีค่ำเฉลี่ยที่ 68.3 ปี เพิ่มจำก  
68 ปีในปี 2558 และ 62.6 ปีในปี 2543 ซึ่งสะท้อน 
ถึงกำรมีคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดี 
ของคนไทยที่ดีเพิ่มขึ้น

ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาที่อันดับ พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 79 เพ่ิมขึ้นจาก1 

อันดับ 77 ของปีก่อนหน้า สะท้อนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอื่น ๆ ที่มีพัฒนาการเร็วกว่า2 

ประเทศไทย เนื่องจากมีจ านวนประเทศรวมทั้งหมด 189 ประเทศเท่าเดิม และเมื่อพิจารณาในมิติพ้ืนฐาน3 

ทั้ง 3 ด้าน พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย เพ่ิมขึ้น 0.3 ปี ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียนใน  4 

ชั้นเรียนของประชากรวัยผู้ใหญ่เพ่ิมขึ้น 0.3 ปี จ านวนปีที่คาดหมายว่าจะได้เข้าเรียนของเด็กในวัยเรียน5 

เพ่ิมข้ึน 0.2 ปี และรายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.24 จากปีก่อนหน้า 6 
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 8 

 9 
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มีสุขภาพดี (Healthy life Expectancy: HALE)  12 

ที่ สะท้อนถึ งการ มีชี วิตอยู่ ของประชากรอย่ าง 13 

มีสุขภาพดี ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก 14 

(World Health Organization: WHO) พบว่า 15 

ประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี16 
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ในปี 2543 ซ่ึงสะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยที่ดีเพ่ิมข้ึน 19 

 20 

ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พิจารณาการประเมินของโปรแกรม21 

ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment 22 

หรือ PISA) ของประเทศไทยในปี 2561 พบว่า  23 

นั ก เ รี ยน ไทย มีคะแนน เฉลี่ ย ด้ านการ อ่ าน  24 

393 คะแนน คณิตศาสตร์ 419 คะแนน และ25 

วิทยาศาสตร์ 426 คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ26 

ประเทศสมาชิก OECD เมื่อเปรียบเทียบผล27 

การประเมิน PISA 2558 พบว่า นักเรียนไทย28 

มีคะแนนด้านการอ่านลดลงประมาณ 16 คะแนน 29 
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กำรประเมิน PISA 2558 พบว่ำ นักเรียนไทยมีคะแนนด้ำนกำรอ่ำนลดลงประมำณ 16 คะแนน ส่วนด้ำนคณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมำณ 3 คะแนน และ 4 คะแนน ซ่ึงในกำรทดสอบทำงสถิติถือว่ำ 
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบกำรประเมินที่ผ่ำนมำ 
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ในส่วนของการพัฒนาสังคมและครอบครัว
ไทย  ประ เมิ นจำกดั ชนี ย ่ อยด ้ ำนชี วิ ต
ครอบครัวและชุมชนของดัชนีควำมก้ำวหน้ำ
ของคน พบว่ำ ปี 2562 ครอบครัวและสังคม
ไทยได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
รูปแบบและวิถีการด�า เนินชีวิตที่ คนมี 
การย้ายถิ่นในการท�างาน การอยู่เป็นโสด
หรือหย่าร้างมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ
ครวัเรอืนเดีย่ว ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็ง

ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 คะแนน และ 4 คะแนน ซึ่งใน1 

การทดสอบทางสถิติถือว่าด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบ 2 

การประเมินที่ผ่านมา  3 

 4 

ในส่วนของการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 5 

ประเมินจากดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัว6 

และชุมชน ของดัชนีความก้าวหน้าของคน 7 

พบว่า ปี 2562 ครอบครัวและสังคมไทย8 

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง9 

รูปแบบและวิถีการด าเนินชี วิตที่คนมี 10 

การย้ายถิ่นในการท างาน การอยู่เป็นโสด11 

หรือหย่าร้างมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มข้ึนของครัวเรือนเดี่ยว ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของครอบครัว12 

ที่เป็นหน่วยผลิตและบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ  รวมถึงการดูแลบุคคล13 

ในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6470 เพ่ิมขึ้น 0.0194 คะแนน 14 

จากปี 2560 เป็นผลจากครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียว และการแจ้งความ15 

คดีชีวิต ร่างกาย เพศ และการประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลง แต่เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ท างานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16 

4.30 ซึ่งแสดงถึงการมีชีวิตครอบครัวและชุมชนของประชากรไทยในรอบปี 2560 - 2562 ที่ดีขึ้น ดังนั้น 17 

หากมีการด าเนินให้เด็กอายุ 15 -17 ปีที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่ในระบบการศึกษามากขึ้น โดยยังไม่ต้อง18 

ท างาน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง และ19 

ผู ้ส ูงอายุที ่อยู ่ล าพังคนเดียวให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกลุ ่มบุคคลดังกล่าว จะส่งผลให้20 

ประชากรไทยมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์และอยู่ในชมชนที่มีความเข้มแข็ง  21 

 22 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 23 

“สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคในทุกมิติ ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา มุ่งหน้ากระจาย24 

ความเจริญ” 25 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงเอาพลังของ 26 

ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้การ27 

เติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่ งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  28 

โดยมี 3 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  29 

ดัชนี หน่วย 2558 2560 2562
ดัชนีความก้าวหน้าของคน 0.6220 0.6109 0.6219
ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 0.6527 0.6276 0.6470
  เด็กอายุ 15-17 ป ีทีท่้างาน ร้อยละ 11.29 9.31 9.71
  ครัวเรือนทีม่ีหวัหน้าครัวเรือนเด่ียว ร้อยละ 23.02 24.38 23.50
  ผู้สูงอายุทีอ่ยู่ล้าพังคนเดียว ร้อยละ 6.03 7.00 6.52
  การแจ้งความคดี ชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทษุร้ายต่อทรัพย์ รายต่อประชากรแสนคน 101.35 112.63 105.46
ทีม่า:ส้านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 - 2562

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 - 2562

ของครอบครัวที่เป็นหน่วยผลิตและบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาประเทศ รวมถึง 
กำรดูแลบุคคลในครอบครัวโดยเฉพำะผู ้สูงอำยุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.6470 เพิ่มขึ้น  
0.0194 คะแนน จำกป ี  2560 เป ็นผลจำกครัวเรือนที่มีหัวหน ้ำครัวเรือนเดี่ยว ผู ้สู งอำยุ ท่ีอยู ่ล�ำพัง 
คนเดียว และกำรแจ้งควำมคดีชีวิต ร่ำงกำย เพศ และกำรประทุษร้ำยต่อทรัพย์ลดลง แต่เด็กอำยุ 15-17 ปี  
ที่ท�ำงำนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.30 ซึ่งแสดงถึงกำรมีชีวิตครอบครัวและชุมชนของประชำกรไทยในรอบปี 2560 - 2562  
ที่ดีข้ึน ดังนั้น หำกมีกำรด�ำเนินให้เด็กอำยุ 15-17 ปีที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่ในระบบกำรศึกษำมำกขึ้น โดยยังไม่ต้อง
ท�ำงำน รวมถึงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพำะครอบครัวเปรำะบำง และผู้สูงอำย ุ
ที่อยู ่ล�ำพังคนเดียวให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลกลุ ่มบุคคลดังกล่ำว จะส่งผลให้ประชำกรไทยมีชีวิต
ครอบครัวที่สมบูรณ์และอยู่ในชมชนที่มีควำมเข้มแข็ง

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
   “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคในทุกมิติ ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนามุ่งหน้ากระจายความเจริญ”

ยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือดึงเอำพลัง 
ของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร ่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ  
เพื่อให้กำรเติบโตของประเทศเป็นกำรเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม  
โดยมี 3 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ  
(2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก�ำลังของกำรพัฒนำ 
ประเทศในทุกระดับ และ (3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถ่ินในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำร
ตนเองเพื่อสร้ำงสังคมคุณภำพ

ภาพรวมการพัฒนาของปี 2563 ในภาพรวมปัญหาความเหล่ือมล�้าในหลายมิติมีทิศทางท่ีดีขึ้น ทั้งกำรเข้ำถึง 
กำรศึกษำ กำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ นอกจำกนี้ คุณภำพชีวิตของประชำกรผู้สูงอำยุปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม 
ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำในมิติต่ำง ๆ ระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีระดับรำยได้และอำศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำงกันยังคงมีอยู่  
ซึ่งเป็นประเด็นที่จ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนำ โดยเฉพำะกลุ่มประชำกรเปรำะบำง 
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ผลกา รพัฒนาต าม เป ้ า หม าย  พิ จ ำ รณำจ ำก 
ความแตกต่างของรายได ้และการเข ้าถึงบริการ 
ภาค รั ฐ ระหว ่ า งกลุ ่ มประชากร  โ ดยสะท ้ อน 
จำกควำมแตกต ่ำงของรำยได ้ระหว ่ำงประชำกร 
กลุ ่ มที่ รวยสุด กับกลุ ่ มที่ จนสุด  พบว ่ ำ  ป ี  2562  
กลุ ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้สูงสุดมีร้อยละ 
33.17 ของประชำกรทั้งหมด ส่วนกลุ ่มประชำกร 
ร้อยละ10 ที่มีรำยได้ต�่ำสุดมีร้อยละ 2.08 ของประชำกร
ทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงประชำกรกลุ ่ม 

2558 2560 2562 2558 2560 2562 2558 2560 2562
กลุ่มประชากร 10% ที ่1 จนสุด 85.1 87.1 86.5 63.1 62.9 63.5 44.8 49.7 48.8
กลุ่มประชากร 10% ที ่2 85.3 87.4 85.5 62.7 65.7 60.0 51.6 48.7 56.0
กลุ่มประชากร 10% ที ่3 87.4 89.0 84.5 62.6 67.9 64.7 57.1 53.4 52.6
กลุ่มประชากร 10% ที ่4 88.3 88.1 86.7 64.9 66.8 65.5 54.3 59.0 55.5
กลุ่มประชากร 10% ที ่5 88.3 88.1 88.3 66.7 69.5 70.0 58.0 58.0 65.7
กลุ่มประชากร 10% ที ่6 87.3 88.6 89.8 71.8 67.2 67.8 59.5 56.7 66.3
กลุ่มประชากร 10% ที ่7 87.5 87.0 87.2 67.1 71.8 66.0 60.2 56.5 68.4
กลุ่มประชากร 10% ที ่8 89.4 90.8 88.9 71.3 67.7 75.5 69.0 67.8 58.2
กลุ่มประชากร 10% ที ่9 88.7 87.9 87.9 72.8 76.8 68.7 66.3 70.9 74.8
กลุ่มประชากร 10% ที ่10 รวยสุด 92.0 91.8 84.0 72.7 80.7 76.8 74.6 78.2 77.3
รวม 87.2 88.3 86.8 66.4 68.2 66.4 57.7 57.8 60.3

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลายกลุม่ประชากรตามระดับรายได้

อัตราการเข้าเรียนสทุธ ิตามระดับการศึกษา จ าแนกตามกลุม่ประชากรตามระดับรายได้ (%)

(2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่ วนเข้ามาเป็นก าลังของ 1 

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง2 

และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 3 

 4 

ภาพรวมการพัฒนาของปี 2563 ในภาพรวมปัญหาความเหลื ่อมล้ าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ ้น  5 

ทั้งการเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุ6 

ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีระดับรายได้7 

และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกันยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา โดยเฉพาะก ลุ่ม8 

ประชากรเปราะบาง  9 

 10 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจารณาจากความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง11 

กลุ่มประชากร โดยสะท้อนจากความแตกต่างของ12 

รายได้ระหว่างประชากรกลุ่มที่รวยสุดกับกลุ่มที่ 13 

จนสุด พบว่า ปี 2562 กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มี14 

รายได้สูงสุดมีร้อยละ 33.17 ของประชากรทั้งหมด 15 

ส่วนกลุ่ มประชากรร้อยละ 10 ที่มี รายได้ต่ าสุด 16 

มีร้อยละ 2.08 ของประชากรท้ังหมด โดยเมื่อ17 

เปรียบเทียบระหว่างประชากรกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด18 

และต่ าที่สุด พบว่า กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ าสุด 19 

15.94 เท่า5 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีความแตกต่างทางรายได้ถึง 19.29 เท่า ซึ่งแสดงถึงช่องว่างของ 20 

ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรลดลง 21 

 22 

ขณะที่การเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม23 

ประชากร สามารถสะท้อนผลการพัฒนาได้จาก24 

ข้อมูลการเข้าถึงบริการภาครัฐในมิติต่าง ๆ 25 

ได้แก่ มิติด้านการศึกษา พบว่า ในปี 2562 26 

กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่จนสุดมีอัตราการ27 

เข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมต้นร้อยละ 63.5 28 

เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 62.9 ในปี 2560 และมีอัตรา29 
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ท่ีมีรำยได ้สูงที่สุดและต�่ำที่สุด พบว ่ำ กลุ ่มประชำกรท่ีมีรำยได ้ สูงท่ีสุดมีรำยได ้มำกกว ่ำกลุ ่มประชำกร 
ที่มีรำยได้ต�่ำสุด15.94 เท่ำ5 ซึ่งลดลงจำกปี 2560 ที่มีควำมแตกต่ำงทำงรำยได้ถึง 19.29 เท่ำ ซึ่งแสดงถึงช่องว่ำง 
ของควำมเหลื่อมล�้ำทำงรำยได้ของประชำกรลดลง

ขณะที่กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำงกลุ่มประชำกร สำมำรถสะท้อนผลกำรพัฒนำได้จำกข้อมูลกำรเข้ำถึงบริกำร
ภำครัฐในมิติต่ำง ๆ ได้แก่ มิติด้านการศึกษา พบว่ำ ในปี 2562 กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่จนสุดมีอัตรำ 
กำรเข้ำเรียนสุทธิในระดับมัธยมต้นร้อยละ 63.5 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 62.9 ในปี 2560 และมีอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธ ิ
ในระดับมัธยมปลำยร้อยละ 48.8 ปรับลดลงจำกร้อยละ 49.7 ในปี 2560 ในขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 10  
ที่รวยสุดมีอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ ในระดับมัธยมต้นสูงถึงร้อยละ 74.6 และระดับมัธยมปลำยร้อยละ 77.3  
ซึ่งอัตรำกำรเข้ำเรียนดังกล่ำว สะท้อนถึงกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับต่าง ๆ กันยังคงมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้า 
ในการเข้าถึงการศึกษา อย่ำงไรก็ตำม ความเหลื่อมล�้ามีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมต้น 
ที่เป็นการศึกษาภาคบังคับมีช่องว่างระหว่างอัตราการเข้าเรียนสุทธิของกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ท่ีจนสุด 
กับกลุ ่มประชากรร้อยละ 10 ที่รวยสุดลดลงจากร้อยละ 17.8 (ร้อยละ 62.9-80.7) เหลือร้อยละ 13.3  
(ร้อยละ63.5-76.8)

2558 2560 2562 2558 2560 2562 2558 2560 2562
กลุ่มประชากร 10% ที ่1 จนสุด 85.1 87.1 86.5 63.1 62.9 63.5 44.8 49.7 48.8
กลุ่มประชากร 10% ที ่2 85.3 87.4 85.5 62.7 65.7 60.0 51.6 48.7 56.0
กลุ่มประชากร 10% ที ่3 87.4 89.0 84.5 62.6 67.9 64.7 57.1 53.4 52.6
กลุ่มประชากร 10% ที ่4 88.3 88.1 86.7 64.9 66.8 65.5 54.3 59.0 55.5
กลุ่มประชากร 10% ที ่5 88.3 88.1 88.3 66.7 69.5 70.0 58.0 58.0 65.7
กลุ่มประชากร 10% ที ่6 87.3 88.6 89.8 71.8 67.2 67.8 59.5 56.7 66.3
กลุ่มประชากร 10% ที ่7 87.5 87.0 87.2 67.1 71.8 66.0 60.2 56.5 68.4
กลุ่มประชากร 10% ที ่8 89.4 90.8 88.9 71.3 67.7 75.5 69.0 67.8 58.2
กลุ่มประชากร 10% ที ่9 88.7 87.9 87.9 72.8 76.8 68.7 66.3 70.9 74.8
กลุ่มประชากร 10% ที ่10 รวยสุด 92.0 91.8 84.0 72.7 80.7 76.8 74.6 78.2 77.3
รวม 87.2 88.3 86.8 66.4 68.2 66.4 57.7 57.8 60.3

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมต้น ระดับมัธยมปลายกลุม่ประชากรตามระดับรายได้

อัตราการเข้าเรียนสทุธ ิตามระดับการศึกษา จ าแนกตามกลุม่ประชากรตามระดับรายได้ (%)

(2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่ วนเข้ามาเป็นก าลังของ 1 

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง2 

และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 3 

 4 

ภาพรวมการพัฒนาของปี 2563 ในภาพรวมปัญหาความเหลื ่อมล้ าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ ้น  5 

ทั้งการเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุ6 

ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีระดับรายได้7 

และอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกันยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา โดยเฉพาะก ลุ่ม8 

ประชากรเปราะบาง  9 

 10 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจารณาจากความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง11 

กลุ่มประชากร โดยสะท้อนจากความแตกต่างของ12 

รายได้ระหว่างประชากรกลุ่มที่รวยสุดกับกลุ่มที่ 13 

จนสุด พบว่า ปี 2562 กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มี14 

รายได้สูงสุดมีร้อยละ 33.17 ของประชากรทั้งหมด 15 

ส่วนกลุ่ มประชากรร้อยละ 10 ที่มี รายได้ต่ าสุด 16 

มีร้อยละ 2.08 ของประชากรทั้งหมด โดยเมื่อ17 

เปรียบเทียบระหว่างประชากรกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด18 

และต่ าที่สุด พบว่า กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุดมีรายได้มากกว่ากลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ าสุด 19 

15.94 เท่า5 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีความแตกต่างทางรายได้ถึง 19.29 เท่า ซึ่งแสดงถึงช่องว่างของ 20 

ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรลดลง 21 

 22 

ขณะที่การเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม23 

ประชากร สามารถสะท้อนผลการพัฒนาได้จาก24 

ข้อมูลการเข้าถึงบริการภาครัฐในมิติต่าง ๆ 25 

ได้แก่ มิติด้านการศึกษา พบว่า ในปี 2562 26 

กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่จนสุดมีอัตราการ27 

เข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมต้นร้อยละ 63.5 28 

เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 62.9 ในปี 2560 และมีอัตรา29 
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อัตราการเข้าเรียนสุทธิ ตามระดับการศึกษา จ�าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ (%)

ส่วนที่ 1
บทน�ำ

50



มิติด้านสาธารณสุข ในปี 2562 พบว่ำ ประชำชนเข้ำถึงสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลครอบคลุมร้อยละ 96.89  
โดยเป็นผู้เข้ำถึงสิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (บัตรทอง) ร้อยละ 93.92 ผู้เข้ำถึงสิทธิประกันสังคมร้อยละ 2.08  
ผู้เข้ำถึงสิทธิข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/ข้ำรำชกำรกำรเมืองร้อยละ 0.89 โดยในภำพรวมกำรเข้ำถึงหลักประกันสุขภำพ
ของกลุ่มคนจนมีแนวโน้มเข้ำถึงเพิ่มขึ้น เบ้ียผู้สูงอายุ เม่ือพิจำรณำกำรได้รับสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุของ 
ผู้สูงอำยุที่ยำกจน พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่ยำกจนได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่ำร้อยละ 90 ตั้งแต่ ปี 2557  
แต่ในปี 2562 มีผู้สูงอำยุยำกจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพลดลงเล็กน้อย โดยมีจ�ำนวน 9.89 แสนคน จำกผู้สูงอำยุยำกจน
ทั้งหมด 1.13 ล้ำนคนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.46 มิติโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อพิจำรณำกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่ส�ำคัญ พบว่ำ จ�ำแนกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ประเทศไทยยังมีควำมแตกต่ำงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ระหว่ำงครัวเรือนที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจต�่ำสุดกับครัวเรือนที่สถำนะทำงเศรษฐกิจสูงสุด 

ในด้านความก้าวหน้าการพัฒนาคน พิจำรณำได้จำก ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement  
Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนของประเทศ และที่มีดัชนีย่อย 8 ด้ำนครอบคลุม 
ด้ำนสุขภำพ กำรศึกษำ ชีวิตกำรท�ำงำน รำยได้ ที่อยู ่อำศัยและสภำพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน  
และกำรมีส่วนร่วม โดยภำพรวมกำรพัฒนำคนของประเทศในปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6219 ความก้าวหน้า
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 0.6109 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ ดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับจังหวัด 
ยังมีความเหลื่อมล�้าของการพัฒนาคนอยู่มาก ซึ่งในปี 2562 มีเพียง 28 จังหวัดที่มีดัชนีควำมก้ำวหน้ำ 
ของคนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ และมีถึง 49 จังหวัดที่มีดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ 
โดยจังหวัดที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกที่สุด ได้แก่ นนทบุรี รองลงมำเป็นกรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี ภูเก็ต และระยอง 
โดยทั้ง 5 จังหวัดมีดัชนีย่อยในแต่ละด้ำนมีควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำเกินกว่ำ 0.6 ยกเว้น ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
ที่มีค่ำดัชนี เพียง 0.3 - 0.4 เท่ำนั้น และหำกพิจำรณำจังหวัดที่มีควำมก้ำวหน้ำน้อยที่สุด พบว่ำ จังหวัดนรำธิวำส  
เป็นจังหวัดที่มีควำมก้ำวหน้ำน้อยที่สุด รองลงมำเป็นจังหวัด ปัตตำนี แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ และบุรีรัมย์  

การเข้าเรียนสุทธิในระดับมัธยมปลายร้อยละ 48.8 ปรับลดลงจากร้อยละ 49.7 ในปี 2560 ในขณะที่ 1 

กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่รวยสุดมีอัตราการเข้าเรียนสุทธิ ในระดับมัธยมต้นสูงถึงร้อยละ 74.6 และระดับ2 

มัธยมปลายร้อยละ 77.3 ซึ่งอัตราการเข้าเรียนดังกล่าว สะท้อนถึงกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับต่าง ๆ กันยังคง3 

มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษา อย่างไรก็ตาม ความเหลื่อมล้ ามีแนวโน้มลดลง4 

โดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมต้นที่เป็นการศึกษาภาคบังคับมีช่องว่างระหว่างอัตราการเข้าเรียนสุทธิ5 

ของกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่จนสุดกับกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่รวยสุดลดลงจากร้อยละ 17.8 6 

(ร้อยละ 62.9-80.7) เหลือร้อยละ 13.3 (ร้อยละ63.5-76.8) 7 

 8 

มิติด้านสาธารณสุข ในปี 2562 พบว่า ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลครอบคลุมร้อยละ 9 

96.89 โดยเป็นผู้เข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ร้อยละ 93.92 ผู้เข้าถึงสิทธิประกันสังคม10 

ร้อยละ 2.08 ผู้เข้าถึงสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการการเมืองร้อยละ 0.89 โดยในภาพรวม 11 

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนจนมีแนวโน้มเข้าถึงเพ่ิมขึ้น เบี้ยผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาการได้รับ12 

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุที่ยากจน พบว่า ผู้สูงอายุที่ยากจนได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคิดเป็น13 

สัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 90 ตั้งแต่ ปี 2557 แต่ในปี 2562 มีผู้สูงอายุยากจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพลดลงเล็กน้อย 14 

โดยมีจ านวน 9.89 แสนคน จากผู้สูงอายุยากจนทั้งหมด 1.13 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.46  15 

มิติโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อพิจารณาการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ พบว่า จ าแนกตามฐานะทาง16 

เศรษฐกิจ ประเทศไทยยังมีความแตกต่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างครัวเรือนที่มีสถานะทาง17 

เศรษฐกิจต่ าสุดกับครัวเรือนที่สถานะทางเศรษฐกิจสูงสุด  18 

 19 

 20 
 21 

ในด้านความก้าวหน้าการพัฒนาคน พิจารณาได้จาก ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement 22 

Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศ และที่มีดัชนีย่อย 8 ด้านครอบคลุม23 

ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการท างาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครัวและชุมชน 24 

และการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมการพัฒนาคนของประเทศในปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.6219 25 

เทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม เทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม เทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม เทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม เทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม เทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม
10% ที1่ จนสุด 99.56     99.10          99.24     93.60     87.52          89.31     0.35       0.37            0.36       89.76     92.18          91.47     1.78       1.33            1.47       43.43     40.55          41.39     
10% ที2่ 99.60     99.84          99.75     94.72     90.30          91.87     0.78       0.57            0.65       94.08     93.68          93.82     3.30       3.20            3.24       51.51     48.08          49.30     
10% ที3่ 100.00   99.79          99.87     96.22     91.49          93.36     1.11       0.30            0.62       93.93     93.10          93.43     4.89       5.21            5.08       47.82     48.61          48.30     
10% ที4่ 99.93     99.89          99.91     97.19     92.33          94.52     1.95       0.60            1.21       95.58     94.67          95.08     8.73       6.43            7.47       53.55     51.15          52.23     
10% ที5่ 99.80     99.90          99.85     97.43     94.88          96.18     2.04       1.58            1.81       95.85     95.21          95.54     10.40     9.16            9.79       54.99     54.37          54.68     
10% ที6่ 100.00   99.89          99.95     97.90     94.06          96.21     3.00       1.15            2.18       96.88     95.52          96.28     12.83     9.73            11.46     58.35     54.29          56.56     
10% ที7่ 100.00   100.00         100.00   98.52     95.51          97.35     4.54       1.14            3.22       97.81     96.74          97.40     18.16     13.73          16.44     65.43     62.04          64.11     
10% ที8่ 99.98     100.00         99.98     99.08     96.59          98.30     5.28       1.92            4.22       98.37     98.43          98.39     22.12     15.63          20.07     71.08     67.34          69.90     
10% ที9่ 100.00   99.97          99.99     99.16     96.03          98.34     7.19       3.67            6.26       98.91     99.36          99.03     29.24     22.27          27.40     78.88     74.43          77.71     
10% ที1่0 รวยสุด 100.00   99.97          99.99     99.16     98.60          99.04     14.00     6.06            12.31     99.51     99.08          99.42     47.31     35.24          44.74     83.95     82.49          83.64     

รวม 99.94     99.82          99.89     98.09     93.31          96.04     5.79      1.47            3.94      97.29     95.43          96.49     22.11     10.68          17.21     67.03     56.39          62.47     
ทีม่า :  ข้อมลูจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมลูและตัวชี วดัสังคม สศช .

ร้อยละของครัวเรือนทีเ่ข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุม่ครัวเรือนตามระดับรายจา่ย และเขตพ้ืนที ่ปี 2562 (บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบ้าน น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพทพ้ื์นฐาน โทรศัพทเ์คลือ่นที ่คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต)

กลุม่ครัวเรือนตามระดับรายจา่ยเฉลีย่ต่อคนของครัวเรือน
ร้อยละของครัวเรือนทีเ่ข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%)

ไฟฟ้าภายในบ้าน น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพทพ้ื์นฐาน โทรศัพทเ์คลือ่นที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพื้นฐาน จ�าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตพื้นที่ ปี 2562
(บริการพื้นฐาน : ไฟฟ้าภายในบ้าน น้�าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต)

ที่มำ: ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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โดยทั้ง 5 จังหวัดมีดัชนีควำมก้ำวหน้ำในด้ำนกำรศึกษำน้อยที่สุด ซ่ึงมีค่ำอยู ่ระหว่ำง 0.1591 - 0.3574  
แต่ในทำงกลับกันมีดัชนีควำมก้ำวหน้ำในเรื่องที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมอยู่ในระดับสูง (มำกกว่ำ 0.8) จำกข้อมูล
ดังกล่ำว แสดงให้เห็นถึงควำมเหลื่อมล�้ำของกำรพัฒนำคนในเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นประเด็นท้ำทำยของกำรด�ำเนินงำน 
อำทิ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและลดช่องว่ำกำรพัฒนำระหว่ำงพ้ืนที่ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชน กำรเร่งสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั้งในทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  
เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมล�้ำในมิติต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมมำกยิ่งข้ึน และในส่วนของคุณภาพชีวิต
ของประชากรผู้สูงอาย ุพิจำรณำโดยใช้ข้อมูลผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหาความยากจนหลายมิติ ประมวลจำกระบบ
บริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบช้ีเป้ำ (TPMAP) พบว่ำ ปี 2562 ผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำชีพหรือรำยได้ จ�ำนวน 
808,955 คน เป็นผู้สูงอำยุที่ยำกจน 263,596 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.58 ของผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำชีพหรือรำยได้  
ลดลงจำกปี 2561 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 33.00 แสดงให้เห็นถึงผู ้สูงอำยุท่ีไม่มีอำชีพหรือรำยได้ โดยเฉพำะ 
ที่มีควำมยำกจนและต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   “การผลิตและบริโภคที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสมดุลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปสู่ 
กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็น 
หุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรก�ำหนด
กลยุทธ์และแผนงำน โดยมี 4 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ   
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล (2) ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ (3) ใช้ประโยชน  ์
และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ 
และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  
บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ประเทศไทยมีการด�าเนินการเพื่ออนุรักษ์ ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นจากปี 2562 เป็นผลให้ผลกระทบทำงลบที่เกิดจำกกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศมีกำรควบคุมและจัดกำรที่ดีมำกข้ึน ทั้งกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของพื้นที่ป่ำไม้ กำรฟื้นฟูคุณภำพของแม่น�้ำ
ล�ำคลอง พื้นที่ทำงทะเลและชำยฝั่ง กำรใช้พลังงำนทดแทน และกำรบริหำรจัดกำรมลภำวะและขยะของประเทศ  
เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์และกำรสร้ำงสมดุลของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของพื้นที่สีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจำรณำจำกข้อมูลสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวของประเทศ ของกรมป่ำไม้ พบว่ำ พื้นที ่
สีเขียวโดยเฉพำะพ้ืนที่ป่ำธรรมชำติมีกำรเพิ่มจ�ำนวนข้ึน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีพ้ืนที่ป่ำธรรมชำติ 
102.484 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ)  
ลดลงจำก ในปี 2561 ที่มีพื้นที่ป่ำธรรมชำติ 10.488 
ล้ำนไร่หรือลดลงจ�ำนวน 4,229.48 ไร่ จำกปีก่อน  
และเมื่อพิจำรณำถึงสัดส่วนของพื้นท่ีป่ำไม้ในแต่ละ
ภูมิภำค พบว่ำ ภำคเหนือมีสัดส ่วนพ้ืนที่มำกที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 63.99 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมำเป็น
ภำคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 59.15 ของพื้นที่ทั้งหมด  
ส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภำคที่มีพื้นที่ป่ำไม้
น ้อยที่สุดมีสัดส่วนพื้นที่ป ่ำไม ้เพียงร ้อยละ 15.03  
ของพื้นที่ทั้งหมด

และสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม1 

เศรษฐกิจของประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้2 

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ3 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 4 

 5 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ประเทศไทยมีการด าเนินการเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ6 

และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2562 เป็นผลให้ผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ7 

ประเทศมีการควบคุมและจัดการที่ดีมากขึ้น ทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ป่าไม้ การฟ้ืนฟูคุณภาพของ8 

แม่น้ าล าคลอง พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง การใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการมลภาวะและขยะ9 

ของประเทศ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างสมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป   10 

 11 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากข้อมูลสัดส่วน12 

พื้นที่สีเขียวของประเทศของกรมป่าไม้ พบว่า พ้ืนที่สีเขียวโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าธรรมชาติมีการเพ่ิมจ านวนขึ้น13 

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มี พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 14 

102.484 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.68 ของพ้ืนที่ประเทศ) 15 

ลดลงจาก ในปี 2561 ที่มีพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 10.488 16 

ล้านไร่หรือลดลงจ านวน 4,229.48 ไร่ จากปีก่อน และ17 

เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค 18 

พบว่า ภาคเหนือมีสัดส่วนพ้ืนที่มากที่สุด คิดเป็น 19 

ร้อยละ 63.99 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 59.15 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  20 

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพ้ืนที่ป่าไม้น้อยที่สุดมีสัดส่วน พ้ืนที่ป่าไม้เพียงร้อยละ 15.03  21 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด 22 
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ท่ีมา : กรมป่าไม้ 

และสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม1 

เศรษฐกิจของประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้2 

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ3 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 4 

 5 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ประเทศไทยมีการด าเนินการเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ6 

และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2562 เป็นผลให้ผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ7 

ประเทศมีการควบคุมและจัดการที่ดีมากขึ้น ทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ป่าไม้ การฟ้ืนฟูคุณภาพของ8 

แม่น้ าล าคลอง พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง การใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการมลภาวะและขยะ9 

ของประเทศ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างสมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป   10 

 11 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากข้อมูลสัดส่วน12 

พื้นที่สีเขียวของประเทศของกรมป่าไม้ พบว่า พ้ืนที่สีเขียวโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าธรรมชาติมีการเพ่ิมจ านวนขึ้น13 

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มี พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 14 

102.484 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.68 ของพ้ืนที่ประเทศ) 15 

ลดลงจาก ในปี 2561 ที่มีพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 10.488 16 

ล้านไร่หรือลดลงจ านวน 4,229.48 ไร่ จากปีก่อน และ17 

เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค 18 

พบว่า ภาคเหนือมีสัดส่วนพ้ืนที่มากที่สุด คิดเป็น 19 

ร้อยละ 63.99 ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 59.15 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  20 

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพ้ืนที่ป่าไม้น้อยที่สุดมีสัดส่วน พ้ืนที่ป่าไม้เพียงร้อยละ 15.03  21 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด 22 
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ท่ีมา : กรมป่าไม้ 

ที่มำ: กรมป่ำไม้

ในส่วนของสภำพแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
ที่เสื่อมโทรมที่ได้รับกำรฟื้นฟู ประเมินจำกสถำนกำรณ์
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทต่ำง ๆ พบว่ำ แหล่งน�้าผิวดิน น�้าบาดาล  
และน�้าทะเลชายฝั่ง พิจำรณำกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพแหล่งน�้ำส�ำคัญทั่วประเทศ ในปี 2562 พบว่ำ  
มีดัชนีคุณภำพน�้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 46 เกณฑ์พอใช้ 
ร ้อยละ 34 และคุณภำพเสื่อมโทรมท่ีเพิ่มขึ้นเป ็น 
สองเท่ำจำกปี 2561 เป็นร้อยละ 18 แต่อย่ำงไรก็ตำม 
พบว่ำ ในปี 2562 มีแหล่งน�้ำที่มีคุณภำพน�้ำในเกณฑ ์
ดีมำกที่ร้อยละ 2 เป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงถึงคุณภำพน�้ำ 
ไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2561 แหล่งน�้ำ 
ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมำกนั้นลดลง จำกร้อยละ 91  
เป็นร้อยละ 82 ด้วยสำเหตุจำกกำรขยำยตัวของจ�ำนวน
ประชำกรและนักท่องเที่ยวที่ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกำร

ในส่วนของสภาพแวดล้อมและทรัพยากร 1 

ธรรมชาติที่ เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟ้ืนฟู 2 

ประเมินจากสถานการณ์การบริหารจัดการ3 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อม4 

ประเภทต่าง ๆ พบว่า แหล่งน้ าผิวดิน  5 

น้ าบาดาล และน้ าทะเลชายฝั่ง พิจารณา6 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ า7 

ส าคัญทั่วประเทศ ในปี 2562 พบว่า มีดัชนี8 

คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 46 เกณฑ์9 

พอใช้ ร้อยละ 34 และคุณภาพเสื่อมโทรม10 

ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น เ ป็ น สอ ง เ ท่ า จ าก ปี  2 5 6 1  11 

เป็นร้อยละ 18 แต่อย่างไรก็ตามพบว่า 12 

ในปี  2562 มีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ า 13 

ในเกณฑ์ดีมากที่ร้อยละ 2 เป็นครั้งแรก  14 

ซึ่งแสดงถึงคุณภาพน้ าไปในทิศทางที่ดีขึ้น 15 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2561 แหล่งน้ าที่อยู่ใน16 

เกณฑ์พอใช้ถึงดีมากนั้นลดลง จากร้อยละ 17 

91 เป็นร้อยละ 82 ด้วยสาเหตุจากการ18 

ขยายตัวของจ านวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งการระบายน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียของ19 

ประเทศยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เพียงพอ ขณะที่คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง พบว่า ในปี 2562 ส่วนใหญ่ 20 

อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 61 เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2561 ที่มีเพียงร้อยละ 59 ในขณะที่คุณภาพน้ าทะเล21 

ชายฝั่งที่เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากลดลงจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2562 22 

ในส่วนของสภาพแวดล้อมและทรัพยากร 1 

ธรรมชาติที่ เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟ้ืนฟู 2 

ประเมินจากสถานการณ์การบริหารจัดการ3 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อม4 

ประเภทต่าง ๆ พบว่า แหล่งน้ าผิวดิน  5 

น้ าบาดาล และน้ าทะเลชายฝั่ง พิจารณา6 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ า7 

ส าคัญทั่วประเทศ ในปี 2562 พบว่า มีดัชนี8 

คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 46 เกณฑ์9 

พอใช้ ร้อยละ 34 และคุณภาพเสื่อมโทรม10 

ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น เ ป็ น สอ ง เ ท่ า จ าก ปี  2 5 6 1  11 

เป็นร้อยละ 18 แต่อย่างไรก็ตามพบว่า 12 

ในปี  2562 มีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ า 13 

ในเกณฑ์ดีมากที่ร้อยละ 2 เป็นครั้งแรก  14 

ซึ่งแสดงถึงคุณภาพน้ าไปในทิศทางที่ดีขึ้น 15 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2561 แหล่งน้ าที่อยู่ใน16 

เกณฑ์พอใช้ถึงดีมากนั้นลดลง จากร้อยละ 17 

91 เป็นร้อยละ 82 ด้วยสาเหตุจากการ18 

ขยายตัวของจ านวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งการระบายน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสียของ19 

ประเทศยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เพียงพอ ขณะที่คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง พบว่า ในปี 2562 ส่วนใหญ่ 20 

อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก คิดเป็นร้อยละ 61 เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2561 ที่มีเพียงร้อยละ 59 ในขณะที่คุณภาพน้ าทะเล21 

ชายฝั่งที่เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากลดลงจากร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2562 22 

ระบำยน�้ำเสียและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของประเทศยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนและไม่เพียงพอ ขณะที่คุณภำพน�้ำทะเล
ชำยฝั่ง พบว่ำ ในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมำก คิดเป็นร้อยละ 61 เพิ่มขึ้นจำก ปี 2561 ที่มีเพียงร้อยละ 59 
ในขณะที่คุณภำพน�้ำทะเลชำยฝั่งที่เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมำกลดลงจำกร้อยละ 6 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2562

ส่วนที่ 1
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ในส่วนของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทียบเคียงจำกสัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ พบว่ำ ปี 2563 ปริมำณ
กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ ลดลงร้อยละ 1.11 จำกปี 2562 เป็น ร้อยละ 56.35 เม่ือเทียบกับสัดส่วน 
กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำในปี 2562 ที่ร้อยละ 57.46 อย่ำงไรก็ตำม เม่ือเทียบเคียงจำกสัดส่วนกำรใช้
พลังงำนทดแทนต่อกำรใช้พลังงำนข้ันสุดท้ำยมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยในปี 2563 จำกข้อมูลระหว่ำง

เดือนมกรำคม - กรกฎำคม 2563 มีสัดส่วนกำรใช้
พลังงำนทดแทนต่อกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำย ประมำณ
ร้อยละ 16.22 และเมื่อพิจำรณำร่วมกับสถำนกำรณ์เชิง
คุณภำพในมิติต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ ในส่วนของ
คุณภำพอำกำศประเมินจำกข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง 
โดยในปี 2562 ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 
10) มีค่ำเฉลี่ยรำยปีทั้งประเทศที่เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 
เป็น 45.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ในปี 2561 เปรียบ
เทียบกับ 41.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตรในปี 2560  
ในขณะที่ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
มีค่ำเฉลี่ยรำยปีทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 ที่ 24.0 
ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร เป็น 25.6 ไมโครกรัม/
ลูกบำศก์เมตร ในปี 2561 แต่อย่ำงไรก็ตำมค่ำฝุ่นละออง

ในส่วนของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทียบเคียงจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ พบว่า ปี 2563 1 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 1.11 จากปี 2562 เป็น ร้อยละ 56.35 เมื่อเทียบกับ2 

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในปี 2562 ที่ร้อยละ 57.46 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเคียงจากสัดส่วน3 

การใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 จากข้อมูล4 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ประมาณ5 

ร้อยละ 16.22 และเมื่อพิจารณาร่วมกับ6 

สถานการณ์เชิงคุณภาพในมิติต่าง ๆ  7 

ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในส่วนของคุณภาพ8 

อากาศประเมินจากข้อมูลปริมาณฝุ่น9 

ละออง โดยในปี 2562 ฝุ่นละอองขนาด10 

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่าเฉลี่ย11 

รายปีทั้งประเทศที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 12 

เป็น 45.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  13 

ในปี  2561  เปรียบเทียบกับ 41.0 14 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในปี 2560 15 

ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 16 

ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเฉลี่ยรายปี 17 

ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่ 24.0 18 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น 25.6 19 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 แต่อย่างไรก็ตามค่าฝุ่นละอองทั้งสองขนาดยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ20 

หากพิจารณาสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายและสารอันตราย ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ21 

บริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ของประเทศจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว 22 

พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2562 มีแนวโน้มดีขึ้นถึงแม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเกิดเพ่ิมขึ้นเป็น 28.71 ล้านตัน 23 

หรือเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3 โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์  24 

12.52 ล้านตัน (ร้อยละ 44 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกและน าไปใช้25 

ประโยชน์แล้วจะถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน (ร้อยละ 34 ของ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) เพ่ิมขึ้น26 

จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและท าปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชน 27 

อีกจ านวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามของเสียอันตรายชุมชนมีปริมาณ 28 

648,208 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.6 โดยพบว่าร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ29 

อิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะ30 

บรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ ทั้งนี้ ปริมาณของเสียได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.12 จากปริมาณ31 

ที่มา : กรมควบคุมมลพษิ 

ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลีย่รายปี 2554 - 2562 

ที่มา : กรมควบคุมมลพษิ 

ปริมาณฝุ่นละออง PM10 เฉลี่ยรายป ี2554 - 2562 

ในส่วนของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทียบเคียงจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ พบว่า ปี 2563 1 

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 1.11 จากปี 2562 เป็น ร้อยละ 56.35 เมื่อเทียบกับ2 

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในปี 2562 ที่ร้อยละ 57.46 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบเคียงจากสัดส่วน3 

การใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 จากข้อมูล4 

ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ประมาณ5 

ร้อยละ 16.22 และเมื่อพิจารณาร่วมกับ6 

สถานการณ์เชิงคุณภาพในมิติต่าง ๆ  7 

ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในส่วนของคุณภาพ8 

อากาศประเมินจากข้อมูลปริมาณฝุ่น9 

ละออง โดยในปี 2562 ฝุ่นละอองขนาด10 

ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่าเฉลี่ย11 

รายปีทั้งประเทศที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 12 

เป็น 45.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  13 

ในปี  2561  เปรียบเทียบกับ 41.0 14 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในปี 2560 15 

ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 16 

ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเฉลี่ยรายปี 17 

ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่ 24.0 18 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น 25.6 19 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 แต่อย่างไรก็ตามค่าฝุ่นละอองทั้งสองขนาดยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ20 

หากพิจารณาสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายและสารอันตราย ซึ่งสะท้อนความสามารถในการ21 

บริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ของประเทศจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว 22 

พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2562 มีแนวโน้มดีขึ้นถึงแม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเกิดเพ่ิมขึ้นเป็น 28.71 ล้านตัน 23 

หรือเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3 โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์  24 

12.52 ล้านตัน (ร้อยละ 44 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกและน าไปใช้25 

ประโยชน์แล้วจะถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 9.81 ล้านตัน (ร้อยละ 34 ของ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) เพ่ิมขึ้น26 

จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและท าปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชน 27 

อีกจ านวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามของเสียอันตรายชุมชนมีปริมาณ 28 

648,208 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.6 โดยพบว่าร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ29 

อิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะ30 

บรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ ทั้งนี้ ปริมาณของเสียได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.12 จากปริมาณ31 

ที่มา : กรมควบคุมมลพษิ 

ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลีย่รายปี 2554 - 2562 

ที่มา : กรมควบคุมมลพษิ 

ปริมาณฝุ่นละออง PM10 เฉลี่ยรายป ี2554 - 2562 

ท้ังสองขนำดยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน และหากพิจารณาสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายและ
สารอันตราย ซึ่งสะท้อนควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรขยะประเภทต่ำง ๆ ของประเทศจำกกำรขยำยตัวของ
ชุมชนเมือง กำรอุปโภคบริโภค กำรท่องเที่ยว พบว่ำ กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในปี 2562 มีแนวโน้มดีขึ้น 
ถึงแม้ว่ำปริมำณขยะมูลฝอยจะเกิดเพิ่มขึ้นเป็น 28.71 ล้ำนตัน หรือเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ร้อยละ 3 โดยขยะมูลฝอย
ชมุชนได้ถกูคัดแยก ณ ต้นทำง และน�ำกลบัไปใช้ประโยชน์ 12.52 ล้ำนตนั (ร้อยละ 44 ของปรมิำณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้) 
ท้ังนี้ ขยะมูลฝอยที่เหลือจำกกำรคัดแยกและน�ำไปใช้ประโยชน์แล้วจะถูกน�ำไปก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง 9.81 ล้ำนตัน  
(ร้อยละ 34 ของ ปริมำณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้ประโยชน์จำก
ขยะรีไซเคิลและท�ำปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจ�ำนวน 10.88 ล้ำนตัน (ร้อยละ 39) ถูกก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง 
อย่ำงไรก็ตำมของเสียอันตรำยชุมชนมีปริมำณ 648,208 ตันเพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 ร้อยละ 1.6 โดยพบว่ำร้อยละ 65 
เป็นซำกผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 35 เป็นของเสียอันตรำยจำกชุมชนประเภทอื่น ๆ 
เช่น แบตเตอรี่ ถ่ำนไฟฉำย ภำชนะบรรจุสำรเคมี กระป๋องสเปรย์ ทั้งนี้ ปริมำณของเสียได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.12 จำกปริมำณของเสียอุตสำหกรรมทั้งหมด หรือประมำณ 104,526 ตัน ส�ำหรับกำกอุตสำหกรรม
อันตรำยมีปริมำณ 1.34 ล้ำนตัน ในแต่ละภูมิภำคของประเทศมีกำรกระจำยตัวของโรงงำนบ�ำบัดก�ำจัดกำก
อุตสำหกรรม ซึ่งศักยภำพกำรบ�ำบัดก�ำจัดมีมำกสุดอยู่ที่ภำคตะวันออก รองลงมำเป็นภำคกลำง ภำคตะวันตก  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้ และภำคเหนือ 

ส่วนที่ 1
บทน�ำ
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และในส่วนของปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค ่า
เศรษฐกิจฐานราก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) จำกกำรใช้พลังงำนของประเทศในช่วงเดือน
มกรำคม - กันยำยน 2563 นั้น มีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.8 จำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยลดลงในทุกสำขำเศรษฐกิจ 
โดยในปี 2563 โดยภาคการผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด ร้อยละ 41 ของการปล่อยก๊าซ 
CO2 ท้ังหมด ขณะที่ภาคการขนส ่ง และภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 คือ 
ร้อยละ 25 และร้อยละ 28 ตามล�าดบั รวมถงึภาคอืน่ ๆ 
อาทิ ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม  
ที่ มี ก า รปล ่ อยก ๊ าซ  CO2  คิด เป ็ น ร ้ อยละ  6  

ของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด หรือประมาณ 104,526 ตัน ส าหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายมีปริมาณ 1.34 ล้านตัน 1 

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศมีการกระจายตัวของโรงงานบ าบัดก าจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งศักยภาพการบ าบัด2 

ก าจัดมีมากสุดอยู่ที่ภาคตะวันออก รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ3 

ภาคเหนือ 4 

และในส่วนของปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 5 

จากการใช้พลังงานของประเทศในช่วงเดือน6 

มกราคม - กันยายน 2563 นั้น มีปริมาณการ7 

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง คิดเป็น8 

ร้อยละ 10.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9 

โดยลดลงในทุกสาขาเศรษฐกิจ โดยในปี 2563 10 

โดยภาคการผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนการปล่อย11 

ก๊าซ CO2 สูงสุด ร้อยละ 41 ของการปล่อย12 

ก๊าซ CO2 ทั้งหมด ขณะที่ภาคการขนส่ง 13 

และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อย14 

ก๊าซ CO2 คือ ร้อยละ 25 และร้อยละ 28 15 

ตามล าดับ รวมถึงภาคอ่ืน ๆ อาทิ ภาคครัวเรือน 16 

เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็นร้อยละ 6 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด ทั้งนี้ การปล่อย 17 

CO2 ต่อการใช้พลังงาน(การใช้พลังงานขั้นต้นรวมถึงการใช้พลังงานทดแทน) ของประเทศไทยอยู่ที่ 1.86 18 

พันตัน (CO2/KTOE) ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยท่ัวโลก  19 

 20 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  21 

“ภาครัฐโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจให้บริการ ปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพ่ือประโยชน์ของ22 

ประชาชนและส่วนรวม” 23 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา24 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 25 

รวดเร็ว และมีความทันสมัย ระบบงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  26 

ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึง27 

ได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง โดยจะส่งผลให้เกิดกลไกที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในด้าน28 

อ่ืน ๆ ให้สามารถด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามที่ก าหนด โดยมี 4 เป้าหมายการพัฒนา 29 

ของการปล่อยก๊าซทั้งหมด ทั้งน้ี การปล่อย CO2 ต่อการใช้พลังงาน (การใช้พลังงานขั้นต้นรวมถึงการใช้
พลังงานทดแทน) ของประเทศไทยอยู่ที่ 1.86 พันตัน (CO2/KTOE) ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   “ภาครัฐโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจให้บริการ ปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
      และส่วนรวม”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีมำตรฐำน ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และมีควำมทันสมัย ระบบงำนภำครัฐมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรำศจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  
ตลอดจนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปตำมหลักนิติธรรม ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง 
ได้อย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง โดยจะส่งผลให้เกิดกลไกที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนอ่ืน ๆ 
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรจนบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศตำมที่ก�ำหนด โดยมี 4 เป้าหมายการพัฒนา  
ประกอบด้วย (1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
(3) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ที่มำ: ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
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ประกอบด้วย (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ1 

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ2 

เปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไป3 

เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 4 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  5 

มีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะคงที่ จึงจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญกับการปรับกระบวนงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ6 

ผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้งการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7 

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชาชน และการปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิ ตอลเพิ่มมากยิ่งขึ้น  8 

เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยต้องค านึงถึงความครอบคลุมในการ9 

เข้าถึงของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสร้างรู้ความเข้าใจและ10 

พัฒนาทักษะบุคคลกรในภาครัฐให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี 11 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจารณาจากมิติด้านต่าง ๆ ของ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide 12 

Governance Index : WGI) โดยจากรายงาน WGI ปี 2563 พบว่า ในส่วนของระดับความพึงพอใจของ13 

ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ และประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ  พิจารณาจาก 14 

มิต ิด ้านความมีประสิทธ ิผลของภาคร ัฐ  15 

ค่าดัชนีของไทยมีค่าที่ 65.87 คะแนน โดยมี16 

ค่าคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีค่าอยู ่ท่ี 17 

66.83 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน18 

อาเซ ียนพบว่า ประเทศไทยม ีล าด ับที ่ 4  19 

ซึ ่งคงที ่ โดยเป็นรองจากประเทศสิงคโปร์  20 

บรูไน และมาเลเซีย ในส่วนของระดับความโปร่งใส 21 

การทุจริต ประพฤติมิชอบ  พิจารณาจาก 22 

มิติด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ 23 

พบว่า ประเทศไทยมีค่าคะแนน24 

อยู่ที่ 39.42 ลดลดจากปี 2561  25 

ที่มีค่าคะแนน 40.87 โดยเมื่อ26 

เปรียบเทียบในระดับภู มิภาค27 

อาเซียน ประเทศไทยอยู่เ ป็น28 

อันดับที่ 4 รองลงมาจากสิงคโปร์ 29 

บรูไนและมาเลเซีย ตามล าดับ  30 
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สถิติคะแนนมิติด้านความมีประสิทธผิลของภาครฐั
ของประเทศไทย 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มีการพัฒนาที่ค ่อนข้างจะคงที่ จึงจ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับกระบวนงำนให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์
และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้งกำรพัฒนำภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้กับประชำชำชน และกำรปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีควำมเป็นดิจิตอลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น  
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยต้องค�ำนึงถึงควำมครอบคลุมในกำรเข้ำถึง
ของประชำชนที่อำจเกิดขึ้นในกลุ่มเปรำะบำงหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกำส พร้อมทั้งกำรสร้ำงรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำทักษะ
บุคคลกรในภำครัฐให้มีควำมรู้เท่ำทันเทคโนโลยี

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจำรณำจำกมิติด้ำนต่ำง ๆ ของ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide  
Governance Index : WGI) โดยจำกรำยงำน WGI ปี 2563 พบว่ำ ในส่วนของระดับควำมพึงพอใจของประชำชน
ต ่อกำรให ้บริ กำรสำธำรณะของภำค รัฐ  และประสิท ธิภำพกำรบริกำรของภำครั ฐ  พิ จำรณำจำก 
มิติด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ ค่ำดัชนีของไทยมีค่ำที่ 65.87 คะแนน โดยมีค่ำคะแนนลดลงจำก 
ปีที่ผ่ำนมำท่ีมีค่ำอยู่ที่ 66.83 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียนพบว่ำ ประเทศไทยมีล�ำดับที่ 4 ซ่ึงคงที่  
โดยเป็นรองจำกประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมำเลเซีย 

ที่มำ: รำยงำนดัชนีชี้วัดธรรมำภิบำลโลก (Worldwide Governance Index : WGI)

ส่วนที่ 1
บทน�ำ

56



หำกประเมินจำกมิติด ้ านหลักนิติ ธรรม  พบว ่ ำ  
มีค ่ำคะแนนเพิ่มขึ้นเป ็นเท ่ำ กับ 57.69 คะแนน  
จำก 54.81 ในปีก่อนหน้ำ ในส่วนของควำมเสมอภำคใน
กระบวนกำรยุติธรรม พิจำรณำจำกมิติของคุณภาพ
ของกฎระเบียบ ประเทศไทยอยู ่ในอันดับท่ี 4 ของ
อำเซียน มีคะแนนที่ 60.58 คะแนน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
หน้ำที่ 59.13 คะแนน โดยเมื่อเปรียบเทียบค่ำดัชนี 
มิตินิติธรรม และมิติคุณภำพของมำตรกำรควบคุม 
กับประเทศในภูมิภำคอำเซียน พบว่ำ 3 ล�ำดับแรก 
มีคะแนนทั้ง 2 มิติค่อนข้ำงสูง ได้แก่ สิงคโปร์ได้ 96.63 

63.46 
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50.96 
54.33 54.81 54.81 

57.69 

2559 2560 2561 2562 2563 

สถิติคะแนนด้านคุณภาพของกฎระเบียบและหลักนิติธรรมของประเทศไทย 

คุณภาพของกฎระเบียบ 

หลักนิติธรรม   

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของภาครัฐในการควบคุมไม่ให้ใช้อ านาจเพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน1 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติชอบเพียงเล็กน้อยหรือขนาดใหญ่ รวมถึงการเข้า2 

ครอบครองรัฐโดยกลุ่มผู้มีอ านาจที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  3 

หากประเมินจากมิติด้านหลักนิติธรรม พบว่า มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นเป็นเท่ากับ 57.69 คะแนน จาก 54.81 ในปี4 

ก่อนหน้า ในส่วนของความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม พิจารณาจากมิติของคุณภาพของกฎระเบียบ 5 

ประเทศไทยยู่ในอันดับที่ 4 ของอาเซียน มีคะแนนที่ 60.58 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 59.13 คะแนน 6 

โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมิตินิติธรรม และมิติคุณภาพของมาตรการควบคุมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 7 

พบว่า 3 ล าดับแรกมีคะแนนทั้ง 2 มิติค่อนข้างสูง อันได้แก่ สิงคโปร์ได้ 96.63 และ 100 คะแนน บรูไนได้ 8 

74.04 และ 73.08 คะแนน มาเลเซียได้ 73.08 และ 74.52 คะแนน อีกทั้งในปี 2563 ที่ผ่านมาทุกประเทศ 9 

ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด10 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ภาครัฐมีการ11 

ปรับ เปลี่ ยนกระบวนการท างานให้ มี 12 

ความเป็นดิจิตอลเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบเคียงกับ 13 

ดั ช นี รั ฐ บ า ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ห รื อ  14 
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(United Nations: UN) พบว่าประเทศไทย 17 

อยู่ในกลุ่มของ Very High EDGI เป็นครั้งแรก18 

ในปี 2563 โดยมีค่าคะแนน 0.7555 อยู่ใน19 

อันดับที่ 57 จาก 193 ประเทศ ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 73 และมีค่าคะแนน EDGI  20 
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ประเทศในอาเชียนอย่างสิงค์โปร ที่อยู่ในอันดับ 11 และมีค่าคะแนน 0.9150 24 
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74.04 และ 73.08 คะแนน มาเลเซียได้ 73.08 และ 74.52 คะแนน อีกทั้งในปี 2563 ที่ผ่านมาทุกประเทศ 9 

ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด10 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ภาครัฐมีการ11 

ปรับ เปลี่ ยนกระบวนการท างานให้ มี 12 
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ในปี 2563 โดยมีค่าคะแนน 0.7555 อยู่ใน19 
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ประเทศในอาเชียนอย่างสิงค์โปร ที่อยู่ในอันดับ 11 และมีค่าคะแนน 0.9150 24 
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ประเทศไทยยู่ในอันดับที่ 4 ของอาเซียน มีคะแนนที่ 60.58 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 59.13 คะแนน 6 

โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมิตินิติธรรม และมิติคุณภาพของมาตรการควบคุมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 7 

พบว่า 3 ล าดับแรกมีคะแนนทั้ง 2 มิติค่อนข้างสูง อันได้แก่ สิงคโปร์ได้ 96.63 และ 100 คะแนน บรูไนได้ 8 

74.04 และ 73.08 คะแนน มาเลเซียได้ 73.08 และ 74.52 คะแนน อีกทั้งในปี 2563 ที่ผ่านมาทุกประเทศ 9 

ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด10 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้ภาครัฐมีการ11 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 27 

โดยจะเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติใน28 

แผนระดับที ่ 3 ต่อไป ดังนั ้น การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากจะประเมินผล29 

ในส่วนของระดบัควำมโปร่งใส กำรทจุรติ ประพฤตมิิชอบ พจิำรณำจำกมติด้ิานการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤตมิิชอบ
พบว่ำ ประเทศไทยมีค่ำคะแนนอยู ่ที่ 39.42 ลดลดจำกปี 2561ที่มีค่ำคะแนน 40.87 โดยเม่ือเปรียบเทียบ 
ในระดับภูมิภำคอำเซียน ประเทศไทยอยู่เป็นอันดับที่ 4 รองลงมำจำกสิงคโปร์ บรูไนและมำเลเซีย ตำมล�ำดับ  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของภำครัฐในกำรควบคุมไม่ให้ใช้อ�ำนำจเพ่ือสร้ำงผลประโยชน์ให้แก่ภำคเอกชน
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ทัง้ในรปูแบบของกำรทจุริตประพฤตชิอบเพยีงเลก็น้อยหรอืขนำดใหญ่ รวมถงึกำรเข้ำครอบครอง
รัฐโดยกลุ่มผู้มีอ�ำนำจที่มุ่งแสวงหำผลประโยชน์ 

และ 100 คะแนน บรูไนได้ 74.04 และ 73.08 คะแนน มำเลเซียได้ 73.08 และ 74.52 คะแนน อีกทั้ง 
ในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ภาครัฐ 
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานให้มีความเป็นดิจิตอลเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบเคียงกับ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ E-Government DevelomentIndex (EGDI) จัดท�ำโดยองค์กรสหประชำชำติ (United Nations: UN)  
พบว่ำประเทศไทย อยูใ่นกลุม่ของ Very High EDGI เป็นครัง้แรกในปี 2563 โดยมค่ีำคะแนน 0.7555 อยูใ่นอันดับที ่57
จำก 193 ประเทศ ซึ่งมีคะแนนเพิ่มข้ึนจำกปี 2561 ท่ีอยู่ในอันดับที่ 73 และมีค่ำคะแนน EDGI ที่ 0.6543  
และหำกพิจำรณำในส่วนประกอบที่ส�ำคัญ 3 ด้ำน อันได้แก่ กำรให้บริกำรออนไลน์ (Online Service Index : OSI) 
โครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม (Telecommunication Infrastructure Index : TII) และทุนมนุษย์ (Human  
Capital Index : HCI) โดยมีค่ำคะแนน 0.7941 0.7004 และ0.7751 ตำมล�ำดับ ซึ่งยังคงห่ำงจำกประเทศ 
ในอำเชียนอย่ำงสิงค์โปร์ ที่อยู่ในอันดับ 11 และมีค่ำคะแนน 0.9150

ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึง1 

ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยจะส่งผลให้เกิดกลไกที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในด้าน2 

อ่ืน ๆ ให้สามารถด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามที่ก าหนด โดยมี 4 เป้าหมายการพัฒนา 3 

ประกอบด้วย (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ4 

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ5 

เปล่ียนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไป6 

เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 7 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  8 

มีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะคงที่ จึงจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญกับการปรับกระบวนงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ9 

ผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้งการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชาชน และการปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิตอลเพิ่มมากยิ่งขึ้น  11 

เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยต้องค านึงถึงความครอบคลุมในการ12 

เข้าถึงของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสร้างรู้ความเข้าใจและ13 

พัฒนาทักษะบุคคลกรในภาครัฐให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี 14 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจารณาจากมิติด้านต่าง ๆ ของ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide 15 

Governance Index : WGI) โดยจากรายงาน WGI ปี 2563 พบว่า ในส่วนของระดับความพึงพอใจของ16 

ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ และประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ พิจารณาจาก 17 

มิต ิด ้านความมีประสิทธ ิผลของภาครัฐ  18 

ค่าดัชนีของไทยมีค่าที่ 65.87 คะแนน โดยมี19 

ค่าคะแนนลดลงจากปีที ่ผ่านมาที่มีค่าอยู ่ท่ี 20 

66.83 ทั้งนี ้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน21 

อาเซ ียนพบว่า ประเทศไทยม ีล าด ับ ที ่ 4  22 

ซึ ่งคงที ่ โดยเป็นรองจากประเทศสิงคโปร์  23 

บรูไน และมาเลเซีย ในส่วนของระดับ24 

ความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติ25 
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ผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้งการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชาชน และการปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิตอลเพิ่มมากยิ่งขึ้น  11 

เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยต้องค านึงถึงความครอบคลุมในการ12 

เข้าถึงของประชาชนท่ีอาจเกิดขึ้นในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสร้างรู้ความเข้าใจและ13 

พัฒนาทักษะบุคคลกรในภาครัฐให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี 14 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจารณาจากมิติด้านต่าง ๆ ของ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide 15 

Governance Index : WGI) โดยจากรายงาน WGI ปี 2563 พบว่า ในส่วนของระดับความพึงพอใจของ16 

ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ และประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ พิจารณาจาก 17 

มิต ิด ้านความมีประสิทธ ิผลของภาครัฐ  18 

ค่าดัชนีของไทยมีค่าที่ 65.87 คะแนน โดยมี19 

ค่าคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีค่าอยู ่ที่ 20 

66.83 ทั้งนี ้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน21 

อาเซ ียนพบว่า ประเทศไทยม ีล าด ับที ่ 4  22 

ซึ ่งคงที ่ โดยเป็นรองจากประเทศสิงคโปร์  23 

บรูไน และมาเลเซีย ในส่วนของระดับ24 

ความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติ25 
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ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึง1 

ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยจะส่งผลให้เกิดกลไกที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในด้าน2 

อ่ืน ๆ ให้สามารถด าเนินการจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามที่ก าหนด โดยมี 4 เป้าหมายการพัฒนา 3 

ประกอบด้วย (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ4 

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ5 

เปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไป6 

เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 7 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2563 ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  8 

มีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะคงที่ จึงจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญกับการปรับกระบวนงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ9 

ผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้งการพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชาชน และการปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิตอลเพิ่มมากยิ่งขึ้น  11 

เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยต้องค านึงถึงความครอบคลุมในการ12 

เข้าถึงของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งการสร้างรู้ความเข้าใจและ13 

พัฒนาทักษะบุคคลกรในภาครัฐให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี 14 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจารณาจากมิติด้านต่าง ๆ ของ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide 15 

Governance Index : WGI) โดยจากรายงาน WGI ปี 2563 พบว่า ในส่วนของระดับความพึงพอใจของ16 

ประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ และประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ พิจารณาจาก 17 

มิต ิด ้านความมีประสิทธ ิผลของภาครัฐ  18 

ค่าดัชนีของไทยมีค่าที่ 65.87 คะแนน โดยมี19 

ค่าคะแนนลดลงจากปีที ่ผ่านมาที่มีค่าอยู ่ที่ 20 

66.83 ทั้งนี ้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน21 

อาเซ ียนพบว่า ประเทศไทยม ีล าด ับที ่ 4  22 

ซึ ่งคงที ่ โดยเป็นรองจากประเทศสิงคโปร์  23 

บรูไน และมาเลเซีย ในส่วนของระดับ24 

ความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติ25 
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ส่วนที่ 1
บทน�ำ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 ตำมนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 โดยจะ
เป็นกลไกส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นยุทธศำสตร์ของยุทธศำสตร์ชำติลงสู่กำรปฏิบัติในแผนระดับ 
ที่ 3 ต่อไป ดังนั้น การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ินอกจำกจะประเมินผลสถำนกำรณ์กำรบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในระดับเป้ำหมำยภำพรวม 
ของยุทธศำสตร์ชำติและระดับเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำนแล้ว จึงจ�าเป็นต้องประเมินผล 
ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามที่ชัดเจน ซ่ึงจะเป็นกำรแสดง
ให้เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรแปลงเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติในมิติต่ำง ๆ ไปสู่กำรปฏิบัติ
ของหน่วยงำนของรัฐที่จ�ำเป็นต้องตระหนักรู้และมองเป้าหมายการพัฒนาประเทศสุดท้ายร่วมกัน

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตทิัง้ 23 ฉบบั ทีไ่ด้รบักำรประกำศใช้รำชกจิจำนเุบกษำเมือ่วันที ่18 เมษำยน 2562 
มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลกั ได้แก่ (1) บทสรปุผูบ้รหิำร (2) ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนแม่บทฯ กับยทุธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนที่เกี่ยวข้อง (3) สำระส�ำคัญของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เป้ำหมำยและตัวชี้วัดในระดับประเด็น เป้ำหมำย 
และตัวชี้วัดในระดับแผนแม่บทย่อย และแนวทำงกำรพัฒนำ 

หน่วยงำนเจ้ำภำพใน 3 ระดับ ตำมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 ธันวำคม 2562 มีบทบำทส�ำคัญในกำรร่วมสร้ำง 
กำรตระหนักรู้และกำรมองเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศร่วมกันกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรขับเคลื่อน 
กำรด�ำเนินงำน/โครงกำรสำมำรถเป็นไปอย่ำงบูรณำกำรและสอดคล้องกัน อย่ำงไรก็ตำม การด�าเนินการในส่วน 
ท่ีเก่ียวข้องตามภารกิจหน้าที่เพื่อบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งใน
ระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
มิใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว หน่วยงำนเจ้ำภำพใน 3 ระดับและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรร่วมขับเคล่ือนกำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ5 ของท้ัง 23  
แผนแม่บทฯ ที่ได้รับกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2562 สรุปได้ ดังนี้ 

สถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในระดับ1 

เป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและระดับเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านแล้ว จึงจ าเป็นต้อง2 

ประเมินผลผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามที่ชัดเจน  3 

ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การแปลงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติในมิติ4 

ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่จ าเป็นต้องตระหนักรู้และมองเป้าหมายการพัฒนาประเทศ5 

สุดท้ายร่วมกัน  6 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับที่ได้รับการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18  เมษายน 7 

2562 มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) บทสรุปผู้บริหาร (2) ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทฯ กับ8 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง (3) สาระส าคัญของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับ9 

ประเด็น เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนแม่บทย่อย และแนวทางการพัฒนา  10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

หน่วยงานเจ้าภาพใน 3 ระดับตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีบทบาทส าคัญในการร่วมสร้าง 19 

การตระหนักรู้และการมองเป้าหมายการพัฒนาประเทศร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อน20 

การด าเนินงาน/โครงการสามารถเป็นไปอย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม การด าเนินการใน21 

ส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจหน้าที่เพื่อบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ22 

ทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานของรัฐ 23 

ที่เกี่ยวข้อง มิใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว  24 

ส่วนที่ 2
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58



หน่วยงานเจ้าภาพ
ระดับประเด็น (จ.1)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับ
เป้าหมาย  (จ.2)

หน่วยงานเจ้าภาพระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (จ.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกระทรวง)

หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแผนแม่บทฯ รายละเอียดเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อแผนแม่บทฯ

หมำยเหตุ
 หน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (จ.1) ส�ำหรับ 23 ประเด็น 
 แผนแม่บทฯ
 หน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (จ.2) 
 ส�ำหรับ 37 เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 และหน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
 (จ.3) ส�ำหรับ 140 เป้ำหมำยระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

5 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรเลือกควำม   
  เกี่ยวข้องโดยหน่วยงำนในระดับกรม โดยพิจำรณำจำกภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2563

ส่วนที่ 2
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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กำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
จ�ำแนกเป็นรำยยุทธศำตร์ชำติ 

กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกำรด�ำเนินกำร 
โดยประยุกต์หลักกำรของควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship : XYZ) ระหว่ำงโครงการ/ 
การด�าเนินงาน (X) ของหน่วยงานของรัฐ ในการมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์ขั้นต้น (เป้าหมายระดับ
ประเด็น : Y1) ผลลัพธ์ข้ันกลาง (เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย : Y2) และผลลัพธ์ระยะยาว (เป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ : Z) และน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะทำงนโยบำยบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมำะสมต่อไป  

กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ใช้ข้อมูลกำรด�ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐจำกระบบ eMENSCR เป็นหลัก โดยระบบ eMENSCR จะมีข้อมูลโครงกำร/ 
กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐที่น�ำเข้ำระบบโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรหน่วยงำนทุก 3 เดือน  
โดยเป็นข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทฯ และยุทธศำสตร์ชำติ ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

คือ ค่ำของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องกำรจะบรรล ุ
ในเชิงปริมาณ

ในแต่ละช่วงระยะเวลำ 5 ปี

แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

ส่วนที่ 2
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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กำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 23 ฉบับ มีกระบวนกำร
และขั้นตอน ดังนี้

 1. ระดับประเด็นแผนแม่บท 

 a. การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อวิเครำะห์และประมวลผล 
สถำนะของกำรพัฒนำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยประเด็นแผนแม่บทฯ รวมทั้งควำมเสี่ยง/ควำมเป็นไปได้ 
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำในปี 2565 โดยจะมีกำรแสดง 
สีสถำนะกำรพัฒนำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยก�ำกับ ซึ่งในกำรประเมินสถำนกำรณ์จะพิจำรณำจำกข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดในแผนแม่บทฯ หรือข้อมูลตัวช้ีวัดเทียบเคียง ขึ้นอยู ่กับควำมพร้อมของข้อมูล  
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- กรณีตัวชี้วัดเป็นสัดส่วน/ร้อยละ/ค่าตัวเลขเชิงเดี่ยว อำทิ วงเงิน จ�ำนวน วิเครำะห์หำ 
กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงข้อมูลปี 2562 (หรือปีล่ำสุดท่ีมีข้อมูล) กับปี 2561 (หรือปีก่อนหน้ำ 
ปีล่ำสุด) เพื่อน�ำไปสู่กำรประมวลสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

- กรณีที่ตัวชี้วัดเป็นดัชนีรวม นอกจำกจะพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำคะแนนและอันดับของดัชนี 
รวมระหว่ำงปี 2562 (หรือปีล่ำสุดที่มีข้อมูล) กับปี 2561 (หรือปีก่อนหน้ำปีล่ำสุด) จ�ำเป็นต้อง
วิเครำะห์และประเมนิองค์ประกอบ/ปัจจยัย่อยของดชันเีพิม่เตมิ เพือ่ประมวลหำประเดน็กำรพฒันำ
และ/หรือปัจจัยต่ำง ๆ ในรำยละเอียดที่ส่งผลต่อกำรปรับลด/เพิ่มของอันดับและค่ำคะแนน 
ของดัชนีรวม และน�ำไปสู่ข้อสังเกตของประเด็นที่จ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญในระยะต่อไป  
เพื่อที่จะสำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ตำมที่ก�ำหนดในปี 2565

- กรณีที่ตัวช้ีวัดเป็นตัวช้ีวัดระดับสากล วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงกับต่ำงประเทศ 
เพิ่มเติม ทั้งในส ่วนของกำรจัดอันดับและค่ำคะแนนของตัวชี้วัด โดยในส่วนของอันดับ 
จะเป็นกำรสะท้อนให้เห็นสถำนะกำรพัฒนำของประเทศไทยในกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ ขณะที่ในส่วนของคะแนนจะเป็นกำรสะท้อนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำของประเทศไทย  
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ และมำตรฐำนกำรพัฒนำ
ของประเทศไทยเทียบเคียงกับนำนำประเทศน�ำไปสู ่ข ้อเสนอกำรด�ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข ้อง 
ในกำรยกระดับกำรพัฒนำของประเทศให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล 

- กรณีที่ตัวช้ีวัดที่ก�าหนดไม่มีข้อมูล ให้ด�ำเนินกำรวิเครำะห์หำตัวชี้วัดหรือข้อมูลเชิงสถิติอื่น ๆ  
ที่สำมำรถสะท้อนสถำนกำรณ์ของเป้ำหมำยได้ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) 
ส�ำหรับเป้ำหมำยนั้น ๆ โดยต้องด�ำเนินกำรหำค่ำฐำน (Baseline) ในปี 2560 หรือปีล่ำสุด 
ทีม่ข้ีอมลูก่อนทีจ่ะมยีทุธศำสตร์ชำต ิเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
ที่เหมำะสมในห้วง 5 ปีแรก

ส่วนที่ 2
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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 2. ระดับแผนแม่บทย่อย

b. ประเด็นท้าทายในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ ประมวลผลประเด็น 
ท้ำทำยที่หน่วยงำนที่เก่ียวข้องต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยสังเครำะห์จำกข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรประเมินสถำนกำรณ ์
กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บทร่วมกับประเด็นท้ำทำยของกำรด�ำเนินงำนในระดับ 
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

a. ความสอดคล้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ แสดงควำม 
เช่ือมโยงระหว่ำงเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยในกำรสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นแผนแม่บทฯ 
รวมทั้งปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญท่ีจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็น 
รูปธรรม

b. สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประเมินผลโดยใช้หลักกำรเดียวกันกับประเมินสถำนกำรณ ์
กำรบรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นแผนแม่บท

c. การด�าเนินการที่ผ่านมา วิเครำะห์และประมวลผลกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ 
ที่คำดว่ำมีส่วนในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ โดยต้องเป็น 
กำรด�ำเนินงำนที่มีควำมสอดคล้องกับปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

d. ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำร 
บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอำจเป็นปัญหำอุปสรรคเชิงกระบวนกำร กฎระเบียบ 
ศักยภำพและควำมพร้อมบุคลำกร และ/หรือควำมไม่ครอบคลุมของกำรด�ำเนินงำนตำมปัจจัย 
แห่งควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

e. ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอกำรด�ำเนินกำรในเชิงปฏิบัติที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถน�ำไปแปลงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อน�ำไปสู่แก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 

ส่วนที่ 2
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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สรุปผลการประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จากการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น  
ในปีงบประมาณ 2563 ผ่านข้อมูลการด�าเนินงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐ ที่ถูกน�าเข้าในระบบ eMENSCR  
สิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 พบว่า สถานการณ์ในการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นของทั้ง 37 เป้าหมาย 
มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึนเม่ือเทียบกับปี 2562 โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับเสี่ยง (สีส้ม) มาเป็นระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และระดับบรรลุค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 

โดยในปี 2563 เป้าหมายระดับประเด็นส่วนมากมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายท่ีต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 
ในปี 2565 (สีส้มและสีเหลือง) โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 แล้ว  
(สีแสดงสถานะ สีเขียว) จ�านวน 7 เป้าหมาย ได้แก่
 เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล เป้าหมาย 
 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 
 แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมายการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ 
 การยกระดับ 
 แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เป้าหมายคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
 และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
 แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา เป้าหมายคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย  
 เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา
 แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม เป้าหมายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
 แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพ 
 ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) เป้าหมายภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน�านวัตกรรม 
 เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

6 
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15 
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สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตใินระดับประเด็น 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง)  

นานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม 1 

ข้อมูลหลายชุดข้อมูลยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ส านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียง  2 

ที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายตามที่เหมาะสม โดยยังคงด าเนินการบนหลักการ3 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย 4 

รวมทั้งข้อเสนอในการด าเนินการในระยะต่อไป  5 

จากการประเมินผลการพัฒนาในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ ในปี 2563 พบว่าประเทศไทย 6 

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายมิติ อาทิ คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากความก้าวหน้า7 

การพัฒนามนุษย์ที่ปรับตัวดีขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล้้าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งการเข้าถึงการศึกษา  8 

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุปรับตัวดีขึ้น ตลอดจน การอนุรักษ์ฟื้นฟู9 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ป่าไม้ การฟ้ืนฟูคุณภาพของ10 

แม่น้ าล าคลอง พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง การใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการมลภาวะและขยะของ11 

ประเทศ ส่วนในด้านประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่ามีการพัฒนา 12 

ที่ค่อนข้างจะคงที่ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำในอีกหลำยมิติโดยเฉพำะด้ำน ได้แก่ 13 

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ทีม่ีการปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าจากหลายปัจจัย ได้แก่ รายได้ต่อหัว 14 

การได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ และการมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งด้าน 15 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  ที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ 16 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  17 

(โควิด-19) ที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งนับเป็นประเด็น18 

ท้าทายที่ส าคัญของการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในห้วงเวลาต่อไป 19 

ส ำหรับกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง 23 ประเด็น   20 

ซึ่งประกอบด้วย เป้ำหมำยในระดับประเด็น 37 เป้ำหมำย และเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้ำหมำย 21 

ได้แสดงสถานะการพัฒนาและ22 

ความเสี่ยง/ความเป็นไปได้ใน23 

การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด24 

ไว้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 25 

ประกอบด้ วย  ระดับต่ ากว่ า 26 

ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) 27 

ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ28 

เสี่ยง (สีส้ม) ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และระดับบรรลุค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 29 

สีเหลือง (ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย) สีเขียว (บรรลุค่าเป้าหมาย)

2562

2563

ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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 ส�ำหรับเป้าประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤตโดยมีสีแสดงสถานะเป็นสีแดง  
ยังคงมีจ�านวน 6 เป้าหมายของระดับประเด็น แต่มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่มีสีแสดงสถานะเป็นสีแดง ดังนี้
ประเด็นที่ยังคงมีสีแสดงสถานะดังเดิม ได้แก่ ประเด็น (1) ควำมม่ันคง ประเด็น (3) กำรเกษตร ประเด็น  
(6) พ้ืนท่ีและเมืองน่ำอยู่ ประเด็น (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และประเด็น (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ และประเด็นทีม่ีการปรับเปลี่ยนสีแสดงสถานะเป้าหมายเป็นสีแดง ได้แก่ ประเด็น (4) อุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต ในขณะที่เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเด็น (5) กำรท่องเที่ยว เป้ำหมำย 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น มีกำรปรับค่ำสีในกำรด�ำเนินงำนที่ดีขึ้นจำกสีแดงเป็นสีส้ม 

ขณะที่เป้าหมายระดับประเด็นอีกจ�านวน 24 เป้าหมาย เป็นเป้าหมายที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม (ค่ำสีส้มและสีเหลือง) โดยจ�ำแนกเป็นเป้ำหมำย 
ที่มีสีแสดงสถำนะสีเหลือง จ�ำนวน 15 เป้ำหมำย และสีส้ม จ�ำนวน 9 เป้ำหมำย 

และหากพิจารณาในระดับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย รวม 140 เป้าหมาย พบว่า มีเป้าหมายท่ีบรรลุตาม 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (ค่าสีเขียว) แล้ว จ�านวน 27 เป้าหมาย (ร้อยละ 19.29 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด) 
เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ที่มีจ�านวน 19 เป้าหมาย (ร้อยละ 13.6 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด) ขณะที่ 93  
เป้ำหมำยยังคงมีสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับที่ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย แต่คำดว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 ประกอบด้วย เป้ำหมำยที่มีสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำยเป็นสีเหลือง จ�ำนวน 51  
เป้ำหมำย (ร้อยละ 36.43) และสีส้ม จ�ำนวน 42 เป้ำหมำย (ร้อยละ 30) และยังคงเป็นเป้ำหมำยที่ต�่ำกว่ำ  
ค่ำเป้ำหมำยในระดับวิกฤตที่มีสีแดง รวม 20 เป้ำหมำย (ร้อยละ 14.29 ของเป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด)  
อย่างไรก็ตาม จ�านวนเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดงในปี 2563 มีจ�านวน 20 เป้าหมาย ซึ่งน้อยกว่าปี 2562 
ที่มีจ�านวน 31 เป้าหมาย (ร้อยละ 22.1) และ สีส้ม จ�ำนวน 41 เป้ำหมำย (ร้อยละ 29.3) และยังคงเป็นเป้ำหมำย 
ที่ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย รวม 49 เป้ำหมำย (ร้อยละ 65 ของเป้ำหมำยแผนย่อยทั้งหมด)
  

ส าหรับเป้าประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤตโดยมีสีแสดงสถานะเป็นสีแดง ยังคง 1 

มีจ านวน 6 เป้าหมายของระดับประเด็น แต่มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่มีสีแสดงสถานะเป็นสีแดง ดังนี้2 

ประเด็นที่ยังคงมีสีแสดงสถานะดังเดิม ได้แก่ (1) ความมั่นคง ประเด็น (3) การเกษตร ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 3 

ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ และประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็น 4 

ที่มีการปรับเปลี ่ยนสีแสดงสถานะเป้าหมายเป็นสีแดง ได้แก่ (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  5 

โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว เป้าหมายรายได้จากการท่องเท่ียวของ6 

เมืองรองเพ่ิมข้ึน ทีม่ีการปรับค่าสีในการด าเนินงานที่ดีข้ึนจากสีแดงเป็นสีส้ม  7 

ขณะที่เป้าหมายระดับประเด็นอีกจ านวน 24 เป้าหมาย เป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งคาดว่า8 

จะสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม (ค่าสีส้มและสีเหลือง) โดยจ าแนกเป็นเป้าหมาย 9 

ที่มสีีแสดงสถานะสีเหลือง จ านวน 16 เป้าหมาย และ สีส้ม จ านวน 9 เป้าหมาย  10 

และหากพิจารณาในระดับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย รวม 140 เป้าหมาย พบว่า มีเป้าหมายท่ีบรรลุตาม 11 

ท่ีก าหนดไว้ในปี 2565 (ค่าสีเขียว) แล้ว จ านวน 27 เป้าหมาย (ร้อยละ 19.29 ของเป้าหมายแผนย่อยท้ังหมด) 12 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ านวน 19 เป้าหมาย (ร้อยละ 13.6 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด)  ขณะที่ 93 13 

เป้าหมายยังคงมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย แต่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย14 

ตามที่ก าหนดไว้ในปี 2565 ประกอบด้วย เป้าหมายที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ านวน 51 15 

เป้าหมาย (ร้อยละ 36.43) และ สีส้ม จ านวน 43 เป้าหมาย (ร้อยละ 30.71) และยังคงเป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่า 16 

ค่าเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มสีีแดง รวม 19 เป้าหมาย (ร้อยละ 13.57 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม 17 

จ านวนเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดงในปี 2563 มีจ านวน 19 เป้าหมาย ซึ่งน้อยกว่าปี 2562 ที่มีจ านวน 18 

31 เป้าหมาย  19 
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สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตใินระดับเป้าหมายแผนยอ่ย 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง)  สีเหลือง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย)  สีเขียว (บรรลุค่าเป้าหมาย) 

20 42
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อย่างไรก็ตาม จ�านวนเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดงในปี 2563 มีจ�านวน 20 เป้าหมาย ซึ่งน้อยกว่าปี 2562 
ที่มีจ�านวน 31 เป้าหมาย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างปี 2562 และ 2563 พบว่า มี 7 เป้าประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการด�าเนินการ 
ในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ ประเด็น  
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา ประเด็น (15) พลังทางสังคม  
ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ และประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
ทั้งนี้ มีเป้าประเด็นจ�านวน 3 เป้าประเด็น ได้แก่ ประเด็น (3) การเกษตร ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต และประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ที่มีสถานการณ์ห่างจากค่าเป้าหมายเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดผลการเปรียบเทียบสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ของปี 2562 และ 2563 ดังนี้ 

ป 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501

ป 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501

ป 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602

ป 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602

ป 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603

ป 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202

ป 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2563 070001 070101 070102 70103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301

ป 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401

ป 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2563 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303

ป 2562 100001 100101 100201 100301

ป 2563 100001 100101 100201 100301

ป 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501

ป 2562 120001 120002 120101 120201

ป 2563 120001 120002 120101 120201

ป 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501

ป 2562 140001 140101 140201 140301

ป 2563 140001 140101 140201 140302

ป 2562 150001 150101 150201 150202

ป 2563 150001 150101 150201 150203

ป 2562 160001 160101 160201 160202

ป 2563 160001 160101 160201 160202

ป 2562 170001 170101 170201

ป 2563 170001 170101 170201

ป 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501

ป 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301

ป 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501

ป 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200502

ป 2562 210001 210101 210102 210201

ป 2563 210001 210101 210102 210201

ป 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201

ป 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

ป 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

22. กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลักประกัน

ทางสังคม

18. การเติบโตอยางยั่งยืน

19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

20. การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ

21. การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

15. พลังทางสังคม

4. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

5. การทองเที่ยว

6. พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

7. โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส

 และดิจิทัล

8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมยุคใหม

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10. การปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู

13. การเสริมสรางใหคนไทย

มีสุขภาวะที่ดี

14. ศักยภาพการกีฬา

3. การเกษตร

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปาประเด็น เปาหมายแผนแมบทยอย
1. ความมั่นคง

2. การตางประเทศ

ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

65



นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำจ�ำนวนโครงกำรที่สอดคล้องกับแต่ละเป้ำหมำยระดับประเด็นและเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 
พบว่ำ นับตั้งแต่มีกำรเปิดใช้ระบบ eMENSCR จนถึงปัจจุบันมีโครงกำรในระบบ eMENSCR ที่ผ่ำนกำรอนุมัติ 
จำกผู้บริหำร (M7) แล้ว จ�ำนวน 38,298 โครงกำร โดยแผนแม่บทฯ ประเด็นที่มีจ�านวนโครงการมากที่สุดเป็น 
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขณะที่แผนแม่บทฯ ประเด็นที่มีจ�านวนโครงการน้อยที่สุด
เป็นแผนแม่บทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อำทิ แผนแม่บทฯ  
(4) ประเด็น อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต แผนแม่บทฯ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนแม่บทฯ ประเด็นท่ีมีโครงการจ�านวนเยอะมากที่สุด คือ แผนแม่บทฯ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
จ�านวน 7,429 โครงการ จ�ำแนกเป็นเป้ำหมำยระดับประเด็น 120001 (คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท�ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต) จ�านวน 6,705 โครงการ  
อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยดังกล่ำวยังคงมีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับวิกฤต (สีแดง) และเป้าหมายระดับ 
ประเด็น 120002 (คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น) 
จ�านวน 724 โครงการ ซึ่งเป้ำหมำยดังกล่ำวมีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง)  
และเมื่อพิจำรณำในรำยเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยจ�ำนวน 2 เป้ำหมำย พบว่ำ ยังมีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ในระดับวิกฤต (สีแดง) ท้ัง 2 เป้ำ โดยเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 120101 (คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ�ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีข้ึน) มีจ�ำนวนโครงกำรมำกถึง 6,871 หรือ เทียบเท่ำร้อยละ 92.49 ของจ�ำนวนโครงกำรที่สอดคล้อง 
กับแผนแม่บทฯ ทั้งหมด หรือประมำณร้อยละ 18 ของจ�ำนวนโครงกำรทั้งหมดในระบบ

แผนแม่บทฯ ประเด็นที่มีโครงการจ�านวนเยอะมากเป็นอันดับที่  2 คือ แผนแม่บทฯ (11) ประเด็น  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จ�านวน 6,423 โครงการ โดยเป้าระดับประเด็นจ�านวน 1 เป้าหมาย  
มีสถำนะกำรบรรลุเป ้ำหมำยในระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย (สีเหลือง) และเมื่อพิจำรณำในรำยเป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย พบว่ำ เป้ำหมำยที่มีสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำยแล้ว (สีเขียว) มีจ�ำนวนโครงกำรค่อนข้ำงน้อย 
ที่ 243 โครงกำร เม่ือเทียบกับหลำยเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยในระดับวิกฤต (สีแดง) 
และระดับเสี่ยง (สีส้ม)โดยรำยละเอียดจ�ำนวนโครงกำรที่สอดคล้องกับ 37 เป้ำหมำยระดับประเด็น และ  
140 เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 2
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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“ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย  
มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม  
การเคารพความหลากหลาย และหลักธรรมาภิบาล  
มีความพร้อมเผชิญเหตุ และรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
ในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข ส่งเสริมการบริหาร
และการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดานความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 01

ความมัน่คง01



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายสำาคัญในการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหา
ภัยคุกคามด้านความม่ันคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการดำาเนินการของ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้ขับเคล่ือนไปตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำาหนดได้ ภายใต้หลักความม่ันคงแบบองค์รวม
 โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน และ (2) ประชาชน
อยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

(1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท�าโดย
สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จากการสำารวจในปี 2563 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 จาก 163 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งลดลงจากปี 2562 แต่ยังคงห่างจากเป้าหมายท่ีประเทศไทยต้องอยู่ในอันดับท่ี 75 ของโลก  
และต้องบรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 การจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลกใช้เกณฑ์การพิจารณาเดิมจากปี 2562  
ซึ่งจัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งช้ีหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในและนอกประเทศ (2) ความปลอดภัย
และความมั่นคงในสังคม (3) การขยายอิทธิพลทางทหาร โดยในปี 2563 แนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพ 
ทำาให้ประเทศไทยมีอันดับท่ีสามารถจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 จากข้อมูลในปี 2562 ประเทศไทยอยู่
ในอันดับ 116 ในปี 2563 ขยับขึ้นมาเป็น อันดับที่ 114 แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงภายในประเทศมีแนวโน้ม
ในเชิงบวกเพ่ิมขึ้น อีกทั้งในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 16 จาก 19 ประเทศ ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกท่ีถูกนำามาจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก 
อย ่ าง ไรก็ตาม การบรร ลุ เป ้ าหมาย 
ในปี 2565 ควรเน้นด�าเนินการเพ่ือท�าให้
ประเทศไทยเกิดสันติภาพในเชิงบวกเพิ่ม
ขึ้น โดยมีการให้ความร่วมมือที่ดีจาก
หน่วยงานของรัฐ และจากรากฐานทาง
ความคิดของคนในสังคม รวมถึงทัศนคติ 
เร่ือง โครงสร้างทางสังคมเพ่ือท�าให้สังคม
เกิดความสันติสุขและเกิดสันติภาพ

ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)

010001
ปี 2562

ปี 2563
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความม่ันคง 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะ2 

แวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพื่อไม่ให้ปัญหาภัย3 

คุกคามด้านความม่ันคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของ4 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความม่ันคงแบบ5 

องค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ 6 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น  7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

 9 

(1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน10 

เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ จากการส ารวจในปี 2563 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 จาก 163 ประเทศทั่ว11 

โลก ซึ่งลดลงจากปี 2562 แต่ยังคงห่างจากเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องอยู่ในอันดับที่ 75 ของโลก และต้องบรรลุ12 

เป้าหมายภายในปี 2565 การจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลกใช้เกณฑ์การพิจารณาเดิมจากปี 2562 ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม13 

ปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในและนอกประเทศ (2) ความปลอดภัยและความม่ันคงใน14 

สังคม (3) การขยายอิทธิพลทางทหาร โดยในปี 2563 แนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพท าให้ประเทศไทยมีอันดับที่15 

สามารถจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 16 

จากข้อมูลในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ใน17 

อันดับ 116 ในปี 2563  ขยับขึ้นมาเป็น18 

อันดับที่ 114 แสดงให้เห็นถึงความม่ันคง19 

ภายในประเทศมีแนวโนม้ในเชิงบวกเพิ่มข้ึน 20 

อีกท้ังในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ประเทศไทย21 

อยู่ในอันดับที่ 16 จาก 19 ประเทศ ใน22 

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่น ามาจัดอันดับดัชนี23 

สันติภาพโลก  24 

อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ควรเน้นด าเนินการเพื่อท าให้ประเทศไทยเกิดสันติภาพในเชิงบวก25 

เพิ่มขึ้น โดยมีการให้ความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานของรัฐ และจากรากฐานทางความคิดของคนในสังคม 26 

รวมถึงทัศนคติ เรื่อง โครงสร้างทางสังคมเพื่อท าให้สังคมเกิดความสันติสุขและเกิดสันติภาพ 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

1 
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ปี 62 010001 
สีแดง 

ความมัน่คง
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ความมั่นคง 01



 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น พิจารณาจากดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย จากรายงาน
ความสุขโลก จัดท�าโดยโครงการเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 
2562 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 54 จาก 153 ประเทศทั่วโลกที่มีการสำารวจ และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 
ทำาให้ห่างจากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 35 ของโลก) ขณะที่ ประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น
จากปี 2561 ได้แก่ อันดับที่ 31 และประเทศมาเลเซียตกลงไปอยู่ที่อันดับ 82 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้  
จากปัจจัยหลักทั้ง 6 ด้านสำาคัญ ซึ่งได้แก่ การส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการและการสนับสนุน
จากภาครั ฐที่ ดี  มี ก ารบริ ก ารด ้ านสาธารณสุ ข 
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยของ 
การมีสุขภาวะที่ ดีประชาชนมีสิท ธิและเสรีภาพ  
มีความเอื้ออาทรต่อกัน และอยู่ในสังคมที่ไม่มีการทุจริต 
พบว่าในปี 2563 จากการรายงานความสุขโลก 
พบว่าประเทศไทยมีอันดับที่ห ่างจากเป ้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561

010002
ปี 2562

ปี 2563

 นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 
โดยสรุปภาพรวม ได้แก่ (1) สถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ภัยที่ เ กิดจากความมั่นคงหลายมิติที่ เป ็นลักษณะเฉพาะในแต ่ละบริบทของพ้ืนที่  ซ่ึงเป ็นความท้าทาย 
ในการบูรณาการ การทำางานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) การรักษาความมั่นคง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรม รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของชุมชน อีกทั้งควรมีการเตรียมพร้อม 
เพ่ือลดความสูญเสียและผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยต่างๆ ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ (3) การบริหารจัดการความมั่นคง โดยเน ้นการพัฒนาและบูรณาการข ้อมูล 
ของความมั่นคง ควรให้ความสำาคัญและกำาหนดแนวทาง นโยบายการดำาเนินการอย่างชัดเจน รวมถึงเฝ้าระวัง
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากการโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ 3 

 

 1 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 2 

พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย จากรายงานความสุขโลก จัดท าโดยโครงการเครือข่ายการ3 

แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 2562 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 จาก 153 4 

ประเทศทั่วโลกที่มีการส ารวจ และเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ท าให้ห่างจากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 35 5 

ของโลก) ขณะที่ ประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2561 คืออันดับที่ 31 และประเทศมาเลเซียตกลงไปอยู่ที่6 

อันดับ 82 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ จากปัจจัยหลักทั้ง 6 ด้านส าคัญ ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ 7 

ได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดี มีการบริการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมให้ประชาชนมีอายุ8 

คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และอยู่ในสังคมที่ไม่มีการ9 

ทุจริต พบว่าในปี 2563 จากการรายงานความสุขโลกพบว่าประเทศไทยมีอันดับท่ีห่างจากเป้าหมายที่ต้องบรรลุ10 

ภายในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2561  11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ โดยสรุป20 

ภาพรวม ได้แก่ (1) สถานการณ์ด้านความม่ันคงของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภัยที่เกิด21 

จากความมั่นคงหลายมิติที่เป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละบริบทของพ้ืนที่  ซึ่งเป็นความท้าทายในการบูรณาการ 22 

การท างานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (2) การรักษาความม่ันคงเพื่อความปลอดภัยใน23 

ชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมถึง 24 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งของชุมชน อีกทั้งควรมีการเตรียมพร้อมเพ่ือลดความสูญเสียและผลกระทบ25 

จากความรุนแรงของอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (3) การบริหาร26 

จัดการความม่ันคง โดยเน้นการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลของความมั่นคง ควรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทาง 27 

นโยบายการด าเนินการอย่างชัดเจน รวมถึงเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากการโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ 28 

 29 

ปี 63 010002 
สีส้ม 
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ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ) 
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52 

46 

32 

ปี 62 010002 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

010101
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ

ตำารวจระดับสากล (WI2SPI) ดีขึ้นอยู่ในลำาดับ 1 ใน 55 ของโลก
2562 2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 123 ลดลงจากปี 2562 ที่มีอันดับอยู่ที่ 125 

ซ่ึงมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

010102
คนไทยจงรักภักดี  ซื่ อสัต ย์  พร้อมธ� ารงรักษาไว้ซึ่ งสถาบันหลักของชาติ   

สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ทุนทางสังคม อาทิ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ การสื่อสาร

เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ

2562 2563

เทียบเคียงจากการเก็บข้อมูลจำานวนวัดในประเทศไทยของสำานักงานสถิติแห่งชาติ 

ปี 2561 ซึ่งเป็นเป็นล่าสุด พบว่า มีผู้นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยร้อยละ 93.5 

ของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จำานวนวัดในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะ 

ที่จำานวนพระภิกษุเพิ่มขึ้น 13,210 คน และสามเณรลดลง 4,722 คน ในปี 2561  

ซ่ึงมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010103
การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลสูงขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรล ุ

ในปี 2565 คือ ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการ

ประเมินไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70
2562 2563

ได้รับการประเมินไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70 โดยจากข้อมูลในปี 2562 ประเทศไทยมีระดับ

ประสิทธิผลของรัฐบาล อยู่ที่ร้อยละ 65.87 ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีระดับอยู่ท่ีร้อยละ 

66.83 ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

010201
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์  

การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ   

กำ�หนดค่�เป้�หม�ยต่อก�รบรรลุในปี 2565 คือ ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รแก้ไข

ปัญห�คว�มมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่�งน้อยร้อยละ 50

2562 2563

โดยในปี 2563 จ�กข้อมูลสถิติภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ มีก�รรับแจ้งเหตุอยู่ที่ 1,969 

ครั้ง ลดลงจ�กปี 2562 ที่มีก�รรับแจ้งเหตุอยู่ที่ 2,470 ครั้ง ซึ่งมีค่�สถ�นะก�รบรรลุ

เป้�หม�ยอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น กำ�หนดค่�เป้�หม�ยที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ  

(1) จำ�นวนงบประม�ณด้�นคว�มมั่นคงในก�รแก้ไขปัญห�คว�มรุนแรงในพื้นที่

จังหวัดช�ยแดนใต้ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี (2) สถิติจำ�นวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย 

ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี และ (3) ปริม�ณก�รเข้�-ออก ของนักท่องเที่ยว และมูลค่�

ก�รลงทุนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

2562 2563

จ�กข้อมูลจำ�นวนงบประม�ณ ปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประม�ณ 10,641 ล้�นบ�ท 

ลดลงจ�กปี 2562 จำ�นวน 1,283 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 10.75 จำ�นวนเหตุก�รณ์

คว�มม�สงบในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนใต้มีจำ�นวนรุนแรง/สูญเสีย 54 เหตุก�รณ์ ลดลง

จ�กปี 2562 ในช่วงเวล�เดียวกันอยู่ที่ 128 เหตุก�รณ์ หรือลดลงร้อยละ 56.80 และ

จ�กร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รท่องเที่ยวในประเทศไทย ปริม�ณนักท่องเท่ียวมีจำ�นวน 

2,777,412 คน ลดลงจ�กปี 2562 อยู่ที่ 7,220,213 คนหรือ ร้อยละ 60 ซึ่งมีค่�สถ�นะ

ก�รบรรลุเป้�หม�ยอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010301
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ กำ�หนดค่�เป้�หม�ยที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ประสิทธิภ�พ 

ของหน่วยง�นด้�นก�รข่�วและประช�คมข่�วกรอง ร้อยละ 80
2562 2563

โดยในปี 2563 หน่วยง�นคว�มมั่นคงได้บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันเพื่อสนับสนุน

ก�รบริห�รจัดก�รวิกฤตก�รณ์จ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรค โควิด-19 ได้รับก�รยอมรับ

โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และอันดับที่ 1 ของภูมิภ�คเอเชีย และเป็น 

1 ใน 13 ประเทศที่มีคว�มพร้อมในก�รรับมือ ซึ่งมีค่�สถ�นะก�รบรรลุเป้�หม�ยอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

010302
การพัฒนาศักยภาพของประ เทศให้พร้ อม เผชิญภัยคุ กคาม ท่ีกระทบต่อ 

ความมั่นคงของชาต ิกำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความพร้อม 

ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 80
2562 2563

โดยในปี 2563 การจัดอนัดับความแขง็แกร่งด้านการทหาร ประเทศไทยถูกจดัอันดบัท่ี 23 

มีอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีค่าอันดับอยู่ท่ี 26 ซ่ึงมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010401

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น กำาหนดค่าสถานะเป้าหมายในปี 2565 คือ ระดับความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจและประเทศ 
ที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5-10

2562 2563

โดยปี 2563 ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่อาศัยพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง 

กับอาเซียนและประเทศอื่นๆ ต่อเนื่องจากปี 2562 และมีความก้าวหน้าดีขึ้นแต่ยังคง

ต้องพึ่งพากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010402

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ 
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน กำาหนดค่าเป้าหมาย
ที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5-10

2562 2563

โดยปี 2563 ประเทศไทยได้เสนอทศิทางขับเคลือ่นกลไกของอาเซียนในการประชุมสดุยอด

อาเซียน ครัง้ท่ี 37 และพร้อมทีจ่ะเป็นท่ีตัง้ของศนูย์อาเซียน มคีวามท้าทายท่ีส่งผลต่อการ

ผลักดนัข้อรเิริม่หรอืกรอบความร่วมมอืร่วมกนัเพิม่ขึน้ ซึง่มค่ีาสถานะการบรรลเุป้าหมาย

อยูใ่นระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

010501
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุในปี 2565 คือ ระดับประสิทธิภาพการดำาเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงร้อยละ 80

2562 2563

โดยป ี 2563 ได ้กำาหนดแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติ  

ด้านความมัน่คง ระบบบรหิารจัดการความมัน่คงแบบองค์รวม และข้อมลูด้านความมัน่คง 

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ิมข้ึน ซึง่มค่ีาสถานะเป้าหมายอยูใ่นระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมาย
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การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตำารวจระดับสากล (WISPI)
 ดีข้ึน อยู่ในลำาดับ 1 ใน 55 ของโลก

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010101

020202

 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของสังคมไทยและบรรทัดฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้คน
เป ็นศูนย ์กลางของการพัฒนา มีความปลอดภัย  
มีรายได้เพียงพอ ได้รับโอกาส สิทธิ ความเสมอภาค  
มีความตระหนักเข ้าใจป ัญหาและภัยความมั่นคง 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมได้ 
จ ะส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ป ร ะช าชนอยู ่ ดี มี สุ ข และสั ง คม 
มีความเข้มแข็ง ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญต่อการ
บังคับใช้กฎหมาย การสร้างสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม
ของพลเมือง การกำาหนดมาตรการในการป้องกัน
อ าชญากร รม  ค ว ามปลอดภั ย ใ น ท่ี ส า ธ า รณะ  
และบนท้องถนน ซึ่งพบความท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อ 
การบรรลุเป้าหมายท่ีสำาคัญและยังคงดำาเนินต่อเนื่อง 
มาจนถึงป ี  2563 อาทิ ความสมดุลในการรักษา 
ความปลอดภัย และการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพ ความเป็น
ส่วนตัวของประชาชน และความเชื่อมั่นของประชาชน 

ที่มีต ่อหน่วยงานรักษาความมั่นคงภายในประเทศ  
ซึ่ งป ัจจัยแห ่ งความสำ า เร็ จที่ สำ าคัญที่ จะสามารถ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามท่ีกำาหนด 
จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และความเข้มแข็งของชุมชน การมีกลไกการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมที่ มี ประสิทธิภาพ  
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อประชาชน
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ตำารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น โดยเป็นการจัด
อัน ดับโดย Internat ional  Pol ice Sc ience  
Association (IPSA) ซึ่งมีการประเมิน ณ ปี 2559  
เป ็ นป ี ล ่ าสุ ด  โดยประ เทศไทยได ้ อั นดั บที่  69  
จ า ก  1 2 7  ป ร ะ เ ท ศ  มี ค ะ แ น น ร ว ม ทั้ ง ห ม ด  
0.564 คะแนน ห่างจากประเทศสิงคโปร์ซ่ึงมีคะแนน
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รวมอยู่ในอันดับที่ 1 จำานวน 0.334 คะแนน  (สิงคโปร์ 
0.898 คะแนน)  โดยตวัช้ีวดั 4 ด้านหลกั ท่ีมีคะแนนสงูสดุ 
คือ ด้านสมรรถนะ/ความสามารถ (0.795) รองลงมา
คือ ผลสัมฤทธิ์  ( 0.578)  การบังคับใช ้กฎหมาย 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ( 0 . 5 3 1 )  
และกระบวนการ (0.412) ตามลำาดับ สำาหรับระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ภายใต้ดัชนีสันติภาพ
โลก หรือ Global Peace Index (GPI) ของสถาบันวิจัย
ด ้านเศรษฐศาสตร ์และสันติภาพ (Institute for  
Economics and Peace : IEP) ประเทศไทยมีระดับ
ความม่ันคงปลอดภัยทางสังคม ประจำาปี 2563 อยู่ใน
อันดับที่ 123 ซึ่งดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู ่ในอันดับ 
ที่  125  สะท ้อนว ่า หน ่วยงานด ้านความมั่นคง 
ได้ดำาเนินการป้องกันและปราบปรามอาชกรรมเชิงรุก
มากขึ้น รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมเพื่อลดความสูญเสีย
และผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรม 
และความ ไม ่ ปลอดภั ยต ่ า ง  ๆ  ทั้ ง จ ากภาย ใน 
และภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ 
ต�ารวจระดับสากล (WISPI)

การด�าเนินงานที่ผ่านมา การดำาเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2563 
ให้ความสำาคัญกับเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมุ่งพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อบังคับใช้กฎหมาย แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม 
การกำาหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู้กระทำาความผิดหรือผู้ต้องสงสัย แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ
ที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม การพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารความมั่นคง การอำานวยความสะดวก 
และความปลอดภัยในภาคคมนาคมและการจราจร มุ่งเน้นการปลูกจิตสำานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำาคัญในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์ในระยะยาว สร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ให้ประชาชนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 
นอกจากน้ัน ยังให้อาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมปฏิบัติกับตำารวจ 
เพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงการเข้าร่วมใน 
การระงับเหตุและกู้ภัยจากอุบัติภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที ่
สามารถดำาเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index)

ระดับความมั่นคงปลอดภัยของสังคม
(ภายใต้ Global Peace Index)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบสำาคัญในการบรรลุเป้าหมายตามการประเมิน
ของ International Police Science Association (IPSA) คือ ด้านกระบวนการ และด้านการบังคับใช้
กฎหมายและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ควรเพิ่มศักยภาพในการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงานราชการและพัฒนาสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน ปิดช่องโหว่ที่ 
จะเป็นการเอื้อต่อการประพฤติมิชอบต่าง ๆ ลดความเหล่ือมลำ้าและสร้างความเท่าเทียมในระบบยุติธรรม 
ตั้งแต่สิทธิของการฟ้องร้อง การขอประกันตัวการจับกุม และการถูกคุมขัง ทั้งนี้ ความท้าทายบางประการ อาทิ  
การปลูกฝ ังความรู ้สึกผิดชอบ จริยธรรม และศีลธรรมแก ่บุคคลซ่ึงเป ็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ  
และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายต่าง ๆ นั้น เป็นกระบวนการที่อาจต้องใช้เวลานาน 
รวมถึงโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ต้องใช้เวลาในการประมวลผล ไม่สามารถกระทำาได  ้
ในทันทีหรือระยะเวลาอันสั้น จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบ 
ฐานข ้อมูลระบบป้องกันและเพื่อแก ้ไขการก ่อเหตุอาชญากรรมได ้ทันต ่อสถานการณ์และตอบสนอง 
ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
อย่างเป็นระบบ การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันปราบอาชญากรรมในท้องถ่ินของตนเอง ควบคู ่กับการติดตาม ตรวจสอบ กำากับ ดูแล  
การดำาเนินงานในระดับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง การเร่งแก้ไขกฎหมายที่มีช่องโหว่และไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน มุ ่งเน้นการปลูกจิตสำานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซ่ึงเป็นพื้นฐานสำาคัญในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนเร่งสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ด้านความม่ันคง เพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีและเพ่ิมความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มากขึ้น

การรักษาความสงบภายในประเทศ

010101
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010102

การรักษาความสงบภายในประเทศ

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ทุนทางสังคม อาทิ ความเช่ือถือ ความไว้วางใจ การสื่อสารเผยแพร่ความรู้
และความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การสื่อสารเผยแพร่ความรู ้และความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องต่อหลักธรรมคำาสอนของศาสนาและสถาบัน
หลักของชาติ ผ่านทางกลไกต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข ้าใจที่ถูกต ้อง ตระหนักรู ้ ถึ ง 
ความสำาคัญ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นำามาซึ่ง
ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ 
พร้อมธำารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้ง
การให้ความสำาคัญกับกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
พระส งฆ ์  แนวทา งคุ ้ ม ค รอ งพระพุ ท ธศาสนา  
การพัฒนาการเผยแผ่หลักธรรมคำาสอน ส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส ่วนร ่วมและเห็นคุณประโยชน  ์
ของพุทธศาสนาท่ีมีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ 
และมีสถาบันศาสนาเป ็นท่ีเคารพยึดเหนี่ยวจิตใจ  
พร ้อมมีส ่ วนร ่วมในการสร ้างความมั่นคงให ้กับ 
ประเทศชาตบ้ิานเมอืง และช่วยเสรมิสร้างการอยูร่่วมกนั

ของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยก 
แตกต่าง ซึ่งจากการดำาเนินการที่ผ่านมาพบประเด็น
ความท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่สำาคัญ  
คือ การนำาสถาบันหลักและการบิดเบือนหลักคำาสอน
ทางศาสนามาก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ซึ่งปัจจัย
แห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่สามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย
ดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่กำาหนด จะมุ่งเน้นการเสริม
สร ้างความรู ้และความเข ้าใจที่ถูกต ้องเพื่อสร ้าง 
การตระหนักรู ้ ถึ งความสำ าคัญของสถาบันหลัก  
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการธำารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ โดยการปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชน และการยอมรับและเชื่อมั่นและเชื่อ ม่ัน 
ในสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้สถาบันหลักของชาติ 
มีความมั่นคงและเป ็นรากฐานที่มีความเข ้มแข็ง 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย  โดยพิจารณา 
การตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของสถาบันหลักของชาติ 
ความภาคภูมิใจในความเป ็นไทย ภายใต ้ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีการปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีถูกต้องตามหลักศาสนา 
และเผยแพร่หลักคำาสอนศาสนาอย่างถูกต้อง ซึ่งจาก
การเก็บข้อมูลจำานวนวัดในประเทศไทย ของสำานักงาน
สถิติแห่งชาติ ณ ปี 2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุด พบว่าร้อยละ
ของผู ้ นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยมี อัตรา 
ร้อยละ 93.5 ของประชากรท้ังหมด อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาจำานวนพระภิกษุ สามเณร และจำานวน
วัดในประเทศไทย เพิ่มเติมพบว่าวัดในประเทศไทยมี
จำานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซ่ึงสะท้อนให้จำานวนพระภิกษ ุ
และส าม เณรซึ่ ง เ ป ็ น ศ าสนทาย าทกลั บมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง เนื่องจากเหตุผล
หลายประการ อาทิ การขาดแคลนพระภิกษุบางพื้นที่
ห ่ า ง ไกล  คนรุ ่ น ใหม ่มี ความใกล ้ ชิดวั ดน ้ อยลง 
และนิ ยมบวชระยะสั้ นมาก ข้ึน  อย ่ า ง ไ รก็ ต าม 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเปรียบเทียบกับปี 2560 
พบว่าในปี 2561 มีจำานวนสามเณรลดลง 4,722 คน 
ในขณะที่จำานวนพระภิกษุเพิ่มข้ึน 13,210 คน จึงไม่ส่ง
ผลต ่อจำานวนพระภิกษุและสามเณรของประเทศ 
ในภาพรวมมากนัก

ร้อยละของผู้นับถือศาสนาในประเทศไทย ปี 2561

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2562 เพ่ือเสริมสร้าง 
ความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และแก้ไขปัญหาจากการนำาสถาบันหลักและการบิดเบือนหลักคำาสอน 
ทางศาสนามาก่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมซ่ึงเป็นอุปสรรคสำาคัญของการพัฒนาประเทศ 
ในทกุมติ ิอาท ิการพทิกัษ์รกัษา การถวายพระเกียรต ิและการเทิดทูนพระมหากษตัริย์ การขยายผลโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำาร ิและการส่งเสรมิการเรยีนรูศ้าสนพธิ ี ส่งเสรมิทศันคต ิ ค่านยิม แบบแผนความเชือ่ ด้านการเมอืง 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ ในสถานศกึษาท้ังภาครัฐและเอกชน และในหลักสตูรต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน เพือ่ให้ประชาชนมคีวามเข้าใจร่วมกนั เกดิความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และยดึมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำาพระราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัวสู ่การปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระเกียรติและเทิดทูน 

จ�านวน พระภิกษุ สามเณร และวัด ในประเทศไทย
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สถาบนัพระมหากษตัรย์ิอย่างต่อเนือ่ง จดัพิธต่ีาง ๆ ตามวนัสำาคญัทางศาสนา สนบัสนนุการดำาเนนิงานของทกุศาสนา
ในประเทศ เพือ่ให้ศาสนาเป็นศนูย์รวมจติใจของคนในชาต ิดำาเนนิการศาสนสมัพนัธ์ต่างประเทศ เพือ่ส่งเสรมิกิจการ
ด้านศาสนาให้มีบทบาทนำาในการธำารงไว้ซ่ึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตสำานึก ค่านิยมท่ีดีงาม รักษามรดก 
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางศาสนา 
เพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิงานและขบัเคล่ือนงานศาสนากบันานาอารยประเทศ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินงานบางกิจกรรมในการเสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติ ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประเทศ อาทิ การเสริมสร้างความรักและเทิดทูน 
ในสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ สร้างจติสำานกึและค่านยิมทีถ่กูต้องให้แก่เดก็และเยาวชน ได้ดำาเนนิการในพ้ืนทีก่ารศึกษา
ได ้ เพียงบางภาคเท ่านั้น ซึ่ งควรดำาเนินการให ้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่  เนื่องจากคนไทยควรตระหนักรู ้ 
ถึงความสำาคัญและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถาบันหลักของชาติ เพ่ือขัดเกลาและหล่อหลอมความจงรักภักดี
ตัง้แต่วยัเดก็อย่างต่อเนือ่ง สำาหรบัในด้านศาสนา การเผยแพร่แนวคดิวฒันธรรมเสรีมผีลทำาให้แนวคดิทางศาสนานัน้
ถูกลดบทบาทลงในสังคมอีกทั้งปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านศาสนาท่ียังมีปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงสร้าง
และกฎระเบยีบต่าง ๆ เก่ียวกบัพระสงฆ์ ซึง่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพด้านศาสนาและความศรัทธาของประชาชน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  หน่วยงานด้านความมั่นคง ควรให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความสำาคัญของสถาบันหลักของชาติผ่านกลไกและสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ควรม ี
หน่วยงานและข้อมูลกลางท่ีถูกต้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถาบันหลักที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และไม่ถูกบิดเบือน 
เพ่ือที่สามารถนำามาใช้เผยแพร่ในวงกว้าง ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกอาชีพ และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ควรขยายผล 
แนวพระราชดำารัสท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการพัฒนา เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังในการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ น้อมนำามา
ปฏิบตั ิรวมถงึจดักจิกรรมส่งเสรมิความเข้าใจในพระราชกรณยีกจิ อนัจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนในชาตอิย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และส่งเสริมการปฏิรูปกลไกที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสถาบันศาสนา เช่น การปรับปรุง
โครงสร้าง กฎ ระเบียบ และบังคับใช้ระเบียบที่เก่ียวข้องกับศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการเร่งส่งเสริมให้องค์กรด้านศาสนามีความใกล้ชิดกับสังคมและมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน เพื่อให้เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในประเทศให้ดำาเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
มองประโยชน์ของสงัคมส่วนรวม และเพือ่ลดปัญหาความขดัแย้งต่าง ๆ ท่ีเกดิข้ึนในสังคมปัจจุบนัให้บรรเทาลง 
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การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลสูงข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมินไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 70 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010103

020202010101

 การมีสถาบัน/วัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ี 
เ ข ้ มแ ข็ งและมีประสิทธิ ภาพ  ทั้ ง ระบบรั ฐสภา  
ระบบการตรวจสอบและถ ่วงดุลอำานาจอธิปไตย  
ระบบราชการ กระบวนการกำาหนดนโยบาย การยับยั้ง
การทุจริตประพฤติมิชอบ การมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการมีค่า
นิยมเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทางความคิด 
ชาติพันธุ ์  ศาสนา เป ็นองค ์ประกอบสำ าคัญใน 
การขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างให้การเมืองมีเสถียรภาพ
และมธีรรมาภบิาลสูงข้ึนได้ เป็นการส่งเสรมิประเทศชาติ 
มีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ประชาชนอยู่ใน
สั งคมที่ เข ้มแข็ ง  อยู ่ ดี  กินดี  และมีความสุข ข้ึน  
จากการดำาเนินการท่ีผ่านมาพบว่าประเด็นท้าทาย 
ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่สำาคัญ อาทิ การสร้าง
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติให้อยู่ร่วมกันได้
โ ด ย สั น ติ บ น ค ว า ม เ ห็ น ต ่ า ง ท า ง ค ว า ม คิ ด แ ล ะ 
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนา และการส่ง
เ สริ ม ให ้สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ ง /

พรรคการเมืองมีธรรมาภิบาลและความโปร ่ ง ใส  
ซึ่งป ัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่จะสามารถขับ
เคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่กำาหนด จะ
มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยว
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยใช้รูปแบบ
การสื่อสารที่เหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละช่วงวัย 
พรรคการเมือง นักการเมือง ความรู ้ ความสามารถ 
คุณธร รม  และจริ ย ธ ร รมมี ร ะบบการ เ ลื อ กตั้ ง 
ที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการมีความโปร ่งใส  
การตรวจสอบการบริหารจัดการ การทำางานของ
พรรคการเมืองมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเมือง มีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล อาทิ 
มี ช ่ อ งทางการ เข ้ ามามีส ่ วนร ่ วมของประชาชน 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเมือง มีกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเป ็นธรรม เหมาะสม และโปร ่ ง ใส  
มีการติดตามและมีประเมินผลการดำาเนินงานของ
พรรคการเมือง
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยประสิทธิผลของ
รัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ณ ปี 2562 
(ร้อยละ 65.87) ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง ลดลงจากปี 2559  
2560 และ 2561 (ร้อยละ 66.35 66.83  และ 66.83)  
จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด
ไว้ในปี 2565 (ไม่ตำา่กว่าร้อยละ 70) ดงันัน้ รัฐบาลควร
เร่งสร้างการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ เพ่ิมธรรมาภิบาลด้าน
การเมือง การกระจายโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ 
ของประเทศอย่างทั่วถึง ให้ประสบความสำาเร็จตามท่ีได้
วางนโยบายไว้ มีการควบคุมกฎหมายอย่างจริงจัง  
ตลอดจนยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ  
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทีม่คีวามแตกต่างในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือนำา
ไปสู ่การลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างการเมือง 
ทีม่เีสถยีรภาพมากขึน้

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป ้าหมาย ความแตกแยกท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน  
เกิดจากหลายสาเหตุ ท้ังสาเหตุท่ีสะสมมานาน อาทิ ความเหล่ือมลำ้าทางสังคม และเกิดขึ้นตามการเรียนรู้และ 
สภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมปัจจุบัน ความแตกแยกของความคิด และความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ที่ส่งผลให้มี 
ความขัดแย้งและการต่อต้านท่ียืดเยื้อ อีกทั้งแต่ละฝ่ายยังใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็น
เครือ่งมอื อาท ิแอปพลเิคชนัต่าง ๆ ในการโน้มน้าวและแย่งชงิมวลชน ส่งผลกระทบต่อความแตกแยกภายในประเทศ
ที่รวดเร็วและฝังรากลงลึกมากกว่าในอดีต นอกจากนั้น ปัญหาวิกฤตศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม การขัดผล
ประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การทุจริต คอรัปชั่น และการขาดจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง 
และประชาชนบางกลุ ่ม ซึ่งเป ็นสาเหตุหลายประการท่ีส ่งผลต่อความขัดแย้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน  
จึงยากจะระบุว ่าสาเหตุหลักของปัญหาสังคมคืออะไร และจะส่งผลให้ความไม่สงบในประเทศมีแนวโน้ม 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจนแก้ไขได้ยาก

การด�าเนินงานที่ผ่านมา การดำาเนินงานของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงและภาคีการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อน 
เป ้าหมายในช ่วงป ี  2563 ได ้ ให ้ความสำาคัญกับ 
การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสรมิ
ทัศนคติ ค่านิยม การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน ตั้งแต่ระดับหมู ่บ ้าน ตำาบล และชุมชน  
ก า รปลู ก ฝ ั ง จิ ต สำ า นึ ก รั ก ส ามั ค คี แ ล ะส ่ ง เ ส ริ ม 
ความปรองดองของคนในชาติ การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการจัดการแก ้ ไขป ัญหาความขัดแย ้ ง 
แบบบู รณาการภาย ใต ้ สั นติ วิ ธี  และการสร ้ า ง 
ความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกต่าง ๆ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง 1 
แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ  2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010103 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลสูงขึ้น  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมิน 4 
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 70  5 
การมีสถาบัน/วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบรัฐสภา ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล6 
อ านาจอธิปไตย ระบบราชการ กระบวนการก าหนดนโยบาย การยับยั้งการทุจริตประพฤติมิชอบ การมีสิทธิเสรีภาพใน7 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนการมีค่านิยมเคารพความแตกต่างหลากหลาย ทางความคิด ชาติพันธุ์ 8 
ศาสนา เป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลสูงขึ้นได้ 9 
เป็นการส่งเสริมประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ประชาชนอยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง อยู่ดี กินดี และมี10 
ความสุขขึ้น จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีส าคัญ อาทิ การสร้าง11 
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติให้อยู่ร่วมกันได้โดยสันติบนความเห็นต่างทางความคิดและความหลากหลาย 12 
ทางชาติพันธุ์และศาสนา และการส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง/พรรคการเมืองมีธรรมาภิบาลและ13 
ความโปร่งใส ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก าหนด  จะ14 
มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยใช้รูปแบบการสื่อสารที่15 
เหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละช่วงวัย พรรคการเมือง นักการเมือง ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม 16 
มีระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการมีความโปร่งใส การตรวจสอบการบริหารจัดการ การท างานของ17 
พรรคการเมืองมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเมือง มีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาล  อาทิ มีช่องทาง18 

การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเมือง มีกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นธรรม 19 
เหมาะสม และโปร่งใส มีการติดตามและมีประเมินผลการด าเนินงานของพรรคการเมือง 20 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผน21 
แม่บทย่อย โดยประสิทธิผลของรัฐบาล22 
จากการประเมินของธนาคารโลก  ณ  23 
ปี 2562 (ร้อยละ 65.87) ซึ่งอยู่ในระดับ24 
ปานกลาง ลดลงจากปี 2559 2560 และ 25 
2561 (ร้อยละ 66.35 66.83  และ 26 
66.83) จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ27 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 28 
(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70) ดังนั้น รัฐบาลควร29 
เร่งสร้างการเมืองที่มีเสถียรภาพ เพิ่ม 30 
ธรรมาภิบาลด้านการเมือง การกระจาย31 
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการของประเทศอย่างทั่วถึง ให้ประสบความส าเร็จตามที่ได้วางนโยบายไว้ มีการควบคุม32 
กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและรับฟัง33 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกต่างในหลาย ๆ ด้าน เพื่อน าไปสู่การลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างการเมือง34 
ที่มีเสถียรภาพมากข้ึน 35 

การด่าเนินงานที่ผ่านมา การด าเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย36 
ในช่วงปี 2563 ได้ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม 37 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน38 
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล และชุมชน การปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริม39 
ความปรองดองของคนในชาติ การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้40 
สันติวิธี และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกต่าง ๆ  41 
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำาคัญกับการยอมรับในวิถีทาง
ที่ถูกต้องของหลักประชาธิปไตย รับฟังความเห็นของ 
ทกุฝ่าย เพือ่หาทางออกและสร้างความเข้าใจอย่างจริงใจ 
ควบคู่กับการดำาเนินการพัฒนาสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ระบบราชการ ระบบการเมือง 
และวิถีแห่งประชาธิปไตยให้มากข้ึน เร่งกอบกู้ศรัทธา
ของกระบวนการยุติธรรมให้กลับคืนมา เพื่อให้เป็น
สถาบันท่ีเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง  
เร ่งสร ้างจิตสำานึกของความเป็นพลเมืองท่ีดีให้แก  ่
นักการเมืองและประชาชน โดยเฉพาะคนรุ ่นใหม่  
เปิดโอกาสแก่คนทุกกลุ่มในการมีส่วนร่วมในการเสนอ
นโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ นอกเหนือไป

จากการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง
เท่านั้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างกัน ส่งเสริมความ
สม ดุลระหว ่ า งอำ านาจรั ฐกั บอำ านาจประชาชน  
เร ่งกระจายความเท่าเทียมด้านต่าง ๆ ทั้งรายได้ 
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริการภาครัฐ ให้เข้าถึงคน
ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เพื่อลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมลำ้า 
และลดความแตกแยกทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความ
รู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ และควรเร่งหา
กลไกที่มีความน ่าเชื่อถือ สามารถบริหารจัดการ 
และลดความขัดแย้งของทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรมและ
สันติวิธี  ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายต ่าง ๆ  
ต้องปราศจากการแทรกแซงจากการเมือง โดยให้ความ
สำาคญัต่อการขบัเคลือ่นและนำานโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบตัิ
ให้เกดิผลเป็นรูปธรรมอย่างชดัเจนโดยเร็ว 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010201

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์  
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดับความสำาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการ 
การทำางาน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงเดิมที่มีอยู่ให้
หมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิด
ขึ้น อันจะส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผล 
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน สามารถดำาเนินการไปได้อย่างต่อ
เนื่องและราบรื่น ซ่ึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่จะ
สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์

ที่มา: ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)  สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กำาหนดจะมุง่เน้น กลไกการบรูณาการในระดบันโยบายและการปฏบัิต ิศนูย์ประสานงานและรบัแจ้งเหต ุการบูรณาการ 
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และขีดความสามารถในการแลกเปล่ียนข่าว ซึ่งจากการดำาเนินการท่ีผ่านมาพบประเด็น
ความท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่สำาคัญ คือ การบูรณาการด้านนโยบายและการปฏิบัติในภาพรวม 
ของทุกหน ่วยงาน ทุกพื้น ท่ี  และทุกมิติที่ เ ก่ียวข ้อง ให ้สามารถทำางานได ้อย ่างประสานสอดคล ้อง 
และเหมาะสมกับพื้นที่

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง 1 

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง3 
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน ดีขึ้น 5 
อย่างน้อยร้อยละ 50 6 

การแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 7 
แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการท างาน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงเดิมที่มีอยู่ให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกัน8 
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นไป9 
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและ10 
ราบรื่น ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก าหนดจะมุ่งเน้น 11 
กลไกการบูรณาการในระดับนโยบายและการปฏิบัติ ศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุ การบูรณาการฐานข้อมูล 12 
ด้านความมั่นคง และขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าว ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมาพบประเด็นความท้าทาย13 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การบูรณาการด้านนโยบายและการปฏิบัติในภาพรวมของทุกหน่วยงาน  14 
ทุกพื้นที่ และทุกมิติที่เก่ียวข้อง ให้สามารถท างานได้อย่างประสานสอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ 15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในภาพรวม การด าเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถ 16 
บูรณาการกันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านนโยบาย การปฏิบัติ และระบบฐานข้อมูล จากการพิจารณาระดับความส าเร็จของ17 
การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ด าเนินการตามแผนบูรณา 18 
การป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินสถานะหมู่บ้าน  ชุมชน 19 
ทั่วประเทศ พบว่าหมู่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ปี 2562 (24,245 แห่ง) ลดลงจากปี 2561 (24,270 แห่ง) 20 
จ านวน  25 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 0.10  21 
ส าหรับความมั่นคงทางไซเบอร์  จาก 22 
การจั ด เก็ บข้ อมู ล ของ ศู นย์ ป ระสาน 23 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ24 
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สถิติ25 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์  ในปี  2563 มี26 
จ านวน 1,969 ครั้ง ลดลงจากปี 2562 27 
และ ปี 2561 ที่มีจ านวน 2,470 ครั้ง และ 28 
2,520 ครั้ง ตามล าดับ  และมีแนวโน้ม29 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง เป็นผลมาจาก30 
หน่วยงานต่างๆ ได้ ใ ห้ความส าคัญกับ 31 
การตระหนักถึงความส าคัญการป้องกันภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์และเพิ่มการลงทุนในด้านการวางระบบป้องกัน32 
ภัยคุกคามไซเบอร์มากขึ้น  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  และผู้หลบหนีเข้าเมือง ได้ด าเนินการ33 
เสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายและบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายงาน34 
การค้ามนุษย์ประจ าปี 2563 ของสหรัฐอเมริกา (Trafficking in Persons Report :TIP Report 2020) ประเทศไทย35 
ถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยรัฐบาลไทยยังคงเพิ่มความพยายาม36 
อย่างส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท าผิดกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่าง37 
ต่อเนื่อง  38 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญต่อเนื่อง39 
จากปี 2562 อาทิ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่น40 
ขออนุญาตเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างการรับรู้และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 41 
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ที่มา:  ศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์ 
          ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต)  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์  

สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร ์

83

ความมั่นคง 01010201



สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ในภาพรวม การดำาเนนิ
การแก ้ ไขป ัญหาความมั่ นคงที่ มี อยู ่ ในป ั จ จุบัน  
ยังไม่สามารถบูรณาการกันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งใน 
ด ้านนโยบาย การปฏิ บัติ  และระบบฐานข ้อมูล  
จากการพิจารณาระดับความสำาเร็จของการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบัน ด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ได้ดำาเนินการตามแผนบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามและบำาบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิอย่างต่อเนือ่ง 
จากการประเมินสถานะหมู ่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ  
พบว่าหมู ่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ปี 2562 
(24,245 แห่ง) ลดลงจากปี 2561 (24,270 แห่ง) จำานวน  
25 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 0.10  สำาหรับความมั่นคง
ทางไซเบอร์ จากการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ประสาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร ์
 ในปี 2563 มีจำานวน 1,969 ครั้ง ลดลงจากปี 2562  
และ ปี 2561 ทีมี่จำานวน 2,470 ครัง้ และ 2,520 คร้ัง 
ตามลำ าดับ  และมีแนวโน ้มลดลงอย ่ างต ่อ เนื่ อง  
ซึ่งเป็นผลมาจากหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำาคัญ 
กับการตระหนักถึ งความสำ าคัญการป ้องกันภัย 
จากการคุกคามทางไซเบอร ์และเพิ่ มการลงทุน 
ในด้านการวางระบบป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์มากขึ้น 
ด ้ านการป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหาการค ้ามนุษย ์  
และผู ้หลบหนีเข ้าเมือง ได ้ดำาเนินการเสริมสร ้าง 
ความร่วมมือของเครือข่ายและบริหารจัดการแรงงาน
กลุ่มเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายงาน 
การค้ามนุษย์ประจำาป ี  2563 ของสหรัฐอเมริกา 
(Trafficking in Persons Report :TIP Report 2020) 
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยรัฐบาลไทย 
ยังคงเพิ่มความพยายามอย่างสำาคัญในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำาผิด
กฎหมายในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปี 2563 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่
สำาคัญต่อเนื่องจากปี 2562 อาทิ แก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยจัดทำา
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตเข้ามาทำางาน 
อย ่ างถูกต ้องตามกฎหมาย สร ้ างการรับรู ้ และ 
ความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
ท้ังในตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของหมู ่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน 
บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและพื้นที่
พักคอย สร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยยาเสพติด ท้ังในสถาบัน 
การศึกษา สถานประกอบการ และหมู ่บ้าน ชุมชน 
ดำาเนินการสกัดก้ันการนำาทรัพย์สินท่ีได้จากการกระทำา 
ความผิดมูลฐานยาเสพติดไปใช้ประโยชน์ พัฒนาการ
บรหิารจัดการด้านการบำาบดัฟ้ืนฟผูู้ตดิยาเสพตดิ เพือ่ให้
ผู ้ ท่ี เ ข ้ า รับการบำ าบัด  รักษา ฟ ื ้ น ฟูสมรรถภาพ  
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ จัดตั้ง
สำานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์แห่งชาติ มศีนูย์ประสานงานและแก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม (Anti - Fake News) เพือ่เป็นศนูย์รวบรวม 
จัดเก็บ และสร้างการรับรู ้เพื่อรู ้เท่าทันและรับมือกับ 
ข่าวปลอม สร้างเครอืข่ายบรูณาการความร่วมมอืภาครฐั 
เอกชน และประชาชน ในการระงบัการแพร่หลายข้อมลู
คอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว พัฒนาและ 
ใช้ส่ือ Social Network ในการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลอื
ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ พัฒนาการดำาเนินคด ี
ค้ามนุษย์โดยใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ดำาเนิน
ความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านการบริหารจัดการราย
กรณีการส่งกลับ คืนสู่สังคม และติดตามผู้เสียหายจาก
การค ้ามนุษย ์  สร ้ างแนวร ่วมและความร ่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนให้ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ของชาติ
ทา งทะ เล  รวมถึ งพัฒนาความร ่ วมมื อ ในด ้ าน 
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
กบันานาประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน 
ในมิติต่างๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อาทิ ปัญหาด้าน 
ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ท่ีเช่ือมโยงกับปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและความเหลือ่มลำา้ของสงัคมไทย การดำาเนนิงาน 
เพื่อลดปัญหาความมั่นคงเพียงมิติเดียว อาจไม่สามารถ
ส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของแผนย่อยได้อย่างแท้จรงิ 
นอกจากนั้น ปัญหาความมั่นคงมีความแตกต่างกัน 
ตามภูมิสังคมและพื้นที่ การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงบางประเด็น จึงไม่สามารถดำาเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยกิจกรรมหรือโครงการเดียว 
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศได้ แต่ต ้องคำานึงถึงบริบท 
ของพืน้ทีอ่ย่างรอบคอบและเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยบูรณาการการทำางานของ
หน่วยงานทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติ ไม่เฉพาะแต่
หน่วยงานด้านความมั่นคงเท่านั้น แต่ควรเป็นหน่วยงาน
ในทุกมิติและทุกภาคส่วน โดยคำานึงลักษณะและปัญหา

ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการดำาเนินงานในระยะต่อไป 
เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง ควรมีการพัฒนาเครือข่าย
องค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
มากขึ้น  เพื่ อ ให ้คนในพ้ืนที่  สามารถมีส ่ วนร ่วม 
ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับชุมชนที่ตรงกับ
สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้ นอกจากน้ัน ควรเร่งเสริม
สร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน 
ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
เ พ่ิมประ สิทธิภาพระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
และแม่นยำา ยกระดับมาตรการการบริหารจัดการ
เข ้ า -ออกระหว ่างประเทศบริเวณด ่านชายแดน  
และพัฒนาศักยภาพและเพิ่ มขี ดความสามารถ 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงาน
เดก็ เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาความมัน่คงทีม่อียู ่ ได้รบัการ
แก้ไข อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและพัฒนา
ประ เทศในทุ กด ้ าน  สามารถดำ า เนิ นการ ไปได  ้
อย่างต่อเนือ่งและบรรลุเป้าหมาย
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การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 

ปี 2562 ปี 2563

ได้แก่ (1) จำานวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี (2) สถิติจำานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี  
และ (3) ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเท่ียว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010202

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 การแก ้ ไขป ัญหาชายแดนภาคใต ้  ให ้ม ี
ความสงบสุข ร่มเย็น โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” มาเป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินงาน ไปสู่
การปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความสงบและสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย ์ สิ น  ประชาชนอยู ่ ร ่ วมกั นภาย ใต ้ สั ง คม 
พหุวัฒนธรรมที่ เข ้มแข็งและมีคุณภาพชี วิตท่ีดีขึ้น 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนและนานาประเทศ 
จนนำาไปสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
อย ่างยั่ งยืน ซึ่ งจากการดำา เนินการที่ผ ่ านมาพบ
ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ท่ีสำาคัญ คือ กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือการประสานให้กลุ่มผู้เห็นต่าง
จากรัฐที่มีอำานาจในการตัดสินใจเข้ามาพูดคุยเจรจา
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซ่ึงปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญ
ที่สามารถขับเคล่ือนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตาม
ที่กำาหนด จะมุ ่งเน้นการบูรณาการการทำางานของ 
ภาครัฐและภาคีเครือข่าย การแสวงหาทางออกจาก
คว ามขั ด แย ้ ง ด ้ ว ยแนวทา งสั นติ วิ ธี แ ผนรั กษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเพิ่มรายได้
และลดความเหลื่อมลำ้าผู ้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสใน
พื้นที่ จั งหวัดชายแดน และความร ่วมมือกับต ่าง
ประเทศด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในภาพรวมมีความสงบสุขมากขึ้น  
โดยในปี 2563 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไข
ป ัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้  ได ้รับการจัดสรร 
งบประมาณ ทัง้สิน้ 10,641 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 
(11,924 ล้านบาท) จำานวน 1,283 ล้านบาท หรอืร้อยละ 10.75  
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี) 
สำาหรับสถิติจำานวนเหตุรุนแรง/การสูญเสีย ในช่วง 
เดอืนตลุาคม 2562  - กนัยายน 2563 มจีำานวนรุนแรง/ 
สูญเสีย 54 เหตุการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562  
ในช ่วง เวลาเดียวกัน (128 เหตุการณ ์ )  พบว ่ า  
ลดลงร้อยละ 56.80 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว ้ 
(ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี)  ปริมาณการเข้า – ออกของ 
นักท่องเท่ียวในพ้ืนที่ จชต. จากรายงานสถานการณ์ 
การท่องเทีย่วในประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเทีย่ว 
และกีฬา พบว่า ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 ทำาให้ปริมาณนักท่องเที่ยวในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2563  
มจีำานวน 2,777,412 คน เมือ่เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั 
ของปี 2562 (7,220,213 คน) ลดลงมากกว่าร้อยละ 60  
ซึง่ตำา่กว่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ (เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี)  
สำาหรับมูลค ่าการลงทุนในพื้นท่ี จชต. จากข้อมูล 
ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
พบว่า ในช่วงเดอืน มกราคม - มถุินายน 2563 มมีลูค่า
การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด 7,660.8 

จ�านวนงบประมาณแก้ไขปัญหา จชต.

ที่มา: สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จ�านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า หรือร้อยละ 170.42  
ซ่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ (เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี)  
เ มื่ อ เ ที ยบกั บ ช ่ ว ง เ ว ล า เ ดี ย วกั น ขอ งป ี  2 5 62  
(2,832.9 ล้านบาท) 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปี 2563 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามดำาเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงที่สำาคัญต่อเนื่องจากปี 2562 โดยมี
ดำาเนินการเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งที่ 
ใช้ความรุนแรง และดำาเนินการตามแนวทางสันติวิธี 
กับทุกกลุ ่มเป ้าหมายที่ เกี่ยวข ้องอย ่างครอบคลุม  
รวม 3 คร้ัง (หลังเดือนกมุภาพันธ์ 2563 เกดิสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงชะลอกระบวนการ
หารือ) ควบคู่กับการดำาเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ 
การสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำาเนินงาน
ของภาครัฐ ด้วยการผลิตและเผยแพร่ส่ือในหลากหลาย
ประเภท การสร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการดำาเนนิงานของภาครัฐและส่งเสรมิเรือ่ง
ราวเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
และส่งเสริมศักยภาพพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขา
อาชพีต่าง ๆ แก่กลุม่เป้าหมายผูม้อีคตต่ิอรฐั การพฒันา
และวิ เคราะห ์ข ้อมูลนิติวิทยาศาสตร ์ เพื่อนำาไปสู  ่
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การติดตาม จับกุม และขยายผลคดีความมั่นคง 
การเพิม่ประสทิธภิาพการบูรณาการฐานข้อมลูความมัน่คง  
โดยการจัดระบบการบูรณาการฐานข้อมูล จชต. ทั้งใน
ระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติ การเสริมสร้าง 
ความร ่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ  
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผล
ประโยชน์ของชาติด ้านความมั่นคง และการรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำาเนินคดีต่อผู้
กระทำาความผดิตามกฎหมาย รวมถงึการสร้างชมุชนเข้ม
แข็งโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา 
ความปลอดภัยให้กับชุมชนของตัวเองเพื่อป้องกันเหตุ
รุนแรงอย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ี ซึ่งในการดำาเนินการ 
ดงักล่าวมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ในป ี  2563 มีการเพิ่ม ข้ึนของการลงทุนในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากปี 2562 อย่างมีนัยสำาคัญ 
แต่พบว่า จำานวนการลงทุนดังกล่าว มีสัดส่วนกระจุกตัว
อยู่ท่ีจังหวัดสงขลา คือ ร้อยละ 87.6 ของการลงทุน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท้ังหมด ในขณะท่ีจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ยังมีสัดส่วนการลงทุนตำ่า 
คือ ร ้อยละ 1.0  0.7 และ 10.7 ของการลงทุน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด ตามลำาดับ ดังนั้น  
การสร ้างบรรยากาศในการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

ในจังหวัดนราธิวาส ป ัตตานี  และยะลา รวมทั้ ง 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
ภายใต้ จึงเป็นความท้าทายที่ภาครัฐต้องดำาเนินการ 
อย่างต่อเนือ่ง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประชาชนในพ้ืนท่ีและผู้เห็นต่าง 
เพ่ือส่งเสริมการอยู ่ร ่วมกันโดยสันติและเคารพต่อ 
ความเห็นต่าง พร้อมทั้งเสริมสร ้างความเข้าใจใน
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงอย่างถูกต้องกับประชาชนในพ้ืนที่ 
สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจภาครัฐ และเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้
สอดคล้องกับประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะส่ือดิจิทัล
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับส่ือของประชาชน 
ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ  
ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกบัสถานการณ์จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุน 
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงควรให้ความรู้และ 
ความเข้าใจในเร่ืองความพร้อมของพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดน
ภาคใต้แก่นกัลงทุน สิทธปิระโยชน์ด้านการลงทุน รวมถงึ
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจของผู้ประกอบการ  
เพื่อเพ่ิมการกระจายการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อนัจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ เพ่ิมคณุภาพ
ชวีติ และลดความเหล่ือมลำา้ของคนในพ้ืนท่ี

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010301

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 80

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน
ด้านการข่าว ประชาคมข่าวกรอง และแผนเตรียม
พร ้ อมแห ่ งชาติ  ให ้ มี เ อกภาพสามารถติ ดตาม  
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม 
รวมทั้งภัยพิบัติต ่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้
ผลผลิตการประมวลการข ่าวเป ็นรากฐานส�าคัญ 
และน�าไปใช้ประโยชน์ในระดับยุทธศาสตร์จนถึงระดับ
ปฏิบัติการ จะส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพพร้อมเผชิญ
กับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามี
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ 
การส ่งเสริมให ้ทุกองคาพยพท่ีเกี่ยวข ้องกับระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินการตามแผนแม่บทย่อย 
การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลผลิตจากการ

ประมวลข่าวกรองที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีระบบ
การกระจายข่าวสารแก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงใน
ภาวะที่ไม่ปกติ และมีเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบั ติงานและมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงป ัจจัยแห ่ง 
ความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ดั ง กล ่ า ว ให ้ บ ร ร ลุ ไ ด ้ ต าม ท่ี ก� าหนดจะมุ ่ ง เ น ้ น 
การปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�างานอย่าง 
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ด ้ า น ก า ร ข ่ า ว 
และประชาคมข่าวกรอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และระบบข ่ าวกรอง ให ้ สามารถการ วิ เคราะห ์
สถานการณ์ แนวโน้ม และแจ้งเตือนป้องกันการเกิด
เหตุได้ทันต่อสถานการณ์ การพัฒนาและปรับปรุง
กลไกการบริหารจัดการ และการสร ้างเครือข ่าย 
ความร่วมมือด้านการข่าวกรองกับทุกภาคส่วน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง ซึง่ได้ดำาเนนิการตามพระราชบญัญตัข่ิาวกรอง
แห ่ งชาติ  พ .ศ .  2562  เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิ ภาพ 
และแก้ไขป ัญหาของหน่วยงานด้านการข ่าวและ
ประชาคมข่าวกรองต่อเนื่องมาจากปี 2562 อาทิ  
การเสริมสร้าง ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติการข่าวได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรการข่าว
กรองและการต่อต้านข่าวกรองได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือ การใช้เทคนิค  
และเทคโนโลยีต ่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภัยคุกคาม 
ความมั่นคงและเทคโนโลยี ท่ี เปลี่ ยนแปลงไปได  ้
อย่างครอบคลุมยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของ
ศนูย์ประสานข่าวกรองแห่งชาตทิัง้ส่วนกลางและภมูภิาค 
และการมีเครือข่ายประชาคมข่าวกรองที่มีศักยภาพ  
ยังช่วยสนับสนุนให้ได้ผลผลิตจากการประมวลข่าวกรอง
ที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีระบบการกระจายข่าวสาร 
แก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงในภาวะท่ีไม่ปกติ สำาหรับ
การดำาเนนิงานตามแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิในปี 2563 
หน่วยงานด้านความมั่นคงที่ เกี่ยวข ้องได ้ส ่งเสริม 

ให้ทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับระบบเตรียมพร้อมแห่ง
ชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำาเนินการ 
จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับชาติโดยกำาหนดประเด็นการฝึกให้พร้อมเผชิญกับ
ภยัคกุคามทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างต่อเนือ่งทกุปี นอกจาก
นี้ ยังได้บูรณาการการทำางานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ซ่ึงเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เป็นภัยคุกคาม 
ความมั่นคงของชาติ ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง 
ท่ีเกี่ยวข้อง จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ
จากนานาประเทศและถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 1 ของโลก 
(ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) จากการจัดอันดับดัชนี 
ที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 (Global COVID-19 Index: GCI)  
ซ่ึงประเทศไทยได้คะแนนดีที่สุดทั้งในมิติด้านการฟื้นตัว 
และด ้านความรุนแรงของการระบาด นอกจากนี้  
รายงานดัชนคีวามมัน่คงด้านสุขภาพโลก (2019 Global 
Health Security Index) ซึ่งวัดความพร้อมของ 

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010301 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพ3 
เพิ่มขึ้น และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 85 5 

การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานด้านการข่าว ประชาคมข่าวกรอง และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้มีเอกภาพ6 
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม รวมทั้งภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  7 
ให้ผลผลิตการประมวลการข่าวเป็นรากฐานส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ในระดับยุทธศาสตร์จนถึงระดับปฏิบัติการ  8 
จะส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 9 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การส่งเสริมให้ทุกองคาพยพ 10 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทรัพยากรหลักของประเทศในการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  11 
แผนแม่บทย่อย การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลผลิตจากการประมวลข่าวกรองที่ถูกต้อง  ทันเวลา และมีระบบ 12 
การกระจายข่าวสารแก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงในภาวะที่ไม่ปกติ และมีเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและ 13 
มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก าหนดจะ14 
มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าว15 
กรอง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข่าวกรองให้สามารถการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และแจ้งเตือน16 
ป้องกันการเกิดเหตุได้ทันต่อสถานการณ์ การพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายความ17 
ร่วมมือด้านการข่าวกรองกับทุกภาคส่วน 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 19 
โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของหน่วยงาน 20 
ด้ า น ก า ร ข่ า ว แ ล ะ ป ร ะช า ค ม ข่ า ว ก ร อ ง  ซึ่ ง 21 
ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ 22 
พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา23 
ของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง24 
ต่อเนื่องมาจากปี  2562 อาทิ  การเสริมสร้าง 25 
ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติการข่าว26 
ได้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้บุคลากรการข่าวกรองและ27 
การต่อต้านข่าวกรองได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 28 
ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องมือ การใช้เทคนิค และ29 
เทคโนโลยีต่ า ง  ๆ  ที่ สอดคล้องกับภัยคุกคาม 30 
ความมั่นคงและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปได้ 31 
อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และ 32 
การมีเครือข่ายประชาคมข่าวกรองที่มีศักยภาพ ยังช่วยสนับสนุนให้ได้ผลผลิตจากการประมวลข่าวกรองที่ถูกต้อง ทันเวลา 33 
และมีระบบการกระจายข่าวสารแก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงในภาวะที่ไม่ปกติ  34 

010301 
เหลือง 

62 สีเหลือง 63 สีเหลือง 
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แต่ละประเทศในการรับมือกับโรคระบาดในด้าน 
ความสามารถในการป้องกันโรคระบาดและความ
สามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด 
ได ้ จัดให ้ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับที่  6 ของโลก  
และอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และเป็น 1 ใน 13 
ประเทศท่ีมีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดได้
มากที่สุด ศักยภาพด้านการสาธารณสุขของไทยจึงเป็น
จุดแข็งของประเทศ นำามาซึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ครบวงจรเพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถของประเทศรองรับการเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยนืในระยะยาว ตามแผนแม่บทเฉพาะกจิภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
พ.ศ. 2564-2565 จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ทีก่ำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเร็จ

ที่มา: www.ghsindex.org

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2563 ประเทศไทยได้เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานด้านการข่าว 
และประชาคมข่าวกรองโดยนำาปัจจยัแห่งความสำาเรจ็ทีส่ำาคญัทีจ่ะสามารถขบัเคลือ่นเป้าหมายให้บรรลุได้ตามทีก่ำาหนด
มาพิจารณาดำาเนินการ พร้อมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีพบจากการดำาเนินการในปี 2562 อาทิ การพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามหลักการข่าวกรองและสอดคล้องกับภัยคุกคามความมั่นคงและเทคโนโลย ี
ทีเ่ปลีย่นแปลง ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่นชดุปฏบิติัการสืบสวนสอบสวนเพ่ือวเิคราะห์ข้อมลูอาชญากรรมข้ามชาติ
และให้คำาปรึกษาแนะนำาเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลและข่าวกรองอย่าง 
ทันสมัยและปฏิบัติได้จริงการพัฒนาฐานข้อมูลการข่าวเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมท่ีมีผลต่อความมั่นคง การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว สร้างเครือข่ายและประชาคมข่าวกรอง 
กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนากลไกการติดตามเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย
คุกคามทุกรปูแบบ สำาหรบัการดำาเนนิการตามแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ประสานการปฏบัิติ
และบรูณาการการดำาเนนิการตามแผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2564 กฎหมาย ประกาศ และแนวทาง
ปฏบิตัด้ิานสาธารณสขุทีเ่กีย่วข้อง ผนกึกำาลงัและทรพัยากรในการจดัการและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการทุกภาคส่วนท้ังภายในและภายนอกประเทศ และการฝึกซ้อมเพ่ือพร้อมรองรับ 
ภยัคกุคามต่อความมัน่คงและภยัพบิติัต่าง ๆ  เพือ่ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจข้ันตอนการปฏบิตัอิย่างแท้จรงิ สามารถสนบัสนนุ
การบริหารจัดการและมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างมีเอกภาพตั้งแต่ระดับ 
ท้องถิน่จนถงึระดบัชาต ิอาทิ การพฒันาศกัยภาพชมุชนให้มศีกัยภาพในการบรหิารจดัการภยัพบัิตใินชมุชนของตนเอง  
การฝึกซ้อมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัในอาคารสูง การฝึกการบริหารวกิฤตการณ์ระดับชาติด้านการบริหารจดัการ
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สา ธ า รณภั ย จ ากป ัญหาหมอกควั น และ ไฟป ่ า 
การฝึกประเดน็การรกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
และการต่อต้านการก่อการร้าย และการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 
การบรหิารจดัการภยัจากนวิเคลียร์และรงัสี

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภายใต้สถานการณ์ด้านความม่ันคงของโลกในปัจจุบัน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย ่างรวดเร็ว  
มีการนำาเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม 
ส ่ งผล ให ้ ภั ย คุกคามความมั่ นคงขยายขอบเขต 
กว้างขวาง หลากหลาย เชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงของชาติและประชาชนมากขึ้น 
อาทิ การนำาเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการผลิตเชื้อโรคชนิดร้ายแรงเพ่ือใช้เป็นอาวุธชีวภาพ การนำาเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ไปใช้ในการสงคราม และการนำาเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการทำาปฏิบัติการข่าวสารที่มุ ่งสร้าง 
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย หน่วยงานด้านการข่าว 
ควรให้ความสำาคัญต่อการข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  
Foresight) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาควิชาการและนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ท้ั ง ในประ เด็ นความมั่ นค งและการพัฒนาควบคู ่ กั น ไปตามนิ ย ามของความมั่ นค งแบบองค ์ ร วม 
ที่ความมั่นคงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในทุกมิติ การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานและบุคลากร  
การสร้างความตระหนักรู ้ ความเข้าใจ และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง
ประชาคมข่าวกรองมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับ
ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติและสามารถสนับสนุน 
การบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติที่ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีเอกภาพ

การฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์อ�านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ประจ�าปี 2563 โดยผนวกการฝึกเข้าร่วมในการฝึกการ

บริหารวิกฤตกาณ์ระดับชาติ ประจ�าปี 2563 (C-MEX 20)

ที่มา: สำานักข่าวความมั่นคง

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010302

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง มีความพร้อมสูงข้ึน 
ที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 80 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและ
หน ่ วย ง านด ้ านความมั่ นค ง  ให ้ มี บุ คลากรที่ มี 
ความเชี่ยวชาญ มีระบบบริหารจัดการ และแผนผนึก
กำาลังทรัพยากรในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคาม
และภัยพิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมศักยภาพให้
ประเทศไทยพร ้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต ่อ 
ความมั่นคงของชาติได้ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับ
ความรุนแรง เอื้ออำานวยให้เกิดบรรยากาศความมั่นคง
ปลอดภัยขึ้นภายในประเทศ ทำาให้สังคมมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนอยู ่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน โดยจาก 
การดำาเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีประเด็นท้าทายท่ีส่งผล
ต่อการบรรลเุป้าหมาย อาท ิสถานการณ์ด้านความมัน่คง
ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ท่ีหลากหลายมิติและเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

รุนแรง และฉับพลัน ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
ที่สำาคัญท่ีจะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้
บรรลุ ได ้ตามที่กำ าหนดจะมุ ่ ง เน ้นการเสริมสร ้าง 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทุกภาคส่วนทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ การพัฒนาและผนึกกำาลัง
ทรัพยากรในการป้องกันประเทศ และการพัฒนา 
ขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน ์
ของชาติ  อาทิ  การพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร  ์
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการ
ทางไซเบอร์เพ่ือความมัน่คงและเทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพจิารณาจากระดับ
ความพร้อมของกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ในปี 2563 ซึง่ได้พฒันาศกัยภาพของกองทพัในด้านต่าง ๆ  
ให้มีความพร้อมเมื่อมีความจำาเป็นต้องทำาสงครามตาม
แบบที่ ใ ช ้ กำ า ลั ง รบ  ซึ่ ง ส อดคล ้ อ ง และ เป ็ น ไป 
ในทิศทางเดียวกับนานาประเทศ ส่งผลให้การจัดอันดับ
ความแข็งแกร่งด้านการทหารของ Global Firepower 
ซึง่ประเทศไทยถกูจดัอยู่ในอนัดบัท่ี 27 อนัดบัที ่26 และ
อันดับที่ 23 ดีขึ้นตามลำาดับตั้งแต่ปี 2561 - 2563 
นอกจากนี้ ในปี 2563 ท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ซึ่งเป็นภัย
คุกคามความมั่นคงของประเทศ กองทัพและหน่วยงาน

ด้านความม่ันคง สามารถระดมสรรพกำาลงั ผนกึกำาลงัและทรพัยากรจากทกุภาคส่วนได้อย่างรวดเรว็ทนัต่อสถานการณ์ 
ในการให้ความช่วยเหลือและร่วมปฏิบัติการสนับสนุนให้การบริหารวิกฤตการณ์ของประเทศในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นการใช้กำาลังของกองทัพในยามสงบมาพัฒนา 
และช่วยเหลอืประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมีความเป็นไปได้ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเรจ็

การพัฒนาดาวเทียมตรวจการณ์จากห้วงอวกาศ

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/article/619018

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ในปี 2563 กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความม่ันคง ได้ดำาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม  
การเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ โดยได้ดำาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ด้านความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยให้ 
ความสำาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชน การพัฒนากิจการอวกาศ 
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวกรองทหาร การพัฒนา
ระบบกำาลั งสำ ารองและระบบการระดมสรรพกำ าลั ง  
และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการป้องกันประเทศ
และอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ พร้อมกนันี ้ ได้ดำาเนนิการ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. 2562 ในการรักษาความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร ์  ที่ เป ็นไปอย ่างสอดคล ้อง 
กับนโยบายแผน และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กีย่วข้องด้วย

ที่มา: Global Firepower

การจัดอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหาร ปี2563
(Military Strength Ranking 2020)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง ซึ่งอาจต้องประเมินประสิทธิภาพของ
ยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ หากมี
ความจำาเป็นต้องจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิม
ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
ต ้องดำ า เนินการด ้ วยความรอบคอบ เหมาะสม  
ตามความจำาเป็น และสอดคล้องกับความพร้อมและ
สถานะของประเทศ ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็น
และสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงความสำาคัญ 
และคว ามจำ า เ ป ็ น เ ร ่ ง ด ่ ว น ในก า รดำ า เ นิ น ก า ร  
เพื่อให้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีศักยภาพ
พร้อมเผชิญภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงของชาต ิการพฒันาประเทศ และประชาชน
โดยตรงต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย 
ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต  
อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการใช ้งาน
ดาวเทียมส่ือสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง 
และการสั ง เกตการณ ์ทางอวกาศ ซึ่ งนอกจาก 
จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจด ้ านความมั่ นคงแล ้ ว  ยั ง เป ็นการสร ้ า ง 
คว าม เ ชื่ อ มั่ น ร ว มทั้ ง เ ป ็ น ก า รป ้ อ ง กั น  แ ก ้ ไ ข  
หรือลดเง่ือนไขของปัญหาด้านความมั่นคงที่อาจมีผล 
ต่อเนื่องต่อกระบวนการพัฒนาประเทศให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนนโยบาย
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต อาทิ  
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ การวิจัย  
และนวตักรรมด้านอวกาศและภมูสิารสนเทศ รวมถงึการ
ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ป ้องกันประเทศเพื่ อ เน ้นการสร ้ างองค ์ความรู  ้
จากเทคโนโลยีจากต่างประเทศและการให้ความสำาคัญ 
กบัการพ่ึงพาตนเอง
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การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน

ปี 2562 ปี 2563

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจและประเทศท่ี
มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 - 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010401

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีในด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอำานาจและประเทศ 
ทีมี่ความสำาคญัทางยทุธศาสตร์ เป็นกลไกสำาคญัทีท่ำาให้ประเทศไทยมคีวามมัน่คงและสามารถรับมอืกบัความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบ จากการดำาเนินการในปี 2562 พบความท้าทายสำาคัญในการตัดสินใจท่ีจะดำาเนินการ 
ปรับปรุง หรือทบทวนกรอบความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อกำาหนดกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงที่สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนความท้าทายในการประเมิน 
ความสำาเร็จของการดำาเนินนโยบายด้านความมั่นคงผ่านช่องทางการทูตท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ การเจรจาทางการทูต 
การทูตเชิงมนุษยธรรม หรือการทูตเชิงพัฒนา โดยมีการขับเคล่ือนในระยะต่อไปท่ีหน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้
ความสำาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างความพร้อมของการต่างประเทศของไทย ท้ังด้านกลไกการทำางาน เคร่ืองมือ 
ในการวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์สถานการณ์ระหว่างประเทศ ช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
และความร่วมมือด้านความมั่นคง แนวทางการตกลงร่วมกันผ่านการประชุม การหารือ พันธกรณีระหว่างประเทศ 
กฎหมาย ระเบียบ และบันทึกความตกลงระหว่างประเทศ รวมไปถึงความพร้อมของหน่วยงานทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกในการนำาข้อตกลงระหว่างประเทศไปปฏบิติั
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาจาก
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจและประเทศท่ีมีความ
สำาคัญทางยุทธศาสตร ์ดี ข้ึนจากเดิม ในป ี  2563 
ประเทศไทยยังคงให ้ความสำาคัญในการส ่ง เสริม 
ความสัมพันธ ์  ที่ ไ ว ้ เนื้ อ เชื่ อ ใจระหว ่ างกัน  และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่อาศัยกลไกพหุภาค ี
ทีเ่กีย่วข้อง กบัอาเซยีนและประเทศอืน่ ๆ  ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือท่ีไทยเป็นสมาชิก ท้ังในระดับนโยบาย 
และระดับปฏิ บัติการอย ่างต ่อเนื่องจากป ี  2562  
และมีความก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ โดยสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถของไทยให้รับมือกับความท้าทายและภัย
คุกคามจากภายนอกได้ดีขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ภัย
ความมั่นคงที่ซับซ้อน และต้องพึ่งพากรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศมากข้ึน นอกจากนี้ ยังสามารถดำาเนิน
ความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอำานาจและประเทศท่ีมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ปรับแนวทางการดำาเนินงานความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศภายหลงัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยใช้ความร่วมมอืทางการแพทย์และสาธารณสขุในการรกัษา
และป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในการส่งเสริมให้เกดิความเชือ่ใจและความร่วมมอืในทกุระดับผ่านการ
ทตูเชงิมนษุยธรรม ควบคูก่บัการประชมุทีส่ำาคญัท่ีไทยเป็นเจ้าภาพ มบีทบาทสำาคญั และเข้าร่วมการประชมุตามกรอบ
ความร่วมมอืต่าง ๆ ส่งผลให้การรกัษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศของไทยกบัประเทศมหาอำานาจและ
ประเทศท่ีมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์เป็นไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น มีความมั่นคง และสามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทกุรปูแบบสงูขึน้ จงึคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเรจ็ 

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2563 รัฐบาลไทยได้
ดำาเนนิความสมัพนัธ์และความร่วมมอืด้านความม่ันคงใน
ทุก มิติ กั บประ เทศมหาอำ านาจและประ เทศ ท่ี มี 
ความสำาคัญทางยุทธศาสตร ์ เ พ่ิมข้ึนจากป ี 2562  
อย่างสมัฤทธิผ์ล ทัง้การให้ความสำาคญักบัการเสรมิสร้าง
และรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
อาทิ การกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจ
อย่างสมดุลและมีพลวัต เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 
ด ้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง เ ฉ พ า ะ ด ้ า น แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า 

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
แก่รัฐบาล สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
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ผลประโยชน์ของชาติ อาทิ การหารือราชการระหว่าง
นายกรัฐมนตรี และระหว่างมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
พร้อมยนืยนัความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือเชงิยทุธศาสตร์ 
อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 กับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และการจัดทำาบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การสนับสนุนด้านการส่งกำาลังบำารุงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย 
การกระชับความสัมพันธ ์ผ ่านการเยือนประเทศ
ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ นอกภูมภิาคเพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์
ของไทยในมิติต่าง ๆ อาทิ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม ่นำ้ า โขง  ประ เทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง  
และภูมิภาคยุโรป รวมทั้งการดำาเนินความร่วมมือ
ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ ผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรม อาทิ  
การประชมุคณะทำางานร่วมไทย–เมยีนมา ในการเตรยีมการ
ส ่ งผู ้ หนีภั ยการสู ้ รบจาก เมี ยนมากลับประ เทศ  
การประชุมคณะทำางานร่วมระดับเทคนิคไทย–เมียนมา 
ในประเด็นผู ้หนีภัยการสู ้รบจากเมียนมา การให  ้
ความช่วยเหลือเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
สำาหรับประเทศในภูมิภาคในระดับทวิภาคี  อาทิ  
การมอบอุปกรณ ์ทางการแพทย ์แก ่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือกับกัมพูชา และเวียดนาม เพื่อร่วมมือ
แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมทั้ง 
การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างรฐัต่อรฐั เอกชน 
ต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชน ผ่านความร่วม
มือในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต ้านโรคโควิด-19  
การช ่ วย เหลือประชาชนเดินทางกลับประ เทศ  
การระดมทุน สิ่ งของบริจาค และการให ้กำาลังใจ 

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบันทึกภาพและวีดีทัศน์ 
เพือ่ให้กำาลงัใจแก่ชาวจีนผ่านคำาขวัญ “ประเทศจีน สู้ๆ 
อู ่ ฮั่ นสู ้ ๆ”  ตลอดจนการเสริมสร ้างความมั่นคง 
ทางสุขภาพของประเทศในภูมิภาคผ่านกลไกระดับ
พหภุาค ีอาทิ การเผยแพร่เอกสารเกีย่วกบัประสบการณ์
ของไทยในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  
และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประเทศเพื่อน
บ้านภายใต้แผนงานความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้า
โขง นอกจากนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงยังได้ดำาเนิน
กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การเสริมสร้าง 
ความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมส ่งเสริม 
ความเข้าใจทั้งในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับ
ประเด็นจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การเส ริมสร ้ างความสัมพันธ ์และความร ่ วมมือ 
ด ้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำานาจ 
และประเทศที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ ให้เป็นไป
อย่างสมดุลภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอ่อนไหว
และซับซ ้อนยิ่ งขึ้นภายหลังการแพร ่ระบาดของ 
โรคโควดิ-19 ถอืเป็นความท้าทายทีส่่งผลต่อการกำาหนด
ท่าทีของประเทศไทยท่ีต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวังย่ิงข้ึนโดยต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
และผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำาคญั นอกจากนี ้จากการ
ดำาเนินงานในปี 2562 พบว่าประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมาย คอื การขาดเคร่ืองมอืในการประเมนิ
ความสำาเร็จของการดำาเนินนโยบายด้านความมั่นคง 
ผ่านช่องทางการทูต อาทิ ตัวชีว้ดั และวิธกีารประเมนิผล 
ที่วัดผลความสำาเร็จได้จริง ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควร
ได้รับการดำาเนนิการในปี 2564 ด้วย
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ 
ของบุคลากรให้สามารถบูรณาการ การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็น 
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ตลอดจนให้ประเทศไทย
มี ขี ด คว ามสามารถพร ้ อมรั บมื อกั บคว ามท ้ าท ายจากภายนอก ได ้ ทุ ก รู ปแบบ  และควรดำ า เ นิ น 
ความร่วมมือกับประเทศมหาอำานาจและประเทศท่ีมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ อาทิ ประเทศสมาชิก 
ในองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic Cooperation: OIC) ด้วยความรอบคอบ  
อย่างสมดุล พร้อมท้ังส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
การส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมรักษาสันติภาพ 
ของสหประชาชาติ  และการดำ า เนินการตามกรอบความร ่ วมมือด ้ านความมั่ นคงในระดับภูมิภาค 
และนานาชาติ ควบคู ่กับการดำาเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือป้องกันปัญหา 
และข้อพิพาทอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนของเขตแดนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ ควรเร่งกำาหนดแนวทาง 
การประเมินผล และตัวชี้วัดเพื่อวัดผลความสำาเร็จของการดำาเนินนโยบายด้านความมั่นคงผ่านช่องทาง 
การทูตอีกด้วย
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การบูรณาการความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย  
รวมท้ังเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 

ปี 2562 ปี 2563

ระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
อาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 – 10 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010402

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 การมีบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน นานาชาติ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ 
จากนานาประเทศ และมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนให้มี  
ความเป็นปึกแผ่น สามารถพัฒนาเป็นขั้วอำานาจสำาคัญในภูมิภาคที่สามารถถ่วงดุลอำานาจประเทศมหาอำานาจได้ 
ประเทศไทยจึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนินบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ในการกำาหนดทิศทางและเสริมสร้าง
เสถียรภาพในกรอบทางการทูตทุกระดับ ภายใต้ความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริม 
ความมั่นคงแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ 
จำาเป็นต้องมคีวามเข้าใจต่อความมัน่คงรปูแบบใหม่ทีม่คีวามซับซ้อนและเชือ่มโยงในหลากหลายมติิ อาทิ ด้านสุขภาพ
จากการระบาดของโควิด-19 การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่เชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ 
และการใช้ทรัพยากรทางทะเล และความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งมีความท้าทาย
สำาคัญในการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่อาจส่งผลต่อการผลักดันข้อริเริ่ม 
หรอืกรอบความร่วมมอืร่วมกนั โดยมปัีจจยัแห่งความสำาเร็จท่ีสำาคัญท่ีจะสามารถขับเคล่ือนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุ
ได้ตามที่กำาหนด จะมุ่งเน้นการดำาเนินการภายในประเทศเพ่ือให้สถานการณ์การเมืองมีเสถียรภาพ การเสริมสร้าง
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ความร่วมมอืระหว่างประเทศ การสร้างความไว้วางใจ การสร้างความสัมพันธ์เชงิบวกกับต่างประเทศเพ่ือเพิม่บทบาท
ของไทยในภูมิภาค ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง อาทิ  
การกำาหนดมาตรการที่เหมาะสม การเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของของบุคลากร และการพัฒนาระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับความสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดทิศทาง 
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยในปี 2563 ประเทศไทยยังคงให้ความสำาคัญกับความเป็น 
ปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยได้เสนอทิศทางขับเคลื่อนกลไกของอาเซียนในการประชุมสุดยอด
อาเซยีน ครัง้ที ่37 ทีเ่น้นยำา้ถงึความเข้มแขง็และเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของอาเซยีนในการรบัมอืกบัการแพร่ระบาด 
และผลกระทบจากโรคโควดิ-19 พร้อมทัง้แสดงบทบาทนำาในการสนบัสนนุคลงัสำารองอปุกรณ์ทางการแพทย์อาเซยีน
สำาหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การให้ความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำาเป็น  
และพร ้อมที่จะเป ็นที่ตั้ งของศูนย ์อาเซียนด ้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ นอกจากนี้  
ยังได ้ส ่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียโดยส่งเสริมความร ่วมมือด้านความมั่นคงและข่าวกรองกับ 
ประเทศเพือ่นบ้าน การป้องกนัการแพร่ขยายของแนวคดิสุดโต่งท่ีนยิมความรุนแรงในเชงิรุก การผลักดันความร่วมมอื
เพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ การสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลเชื่อมโยงการค้า 
และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่จะส่งผลให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาค จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ทีก่ำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเรจ็
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ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ี 36 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 26 มิ.ย. 2563

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ความท้าทายที่สำาคัญที่ส ่งผลต่อบทบาทไทยในการ
กำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เ อ เ ชี ย  อ า ทิ  ก า ร กำ า ห น ด ท ่ า ที ข อ ง อ า เ ซี ย น 
ภายใต ้ความขัดแย ้ งระหว ่างสหรัฐอเมริกาและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงจะต้องร่วมมือกันต้านและ
ผนึกกำาลังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้เลือกข้าง  
การดำาเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่าง
สมดุล และการกำาหนดท ่าทีต ่อการแก ้ไขป ัญหา 
การโยกย ้ายถิ่นฐานแบบไม ่ปกติ ซึ่ งมีความเสี่ยง 
ที่ จ ะ ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง แ ล ะ ก ร ะ ท บ ต ่ อ 
ความสัมพันธ ์ ระหว ่ างประเทศไทยกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับความมั่นคงของภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบทบาทนำา 
ในการกำาหนดทิศทางและเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย และการขับเคล่ือนกลไกของอาเซียนใน 
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด ผลกระทบ และการฟื ้นฟูเศรษฐกิจ 
จากโควิด-19 โดยสนับสนุนให้อาเซียนเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทางบก ทางนำ้า และทางอากาศ โดยพร้อม
สนับสนุนคลังสำารองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนสำาหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จำาเป็น และพร้อมเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ 
นอกจากนี้  ยังได ้แสดงถึงความเป็นประเทศแนวหน้าในการร ่วมดำาเนินการแก้ไขปัญหาเชิงสร ้างสรรค  ์
กับนานาชาติ โดยเน้นยำ้าในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ 10 ว่า EAS 
ควรแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจทางยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย
และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศ
มหาอำานาจและประเทศท่ีมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร ์นอกภูมิภาคอาเซียน อาทิ ญี่ปุ ่น จีน อินเดีย  
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและข่าวกรองกับประเทศ
เพื่อนบ้านการป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในเชิงรุก โดยส่งเสริมบทบาทเยาวชน 
สตรี และการมีส่วนร่วมในการรับมือกับแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในภูมิภาค ส่งเสริมการต่อต้าน 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมระดับอนุภูมิภาค
ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (The Sub-Regional Meeting on Counter - Terrorism) ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้าย ตามนโยบายการกระชับ 
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ และการสร้างเสริมความมั่นคง
ปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค 
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ควรให้ความสำาคัญต่อการ
เสริมสร้างและธำารงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
กำาหนดท่าทีให้ไทยเพื่อแสดงบทบาทนำาในการชี้ประเด็นปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ และการบูรณาการ 
การทำางานระหว่างหน่วยงานของรัฐด้านความมั่นคง ด้านการต่างประเทศ และด้านการพัฒนา เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาประเด็นปัญหาอย่างรอบด้านท่ีครอบคลุมทุกสาขา และจัดลำาดับประเด็นความมั่นคงที่ประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคเห็นว่ามีความสำาคัญ อาทิ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามทางไซเบอร์  
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพ ภัยพิบัติ แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงทั้งภายในประเทศ 
และในภูมิภาคอาเซียน การแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
ทางทะเลในภูมิภาค และการดำาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบท 
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ระดับ 
ความสำาเร็จของบทบาทไทยในการกำาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียมีความชัดเจน 
และดีข้ึนตามลำาดับ
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การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ปี 2562 ปี 2563

ระดับประสิทธิภาพการดำาเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 010501

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 การส่งเสริมให้หน่วยงานหลักด้านความมั่นคงมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติ  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
เป็นการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมเพื่อให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคง 
เอ้ืออำานวยต่อการพัฒนาและบริหารประเทศในมิติอื่นได้อย่างราบรื่น ซึ่งจากการดำาเนินการที่ผ ่านมาพบ 
ประเดน็ความท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายท่ีสำาคญั ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมลูท่ีมีความละเอยีดอ่อนของ
ประเดน็และการเปิดเผยข้อมลูทีม่ชีัน้ความลบัหรอืข้อมลูเชงิเทคนคิท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลา
ในการหารือ พิจารณา และกำาหนดส่วนงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละระดับชั้นความลับให้เป็นไป 
อย่างเหมาะสม และการขาดแนวทางการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่ออำานวยการดำาเนินงานด้านความมั่นคง
เฉพาะด้านที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่กำาหนดจะมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านความมั่นคง การใช้เทคโนโลย ี
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลและระบบฐานข้อมูลท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลด้าน 
ความมั่นคงโดยเฉพาะการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอย่างเชื่อมโยงซึ่งเป็นการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู ้ 
และความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน อำานาจ และหน้าท่ี เพ่ือป้องกันการทับซ้อน 
พร้อมทัง้ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัทกุภาคส่วนและสร้างเครือข่ายความมัน่คงกบัภาคประชาสังคม
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับประสิทธิภาพการดำาเนินงานของหน่วยงานด้าน 
การจัดการความมั่นคง ในปี 2563 ท่ีได้ดำาเนินการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
ต ่ อ เ นื่ อ ง ม าจ ากป ี  2 562  ซึ่ ง ไ ด ้ กำ า หนดแนวทา งและกล ไก ในกา รขั บ เ คลื่ อ นยุ ท ธศ าสตร ์ ช าติ  
ด้านความมั่นคง ระบบบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม และข้อมูลด ้านความมั่นคง ให ้เป ็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกำาหนดแนวทางเพ่ือประเมินระดับความสำาเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ฐานข้อมูล ระบบข้อมูล และกลไกแลกเปล่ียนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคง การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบาย/แผน และแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง และอำานวยการขับเคลื่อนแผนระดับ 3 ให้ตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ โดยมีการ
กำากับ ติดตาม รายงานผล และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในงานด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงคาดว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในปี 2565 ได้สำาเร็จ 

แนวคิดการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ที่มา: สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ในปี 2563 หน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องได้ดำาเนินการเพื่อพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการความมั่นคงและแก้ไขปัญหา
ท่ีพบจากการดำาเนินการในปี 2562 โดยดำาเนินการตาม
แผนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกลไกอำานวยการ 
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้าน
ความมั่นคง รองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านและ 
การบริหารประเทศในทุกมิติ ให ้ เป ็น ไปอย ่ างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน
ด ้านความม่ันคง ด ้านเศรษฐกิจ และด ้านอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติได้อย่างย่ังยืน 
ดำาเนินการตามแผนการบูรณาการกลไกบริหารจัดการ
ความมั่นคง อาทิ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
รองรับการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน และอัตรา
กำาลังของหน ่วยงาน การเสริมสร ้างความพร ้อม 
และยกระดับกลไกของหน่วยงาน การบูรณาการ 
คว าม ร ่ ว มมื อ และก า รปฏิ บั ติ กั บทุ กภ าคส ่ ว น  
โดยกำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

และสามารถวัดผลได้จริง นอกจากนี้ยังดำาเนินการ 
ตามแผนการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคงควบคู ่ไปกับนโยบายและแผนระดับ
ชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อน 
ทุกยุทธศาสตร ์ชาติด ้านความมั่นคงของประเทศ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาและการบริ ห า รจั ดก า รข ้ อมู ลด ้ าน 
ความม่ันคงที่มีชั้นความลับ เป ็นประเด็นท ้าทาย 
ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ซึ่งมีความอ่อนไหว สามารถ
ก ่ อ ให ้ เ กิ ดความ เสี ยหายและส ่ งผลกระทบต ่อ 
ความมั่นคงของชาติได ้ เป ็นประเด็นที่หน ่วยงาน 
ด้านความมั่นคงที่เก่ียวข้องควรให้ความสำาคัญและ
กำาหนดแนวทางในการดำาเนินการท่ีชัดเจน โดยต้อง
กำาหนดบุคคลและส่วนงานท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ในแต่ละระดับชั้นความลับอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง 
เ ฝ ้ า ระวั ง ก าร รั กษาความปลอดภั ยของข ้ อมู ล 
จากการโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ 
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ข ้อ เสนอแนะในการบรรลุ เป ้ าหมาย  หน ่วยงานด ้ านความมั่ นคงที่ เกี่ ยวข ้องควรให ้ความสำ าคัญ 
กับการพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงที่มีชั้นความลับ การบูรณาการข้อมูลด้านความม่ันคง
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ในทุกมิติและทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ การบริหารจัดการชายแดน การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
อัตลักษณ์ การแก้ไขปัญหาพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การข่าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ผู้หลบหนีเข้าเมือง อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและประเด็นการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องในมิติอื่น ๆ  
ที่สามารถป้องกัน แก้ไข และลดเงื่อนไขปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ท้ังนี้ ควรพิจารณาเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลด้านความมั่นคงกับระบบ eMENSCR และการพัฒนาเครื่องมือการคำานวณและประเมินระดับความเสี่ยงของ
ภัยคุกคาม เพื่อเป็นเครื่องมือในบริหารจัดการด้านความมั่นคงและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนการดำาเนินการ
ที่เก่ียวข้องในอนาคต
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“พัฒนาต่อยอดการต่างประเทศเพ่ือให้ไทย
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

02

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 02

การตา่งประเทศ



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (02) การต่างประเทศ มุ่งเน้นให้ไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
และมีความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน โดยการดำาเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและบทบาท
เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผู้เล่นสำาคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุน
ต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทย อาทิ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคม
โลก โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นคือ การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทำาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การต ่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทำาให ้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล  
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก เมื่อพิจารณาเทียบเคียงดัชนีการทูตระดับโลก (Global Diplomacy Index: GDI) 
ซึ่งจัดเก็บโดย สถาบันโลวี สถาบันวิจัยประเทศออสเตรเลีย โดยวัดระดับความเข้มข้นของเครือข่ายความสัมพันธ์
ทางการทูตจากจำานวนสถานทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวร และการมีตัวแทนในรูปแบบอ่ืนของประเทศ
น้ัน ๆ พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 61 ประเทศ เป็นอันดับที่ 9 ของเอเชีย และอันดับ 
ที่ 3 ของอาเซียน ซึ่งเลื่อนอันดับข้ึนจากอันดับที่ 38 จาก 60 ประเทศ เป็นอันดับที่ 10 ของเอเชีย และอันดับที่ 4 
ของอาเซียน ในปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการบูรณาการการต่างประเทศระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  นำาโดย
กระทรวงการต่างประเทศในการขยายความสัมพันธ์ พัฒนาบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีโลก 
ขยายความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งในและนอกภูมิภาค ดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย
ในต ่ างประเทศ รวมถึงรั กษาผลประโยชน ์ของประเทศไทยในเว ที โลก และด ้ วยการดำ า เนินการ 
ด้านการต่างประเทศท่ีมีเอกภาพน้ี จะทำาให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน  
มี ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  แ ล ะ มี เ กี ย ร ติ ภู ม ิ
ในประชาคม โลก  ด ้ วยการดำ า เ นินการ 
ในหลายมิติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนหยัด
ของไทยในเวทีโลก ประกอบด้วย มิติด ้าน
ความมั่นคง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแผน
แม่บทประเด็นความมั่นคง แผนย่อยท่ี 4 ด้าน
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับอาเซียน และนานาชาติ รวมท้ังองค์กรภาค
รัฐและที่ไมใช่ภาครัฐ

ที่มา: Lowy Institution

ดัชนีการทูตระดับโลก (Global Diplomacy Index: GDI)

020001
ปี 2562

ปี 2563
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มิติด้านความมั่งคั่ง เมื่อพิจารณาเทียบเคียง
จากระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) แม้ว่า 
ในปี 2562 จะมีมูลค่า 150,163.45 ล้านบาท  
ลดลงจาก 426,209.47 ล้านบาท ในปี 2561 
หรือลดลงร้อยละ 64.77 แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ พบว่าแนวโน้มการลงทุน
โ ด ย ต ร ง จ า ก ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ไ ท ย ม ี
ความสอดคล้องกับแนวโน้มของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก รวมท้ัง
ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับ ท่ี  44 จาก 131 
ประเทศ ในการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก 
(Global Innovation Index: GII) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูง ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 4 จาก 37 ประเทศ 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความโดดเด่นระดับโลกจากการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ ทั้งยังมีสัดส่วนค่าใช้จ่าย
มวลรวมภายในประเทศสำาหรับการวิจัยและพัฒนาซ่ึงลงทุนโดยภาคธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก 

มิติด้านความยั่งยืน รายงาน Sustainable Development 
Report 2020 – The Sustainable Development Goals 
and COVID-19  ซึ่งจัดทำาโดยเครือข่ายการแก้ปัญหา 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  
Solutions Network: SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์  
ร่วมกับสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้รายงานผล
ความก้าวหน้าการดำาเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ของแต่ละ
ประเทศ ในปี 2563 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 41  
จาก 166 ประเทศทั่วโลก ลดลงไป 1 อันดับ จากอันดับที่ 40 
จาก 162 ประ เทศ ในป ี  2562 แต ่ทว ่ า  คะแนน 
ของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นจาก 73.0 คะแนน ในปี 2562 
เป็น 74.5 คะแนน ในปี 2563 และยังคงเป็นอันดับที่หนึ่ง 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่มา: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., 
Woelm, F. (2020). The Sustainable Development Report 2020. 

Cambrige: Cambrige University Press. 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

สถานะการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2563
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มิติการมีมาตรฐานสากล ประเทศไทยได้ดำาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 
ที่สำา คัญในหลายด ้าน โดยไทยได ้ต ่อยอดการดำาเนินงานการแก ้ไขป ัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยการผลักดันให้มีการต้ังเครือข่ายอาเซียนเพ่ือการต่อต้านการประมง 
IUU (ASEAN Network for Combating IUU Fishing: AN-IUU) ดำาเนินการจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ซ่ึงเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ดำาเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ไทยยังคงสามารถรักษาอันดับ Tier 2 ในปี 2563 ตามรายงานการค้ามนุษย์ของ
สหรัฐอเมริกา หรือ TIP Report ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
แต่การทบทวนนโยบายและมาตรการในการกำากับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
ทางการเงิน เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง ยังคงอยู่ระหว่างการดำาเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ 

  ที่มา: TIP Report

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

และมิติการมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการทูตวัฒนธรรมส ่งผลให ้  
“นวดไทย” ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกได้สำาเร็จ ด้านการทูต 
เชิงมนุษยธรรม ประเทศไทยได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเสริมศักยภาพประเทศ
เพื่อนบ ้านในการรับมือกับโรคโควิด-19 รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การแพทย ์และการมอบเงินช ่วยเหลือ  
ได้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิ การดำารงตำาแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห ่งสหประชาชาติ  วาระป ี  2563 – 2565 คณะกรรมการบริหารยู เนสโก วาระป ี 2562 – 2566  
คณะกรรมการมรดกโลก วาระปี 2562 - 2564 คณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี 2563 – 2564 
และได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ ในวาระปี 2564 – 2565  
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ดร. เสรี นนทสูติ ผู้สมัครชาวไทย ได้รับเลือกให้ดำารง
ตำาแหน ่งสมาชิกคณะกรรมการว ่าด ้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วาระปี 2564 – 2567 
และคุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ได ้รับเลือกตั้งเป ็น
สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ วาระปี 
2564 – 2567 สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจาก
นานาประเทศ ประเทศไทยยังได้ร่วมกำาหนดนโยบาย
สุขภาพที่เป็นความสำาเร็จด้านสาธารณสุขของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ รวมท้ังการดำาเนินงานในด้าน
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ก า ร รั บ มื อ กั บ โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9  
ของประเทศไทยได ้ รับความช่ืนชมอย ่างมากจาก
ประชาคมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ทีมประเทศไทย
สถานเอกอคัรราชทตู และสถานกงสลุใหญ่ได้ดำาเนนิการ 
สร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ไทยในต่างประเทศ

ที่มา: Asia Pacific Spa & Wellness Coalition

ตราสัญลักษณ์องค์การยูเนสโก
และสัญลักษณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
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ประกอบด้วย 5 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

020201
ประ เทศไทย เ ป็นหนึ่ ง ในศูนย์ กลางทางการ ค้ า  การลงทุน  การบริ การ  

และความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่ เน้นนวัตกรรม 

ดีขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5 – 10
2562 2563

ซ่ึ ง เที ยบ เคี ยงข ้ อมู ลจากระดับการลง ทุนโดยตรงจากต ่ า งประ เทศ (FD I ) 

พบว ่า ในป ี  2562 ลดลงร ้อยละ 64.77 จาก ป ี  2561 ดัชนีนวัตกรรม

โลก (GI I )  พบว ่าในป ี  2563 ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับ ท่ี  44 จากท้ังหมด  

131 ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูง ประเทศไทย

อยู่ในอันดับที่ 4 จาก 37 ประเทศ โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกในตัวชี้วัดย่อย 

การส ่งออกสินค ้าสร ้างสรรค ์ และสัดส ่วนค ่าใช ้จ ่ายมวลรวมภายในประเทศ

สำาหรับการวิ จัยและพัฒนาซึ่ งลงทุนโดยภาคธุรกิจ โดยยังคงมีความท ้าทาย 

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ระดับการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ 

ที่ เข ้มข ้นขึ้น  และสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่ งส ่ งผล 

กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ ในระดับ 

ตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5 – 10
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงข ้อมูลจากอันดับความก้าวหน้าการดำาเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs  

ของแต่ละประเทศ พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยอยู ่ในอันดับท่ี 41 จาก 166 

ประเทศทั่วโลก ลดลงไป 1 อันดับ จากอันดับท่ี 40 จาก 162 ประเทศ ในปี 2562 

คะแนนดัชนีการพัฒนาที่ยังยืน พบว่า คะแนนของประเทศไทย คือ 74.5 คะแนน 

ปรับตัวดีขึ้น 1.5 คะแนน จากปี 2562 โดยยังคงมีความท้าทายจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ล่าช้ากว่า 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

020301
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร พั ฒ น า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ใ น ทุ ก มิ ติ  

และสามารถมีบทบาทเชิ งรุ ก ในการร่วมกำ าหนดมาตรฐานสากลเพิ่ มขึ้ น  

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5 – 10
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงข ้อมูลจากการดำาเนินการตามพันธกรณีระหว ่างประเทศ พบว่า  

ไทยได้รับการปลดสถานะใบเหลือง จากการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ไทยยังคงสามารถรักษาอันดับ Tier 2  

ในปี 2563 ตามรายงานการค้ามนุษย์ การทบทวนนโยบายและมาตรการในการ

กำากับการตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการเงิน  

ยังอยู ่ระหว่างดำาเนินการให้เป ็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยยังคงมี

ความท้าทายจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานสากลและมาตรฐาน

ภายในประเทศ ข ้อจำากัดด ้านองค ์ความรู ้และขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีระหว่างประเทศของส่วนราชการ กลุ ่ม/องค์กร และประชาชน 

ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายท่ีอาจยังไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร ซ่ึงมีสถานะ

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น  

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5 – 10 2562 2563

ซ่ึงเทียบเคียงข้อมูลจากระดับความส�าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ

ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ�านาจแบบนุ่มนวล พบว่า นวดไทย ได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก ไทยได้ร ่วมมือ 

และให้ความช่วยเหลอืประเทศเพือ่นบ้านในการรบัมือกบัโรคโควดิ-19 จากระดบัความส�าเรจ็

ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยและคนไทยได้รับการยอมรับ

ให ้ ดำ า ร งตำ าแหน ่ งสำ า คัญใน เวที ระหว ่ า งประ เทศ  จากระดับความส� า เ ร็ จ

ในการพัฒนา ศักยภาพและ เสริ มสร ้ า ง เครื อข ่ า ยของคนไทย/ ชุมชนไทย 

ในต ่างประเทศ ให ้มีความเข ้มแข็งและมี เ กียรติภูมิ พบว ่า ทีมประเทศไทย 

ได ้ ดำ า เ นิ นการสร ้ า ง เ ค รื อข ่ า ยและสร ้ า งความ เข ้ มแข็ ง ให ้ กั บชุ มชน ไทย 

ใ นต ่ า ง ป ร ะ เ ทศ  โ ด ยยั ง ค ง มี ค ว า มท ้ า ท า ยจ ากก า รส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ค น ไทย 

มีความสามารถและศักยภาพเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ มาตรฐาน/ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องและการยอมรับของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย นิยามความเป็นสากล 
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

ของความเป็นไทย การข่าวและการจัดทำารายงานสถานการณ์ระหว่างประเทศ 

ที่ต ้องมีการดำาเนินการให้เท่าทันเหตุการณ์และมีคุณภาพ รวมถึงความสามารถ 

ในการดำาเนินการตามมาตรฐานสากล ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ 

บรรลุค่าเป้าหมาย

020501
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเค ล่ือนการต่างประเทศอย่างมี เอกภาพ  

และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกภูมิภาค กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มากขึ้น/ดีขึ้น ร้อยละ 5 – 10 
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงข้อมูลจากกลไกทีมประเทศไทยในการยกระดับความสามารถในการ

ดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พบว่าการทำางานในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป ็นบทพิสูจน์การทำางานร ่วมกันอย่างบูรณาการ 

ที่สำาคัญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการอำานวย 

ความสะดวกในการให้บริการด้านการต่างประเทศและด้านกงสุลให้แก่ประชาชน  

โดยยังคงมีความท้าทายจากการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 

การต่างประเทศอย่างเป็นเอกภาพ การพฒันากลไกและช่องทางท่ีสนับสนุนการมีบทบาท 

ของประชาชนในการขับเคล่ือนการต่างประเทศร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ และข้อจำากัด

ในการบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงาน ซึง่มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดับ 

ตำา่กว่าค่าเป้าหมาย
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ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ และความเช่ือมโยงในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 020201

020202

 ประเทศไทยมุ ่งสู ่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ (Healthcare Hub) การท่องเท่ียว  
(Hospitality Hub) และการศึกษา (Education Hub) รวมทั้งเป็นคลัสเตอร์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 
และเศรษฐกิจชีวภาพ (Agro-Food-Bio Cluster) ที่สำาคัญของภูมิภาค และสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรระหว่าง
ประเทศจัดตั้งสำานักงานใหญ่ระดับภูมิภาค (Regional Headquarter) ในไทย โดยมีปัจจัยสู่ความสำาเร็จ ได้แก่ 
ความเช่ือมโยงทางภายภาพและกฎระเบียบ การลดระดบัการกดีกันทางการค้าระหว่างประเทศ การขยายความร่วมมอื
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต ่อมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย  
การเป ็นระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร ้อมด ้านแรงงานฝ ีมือและการวิ จัยและพัฒนา (R&D)  
และการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในด้านเทคโนโลยี การเงิน และบริการ ทั้งนี้ 
การดำาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการบริการของภูมิภาคเอเชีย 
นั้น ประสบปัญหาและอุปสรรคท่ีสำาคัญ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลโดยตรง 
ต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการที่หดตัวลงอย่างเห็น 
ได้ชัด ระดับการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้น และภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอันเป็น
ผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในอิหร่าน
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย  ประเทศไทยมี 
แนวโน ้มที่จะบรรลุ เป ้าหมายการเป ็นศูนย ์กลาง
ทางการค้าการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย แม้ว่าระดับ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct  
Investment :  FDI )  ในป ี  2562 จะลดลงจาก 
426,209.47 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 150,163.45 
ล ้านบาท ในป ี 2562 หรือลดลงร ้อยละ 64.77 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) เนื่องจากการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลง และปัจจัยเสี่ยงในประเทศ 
คู่ค้าคู ่ลงทุนสำาคัญ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และอาเซียน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ พบว ่าแนวโน ้มการลงทุนโดยตรงจากต ่าง
ประเทศของไทยมีความสอดคล ้อง กับแนวโน ้ม 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (ธนาคารโลก, 2563) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการจัด
อันดับดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index (GII) ประจำาปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับ 
ความสามารถด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 จากทั้งหมด 131 ประเทศ 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper Middle-income Economies) 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 4 จาก 37 ประเทศ รองจากจีน มาเลเซีย และบัลแกเรีย (Cornell University,  
INSEAD, and WIPO, 2020)  ท้ังน้ี ตัวชี้วัดย่อยที่ประเทศไทยโดดเด่นระดับโลก ได้แก่ การส่งออกสินค้า
สร้างสรรค์ และสัดส่วนค่าใช้จ่ายมวลรวมภายในประเทศสำาหรับการวิจัยและพัฒนาซึ่งลงทุนโดยภาคธุรกิจ  
ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับท่ี 1 ของโลก แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ดี การจัดอันดับตัวชี้วัดย่อยได้สะท้อน 
ให ้ เห็นป ัจจัยท่ีเป ็นอุปสรรคต ่อการพัฒนาด ้านนวัตกรรมของไทย อาทิ สิ่ งแวดล ้อมด ้านกฎระเบียบ  
และการศึกษา ซึ่งเป็นความท้าทายท่ีสำาคัญของไทยที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 รัฐบาลได้
ดำาเนินงานด้านการต่างประเทศที่มุ ่งเน้นการรับมือกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยในระดับทวิภาคี ไทยได้
เจรจาเพื่อเตรียมการจัดทำาข้อตกลงพิเศษ (Special 
Arrangement) กับประเทศเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ 
จีน ญ่ีปุ ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และเขตบริการพิเศษ
ฮ่องกง เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจ วิศวกร 
และผู้เชี่ยวชาญที่มีความจำาเป็นต้องเดินทางในระยะ
สั้นระหว่างกัน ซึ่งจะสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ไทย ในระดับพหุภาคี ไทยได้ใช้ประโยชน์จากกรอบ
สหประชาชาติ และกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค เช ่น กรอบความร ่วมมืออาเซียน 
(ASEAN) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) 
ความริ เริ่มแห ่งอ ่าวเบงกอลสำาหรับความร ่วมมือ 
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 
การพัฒนา เขต เศรษฐกิ จสามฝ ่ ายอิน โด นี เซี ย -
มาเลเซีย-ไทย ( IMT-GT) และความร ่วมมือทาง
เศรษฐ กิจ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม ่ นำ้ า โ ข ง  (GMS )  
ในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือ
กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อฟื ้นฟู
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะ
ก า ร ผ ลั ก ดั น ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ เ รื่ อ ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม 
ความเช่ือมโยงในภูมิภาค ซึ่งมุ ่งเน ้นการเชื่อมโยง

ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ในกรอบอนุภูมิภาค โดย 
เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
เพื่อสร ้างเครือข ่ายห ่วงโซ ่อุปทานให ้แก ่ไทยและ
ประเทศเ พ่ือนบ ้าน ควบคู ่ กับการเร ่ ง รัด เจรจา 
ความตกลงต ่าง ๆ เพื่อบรรลุ เป ้าหมายการเป ็น
ศู นย ์ กลางการค ้ าการลง ทุนของภู มิ ภาค  อาทิ  
การเจรจาความตกลงการค้าภายใต้กรอบความตกลง
หุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional  
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 
ระหว่างอาเซียนกับคู่ภาคี 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซ่ึงได้มีการ 
ลงนามแล้วในปี 2563 จะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้า
และการลงทุนสำาหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่
ตลาดขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมประชากร 1 ใน 3  
ของประชากรโลก รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศที่ มีความก ้ าวหน ้ าด ้ านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ระบบ 5G และ e-Commerce ในประเทศไทย 
สอดคล้องกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา ในด้านเทคโนโลยี การเงิน 
และบริการ ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงความพยายามในการฟื ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างมีนัยสำาคัญ เพ่ือให ้ประเทศไทยเป ็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ
ที่เน้นนวัตกรรม
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การดำาเนินการเพื่อส ่งเสริมให ้ไทยเป ็นศูนย ์กลาง
ทางการค้า การลงทุน และการบริการในภูมิภาคเอเชีย 
มีปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญ คือ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่าง
ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น แ ล ะ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  
ซึ่งส ่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออกสินค้า 
ของไทย ผ ่านการหดตัวของอุปสงค ์ต ่างประเทศ 
และการชะงักงันของห ่วงโซ ่อุปทาน และระดับ 
การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้น  
โดยเฉพาะประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนที่ได้ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ นอกจากนี้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งการบริโภคอุปโภคภาคเอกชน 
การลงทุน การค้าต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคการท ่องเ ท่ียวและบริการซึ่ งหยุดชะงักลง
เนื่องจากมาตรการจำากัดการเดินทางและการปิด
เขตแดนเพื่อป้องกันการติดเชื้อในประเทศ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การที่จะสร้าง
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนในด้าน 
การให้บริการสุขภาพ การท่องเท่ียว และการศึกษา
ของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังการเป็นท่ีตั้งของสำานักงาน
ใหญ่ระดับภูมิภาคของบริษัท/องค์กรระหว่างประเทศ

นั้น ภายใต ้บริบทความท ้าทายจากสถานการณ ์ 
การแพร ่ ระบาดของโรคโควิด -19 และสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ไทยจะต ้องเร ่งสร ้าง 
ความ เชื่ อมั่ น เพื่ อ ดึ ง ดู ดนั กลงทุ นและนั กธุ รกิ จ 
ต่างประเทศ ให้กลับมาลงทุนและดำาเนินธุรกิจในไทย 
และนำาเสนอจุดแข็งของไทย อาทิ การเป็นแหล่งผลิต
อาหารที่มีมาตรฐานและปลอดภัย แหล่งลงทุนที่มี
ศักยภาพ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  
มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ีดี ท้ังน้ี การสร้าง 
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักธุรกิจต ่างชาติ  
ต้องดำาเนินการควบคู่กับการกำาหนดมาตรการอำานวย
ความสะดวกในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย 
และมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนต่างชาติอ่ืน ๆ 
เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้โดยรวดเร็ว นอกจากนี้ 
ไทยยังคงจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 
ขีดความสามารถทางการแข ่ งขัน  โดยจะต ้อง 
ดำาเนินการเชิงรุกเพ่ือสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมให้เกิด
ขึ้นอย่างแท้จริง เน่ืองจากนวัตกรรมจะเป็นปัจจัย
สำาคัญที่จะดึงดูดผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เข้ามาลงทุนในไทย อันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดและ
ต่อยอดการใช้เทคโนโลยี (Technology Transfer 
and Development) ในการพัฒนาประเทศและสร้าง 
รายได้ให้กับประชาชนไทยอย่างทั่วถึง รวมทั้งจะต้อง
ยกระดับศักยภาพและมาตรฐานสากลของธุรกิจ
บริการที่ไทยจะต้องการเป็นศูนย์กลางอย่างเร่งด่วน
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ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable DevelopmentGoals: SDGs)

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

 ประเทศไทยได้ดำาเนินการร่วมกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสร้างความสมดุล
ระหว ่ า งการ เ ติบ โตและความ เป ็ นมิ ต รต ่ อสิ่ ง แวดล ้ อม  โดยมี คน เป ็ นศู นย ์ กลางของการพัฒนา 
ที่ มี ภู มิคุ ้ มกันต ่อการเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้ น ในอนาคต ซึ่ งการดำ า เนินการดั งกล ่ าวจะส ่ งผลให ้ 
การต ่ างประเทศไทยมี เอกภาพ ทำ า ให ้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ ง ยืน มีมาตรฐานสากล  
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก โดยต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญประกอบด้วย การมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน ศักยภาพบุคลากร หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การกำาหนดท่าทีของไทยในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือกัน
ดำาเนินการ การประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ การนำาเสนอศักยภาพ 
ของไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซึ่งในการดำาเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ประสบปัญหาและอุปสรรคสำาคัญ ได้แก่ การที่กลุ ่มคนส่วนใหญ่ในสังคม 
ยังขาดความตระหนักถึงความสำาคัญจำาเป็นของ SDGs การขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยรัฐและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงนิยามตัวชี้วัด SDGs ท่ียังไม่ตรงกันระหว่างระดับชาติและระดับสากล

มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 020202
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสหประชาชาติ
จะยังไม่มีการกำาหนดดัชนีชี้วัดค่าสถานะการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนของประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ ทำาให้ไม่
สามารถจัดอันดับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน 
SDGs ของแต่ละประเทศเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกัน
ได ้  แต ่ การวิ เคราะห ์ สถานการณ ์ความสำ า เ ร็ จ 
ของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กบัต่างประเทศ อาจพจิารณาจากข้อมลูใน Sustainable
Development Report 2020 – The Sustainable 
Development Goals and COVID-19 ซ่ึงจัดทำาโดย
เครือข ่ ายการแก ้ป ัญหาเพื่ อการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  
(Sustainable Development Solution Network: 
SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ร่วมกับสำานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทย 
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 41 จาก 166 ประเทศ ลดลงไป  
1 อันดับ จากอันดับที่  40 จาก 162 ประเทศ  
ในปี 2562 แต่เมื่อพิจารณาคะแนนดัชนีการพัฒนา 
ที่ยั่ งยืน (SDGs Index) ซึ่ งใช ้วัดความก ้าวหน ้า 

การดำาเนินงานของแต่ละประเทศ พบว่า คะแนน 
ของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นจาก 73.0 คะแนน  
ในปี 2562 เป็น 74.5 คะแนน ในปี 2563 และยังคง
เ ป ็ น อั น ดั บ ท่ี ห นึ่ ง ใ น ก ลุ ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น  
อย ่ า ง ไ ร ก็ ต าม  ป ระ เทศ ไทยยั ง มี ป ร ะ เ ด็ นที่ มี 
ความท้าทายที่ควรให้ความสำาคัญและดำาเนินการ 
เร่งด่วน 2 เป้าหมายหลัก คือ เป้าหมายหลักที่ 3  
การมีสุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดี และเป้าหมาย 
หลักที่  10 การลดความเหล่ือมลำ้าทั้ งภายในและ
ระหว ่างประเทศ ซึ่ งประเทศไทยสามารถพัฒนา
สถานะเป้าหมายหลักที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายหลักที่ 14 การใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  
ให้ดี ข้ึนจากปีท่ีผ ่านมาได้ สะท้อนให้เห็นถึงความ
ก ้ า วหน ้ าและความพยายามในการขั บ เคลื่ อน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยอย่างมีนัยสำาคัญ

สถานะการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2563

ที่มา: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., 

Woelm, F. (2020). The Sustainable Development Report 2020. 

Cambrige: Cambrige University Press.

อันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศอาเซียน

ที่มา: https://www.bltbangkok.com/news/27847/?fbclid=IwAR1YVE1t

99N82hIJFX-mPdsB4cWhwqRZ7ZXRN_NM5eYCQ1QTbmlVgGGt7JI
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ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ที่ ผ ่ า น ม า  ใ น ช ่ ว ง ป ี  2 5 6 3  
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซ่ึงม ี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ปฏิบัติหน ้าที่ประธานกรรมการฯ ได ้ขับ เคลื่ อน 
การดำาเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป ้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนสำาหรับประเทศ (Thailand’s SDGs 
Roadmap) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2573 
โดยในคราวประชุม กพย. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่  
14 กนัยายน 2563 คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ 
การกำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น  
17 เป้าหมายหลกั และ 169 เป้าหมายย่อย และมอบหมาย 
ให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นกลไกสำาคัญในการประสาน
และบู รณาการระหว ่ า งหน ่ วย งานที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง 
เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้บรรลุทั้งในระดับ 
เป ้ าหมายหลั กและระดับ เป ้ าหมายย ่ อย  ทั้ งนี้  
เพื่อดำาเนินการตาม Thailand’s SDGs Roadmap ได้
มีการจัดกลุ ่มตัวชี้วัด SDGs ตามความสอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาท่ียั่ งยืนเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ระยะเวลาและบริบทการพัฒนา
ของประเทศไทย รวมทั้งได้มีการจัดทำาชุดวีดิทัศน์ 
เพื่ อสร ้ า งความตระหนั กรู ้ และการมี ส ่ วนร ่ วม 
ของทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมิน
สิ่ งแวดล ้อมในระดับยุทธศาสตร ์ชาติทั้ งในระดับ

ประช าชน ท่ั ว ไ ปและ ร ะ ดั บหน ่ ว ย ง านภาค รั ฐ 
ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเว็บไซต์ “ประเทศไทยกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน” http://sdgs.nesdc.go.th/  
เพื่อให้เป็นเว็บไซต์และฐานข้อมูลกลางในการรวบรวม 
และแลก เปลี่ ยนประสบการณ ์ การดำ า เนิ นการ 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
นอกจากนี้ ยังได้มีการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ 
หรือ SDGs Localization โดยคัดเลือกจังหวัดนำาร่อง 
9 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นราธิวาส น่าน ยโสธร เลย 
ลพบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และฉะเชิงเทรา และ
องค์กรส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ อบจ.กระบี่ อบต.
บ้านไร่ (อุทัยธานี) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ และเทศบาลตำาบลวังไผ ่ (ชุมพร)  
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 ภาคของประเทศ เพื่อวาง
แนวทางในการบูรณาการ SDGs สู่การจัดทำาแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในการขับเคล่ือน 
SDGs หน่วยงานไทยได้นำาเสนอศักยภาพของประเทศ
และแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้เพื่อการพัฒนา
เกษตรแบบยั่ งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ 
แขวงคำาม ่วน สปป.ลาว รวมถึงดำาเนินโครงการ 
อาสาสมัคร เ พ่ือนไทย และโครงการสนับสนุน 
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศในระดับทวิภาคี โดยให้ความร่วมมือแบบใต้-ใต้  
แ ล ะ ไ ต ร ภ า คี  ซึ่ ง ป ั จ จุ บั น มี ป ร ะ เ ท ศ หุ ้ น ส ่ ว น 
ความร่วมมือกว่า 21 ประเทศ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
การดำาเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ ย่ังยืนกับต่างประเทศและเพ่ือร่วมกัน
บรรลุ เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน มากข้ึน/ดีขึ้น  
ร ้ อยละ 5  –  10  ได ้ภายในป ี  2565 นั้ นยั งม ี
ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ทำาให้การประสานงานความร่วมมือของหน่วยงาน 
และองค์การระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก รวมถึง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ล่าช้ากว่า 
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคน (People) 
และด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) 
ที่ต้องชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำาคัญ อันเนื่องมาจากการ
ที่ภาครัฐจำาเป ็นที่จะต ้องให ้ความสำาคัญกับด ้าน
สาธารณสุขเป ็นหลัก และการดำา เนินมาตรการ 
เพื่ อควบคุ มการแพร ่ ระบาดของ โรค โควิ ด -19  
ทั้ งภายในและระหว ่างประเทศ ซึ่ งสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังไม่สามารถคาดเดา 
จุดสิ้นสุดได้ เพราะมีความเป็นไปได้ท่ีอาจจะนำามา 
ซึ่ ง ส ภ า ว ะ ก า ร เ ข ้ า สู ่ ค ว า ม ย า ก จ น ไ ด ้ ม า ก ขึ้ น  
อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลง ส่งผลให้เกิด 
การว ่างงาน และอาจนำามาซึ่ งความไม ่สงบจาก 
การก่ออาชญากรรม ส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs  

ในเป้าหมายหลักที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมาย 
หลักที่  8 ส ่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
และเป้าหมายหลักท่ี 16 ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถงึ
ระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นความท้าทาย
ที่สำาคัญในการพัฒนาและรักษาระดับการพัฒนา 
SDGs ในช่วงปี 2564- 2565 เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ในปี 2565

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานรัฐ
และภาคี เครือข ่ายควรทำางานร ่วมกันในลักษณะ 
หุ ้นส่วนการพัฒนาเชิงรุก เพื่อดำาเนินงานตามแผน 
การขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำาหรับ
ประเทศไทย (Thai land’s SDGs Roadmap)  
โดยควรเร ่ งสร ้ างความตระหนักรู ้ ให ้ เ กิดขึ้น กับ 
คนท้ังประเทศ โดยเฉพาะในชุมชนและท ้องถิ่น  
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนให้เกิดข้ึนกับคนทุกกลุ ่มทุกวัย รวมทั้งควรเร่ง
เช่ือมโยงโครงการที่ดำาเนินการเพื่อตอบโจทย์ SDGs 
และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติเข้าด้วยกัน โดยควรใช้
ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
เป็นหลักในการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs 
ซึ่งจะช่วยทำาให้เกิดความเป็นเอกภาพในการดำาเนินการ
ของหน่วยงานรัฐ
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การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และพันธกรณีระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุก 
ในการร่วมกำาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 020301

 เนื่องจากโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดและการแข่งขัน 
ที่สูงมากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากทั้งกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้การยอมรับอย่างเป็นสากลเป็น
เรื่องที่เป็นไปได้ยาก ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อลดเงื่อนไขที่อาจจะเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยมีปัจจัยสำาคัญ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายไทยให้เป็นไปตาม 
กฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว ่างประเทศ การยกระดับมาตรฐาน 
ในประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล การบูรณาการระหว่างส่วนราชการในการอนุวัติพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของไทย/มาตรฐานสากลที่สำาคัญต่อผลประโยชน์ของประเทศ การมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในด้าน 
ที่ไทยให้ความสำาคัญ และการพัฒนาองค์ความรู ้และขีดความสามารถของภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้องของไทย 
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ นอกจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐาน
สากลและมาตรฐานภายในประเทศ และการขาดการบูรณาการและความเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานรัฐแล้ว  
การขาดการบังคับใช ้กฎหมายอย ่างจริ งจั งก็ถือเป ็นอุปสรรคสำาคัญในการดำา เนินงานที่ ไทยต ้องให  ้
ความสำาคัญอีกด้วย

การต่างประเทศ02

124

020301



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 ประเทศไทยได้ดำาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐาน
สากลที่สำาคัญในหลายด้าน อาทิ การแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU) ซ่ึงหลังจากที่ได้รับการปลดสถานะใบเหลืองจากสหภาพยุโรปเมื่อต้นปี 2562 ประเทศไทยได้ต่อยอด 
การดำาเนินงานโดยการผลักดันให้มีการตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการประมง IUU (ASEAN Network for 
Combating IUU Fishing: AN-IUU) ซึ่งเป็นกรอบการดำาเนินงานสำาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการต่อต้านการประมง IUU ระดับภูมิภาคโดยร่วมกับสหภาพยุโรป ในด้านการแก้ไขปัญหา 
การละเมดิสทิธมินษุยชน และผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนอนัเนือ่งมาจากการประกอบธรุกจิ ไทยได้ดำาเนนิการจดัทำา 
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ เป็นประเทศแรก 
ในภูมิภาคเอเชยี โดยคณะรฐัมนตรไีด้มอบหมายให้กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรมเป็นหน่วยงานหลกั
รับผิดชอบ พร้อมทั้งกำาชับให้เร่งปฏิบัติตามแผนดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นอกจากนี้ ในด้าน 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ (Anti-Human Trafficking) ไทยยังคงสามารถรักษาอันดับ Tier 2 ในปี 2563  
ตามรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ TIP Report ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีบางประเด็นท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อให้ไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ การทบทวนนโยบายและมาตรการในการกำากับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง

  ที่มา: TIP Report

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report
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สุขภาพถ้วนหน้าและระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของ
ไทยในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการป้องกันและรับมือกับการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงการต่างประเทศ 
กับหน ่ วยงานไทยได ้ ร ่ วมกั นดำ า เนิ นการชี้ แ จ ง 
ทำาความเข ้าใจในประเด็นที่ ไทยถูกจับตามองจาก 
ต ่างประเทศ อาทิ  การป ้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ ต่อสหรัฐอเมริกาในการจัดทำารายงาน  
TIP Report ปี 2563 และส่งเสริมความร่วมมือด้าน 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้แทน
ไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน ได้มีบทบาทในการผลักดันประเด็น 
ความมั่ นคงของมนุษย ์ และการพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  
การคุ ้มครองกลุ ่มเปราะบาง ในการจัดทำาวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2563 และการทำากรอบ
การฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนจากโควิด-19

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย
การดำา เนินงานเ พ่ือให ้ประเทศไทยมีการพัฒนา 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถ 
มีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำาหนดมาตรฐานสากล  
มีปัญหาและอุปสรรคสำาคัญ ได้แก่ ความไม่สอดคล้อง
กันระหว ่างมาตรฐานสากลและมาตรฐานภายใน
ประเทศ รวมถึ งข ้อจำ ากัดด ้ านองค ์ความรู ้ และ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชน 
ผู ้ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบังคับใช ้กฎหมายที่อาจ 
ยังไม่เคร่งครัดเท่าที่ควรในบางมิติ

การดำาเนินการท่ีผ่านมา ภาครัฐได้ดำาเนินการเพื่อ 
ขบัเคลือ่นเป้าหมายในช่วงปี 2563 โดยมุง่เน้นการดำาเนนิ
โครงการเพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้  
รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับต่างประเทศ การพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากร และทบทวนกฎระเบียบ 
และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากลในหลายด้าน อาทิ 
ด้านแรงงาน การศึกษา การเงิน กระบวนการยุติธรรม
และกฎหมายระหว่างประเทศ การบริหารจัดการ 
ภาครัฐ และการกำากับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำาไร 
และนิติบุคคล การดำาเนินการส ่งเสริมการอนุวัติ
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยด้านสิทธิมนุษยชน  
โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรม
และสหประชาชาติในการประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นประเทศ
แรกในอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับการบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการในการอนุวัติพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ของไทย/มาตรฐานสากลที่สำาคัญต่อผลประโยชน์ 
ของประเทศ การดำาเนินงานเพื่อส ่งเสริมบทบาท 
เชิงรุกของไทยในการร ่วมกำาหนดมาตรฐานสากล 
ที่สำาคัญในฐานะประเทศผู้ให้ใหม่ (Emerging Donor) 
และหุน้ส่วนความร่วมมอืเพือ่การพัฒนา (Development 
 Partner) ผ่านการดำาเนินโครงการต่าง ๆ  อาทิ โครงการ
อาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand: FFT) 
โ ดย ได ้ จั ด ส ่ ง อ าสาสมั ค ร ไทย ไปป ฏิบั ติ ง าน ใน 
ต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาและตามคำาขอ 
ของประเทศคู่ร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศกำาลังพัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้  
และแอฟริกา และการเผยแพร ่ความสำาเ ร็จด ้าน
สาธารณสุขและนำาเสนอแนวปฏิบัติด้านหลักประกัน
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปอาจพิจารณาปรับตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อยฯ โดยใช้ 
ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องต่อการดำาเนินงานในปัจจุบันของไทย อาทิ การใช้สถานะของประเทศ 
ในประเด็นการค้ามนุษย์ (TIP Report) การบินระหว่างประเทศ (ICAO) การควบคุมการประมงผิดกฎหมาย 
(IUU) และการฟอกเงิน โดยกำาหนดเป้าหมายให้สถานะของประเทศในอนาคตอยู่ในระดับที่ไม่ตำ่ากว่าสถานะ
ป ัจจุบันหรือจะต ้องดำาเนินการให ้ เป ็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้ งนี้  ควรให ้ความสำาคัญกับการสร ้าง 
ความตระหนักรู้ รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพให้กับส่วนราชการและภาคส่วนอื่น ๆ ใน
การดำาเนินการในทุกด้านเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งนอกจาก 
จะส่งผลให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ดีข้ึนแล้ว ยังจะช่วยป้องกันไม่ให้ประเทศคู่ค้า 
คู่ลงทุนเกิดการใช้มาตรการลงโทษด้านเศรษฐกิจต่อไทยด้วย  
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การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 020401

 ประเทศไทยได้ส่งเสริมสถานะ อำานาจแบบนุ่มนวล และขีดความสามารถของไทย ผ่านการเผยแพร่
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ และการดำาเนินนโยบายการต่างประเทศ ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให  ้
การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทำาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ 
ในประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ ประกอบด้วย การบูรณาการการทำางานร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความนิยมไทยในต่างประเทศและบทบาทของไทยบนเวทีระหว่าง
ประเทศ การข่าวและการจัดทำารายงานสถานการณ์ระหว่างประเทศ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศไทย ความพร้อมของประเทศภาคีในการผลักดันวาระระหว่างประเทศร่วมกัน การพัฒนาบทบาท 
ในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสร้างพันธมิตรรอบด้าน คนไทยมีความสามารถและศักยภาพ 
เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ องค์ความรู ้ของไทยเป็นที่ชื่นชมในเวทีโลก มาตรฐาน/ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
และการยอมรับของต่างประเทศท่ีมีต่อประเทศไทย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกไทย ได้รับ
การยอมรับระหว่างประเทศ การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว การจัดกิจกรรม การประชุมนานาชาติ/ระดับโลก  
และการเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค ประกอบกับบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ/ 
ต่างประเทศ ประเทศไทยหรือคนไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในองค์การระหว่างประเทศ  
การเข้าร ่วมและมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ ไปจนถึงความเข้มแข็งของคนไทยและชุมชนไทย 
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศพันธมิตรในการพัฒนา ความสามารถในการดำาเนินการ
ตามมาตรฐานสากล และประเด็นความน่าเชื่อถือของไทยอันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง 
ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับ 
ในสากลมากขึ้น
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาระดับ
ความส� า เร็ จของไทยในการสร ้ างความเข ้ า ใจ/ 
การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากล
ด ้ วยอ� านาจแบบนุ ่ มนวล  พบว ่ า  ด ้ านการทู ต 
เชิงวัฒนธรรม ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนการทูต
วัฒนธรรมส่งผลให้ “นวดไทย” ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก 
ได้สำาเร็จ ด้านการทูตเชิงมนุษยธรรม ประเทศไทย 
ได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเสริมศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการรับมือ 
กับโรคโควิด-19 รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การแพทย  ์
และการมอบเงินช ่วยเหลือ หากพิจารณาระดับ 
ความส�าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พบว่า 
ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่าง
กว้างขวาง โดยในปี 2563 ประเทศไทยได้มีบทบาท 
ในเวทีระหว่างประเทศหลายเวที อาทิ การดำารง
ตำาแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ วาระปี 2563 – 2565 คณะกรรมการ
บริหารยูเนสโก วาระปี 2562 – 2566 คณะกรรมการ
มรดกโลก วาระปี 2562 - 2564 และคณะมนตรี
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี 2563 – 2564 
และในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติมีมติเลือกให้ประเทศไทย
ดำารงตำาแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร ้าง
สันติภาพ ในวาระปี 2564 – 2565 มีมติเลือกให้  
ดร. เสรี นนทสูติ ผู ้สมัครชาวไทย ดำารงตำาแหน่ง
สมาชิกคณะกรรมการว ่าด ้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  
สั งคม และวัฒนธรรม วาระป ี  2564 – 2567  

และคุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ได ้ รับเลือกตั้งเป ็น
สมาชิกคณะกรรมการว ่าด ้วยสิทธิคนพิการ วาระ 
ปี 2564 - 2567 ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยมีบทบาท 
ในการกำ าหนดทิศทางและผ ลัก ดันประ เด็ นที่ มี 
ความสำาคัญท้ังสำาหรับประเทศไทยและสำาหรับโลก
ด้วย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ร่วมกำาหนดนโยบาย
สุขภาพท่ีเป็นความสำาเร็จด้านสาธารณสุขของไทย 
ในเวทีระหว่างประเทศ และการดำาเนินงานในด้าน
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ ก า ร รั บ มื อ กั บ โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9  
ของประ เทศ ไทย ได ้ รั บความชื่ นชมอย ่ า งมาก 
จากประชาคมระหว่างประเทศ โดยผู้นำาไทยได้รับเชิญ
เป็นพิเศษจากผู ้อำานวยการใหญ่ขององค์การอนามัย
โลก ให้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสืบเนื่อง
ของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 และได้
กล ่ า วชื่ นชมความสำ า เ ร็ จของ ไทยในการรับ มือ 
กับโรคโควิด-19 และขอให้ทุกประเทศดำาเนินการ 
โดยมีประเทศไทยเป็นตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจากระดับ
ความส�าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
เครือข ่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต ่างประเทศ  
ให ้ มี ความ เข ้ มแข็ งและมี เ กี ย รติ ภู มิ  พบว ่ าที ม
ประเทศไทย สถานเอกอคัรราชทตู และสถานกงสลุใหญ่ 
ได้ดำาเนินการสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็ง 
ให ้กับชุมชนไทยในต ่ างประเทศ ผ ่ านกิจกรรม 
วันสำาคัญต ่าง ๆ การให ้ความช ่วยเหลือคนไทย 
ที่ประสบปัญหาในต่างแดน รวมทั้งโครงการท้องถ่ิน
ของคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งระดับความสำาเร็จ 
ข ้างต ้นทำาให ้ เห็นว ่าในป ี  2563 ประเทศไทยมี 
ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ป ้ า ห ม า ย 
อย่างมีนัยสำาคัญ
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ผลการดำาเนินงานที่ผ ่านมา การดำาเนินงานของ 
หน่วยงานรัฐเพื่อส ่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก ในช่วงปี 2563 มกีารจดัต้ัง
สำานักงานสัญชาติและนิติกรณ์ เมืองพัทยา โดยนำา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงาน
อำานวยการเอกสิทธิ์แก่คณะทูต กงสุลต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยให้ทันสมยั 
รวดเร็ว เป็นการต่อยอดนโยบาย “เจนีวาแห่งเอเชีย”  
ในการเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู ้และแนวปฏิบัติ
สากลของภูมิภาค สอดคล้องกับการเป็นศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม การประชุมนานาชาติ/
ระดับโลก และการเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ดำาเนินกิจกรรมเผยแพร่ข ้อมูล
ข ่าวสารนโยบายสำาคัญของรัฐบาลเพื่อเสริมสร ้าง 
ภาพลักษณ ์ที่ ดี ของประเทศไทยผ ่ าน เครือข ่ าย 
ต่างประเทศ ดำาเนินโครงการการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
และมาตรการรอง รับของประ เทศ ไทย ในการ 
ขึ้นทะเบียนนวดไทยเป ็นรายการตัวแทนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติกับยูเนสโก  
ส่งผลให้เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม  

และมรดกไทย ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ  
ขับเคลื่อนการดำาเนินงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
และเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
ว ่าด ้วยการส ่งเสริมการแสดงออกทางวัฒนธรรม  
ค.ศ. 2005 ดำาเนินโครงการส่งเสริมบทบาทและสร้าง
ภ าพลั กษณ ์ ข อ ง ไ ทย ใน เ วที ร ะห ว ่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
ด ้านการรักษาและเสริมสร ้าง สันติภาพ ซึ่ ง เป ็น 
การสนับสนุนบทบาทไทยในเวทีระหว ่างประเทศ  
ดำาเนินโครงการศึกษาดูงานเส้นทางวัฒนธรรมกับ
ประวติัศาสตร์การทตูไทยในแผ่นดนิสมเด็จพระนารายณ์ 
ซ่ึงเป ็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับส่ือมวลชน  
เพื่อการขยายผลไปสู่ความร่วมมือและทำางานร่วมกัน
ในการเผยแพร่วัฒนธรรมและความนิยมไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดำาเนินโครงการรณรงค ์ 
หาเสียงเพื่อขอรับการสนับสนุนผู ้สมัครของไทย 
ในการเลือกต้ังตำาแหน่งเลขาธิการองค์การที่ปรึกษา
กฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรไทยดำารงตำาแหน่งบริหารในองค์การระหว่าง
ประเทศ และสอดคล้องกับความพร้อมของประเทศ
ภาคีในการผลักดันวาระระหว ่างประเทศร ่วมกัน  
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มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพ่ือการศึกษาและการหารือ 
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือ
ด ้านการพัฒนาท่ียั่ งยืนในภูมิภาคผ ่านการศึกษา 
และวิจัย การเสริมสร้างขีดความสามารถประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการส ่งเสริมการหารือและ 
ความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมภายในอาเซียนและกับ
ภาคีภายนอกของอาเซียน และในวิกฤตการณ ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในการหารือใน
กรอบอาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจา ประเทศไทยได้
เสนอการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับกับมือโควิด–19  
และสนับสนุนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 
และกองทุนสหประชาชาติเพื่อรับมือและฟื ้นฟูจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 กองทุนละ 100,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ และได้เสนอให้อาเซียนพิจารณา 
การจัดตั้ งกองทุน “ASEAN SMEs Recovery  
Facility” เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน

และฟื้นตัวจากโควิด-19 นอกจากนี้ไทยยังมีบทบาท
สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ โดยประเทศไทย 
ได้นำาความสำาเร็จด้านสาธารณสุขของไทยที่ได ้รับ 
การยอมรับจากประชาคมโลก ไปเผยแพร่ในการประชุม
ร ะ ดั บ รั ฐ ม น ต รี ใ น ก ร อ บ ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ เ รื่ อ ง  
ห ลักประกั น สุ ขภาพถ ้ วนหน ้ า ในการส ่ ง เ ส ริ ม 
ความมั่นคงด้านสุขภาพ และแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชนอาสาสมัครประจำาหมู่บ้าน 
(อสม.) ของไทย ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การ
อนามัยโลก ไปเผยแพร่เพ่ือเป็นตัวอย่างของแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ซ่ึงการดำาเนินการข้างต้นสะท้อน 
ให้เห็นถึงการบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่าง 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมความนิยมไทย 
ในต่างประเทศ/บทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ในช่วงปี 2563 หน่วยงานรัฐได้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ 
ภายใต้แนวคิดการทูตเชิงวัฒนธรรม และการทูตเชิง
มนุษยธรรม  กิจกรรมการทูตพหุภาคี /ภู มิ ภาค  
และการดำาเนินนโยบายการต่างประเทศ ซ่ึงทำาให้
ประ เทศไทย เป ็ นที่ รู ้ จั กและ ได ้ รั บการยอม รับ 
จากนานาประเทศ และมีบทบาทในประชาคมโลก 
มากขึ้น แต่ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายในการ 
ส ่งเสริมให ้คนไทยมีความสามารถและศักยภาพ 
เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ มาตรฐาน/ความเข้าใจ 
ที่ ถู กต ้ อ งและการยอมรับของต ่ า งประ เทศ ท่ีม ี
ต ่ อ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  นิ ย า ม ค ว า ม เ ป ็ น ส า ก ล ข อ ง 
ความเป็นไทย และการข่าวและการจัดทำารายงาน
สถานการณ์ระหว่างประเทศที่ต้องมีการดำาเนินการ 
ให้เท่าทันเหตุการณ์และมีคุณภาพ รวมถึงความสามารถ 
ในการดำาเนินการตามมาตรฐานสากล ซึ่งอาจเป็น
เงื่อนไขในการได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ

ข ้อเสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้าหมาย สำาหรับ 
การดำา เนินการส ่ ง เสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก ควรดำาเนินการยกระดับ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ให้นำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และสามารถต่อยอดต่อไปได้ เสริมสร้างขดีความสามารถ 
ให้ทุกภาคส่วนของไทยในการเสริมสร้างสถานะของ
ประเทศ ให้มีเกียรติภูมิบนเวทีโลก และมีอำานาจ 
ในการต่อรองกับนานาประเทศเพ่ือปกป้อง รักษา  
และเพิ่มพูนผลประโยชน์แห่งชาติในทุกมิติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพิ่มความนิยมไทยผ่าน
การใช้อำานาจแบบนุ่มนวล การปรับตัวของส่วนราชการ
ไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และบทบาทผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น นอกจากนี้ อาจมีการผลักดัน
ประเด็นที่ไทยมีศักยภาพและต้องการส่งเสริมผ่านเวที
หารือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับบทบาทของไทยใน
ประเด็นต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการรักษามาตรฐาน
สากลในด้านต่าง ๆ และการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ
จากนานาประเทศและเพิ่มโอกาสการมีบทบาทในเวที
ระหว่างประเทศต่อไป
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 020501

การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ  
และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกภูมิภาค 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 – 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ด ้ า น 
การต่างประเทศจะต้องบูรณาการการทำางานร่วมกัน 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
และภาคประชาสังคม บนเงื่อนไขเวลาและทรัพยากร 
ที่มีจำากัด ซึ่งการดำาเนินการที่มีประสิทธิภาพจะทำาให้
การต่างประเทศของไทยมีเอกภาพ ทำาให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมี
เกียรติภูมิในประชาคมโลกได้ ทั้งน้ีเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวจะต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ ประกอบด้วย กลไก
เพื่อการบูรณาการการขับเคลื่อนการต่างประเทศของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ การบูรณาการ
เพื่อการศึกษาหารือแนวทางและบทบาทของหน่วยงาน
ในการดำ า เ นิ นคว ามสั มพั น ธ ์ ร ะหว ่ า งประ เทศ  
การบูรณาการพัฒนาบริการด้านการกงสุลระหว่าง 
หน ่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง  ฐ านข ้ อ มู ลกลา งด ้ า น 
กา รต ่ า ง ป ร ะ เทศ  ก า รพัฒนาประช าชน ให ้ มี 
ความตระหนักรู ้ถึ งบทบาทการเป ็นพลเมืองโลก 
นโยบายรัฐที่ส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของประชาชน 
และภาคเอกชนในการต่างประเทศ การเพิ่มบทบาท

ภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ การสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการต่างประเทศในหมู ่ประชาชน 
และภาคส ่วนต ่าง ๆ การประชาสัมพันธ ์บทบาท 
ด้านการต่างประเทศของไทย ความพร้อมของประเทศ 
ที่จะร่วมมือด้วยในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนการเยือน
การเจรจา และกรอบการประชุมหารือทวิภาคี 
และพหุภาคีต่าง ๆ การริเร่ิมและการลงทุนในหุ้นส่วน
ความร่วมมือเฉพาะด้าน ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อม
ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งการดำาเนินการ 
ที่ผ ่านมาประสบปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญจาก
บริบทโลกที่ ได ้ เป ล่ียนแปลงไปทำาให ้ ในป ัจจุบัน 
การดำาเนินงานในรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนอง 
และรับมือกับเหตุการณ์และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที การขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน 
รวมถึงระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกัน
ระหว ่างหน ่วยงานภาครัฐและความซำ้ าซ ้อนกัน 
ของภารกิจ
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ในปี 2563 การดำาเนินงานโดยใช้กลไกทีมประเทศไทย มีส่วนสำาคัญ 
ในการยกระดับความสามารถในการดูแลและให้ความช่วยเหลอืคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่การส่งคนไทยท่ีตกค้างในต่างประเทศกลับไทย ไปจนถึงการมอบปัจจัย 
ช่วยเหลือให้แก่คนไทยที่ตกทุกข์ในต่างประเทศ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความสำาเร็จในการบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
ของส่วนราชการทั้งที่ไปประจำาการในต่างประเทศและท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทย และภาคส่วนอื่น ๆ ในการขับเคล่ือน 
การต่างประเทศอย่างเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล  
โดยการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการอำานวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และการเปิด 
ใช้งานระบบการเก็บสถิติงานกงสุล เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำาหรับการพัฒนาการให้บริการในระยะต่อไป 
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การดำ า เนินการที่ ผ ่ านมา  การดำ า เนินงานของ 
หน่วยงานรัฐเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2563 
เน้นการดำาเนินการส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์
ประชาชนและภาคเอกชนไทยในต ่ า งประ เทศ  
และการช่วยเหลือประชาชนไทยจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ซึ่งการทำางานในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ถือเป็นบทพิสูจน์การทำางานร่วมกัน 
อย่างบูรณาการที่สำาคัญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยการดำาเนินงานของศูนย ์ปฏิบัติการมาตรการ 
เดินทางเข ้าออกประเทศและการดูแลคนไทยใน 
ต่างประเทศ (ศปก.กต.) ผ่านการประสานงานกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำาเนินงานการทูตเพื่อ
ประชาชน และใช้กลไกทีมประเทศไทยที่เป็นด่านหน้า
ในการแก้ไขปัญหา ดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในต ่ างประเทศในสถานการณ ์การแพร ่ ระบาด 

ของโรคโควิด-19 ในการเดินทางกลับประเทศไทย 
ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด และให้ความช่วยเหลือ
คนไทยที่ ตกค ้ าง ในต ่ างประเทศในระยะต ่อมา  
โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ร่วมมือ
กับกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในต่างประเทศ กลุ่มอาสาสมัคร 
องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่เพ่ือให ้
ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง กระทรวงการต่างประเทศ
ร ่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได ้ตั้ งกลุ ่มสนทนา 
ผ ่ า นแอพลิ เ ค ชั่ น  เ พื่ อ ใ ห ้ คำ า ป รึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ 
การดูแลสุขภาพให ้แก ่คนไทยที่ ติดเชื้อโควิด-19  
ให ้คำ าปรึกษาป ัญหาสุขภาพจิต ลดความเครียด  
และสร้างความอุ ่นใจให้กับประชาชนไทยที่อยู ่ไกล
บ้าน รวมทั้งได้มีการบูรณาการดำาเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง 
ขวัญกำาลังใจและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับแรงงานไทย 
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ที่ต้องทำางานในสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีแตกต่าง 
ดำาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านกงสุล 
โ ด ยนำ า เ ท ค โ น โ ล ยี ม าป รั บป รุ ง ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร  
e-passport e-visa และพัฒนาฐานข้อมูลคนไทย 
ในต่างประเทศ การพัฒนาระบบยื่นคำาร้องขออำานวย
ความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
แบบออนไลน์ เพิ่มการให้บริการงานรับรองนิติกรณ ์
ไปยังสำานักงานหนังสือเดินทางในภูมิภาค รวมถึง
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยขยายการให ้บริการเอกสารราชการ  
2 ภาษา โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดทำา
เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 15 ประเภท 
ทำ า ให ้ประชาชนสามารถใช ้บริ การคั ด เอกสาร 
การทะเบียนภาษาอังกฤษได้ทั้งหมด 27 ประเภท
เอกสาร จากสำานักงานเขตและที่ ว ่ าการอำา เภอ 
ท่ัวประเทศ  ซ่ึงสอดคล้องกับการบูรณาการพัฒนา
บริการด้านการกงสุลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงาน
พันธมิตรขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทย 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงในยุคหลังโควิด เพื่อกำาหนด
แนวทางการรั กษาและขยายผลประโยชน ์ทาง
เศรษฐ กิจของ ไทย ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ มแม ่ นำ้ า โ ข ง  
นอกจากนี้  กระทรวงต่างประเทศได้เป ็นเจ ้าภาพ
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทยีบเท่า ครัง้ที ่3/2563 ซึ่งมีการเสนอรายงานทิศทาง
และการดำา เนินงานด ้านการต ่างประเทศเชิง รุก  
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โลกทีไ่ด้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และขอการสนับสนุน
รัฐบาลในการเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพ การประชมุ
ความริเริ่มแห่งอ ่าวเบงกอลสำาหรับความร ่วมมือ 
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ระหว่าง 
ปี 2564 – 2565 และการประชุมกลุ ่มความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2565 รวมถึง 
ได้จัดการประชุมเครือข่ายสำานักนโยบายและแผน 
สำานักวิ เทศสัมพันธ ์  และสำานักการต ่างประเทศ 
ของส ่วนราชการไทย ครั้งที่  1/2563 ซ่ึงสอดรับ 
กับการบู รณาการเพื่ อการศึกษาหารือแนวทาง 
และบทบาทของหน่วยงานในการดำาเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การดำาเนินงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและ
องค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศยังไม่
เ กิดผลลัพธ ์ที่ เป ็นรูปธรรม การสนับสนุนให ้ทุก 
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างเป็นเอกภาพยังเกิดข้ึนได้ไม่เต็มท่ี เนื่องจากยัง
ขาดการสร้างความตระหนักรู ้ถึงบทบาทของภาค
ประชาชนที่ เชื่อมโยงกับการต ่างประเทศ รวมถึง 
การพัฒนากลไกและช่องทางที่สนับสนุนการมีบทบาท
ของประชาชนในการขับเคลื่อนการต ่างประเทศ 
ร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ นอกจากนี้ การบูรณาการ 
การทำางานระหว่างหน่วยงานยังมีข้อจำากัดต่าง ๆ อาทิ 
ระบบการบริหารจัดการข ้อมูลที่ ไม ่ เชื่อมโยงกัน 
และความซำ้าซ้อนกันของภารกิจระหว่างหน่วยงานรัฐ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรพัฒนา 
และสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อขับเคลื่อน 
พัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านการต่างประเทศร่วมกัน 
โดยกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมควรมีหลายระดับ 
ตั้งแต ่การเสนอความคิดเห็น การร ่วมดำาเนินการ 
ตลอดจนการตดิตามผลการดำาเนนิงาน โดยการบูรณาการ 
การทำางานระหว่างหน่วยงานนั้น ควรกำาหนดเป้าหมาย 
และแนวทางการดำาเนินงานร่วมกัน เพ่ือลดปัญหา 
ช่องว่างและความซำ้าซ้อนในการทำางานตามภารกิจ
ห รืออำ านาจหน ้ าที่ ข อ งหน ่ ว ย ง าน  นอกจากนี้  
ใ น ร ะยะต ่ อ ไ ปอ า จพิ จ า รณาปรั บ เ พิ่ ม ตั ว ชี้ วั ด 
ที่สะท้อนความก้าวหน้าในการดำาเนินงานเพื่อพัฒนา 
การเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างไทยกบัต่างประเทศ
ในทุกมิติ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการติดตาม 
และประเมนิผลการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ 
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“วางรากฐานเกษตรไทย
เพ่ือการเติบโตก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 03

การเกษตร03



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (3) การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตร 
ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
ส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรใน
ประเทศปี 2563 ในไตรมาสที่ 3 (ปี 2563)  
มีมูลค่า 123,453 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ -0.9 จากไตรมาสที่ 2 (ปี 2563) 
ซึ่ งมีมูลค ่า 154,369 ล ้านบาท เนื่องจาก  
การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน
และยับยั้ งการแพร ่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรม
การผลิตสินค้าและบริการกลับมาดำาเนินการ
ผลิตได้ ประชาชนเริ่มผ่อนคลายความวิตกกังวล 
ส ่งผลให ้การอุปโภคบริโภคขั้นสุดท ้ายของ 
ครัวเรือนเริ่มฟื ้นตัว ประกอบกับการส่งออก

030001
ปี 2562

ปี 2563

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (3) การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรซึ่งจะ
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ   โดยมีเป้าหมายระดับ
ประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรในประเทศปี 2563 ในไตรมาสที่ 3 (ปี 2563) มีมูลค่า 123,453 ล้านบาท  
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ -0.9 จากไตรมาสที่ 2 (ปี 2563) ซึ่งมีมูลค่า 154,369 ล้านบาท เนื่องจาก การผ่อน
คลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการกลับมาด าเนนิการผลิตได้ ประชาชนเร่ิมผ่อนคลาย
ความวิตกกังวล ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคข้ันสุดท้ายของครัวเรือนเร่ิมฟื้นตัว ประกอบกับการส่งออกสินค้า เร่ิมมีทิศทางที่
ดีขึ้น ส่งผลให้การผลิตในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตรเฉลี่ยไตรมาสที่ 1 (ป2ี562) – ไตรมาสที่ 3 (ปี2563) ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ -1.9 นั้น ถือ
ว่ายังคงห่างจากค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 3.8 ในปี 2565  ดังนั้นการผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนา 
ภาคเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและความร่วมมือจากภาคเอกชนจะสามารถช่วยให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
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GDP ภาคเกษตร 
(ล้านบาท) 

อัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา

030001 2562 2563 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สินค้า เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้การผลิตในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเฉลี่ยไตรมาสที่ 1 (ปี2562) – ไตรมาสที่ 3 (ปี2563) ซ่ึงมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ -1.9 นั้น ถือว่ายังคงห่างจากค่าเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 3.8 ในปี 2565  ดังนั้น
การผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและความร่วมมือ 
จากภาคเอกชนจะสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้สามารถบรรล ุ
เป้าหมายตามที่กำาหนดไว้

ที่มา : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเกษตร
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ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร พบว่ามีการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 2.72 ในปี 2561 เป็นร้อยละ -0.76  
เมื่อพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Source of growth) ของภาคเกษตรกรรม พบว่า
ปัจจัยที่ทำาให้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลงอันเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การลงทุน
ของทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอตัวลง และแรงงานลดลง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้อัตรา 
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ในปี 2565 พบว่าผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเฉลี่ย 
ปี 2561 และ 2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.98 ซ่ึงยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ได้ ประเทศไทย
ต้องเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรให้เพิ่มข้ึน โดยให้ความสำาคัญกับการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก 
เพื่อให้ภาคการเกษตรสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง

030002
ปี 2562

ปี 2563

 ประเด็นท้าทายท่ีต้องดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ คือ ส่งเสริมการตลาด 
และเพิ่มช่องทางในการจัดจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรม ผลักดันการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงแก่ภาคเกษตร 
ต่อยอดสู่การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในเชิงพาณิชย์ ทำาให้สินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาครบวงจร ช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตได้ รวมท้ังสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรหันมาลงทุนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำาฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร ผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตของตน 
ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร พบว่ามีการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 2.72 ในปี 2561 เป็นร้อยละ -0.76  
เมื่อพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Source of growth) ของภาคเกษตรกรรม พบว่า
ปัจจัยที่ท าให้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลงอันเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การลงทุน 
ของทั้งภาครัฐและเอกชนชะลอตัวลง และแรงงานลดลง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้อัตรา 
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ในปี 2565 พบว่าผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเฉลี่ย 
ปี 2561 และ 2562 มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.98 ซึ่งยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ ประเทศไทยต้อง
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรให้เพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก เพ่ือให้
ภาคการเกษตรสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้อีกครั้ง 

 

ประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ คือ ส่งเสริมการตลาดและเพ่ิมช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพ่ือรองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
ภาคเกษตรกรรม ผลักดันการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงแก่ภาคเกษตร ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตรในเชิงพาณิชย์ ท าให้สินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาครบวงจร ช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรหันมาลงทุนและใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการผลิต หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูล
ทางด้านการเกษตร ผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตของตนให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย  
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ร้อยละ 

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร  

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 
ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

030002 2562 2563 

ที่มา : สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

030101
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

ในปี 2565 คือ อัตราการขยายตัว ของมูลค่าของสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

2562 2563

030201
สินค้าเกษตรปลอดภัย มีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 

คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่า ของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3
2562 2563

030202
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ของไทยได้รับการยอมรับ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย

และคุณค่า ทางโภชนาการสูงขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565

คือ มีการจัดทำาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
2562 2563

ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร

โดยในป ี  2563 มูลค ่าสินค ้า เกษตรอัตลักษณ ์  (นับเฉพาะผลไม ้ เมืองร ้อน 

ที่สำาคัญ ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า

รวม 260,617,013,659 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 250,818,545,297 บาท  

อยู่ 9,798,468,362 บาท ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ3.91 ทำาให้สถานการณ์การบรรลุ

เป้าหมายอยูใ่นระดับบรรลุเป้าหมาย  

โดยมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (คำานวณจากสินค้าปศุสัตว์) ที่ผ่านการตรวจรับรอง 

GAP ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 353,858,832,096 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562  

ที่มีมูลค่า 309,647,374,481 บาท อยู่ 44,211,157,615 บาท ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยร้อย

ละ 14.28 แต่มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ยังขาดมูลค่าของสินค้าพืชและประมง 

จึงไม่สามารถใช้ประเมินค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดได้สมบูรณ์ ทำาให้สถานการณ  ์

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

อ้างอิงจากข้อมูลดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Grobal Food Security Index)  

ในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดไว้ในลำาดับท่ี 52 มีคะแนนดัชนีความมั่นคง

อาหารโดยรวมที่ 65.1 โดยปรับตัวสูงขึ้นจาก 63.2 ในปี 2561 ทำาให้สถานการณ์การ

บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

การเกษตร 03
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รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

030301
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 

คือ อัตราการขยายตัวของ มูลค่าของสินค้าเกษตร ชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3
2562 2563

030302
วิสาหกิจการเกษตรจาก ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำาบล 

เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ มีจำานวนวิสาหกิจ 

การเกษตรขนาดกลาง และเล็ก และผลิตภัณฑ์ จากฐานชีวภาพ 1 ตำาบล 1 วิสาหกิจ
2562 2563

030401
สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์มี มูลค่าเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ

บรรลุในปี 2565 คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่า สินค้าเกษตรแปรรูปและ ผลิตภัณฑ์ 

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3
2562 2563

เทียบเคียงจากข้อมูลสินค้าเกษตรชีวภาพ (นำามาใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน  

และสมุนไพร) พบว่า มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช ้ในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ  

มันสำาปะหลัง อ้อย และปาล์มนำ้ามัน ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561  

อยู่ 909,702,399.30 บาท หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.34 ขณะที่มูลค่าของสมุนไพร

และเครื่องเทศ ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561 อยู่ 287,462,668 บาท หรือ

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.46 ซึ่งเมื่อพิจารณาการขยายตัวภาพรวมของมูลค่าสินค้าทั้ง 

2 กลุ่มดังกล่าว ในปี 2560-2562 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.32 ต่อปี

ทำาให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

ในปี 2563 มีการส่งเสริมได้ 35 วิสาหกิจ ใน 33 ตำาบล เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

ที่ส ่งเสริมได้ 26 วิสาหกิจ ใน 25 ตำาบล ซึ่งมีการดำาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 

ที่กำาหนดไว้ 1 ตำาบล 1 วิสาหกิจ ทำาให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ

บรรลุเป้าหมาย 

เทียบเคียงจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซึ่งพิจารณา

กลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยาง

และผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  

ซึ่งในปี 2562 มีมูลค ่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 คิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทำาให้สถานการณ ์

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

การเกษตร03
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030502
ผลผลิตต่อหน่วยของ ฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ

เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ ผลผลิตต่อหน่วย 

ของ ฟาร์มหรือแปลงที่มีการ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10
2562 2563

030601
ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี การปรับตัวเพิ่มขึ้น กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร ต่อหน่วย  

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10
2562 2563

030501
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี สมัยใหม่/อัจฉริยะ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ มูลค่าสินค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่/ อัจฉริยะ 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3
2562 2563

รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

จากข ้อมูลของเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม ่ภายใต ้โครงการส ่งเสริมการเกษตร 

แปลงใหญ่มีการดำาเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2559-2562 เมื่อพิจารณามูลค่าการลดต้นทุน 

และเพิ่มผลผลิตตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.79 

ทำาให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

จากข้อมูล โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่มีการดำาเนินงานมาอย่าง

ต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2559-2562 เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า ผลผลิตต่อไร่เพ่ิม

ขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรใหญ่สมัยใหม่เฉลี่ย จากเดิม 5,079.57 กก./ไร่  

เป็น 5,608.36 กก./ไร่  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำาเกษตรสมัยใหม่ช่วยเพิ่มผลผลิต

ต ่อหน ่วยของฟาร ์มหรือแปลงที่ มีการใช ้ เทคโนโลยีสมัยใหม ่ เพิ่ม ข้ึนเล็กน ้อย  

ทำาให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

จากมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรที่สำาคัญตามนโยบายของรัฐ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ มันสำาปะหลัง ปาล์มนำ้ามัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ กุ ้งขาว 

แวนนาไม ปลานิล ไก่เนื้อ  ไก่ไข่ และสุกร ในปี 2563 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย  

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 ส่งผลให้สถานการณ์

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

การเกษตร 03

143



เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

สถานะ
การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น ทะเบียน 

กับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ สหกรณ์มีความ เข้มแข็ง 

ในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มเกษตรกร  

มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 25

2562 2563

เมื่อพิจารณาจากการประเมินศักยภาพสหกรณ์ ค่าเฉลี่ยปี 2562-2563 มีสหกรณ ์

ที่มีความเข้มแข็งเฉลี่ยร้อยละ 91.9 บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ขณะท่ีการประเมิน

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนค่าเฉลี่ยปี 2561-2563 มีวิสาหกิจชุมชนท่ีอยู ่ในระดับดี

เฉลี่ยร้อยละ 21.38 ซึ่งตำ่ากว่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ส่งผลให้สถานการณ์การบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

การเกษตร03
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030101

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

62 สีเหลือง 63 สีเขยีว 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึน้  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นขยายตัว 4 
เฉลี่ยร้อยละ 3  5 
การสร้างมูลค่าจากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นตามเป้าหมายต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ6 
ผลผลิตทั้งความโดดเด่นและเร่ืองราวของสินค้าที่มีในแต่ละพื้นที่ ความตระหนักของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 7 
ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับผลผลิตในพื้นที่ และการสร้างตลาดใหม่ โดยมีการประสานความ8 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกันตลอดห่วงโซ่ เพื่อก าหนดเป้าหมายในเชิงพื้นที่และ9 
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัยพัฒนาและการแปรรูป10 
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการตลาดได้อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมอัตรา11 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังขาด12 
การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ซ่ึงหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องจะด าเนินการใน13 
ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป  14 

 

 

 สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ (นับเฉพาะผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ ข้าวหอมมะลิ และ15 
ผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่ารวม 260,617,013,659 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี16 
มูลค่า 250,818,545,297 บาท อยู่ 9,798,468,362 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.91 ซ่ึงเม่ือพิจารณาการขยายตัวของ17 
มูลค่าสินค้า ในปี 2560-2563 จะเห็นว่า สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางที่ดี ท าให้มี18 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.88 ต่อปี (ไม่รวมผ้าไหมไทยนกยูง19 
พระราชทาน) ในขณะที่มูลค่าการจัดจ าหน่ายสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนมีการจ าหน่าย ณ เดือนตุลาคม 2563 รวม 5,386 20 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าการจัดจ าหน่าย 3,500 ล้านบาท อยู่ 1,886 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 21 
ร้อยละ 53.89 ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรองรับค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นในระยะต่อไป หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดท าฐานข้อมูล22 
ส าหรับการใช้ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลกัษณ์พื้นถิ่น เพื่อน าประเด็นปัญหาอุปสรรคไปใช้ประกอบการ23 
จัดท าแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดได้อย่างครบวงจรต่อไป 24 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 ส่วนใหญ่ด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการส่งเสริมมูลค่าสินค้า25 
เกษตรอัตลักษณ์ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 26 
(สินค้าไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลด้านการผลิต การตลาดและยกระดับสู่มาตรฐาน27 
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ผ้าไหมไทยนกยูง 

ข้าวหอมมะลิ 

ผลไม้เมืองร้อน 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

030101
เขียว 

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปญัญา 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ปี 2560 และ 2561 ยังไม่
มีการจัดเก็บข้อมูลผ้าไหม 

62 สีเหลือง 63 สีเขยีว 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030101 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึน้  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นขยายตัว 4 
เฉลี่ยร้อยละ 3  5 
การสร้างมูลค่าจากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นตามเป้าหมายต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ6 
ผลผลิตทั้งความโดดเด่นและเร่ืองราวของสินค้าที่มีในแต่ละพื้นที่ ความตระหนักของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 7 
ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับผลผลิตในพื้นที่ และการสร้างตลาดใหม่ โดยมีการประสานความ8 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกันตลอดห่วงโซ่ เพื่อก าหนดเป้าหมายในเชิงพื้นที่และ9 
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัยพัฒนาและการแปรรูป10 
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการตลาดได้อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมอัตรา11 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังขาด12 
การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ซ่ึงหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องจะด าเนินการใน13 
ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป  14 

 

 

 สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ (นับเฉพาะผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ ข้าวหอมมะลิ และ15 
ผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่ารวม 260,617,013,659 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี16 
มูลค่า 250,818,545,297 บาท อยู่ 9,798,468,362 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.91 ซ่ึงเม่ือพิจารณาการขยายตัวของ17 
มูลค่าสินค้า ในปี 2560-2563 จะเห็นว่า สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางที่ดี ท าให้มี18 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.88 ต่อปี (ไม่รวมผ้าไหมไทยนกยูง19 
พระราชทาน) ในขณะทีมู่ลค่าการจัดจ าหน่ายสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนมีการจ าหน่าย ณ เดือนตุลาคม 2563 รวม 5,386 20 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าการจัดจ าหน่าย 3,500 ล้านบาท อยู่ 1,886 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 21 
ร้อยละ 53.89 ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรองรับค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นในระยะต่อไป หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดท าฐานข้อมูล22 
ส าหรับการใช้ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลกัษณ์พื้นถิ่น เพื่อน าประเด็นปัญหาอุปสรรคไปใช้ประกอบการ23 
จัดท าแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดได้อย่างครบวงจรต่อไป 24 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 ส่วนใหญ่ด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการส่งเสริมมูลค่าสินค้า25 
เกษตรอัตลักษณ์ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 26 
(สินค้าไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลด้านการผลิต การตลาดและยกระดับสู่มาตรฐาน27 
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 การสร้างมูลค่าจากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ตามเป้าหมายต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างความรู้
ความเข ้าใจเกี่ยวกับผลผลิตทั้งความโดดเด ่นและ 
เรื่องราวของสินค้าที่มีในแต่ละพื้นที่ ความตระหนัก 
ของเกษตรกรและผู ้ประกอบการในการขึ้นทะเบียน 
สิ่งบ ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ให ้กับผลผลิตในพื้นท่ี  
และการสร้างตลาดใหม่ โดยมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานให้เกิดกระบวนการทำางานร่วมกัน
ตลอดห ่วงโซ ่  เพื่อกำาหนดเป ้าหมายในเชิง พ้ืนที่ 
และผลิตภัณฑ์ร ่วมกัน ซึ่งจะทำาให ้เกิดการพัฒนา 
ตั้งแต่วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัยพัฒนา
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ 
ตลาดได้อย่างเป็นระบบ ท้ังน้ีผลจากการดำาเนินงาน 
ดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมอัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินในปีท่ีผ ่านมาเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังขาดการจัดทำา
ฐานข ้อมูล เกษตรอัตลักษณ ์อย ่ างครบถ ้วนและ 
เป็นระบบ ซึ่งหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องจะดำาเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

มูลค่าการจัดจำาหน่ายสินค้า (GI) ที่ขึ้นทะเบียน

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ล้านบาท)

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร



สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย  มูลค ่าสินค ้าเกษตรอัตลักษณ์ (นับเฉพาะผลไม ้ เมืองร ้อนที่สำาคัญ  
ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่ารวม 260,617,013,659 บาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 250,818,545,297 บาท อยู่ 9,798,468,362 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.91 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาการขยายตัวของมูลค่าสินค้า ในปี 2560-2563 จะเห็นว่า สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มการขยาย
ตัวในทิศทางที่ดี ทำาให้มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.88 ต่อปี 
(ไม่รวมผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน) ในขณะที่มูลค่าการจัดจำาหน่ายสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนมีการจำาหน่าย  
ณ เดือนตุลาคม 2563 รวม 5,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าการจัดจำาหน่าย 3,500 ล้านบาท  
อยู่ 1,886 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 ร้อยละ 53.89 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นในระยะต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำาฐานข้อมูลสำาหรับการใช้ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน  
เพื่อนำาประเด็นปัญหาอุปสรรคไปใช้ประกอบการจัดทำาแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาด
ได้อย่างครบวงจรต่อไป

การดำาเ นินงานที่ผ ่ านมา ในปี 2563 ส่วนใหญ  ่
ดำาเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการส่งเสริม
มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ เช่น โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้าไม้ผล : ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง)) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผลด้านการ
ผลิต การตลาดและยกระดับสู ่มาตรฐานการส่งออก  
ขยายการผลิตนอกฤดู ลดปัญหาราคาผลไม้ตกตำ่า 
ในช่วงฤดกูาล ทำาให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ข้ึน โครงการส่งเสรมิตลาดผลไม้ เพ่ือสร้างและพฒันาช่องทางการจำาหน่าย
ผลไม้ไทยไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนระบบการกระจายผลผลิตผลไม้ไทยให้เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการผลไม้ไทยให้มีสมรรถนะด้านการค้าและการลงทุนใน
อตุสาหกรรมผลไม้ เพือ่ประชาสมัพนัธ์สนิค้าผลไม้เมอืงร้อนของไทยให้เป็นทีต้่องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยให้กับประชาชนไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติ โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมและขยายผลการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  

ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยส่งเสริมระบบการผลิต 
แปรรูป และการตลาด ทำาให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าว
สังข์หยดท่ีได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน โครงการส่ง
เสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) 
เร่งพจิารณาคำาขอขึน้ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) 
ไทยลงพื้นท่ีผลักดันให้จังหวัดจัดทำาระบบควบคุม  
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ท้ังระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบ
ควบคุมภายนอก (External Control) สร้างโอกาส
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินให้เป็นสินค้า
พรีเมียมจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกระบวนการ
ทำางานร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่เกษตรกรบางส่วนยังไม่ตระหนักและขาดแรงจูงใจ ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ในขณะที่การสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงเรื่องราวของสินค้าและความแตกต่างจากสินค้าทั่วไปยังมีน้อย
จึงทำาให้ตลาดของสินค้ามีวงจำากัด ซึ่งการสร้างโอกาสในการทำาตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ ๆ  
ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด บนแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพที่มีการพัฒนารูปแบบในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้า
การเกษตรไปสู่ผู้บริโภคจะช่วยให้สามารถขยายผลได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินงาน ควรประชาสัมพันธ์สร้างความ
ตระหนักถึงความสำาคัญของการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือค้นหาและผลักดันให้ม ี
การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการจัดทำาแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านการผลิต 
และด้านการตลาดเพือ่สร้างมลูค่าให้กบัสนิค้าเกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิน่สูส่ากล อาท ิการพฒันาหบีห่อชัน้นอก (Outer 
Packaging) ท่ีจะช่วยห่อหุ้มหีบห่อช้ันกลางไว้ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการขนส่งในระยะไกล และช่วยให้ม ี
ความสะดวกต่อการขนย้ายซึง่กจ็ะทำาให้ผูบ้ริโภคเกดิความประทับใจ การทำาให้มเีร่ืองราวท่ีดี (Good Story Practice)  
เพือ่สร้างความโดดเด่น แสดงได้ถงึความแตกต่างจากผลิตสินค้าท่ีผลิตได้จากแหล่งอืน่ และการสร้างตลาดรปูแบบใหม่
จากสตาร์ทอัพด้านการเกษตร รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
เพือ่ขยายตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

ทางการตลาดโดยจดักจิกรรมส่งเสรมิการจำาหน่ายสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) อย่างต่อเนือ่งทุกปี อาทิ GI Marker 
2019, THAIFEX-World of Food Asia 2019 ตลอดจนจัดทำาและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความ
เข้าใจในความสำาคญัของสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) ผ่านส่ือต่าง ๆ โครงการยกระดับผ้าไหมภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืสูส่ากล ปี 2562 เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ พร้อมให้บริการตรวจสอบ 

และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 
ทำาให้เกษตรกรสามารถผลิตผ้าไหมตามกระบวนการผลิตท่ีตรง
ตามมาตรฐาน มีศักยภาพการทอผ้าไหม การออกแบบลวดลาย
ผ้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่างผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายสินค้า โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรม 
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น) โดยส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหล่งกำาเนิด ของสินค้า 
(Story) ที่ทำาให ้สินค ้ามีความแตกต ่างจากสินค ้าที่ผลิต 
จากแหล่งอื่น ๆ มีความโดดเด่น มีศักยภาพ และมีคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจ โดยผลักดันกลุ ่มสินค ้า 2 กลุ ่มคือ ไม ้ผล  
และกล้วยไม้ เข้าสู่กระบวนการขอข้ึนทะเบยีนรับรอง GI

การเกษตร 03

147

030101

ที่มา: กรมหม่อนไหม



เกษตรปลอดภัย

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030201

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 
การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน5 
ด้านความปลอดภัย ซ่ึงในการด าเนินการควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ 6 
การวิจัยพัฒนา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรอง การส่งเสริมการขายและการตลาด และการพัฒนา7 
ฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขายสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การ8 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตร9 
อินทรีย์ รวมถึงกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการกระจายหน่วย10 
ตรวจรับรองที่ได้คุณภาพบริการกับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสินค้าเกษตร11 
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบวงจร ซ่ึงจะท าให้การส่งเสริมการผลิต12 
เกษตรปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 13 

  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (ค านวณจากสินค้าปศุสัตว์) ที่ผ่านการตรวจรับรอง 14 
GAP ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 353,858,832,096 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 309,647,374,481 15 
บาท อยู่ 44,211,157,615 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.28 และในส่วนของการรับรองตามมาตรฐานเกษตร16 
อินทรีย์ ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 145,200,186 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 121,628,822 บาท  17 
อยู่ 23,571,364 บาท ขยายตัวเฉลี่ยจากปี 2562 ร้อยละ 16.23 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสินค้าเกษตรปลอดภัย 18 
(กรณีพืช) ที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP ในปี 2563 มีพื้นทีร่วมทั้งสิ้น 1,411,223 ล้านไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.94 19 
ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) ขณะที่พื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  20 
มีทั้งสิ้น 791,659 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจาก21 
ภาคเอกชน) จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้าปศุสัตว์) มีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมาย 22 
ที่ก าหนดไว้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังขาดมูลค่าของสินค้าพืชและประมงจึงไม่สามารถใช้ประเมินค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด23 
ได้สมบูรณ์ ซ่ึงภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลของสินค้าเกษตรปลอดภัย 24 
ที่ครอบคลุมทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงต่อไป  25 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินการในปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยด าเนินการผ่าน26 
โครงการ มีดังต่อไปน้ี กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์  27 
ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า28 
เกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์,  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพดี, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ29 
การผลิตและการตลาดอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ ,  โครงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ โครงการเกษตร30 
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เหลือง 

ที่มา: กรมปศุสัตว ์ ที่มา: กรมปศุสัตว ์

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 
การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน5 
ด้านความปลอดภัย ซ่ึงในการด าเนินการควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ 6 
การวิจัยพัฒนา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรอง การส่งเสริมการขายและการตลาด และการพัฒนา7 
ฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขายสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การ8 
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตร9 
อินทรีย์ รวมถึงกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการกระจายหน่วย10 
ตรวจรับรองที่ได้คุณภาพบริการกับเกษตรกรได้อย่างท่ัวถึง ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสินค้าเกษตร11 
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อเป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบวงจร ซ่ึงจะท าให้การส่งเสริมการผลิต12 
เกษตรปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 13 

  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (ค านวณจากสินค้าปศุสัตว์) ที่ผ่านการตรวจรับรอง 14 
GAP ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 353,858,832,096 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ท่ีมีมูลค่า 309,647,374,481 15 
บาท อยู่ 44,211,157,615 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.28 และในส่วนของการรับรองตามมาตรฐานเกษตร16 
อินทรีย์ ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 145,200,186 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 121,628,822 บาท  17 
อยู่ 23,571,364 บาท ขยายตัวเฉลี่ยจากปี 2562 ร้อยละ 16.23 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสินค้าเกษตรปลอดภัย 18 
(กรณีพืช) ที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP ในปี 2563 มีพื้นทีร่วมทั้งสิ้น 1,411,223 ล้านไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.94 19 
ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) ขณะที่พื้นที่ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  20 
มีทั้งสิ้น 791,659 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจาก21 
ภาคเอกชน) จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้าปศุสัตว์) มีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมาย 22 
ที่ก าหนดไว้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังขาดมูลค่าของสินค้าพืชและประมงจึงไม่สามารถใช้ประเมินค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด23 
ได้สมบูรณ์ ซ่ึงภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลของสินค้าเกษตรปลอดภัย 24 
ที่ครอบคลุมทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงต่อไป  25 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินการในปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยด าเนินการผ่าน26 
โครงการ มีดังต่อไปน้ี กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์  27 
ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า28 
เกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์,  โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพดี, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ29 
การผลิตและการตลาดอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ ,  โครงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ โครงการเกษตร30 

280,000
300,000
320,000
340,000
360,000

ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่าสินค้าปศสุัตว์ที่ผา่นการตรวจรับรอง GAP  
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มูลค่าสินค้าปศสุัตว์ที่ผา่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
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ที่มา: กรมปศุสัตว ์ ที่มา: กรมปศุสัตว ์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

การเกษตร03

148

030201

 ก า ร พัฒนา สินค ้ า เ กษตรปลอดภั ย เป ็ น 
การยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ซ่ึงใน
การดำาเนินการควรมุ ่งเน ้นท่ีการส ่งเสริมการผลิต 
และแปรรูปสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ การวิจัย
พัฒนา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการ
รับรอง การส่งเสริมการขายและการตลาด และการ
พัฒนาฐานข ้อมูลผู ้ ผลิต/ผู ้ แปรรูป/ผู ้ ขายสินค ้า
ปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็น
ท้าทายที่สำาคัญ คือ การสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ 
กับเกษตรกรในการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตร
ที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมถึงกลไก
การมีส่วนร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพ่ือให้เกิดการกระจายหน่วยตรวจรับรอง
ที่ ได ้ คุณภาพบริการกับเกษตรกรได ้อย ่ างทั่ วถึ ง  
ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสินค้าเกษตร
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อเป็นแหล่งในการ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างครบวงจร ซ่ึงจะทำาให้การส่งเสริม
การผลติเกษตรปลอดภยัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

มูลค่าสินค้าปศุสัตวที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มูลค่าสินค้าปศุสัตวที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์



ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มูลค่า มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (คำานวณจากสินค้าปศุสัตว์) ที่ผ่านการ
ตรวจรับรอง GAP ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 353,858,832,096 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 
309,647,374,481 บาท อยู่ 44,211,157,615 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.28 และในส่วนของการรับรองตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ เดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 145,200,186 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 
121,628,822 บาท อยู่ 23,571,364 บาท ขยายตัวเฉลี่ยจากปี 2562 ร้อยละ 16.23 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
สินค้าเกษตรปลอดภัย (กรณีพืช) ท่ีผ่านการตรวจรับรอง GAP ในปี 2563 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,411,223 ล้านไร่ 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของพื้นท่ีเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) ขณะที่พื้นที่ตรวจ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีทั้งสิ้น 791,659 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของพ้ืนที่ทำาการเกษตรทั้งหมด 
(ไม่รวมการตรวจรับรองจากภาคเอกชน) จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (สินค้า
ปศุสัตว์) มีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังขาดมูลค่าของสินค้าพืชและประมงจึงไม่
สามารถใช้ประเมินค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้สมบูรณ์ ซึ่งภาครัฐและเอกชนจำาเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการ
จัดทำาฐานข้อมูลของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงต่อไป 

การดำาเนินการที่ผ่านมา การดำาเนินการในปี 2563 
เพื่อขับเคลื่อนเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยดำาเนินการ
ผ่านโครงการ มีดังต่อไปน้ี กรมปศุสัตว์ได้ดำาเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้าน
ปศุสัตว์ ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระจายไปยังจังหวัด
ต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์,  
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี, 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการ
ตลาดอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์,  โครงส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ และ โครงการเกษตรอินทรีย์ 
กำาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
ทำาให ้เกษตรกรสามารถเข ้าสู ่กระบวนการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และมี
ช่องทางการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรได้ เพิ่มรายได้ท่ี
เหมาะสมแก่เกษตรกร การลดต้นทุนการผลิตการช่วย
เหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนการดูแลราคาสินค้า
เกษตรให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพกำากับดูแลเพื่อให้
สินค้าปศุสัตว์มีความสะอาด ปลอดภัยสร้างความเชื่อ
มั่นต่อผู้บริโภค ให้ความสำาคัญกำากับดูแลตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิด ทั้งกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่ดี 
ต้ังแต่ระดับฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร (From Farm To 
Table) จะช่วยให้ประชาชนท้ังในและต่างประเทศได้
บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่สะอาด ส่งผลให้มีสุขภาพด ี
และมั่นใจในคุณภาพสินค้าภาคส่งออกสร้างรายได้เข้า
สู่ประเทศสูงขึ้น 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยยังคงประสบปัญหาเรื่องการ
ขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยจากภาระต้นทุนค่า
ใช้จ่ายในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน และผู้บริโภคยังขาดความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ครบถ้วน 
ทั้งในส่วนของพ้ืนที่รับรอง จำานวนผลผลิต และมูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรทั้งระบบ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำาคัญ 
ในการประเมินความสำาเร็จของค่าเป้าหมายระดับแผนย่อย และผลผลิตมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคเพื่อขยายตลาด สำาหรับกระบวนการตรวจสอบรับรองสินค้า
เกษตรตามหลักมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์นั้น ควรให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงการตรวจรับรองคุณภาพ 
โดยสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการตรวจรับรองเพื่อกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่อย ่างทั่วถึงในราคา 
ที่เกษตรกรยอมรับได้ อย่างไรก็ดี ในระยะแรกควรพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเพ่ือสร้างการยอมรับในการ
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานแบบมีส ่วนร่วม และพัฒนาไปสู ่การรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP  
และเกษตรอินทรีย์ต่อไป นอกจากน้ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรร่วมกันพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและครอบคลุมทุกสาขาของภาคเกษตร เพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการและประเมินผลความสำาเร็จได้ต่อไป

เกษตรปลอดภัย
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030202

เกษตรปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีความคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Grobal Food Security Index) ปรับตัวสูงข้ึน

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาข้อมูลดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Grobal Food  
Security Index) ในปี 2019 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดไว้ในลำาดับที่ 52 มีคะแนนดัชนีความมั่นคงอาหารโดยรวม
ที่ 65.1 ซึ่งเกิดจากการประเมินด้านความสามารถในการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ (Affordability) ความเพียงพอ

030202

 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัย และระบบการตวจสอบรับรองคุณภาพ 
จากสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ ให้เป็น 
ที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ รวมถงึการพฒันาคณุค่าทางโภชนาการ
ของสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
สร้างการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรไทย และมีผลต่อการขยายตัวของการบริโภคใน
ประเทศและการส่งออกสนิค้าเกษตรและอาหารของไทย 
ซึ่งจะต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองและสร้างการยอมรับในมาตรฐานของประเทศ 
รวมถึงการสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องแก่เกษตรกร
และผูป้ระกอบการในห่วงโซ่การผลิตเกี่ยวกบัการพฒันา
คณุภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่
ให้แก่ผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ 

62 สีเหลือง 63 สีเหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความ3 
ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน 4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีความคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Grobal Food Security 5 
Index) ปรับตัวสูงข้ึน 6 
การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตวจสอบรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความ7 
น่าเชื่อถือในระดับต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนา8 
คุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างการยอมรับด้านคุณภาพความ9 
ปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย และมีผลต่อการขยายตัวของการบริโภคในประเทศและการส่งออกสินค้าเกษตรและ10 
อาหารของไทย ซ่ึงจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการตรวจรับรองและสร้างการยอมรับในมาตรฐานของ11 
ประเทศ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตเก่ียวกับการ12 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  13 
 14 

 15 
 16 

 17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  18 
เม่ือพิจารณาข้อมูลดัชนีความม่ันคงทางอาหาร (Grobal Food Security Index) ในปี 2019 พบว่า ประเทศไทยถูก19 
จัดไว้ในล าดับที่ 52 มีคะแนนดัชนีความม่ันคงอาหารโดยรวมที่ 65.1 ซ่ึงเกิดจากการประเมินด้านความสามารถในการ20 
เข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ (Affordability) ความเพียงพอของอาหารที่ผลิตได้ (Availability) และการประเมินด้าน21 
คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าอาหาร (Quality and Safety) ซ่ึงประเทศไทยได้คะแนน 77.1 58.7 และ 52.6 22 
ตามล าดับ โดยดัชนีความม่ันคงทางอาหารของไทยปรับตัวสูงขึ้นจาก 63.2 ในปี 2018  23 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ของอาหารที่ผลิตได้ (Availability) และการประเมิน
ด ้ าน คุณภาพและความปลอดภั ย สินค ้ าอาหาร  
(Quality and Safety) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน 
77.1 58.7 และ 52.6 ตามลำาดับ โดยดัชนีความมั่นคง
ทางอาหารของไทยปรับตัวสูงข้ึนจาก 63.2 ในปี 2018 
 
การดำาเนินการท่ีผ ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ดำ า เ นิ น โคร งการพัฒนาการผลิ ตสิ นค ้ า เ กษตร 
และอาหารปลอดภัยได ้มาตรฐานอย ่างต ่อเนื่อง  
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน ผ ่านการสร ้างเครือข ่ายเชิงบูรณาการ 
เพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย  
การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการผลติสนิค้า
และอาหารปลอดภัย โดยมีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ที่ยอมปรับเปลี่ยนการผลิตเป ็นแบบไม่ใช ้สารเคม ี
และใช้นวัตกรรมการผลิตที่สนับสนุนการไม่ใช้สารเคมี 
โครงการพัฒนาศักยภาพสินค ้า เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า
และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เทคโนโลยี
และนวตักรรมทีเ่หมาะสม ผ่านการรบัรองมาตรฐานการ
ผลิต GAP ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง
เกษตรกรอินทรีย์ นอกจากนี้มีสร้างกลไกประสานการ
ทำางานร ่ วมกันแบบบูรณาการของภาคราชการ  
ภาคเอกชน เครอืข่ายเกษตรกร ในการส่งเสรมิพฒันาการ
ผลิต และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐาน
ครบวงจรและสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภยั ส่งเสริมให้

เกษตรชีวภาพ

มีเครือข่ายผู้ปลูกผักอินทรีย์สำาหรับเป็นกลไกเช่ือมโยง
การผลิตและการตลาดของเกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร 
วสิาหกจิชมุชน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้าง 
การรับรู ้ เกี่ยวกับการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตร  
และอาหารปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง รวมถึงกระแสความ
ห่วงใยในสุขภาพที่มีการเลือกซ้ือสินค้าที่ปลอดภัยแล้ว  
แต่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารโดยส่วนใหญ่ยังมี
สัดส่วนการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภยัน้อย 
จึงส่งผลให้ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจึงอยู่ในผู้บริโภค
เฉพาะกลุม่ ไม่กระจายไปสูต่ลาดหลักของประเทศได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมายแผนย่อย หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องควรให้ความสำาคญักบัการสร้างความตระหนกั
ให้กบัผู้ผลิตและผู้บริโภคเกีย่วกบัความปลอดภยัในสินค้า
เกษตรและอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมถึงการวางระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ขัน้ (มาตรฐาน GAP) พืน้ฐานไปจนถงึขัน้สงู (มาตรฐาน
อินทรีย์) และการพัฒนาระบบการตรวจรับรองที่เป็นที่
ยอมรับ ตลอดจนการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการ
ปรับระบบการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐานมากขึน้ และการ
สร้างฐานข้อมลูการผลติสนิค้าเกษตรปลอดภยั เพือ่ใช้ใน
การติดตามตรวจสอบและสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคค
เกีย่วกบัความปลอดภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030301

เกษตรชีวภาพ

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลาก
หลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรมี
ส่วนสำาคัญในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ทำาให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพิ่มข้ึน ซ่ึงในการ
บรรลุ เป ้าหมายจำาเป ็นต ้องให ้ความสำาคัญต้ังแต  ่
การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร การพัฒนาฐาน
ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง  
และจุลินทรีย์) การวิเคราะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและ
กำาหนดเป้าหมายเพื่อนำาไปสู ่สินค้าพรีเมียมมูลค่าสูง 
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร และการ
ส่งเสริมตลาดเกษตรชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  
โดยในช ่ ว งที่ ผ ่ านมา มีประ เ ด็นท ้ าทายที่ สำ าคัญ  
คือ การสร้างองค์ความรู ้ให้กับเกษตรกรในการผลิต
สินค้าเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรที่มีโอกาสทางการตลาด 
และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจในการผลิต รวมถึงการนำาผลงานวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรมา
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิด
ผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
และชุมชน

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรชวีภาพ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 
การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรมีส่วนส าคัญ 5 
ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ซ่ึง ในการบรรลุเป้าหมาย6 
จ าเป็นต้องให้ความส าคญัตัง้แต่การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (ด้านพืช 7 
ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์) การวิเคราะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและก าหนดเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่สินค้าพรีเมียม 8 
มูลค่าสูง การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร และการส่งเสริมตลาดเกษตรชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 9 
โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ/10 
สมุนไพรที่มีโอกาสทางการตลาด และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการผลิต รวมถึง11 
การน าผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้12 
ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 13 

  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพ (น ามาใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน และสมุนไพร) พบว่า 14 
มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน ในปี 2562 มีมูลค่า 15 
28,140,908,445 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 27,231,206,045.70 บาท อยู่ 909,702,399.30 บาท ขยายตัว16 
เฉลี่ยร้อยละ 3.34 ขณะที่มูลค่าของสมุนไพรและเคร่ืองเทศ ในปี 2562 มีมูลค่า 1,373,723,680 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 17 
2561 ที่มีมูลค่า 1,086,261,012 บาท อยู่ 287,462,668 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.46 แต่เม่ือพิจารณาการ18 
ขยายตัวภาพรวมของมูลค่าสินค้าทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว ในปี 2560-2562 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.32 19 
ต่อปี จะเห็นว่า มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ที่ประกอบด้วย มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามนั  20 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันก าหนดมาตรการป้องกัน21 
ความผันผวนด้านราคาของสินค้ากลุ่มดังกล่าวให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาพลังงานทดแทนปัจจุบันมีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต/การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ23 
ผ่านมาตรการโครงการส าคัญ อาทิ ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 24 
เช่น ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (B7 B10 B20) และแก๊สโซฮอล์ (E20 E85) ตามศักยภาพวัตถุดิบ โครงการส่งเสริมการ25 
ใช้น้ ามันไบโอดีเซล บี10 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน26 
และไบโอดีเซล รวมถึงโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเอทานอล ส าหรับการ27 
สนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน28 
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อประสานอ านวยการการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา29 
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030301 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

* ปี 2563 เป็นข้อมูล 
ณ ตุลาคม 2563 

* ปี 2563 เป็นข้อมูล 
ณ ตุลาคม 2563 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร 

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรชวีภาพ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030301 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 
การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรมีส่วนส าคัญ 5 
ในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซ่ึง ในการบรรลุเป้าหมาย6 
จ าเป็นต้องให้ความส าคญัตัง้แต่การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (ด้านพืช 7 
ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์) การวิเคราะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและก าหนดเป้าหมายเพื่อน าไปสู่สินค้าพรีเมียม 8 
มูลค่าสูง การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร และการส่งเสริมตลาดเกษตรชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 9 
โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ/10 
สมุนไพรที่มีโอกาสทางการตลาด และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านตลาดเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการผลิต รวมถึง11 
การน าผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้12 
ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน 13 

  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพ (น ามาใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน และสมุนไพร) พบว่า 14 
มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน ในปี 2562 มีมูลค่า 15 
28,140,908,445 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 27,231,206,045.70 บาท อยู่ 909,702,399.30 บาท ขยายตัว16 
เฉลี่ยร้อยละ 3.34 ขณะที่มูลค่าของสมุนไพรและเคร่ืองเทศ ในปี 2562 มีมูลค่า 1,373,723,680 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 17 
2561 ที่มีมูลค่า 1,086,261,012 บาท อยู่ 287,462,668 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 26.46 แต่เม่ือพิจารณาการ18 
ขยายตัวภาพรวมของมูลค่าสินค้าทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว ในปี 2560-2562 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.32 19 
ต่อปี จะเห็นว่า มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ที่ประกอบด้วย มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามนั  20 
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันก าหนดมาตรการป้องกัน21 
ความผันผวนด้านราคาของสินค้ากลุ่มดังกล่าวให้มีการขยายตัวได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาพลังงานทดแทนปัจจุบันมีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต/การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ23 
ผ่านมาตรการโครงการส าคัญ อาทิ ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 24 
เช่น ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (B7 B10 B20) และแก๊สโซฮอล์ (E20 E85) ตามศักยภาพวัตถุดิบ โครงการส่งเสริมการ25 
ใช้น้ ามันไบโอดีเซล บี10 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน26 
และไบโอดีเซล รวมถึงโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเอทานอล ส าหรับการ27 
สนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน28 
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อประสานอ านวยการการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา29 
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ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

* ปี 2563 เป็นข้อมูล 
ณ ตุลาคม 2563 

* ปี 2563 เป็นข้อมูล 
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่มา : กรมส่งเสรมิการเกษตร 

มูลค่าวัตถุดิบพลังงานทดแทน (ล้านบาท)

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ (ล้านบาท)
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพ (นำามาใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน และสมุนไพร)  
พบว่า มูลค ่าของวัตถุ ดิบที่ ใช ้ในการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ มันสำาปะหลัง อ ้อย และปาล์มนำ้ามัน  
ในปี 2562 มีมูลค่า 28,140,908,445 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 27,231,206,045.70 บาท  
อยู่ 909,702,399.30 บาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.34 ขณะที่มูลค่าของสมุนไพรและเครื่องเทศ ในปี 2562  
มีมูลค่า 1,373,723,680 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 1,086,261,012 บาท อยู่ 287,462,668 บาท ขยายตัว
เฉลี่ ยร ้ อยละ 26 .46 แต ่ เมื่ อพิ จารณาการขยายตัวภาพรวมของมูลค ่าสินค ้าทั้ ง  2 กลุ ่มดั งกล ่าว  
ในปี 2560-2562 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพียงร้อยละ 2.32 ต่อปี จะเห็นว่า มูลค่าของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
พลังงานทดแทน ท่ีประกอบด ้วย มันสำาปะหลัง อ ้อย และปาล ์มนำ้ามัน เป ็นป ัจจัยสำาคัญที่จะส ่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันกำาหนดมาตรการป้องกันความผันผวน 
ด้านราคาของสนิค้ากลุม่ดังกล่าวให้มกีารขยายตวัได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป 

การดำาเนินการท่ีผ่านมา การพัฒนาพลังงานทดแทนปัจจุบันมีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต/การใช้เช้ือเพลิง
ชีวภาพผ่านมาตรการโครงการสำาคัญ อาทิ ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการผสม
ไบโอดีเซล เช่น ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (B7 B10 B20) และแก๊สโซฮอล์ (E20 E85) ตามศักยภาพวัตถุดิบ 
โครงการส่งเสริมการใช้นำ้ามันไบโอดีเซล บี10 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในระบบ
อุตสาหกรรมปาล์มนำ้ามันและไบโอดีเซล รวมถึงโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ 
จากอุตสาหกรรมเอทานอล สำาหรับการสนับสนุนส่งเสริมการใช้สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ได้จัดทำาโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพ่ือประสานอำานวยการการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรไทย สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรขนาดใหญ่  
(Big Data) พัฒนาความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สมุนไพร ขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ทำาให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทย
อย่างเชื่อมโยง ครบวงจร และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
ที่สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านสมุนไพร ในการคิด วางแผน กำาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ ส่งเสริม
เสริมภาพลักษณ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ผู ้ประกอบการด้านสมุนไพรสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรต่อผู้บริโภค
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ในช่วงปี 2560-2562 ที่ผ่านมา มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตพลังงานทดแทนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายในตัวช้ีวัดน้ี แต่อุปสงค์และมูลค่า
ของสินค้าดังกล่าวมีความผันผวนจาก 1) ความเพียง
พอของวัตถุดิบและต้นทุนวัตถุดิบ 2) สัดส่วนการผสม 
B100 หรือ เอทานอลในนำ้ามันดี เซลและเบนซิน  
3 )  นโยบายด ้ านพลั ง งานทดแทนของประเทศ  
และ 4) ส่วนต่างกำาไรที่ได้จากการจำาหน่าย รวมถึง
ราคานำ้ามันดิบในตลาดโลก นอกจากนี้ ความต้องการ 
ใช ้พลั ง งานทดแทนอาจมีน ้ อยลงจากแนวโน ้ม
เทคโนโลยียานยนต ์ที่ มุ ่ งพัฒนาเครื่ องยนต ์ ท่ี ใช ้
พลังงานไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ อาจส่งผลต่อ
ราคาของวัตถุดิบการเกษตรที่ใช้ในการผลิตพลังงาน
ทดแทน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความ
สำาคัญกับการรักษาเสถียรภาพราคาวัตถุดิบ และการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรกลุ่มสมุนไพรและเครื่องเทศ 
และแมลงเศรษฐกิจเพื่อให ้สัดส ่วนค่านำ้าหนักของ 
ตัวช้ีวัดสมดุลมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องควรร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย ทิศทางการ
พัฒนา และมาตรการรักษาเสถียรภาพของสินค้า
เกษตรที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน 
เพื่อรองรับความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ และสอดรับ
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมท้ัง สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรชีวภาพในกลุ่มสมุนไพร
และเครื่องเทศ และแมลงเศรษฐกิจ โดยพัฒนาองค์
ความรู้เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ จัดทำาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความ
สำาคัญทางเศรษฐกิจ ตลอดจน นำาผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
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เกษตรชีวภาพ

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำาบลเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

มีจำานวนวสิาหกจิการเกษตรขนาดกลางและเลก็ และผลติภัณฑ์จากฐานชวีภาพ 1 ตำาบล 1 วสิาหกิจ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030302

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ในปี 2560-2563 มกีาร
ส่งเสริมกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ือง ทำาให้มชีมุชนทีจั่ดตัง้วิสาหกจิเกษตรชวีภาพแล้ว 
112 วิสาหกิจ  โดยในป ี  2563 มีการส ่ ง เสริม 
ได้ 35 วิสาหกิจ ใน 33 ตำาบล เพิ่มขึ้นจากปี 2562  
ที่ส่งเสริมได้ 26 วิสาหกจิ ใน 25 ตำาบล ซึง่มกีารดำาเนนิ
งานที่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 1 ตำาบล 1 วิสาหกิจ 
อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ยังคงต้องได้รับการ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 
ให้มมีลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ข้ึน เพือ่ส่งผลต่อเป้าหมาย
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชีวภาพให้บรรลุเป้าหมาย 
ทีก่ำาหนดไว้
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 การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจ
จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีท่ัวประเทศ
เป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตร
และวิสาหกิจในการนำาความหลากหลายทางชีวภาพ
มาสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ซึ่งใน
การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยสำาคัญ ได้แก่ 
การสำารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นที่สามารถ
นำามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร  
การประเมินความต้องการของตลาด และการเข้าถึง
แหล่งทุนสำาหรับการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจ
การเกษตร โดยในช่วงท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายที่
สำาคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ควบคู่ไปกับการนำา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและภูมิป ัญญาท้องถิ่น 
ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น รวมท้ังข้อจำากัดและ
ทักษะในการบริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตรในรูป
แบบธุรกิจ และการตลาดที่เข้ามารองรับผลิตภัณฑ์จาก
ฐานชีวภาพยังมีน้อย

62 เขยีว 63 เขยีว 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรชวีภาพ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิน่มีการจัดต้ังทกุ3 
ต าบลเพ่ิมขึ้น  4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 มีจ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐาน5 
ชีวภาพ 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 6 
การสนับสนุนชุมชนทองถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นการพัฒนาและ7 
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรและวิสาหกิจในการน าความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้8 
ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ซ่ึงในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การส ารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพ9 
ในท้องถิ่นที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร การประเมินความต้องการของตลาด และ 10 
การเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตร โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทาย 11 
ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ควบคู่ไปกับการน า12 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าทาง13 
เศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อจ ากัดและทักษะในการบริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตรในรูปแบบธุรกิจ และการตลาด14 
ที่เข้ามารองรับผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพยังมีน้อย 15 

 
 
 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2560-2563 มีการส่งเสริมกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นอย่าง16 
ต่อเน่ือง ท าให้มีชุมชนที่จัดตั้งวิสาหกิจเกษตรชีวภาพแล้ว 112 วิสาหกิจ โดยในปี 2563 มีการส่งเสริมได้ 35 วิสาหกิจ 17 
ใน 33 ต าบล เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ส่งเสริมได้ 26 วิสาหกิจ ใน 25 ต าบล ซ่ึงมีการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย 18 
ที่ก าหนดไว้ 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ยังคงต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอด19 
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อส่งผลต่อเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชีวภาพให้20 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 21 

การด าเนินการที่ผ่านมา ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ขับเคลื่อนแผนงาน 22 
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ23 
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จ ำนวนวิสำหกิจ 

จ ำนวนต ำบล 

แผนภูมิแสดงจ านวนวิสาหกิจและจ านวนต าบล 

030302 
เขียว 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ที่มา: สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

แผนภูมิแสดงจำานวนวิสาหกิจและจำานวนตำาบล



การดำาเนนิการทีผ่่านมา สำานกังานพฒันาเศรษฐกจิจาก
ฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) ได้ขบัเคลือ่นแผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐาน
การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยัง่ยนื โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะยกระดบัความ
สามารถทางการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
ซึง่ปัจจุบนัมกีารส่งเสรมิให้มชีมุชนทีจั่ดตัง้วิสาหกจิเกษตร
ชีวภาพแล้ว 114 วิสาหกิจ ประกอบไปด้วยกลุ่มสินค้า
และบริการที่สำาคัญ อาทิ ไม้มีค่า-ป่าครอบครัว อาหาร
และเครือ่งดืม่ สมนุไพรเพือ่สขุภาพ และผ้า ไผ่ งานฝีมอื 
เป็นต้น ซ่ึงมีการส่งเสรมิด้านการตลาด โดยผลกัดนัสนิค้า
และบริการเข้าสู ่ช ่องทางการตลาดดิจิตอลแล้ว 21 
ผลิตภัณฑ์ และจัดทำาแค็ตตาล็อกสินค้าจากทรัพยากร
ชวีภาพเพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
การขยายผลให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจการเกษตรจากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพิ่มข้ึน จะต้องผลักดัน 
ให้มีการสำารวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น 
ที่สามารถนำามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ควบคู่ไปกับ
การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา 
ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ และภูมิป ัญญา 
ท้องถิ่นให้มีมูลค่า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
และการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป  
ซ่ึงจำาเป็นต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพื่อให้เกิดความย่ังยืนในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรศึกษาและรวบรวมฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่า พร้อมกับการจดแจ้งและทำาบันทึก รวมถึงการใช้
องค์ความรู้เพื่อร่วมกับการพิสูจน์ทราบว่าความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้น สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างไรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อต่อยอด 
ในเชิงเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยง/สร้างเครือข่ายไปยังภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนขยายช่องทางการจำาหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาองค์
ความรู้ของบุคลากรทั้งระบบควบคู่ไปด้วย 

การเกษตร 03
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เกษตรแปรรูป

สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตวัของมลูค่าสนิค้าเกษตรแปรรปูและผลติภัณฑ์ขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030401

030401

 สินค ้า เกษตรแปรรูปถือว ่ า เป ็นกลุ ่มสินค ้า เกษตรที่สำ าคัญและสนับสนุนการบรรลุ เป ้ าหมาย 
ที่ทำาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพิ่มข้ึน เนื่องจาก เป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร 
และส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศจำานวนมาก โดยสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของอาหาร เครื่องดื่ม ไม ้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ และยาสูบ ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายจำาเป็น
ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกระบวนการแปรรูป การวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง การสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน และการส่งเสริม
ตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยที่ผ ่านมาต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายทั้งจากการเข้าถึงเทคโนโลยีแปรรูป 
ของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มาตรการจูงใจการลงทุนผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และงบประมาณการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้ันสูง รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

62 แดง 63 แดง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030401 สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัวเฉลี่ย4 
ร้อยละ 3 5 
สินค้าเกษตรแปรรูปถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรที่ส าคัญและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน6 
ประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก เป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร และส่งออกสร้างรายได้ให้กับ7 
ประเทศจ านวนมาก โดยสินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของอาหาร เคร่ืองดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เคร่ืองหนังและ8 
ผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ และยาสูบ ซ่ึงในการบรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาวัตถุดิบที่มี9 
คุณสมบัติสอดคล้องกับกระบวนการแปรรูป การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี10 
มูลค่าเพิ่มสูง การสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน และการส่งเสริมตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยที่ผ่านมาต้องเผชิญกับ11 
ประเด็นท้าทายทั้งจากการเข้าถึงเทคโนโลยีแปรรูปของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร มาตรการจูงใจการลงทุนผลิตสินค้า12 
เกษตรแปรรูป และงบประมาณการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขั้นสูง รวมถึงการต่อยอดเทคโนโลยีการแปรรูป13 
ผลิตภัณฑ์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 14 

 15 

 16 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงพิจารณากลุ่มที่เก่ียวกับ17 
สินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เคร่ืองดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ 18 
และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ซ่ึงในปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 19 
1.395 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 20 
0.05 ทั้งน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเคร่ืองดื่ม อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาการขยายตัวเฉลี่ยปี 2560 – 21 
2562 พบว่า มีการขยายตัวลดลงเฉลี่ยปีละ 0.08 ซ่ึงเทียบกับเป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป22 
เฉลี่ยที่ร้อยละ 3 จึงนับเป็นความท้าทายในระดับที่สูงในการที่จะบรรลุเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการกับ23 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบด้านราคาและตลาด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปไปสู่สินค้าขั้นสูงที่มีมูลค่าเพิ่ม24 
มากขึ้นต่อไป 25 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานจะเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้า26 

เกษตรสินค้าเกษตร ผ่านโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่27 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงพิจารณา
กลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ ยาสูบ  
เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ ซ่ึงในปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท ในปี 2561 
หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วน
ใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกลุ ่มเครื่องดื่ม อย่างไร
ก็ตามเม่ือพิจารณาการขยายตัวเฉลี่ยปี 2560 – 2562 
พบว่า มีการขยายตัวลดลงเฉลี่ยปีละ 0.08 ซ่ึงเทียบกับ
เป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เฉลี่ยที่ร ้อยละ 3 จึงนับเป็นความท้าทายในระดับ 
ที่สูงในการที่จะบรรลุเป้าหมาย จึงจำาเป็นต้องเร ่ง
ดำาเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบด้านราคา 
และตลาด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปไป 
สู่สินค้าขั้นสูงท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนต่อไป

การดำาเนินการที่ผ ่านมา การดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ของหน่วยงานจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรสินค้าเกษตร ผ่านโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง เช่น  
การสร ้ างมูลค ่ า เพิ่ มแก ่ข ้ าวและผลิตภัณฑ ์ข ้ าว 
โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกจิสร้างสรรค์และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม การ
เพิม่ประสทิธภิาพการแปรรปูยาง การยกระดบัมาตรฐาน
องค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์นำ้า รวมถึงมีการ
เพิม่ช่องทางการจัดจำาหน่าย ผ่านโครงการเชือ่มโยงตลาด
ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ การจัดแสดงสินค้าและเช่ือมโยง
การกระจายสินค้าเกษตร การเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนา 
และส่งเสรมิศนูย์จำาหน่ายสนิค้าเกษตร การพฒันาระบบ 
โลจิสติกส์เกษตร และการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
ดิจิทัล ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยสู่
ความสำาเรจ็ในการส่งเสรมิการผลติสนิค้าเกษตรเป้าหมาย  
และการเพิม่ช่องทางการตลาด

030401

วิิสาหกิจชุมชนกลุ่มไร่นาสานผสมบ้านไร่ กอค่า 
จ.ลำาพูน

ที่มา : สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
       (องค์การมหาชน)

ผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ซางหม่น

ชุมชนบ้านห้วยแก้ว  
จ.แม่ฮ่องสอน

ผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม

การเกษตร 03

159

030401



ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงผลิตสินค้า
เกษตรในรูปแบบเดิม และไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรได้ ประกอบกับค่าใช้
จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีการแปรรูปค่อนข้างสูง  
จึงไม่จูงใจให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรลงทุนผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูป นอกจากนี้ โครงการที่มารองรับ
ปัจจยัการส่งเสรมิอตุสาหกรรมแปรรปูข้ันสงู และส่งเสรมิ 
สถาบันเกษตรกรในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ยังคงมีน้อยและเป็นเฉพาะกลุ่มสินค้า ยังขาดโครงการ
ที่ขับเคลื่อนในภาพรวม และขาดการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานที่มารับช่วงต่อในด้านการแปรรูปสินค้าไป
เป ็นผลิต ภัณฑ ์ขั้ นสู ง ท่ีมี มู ลค ่ า  รวมถึ งต ่ อยอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ สู ่ ก า ร ผ ลิ ต 
เชิงพาณิชย์

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปในระยะต่อไป ควรให้
ความสำาคัญกับการเข้าถึงเทคโนโลยีในการแปรรูป
สินค้าเกษตร การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์เพื่อลดต้นทุน
ค่าเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพ
เข้าสู ่ระบบการผลิตในกลุ ่มเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง พร้อม
ทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู ่การผลิต 
เชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรนำามาใช้
ในการแปรรูปสินค้าเกษตร และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปและสนับสนุนการนำา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมอุตสาหกรรม
แปรรูปขั้นสูงมากขึ้น

030401
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030501

เกษตรอัจฉริยะ

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มลูค่าสนิค้าทีมี่การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่/อจัฉรยิะเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 3

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การรวมกลุ ่มเพื่อบริหารจัดการแปลงร่วมกันขนาดใหญ่ เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะท่ีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงท่ีไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในแปลง 
ที่มีขนาดเล็ก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรดิจิทัล 
และเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและผลผลิต
ทางการเกษตร ซ่ึงส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยปัจจัยสำาคัญท่ีต้องดำาเนินการเพ่ือให้บรรล ุ
เป้าหมาย ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิต 
จัดทำาแปลง/โรงเรือนสาธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ การสนับสนุนการทำาเกษตรอัจฉริยะ การขยายผลเกษตร
แปลงใหญ่อัจฉริยะ และการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer/young smart Farmer/Start Up รวมถึง
การจัดการตลาดอัจฉริยะ สร้างแฟลตฟอร์มตลาด Online Offline การจัดแสดงสินค้าเกษตร และเชื่อมโยง 
กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ ่
มีการดำาเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2559-2562 ส่งผลให้ในปี 2562 มีเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ไปแล้ว จำานวน 86 แปลง  
จากเดิม 61 แปลงในปี 2559 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 10,131 ราย พ้ืนท่ีดำาเนินการ 180,464.22 ไร่ 
และเมื่อพิจารณามูลค่าการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจากการดำาเนินงานแปลงเกษตรสมัยใหม่ ปี 2562 พบว่า มูลค่า
เพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.21 เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือมูลค่าเพิ่มขึ้น 
จาก 1,335.59 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 1,351.80 ล้านบาท ในปี 2562 และเมื่อพิจารณามูลค่าการลดต้นทุน 
และเพิ่มผลผลิตตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.79 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเกษตรกร 
เร่ิมหันมาทำาเกษตรสมัยใหม่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
จำาเป็นต้องเร่งขยายผลการดำาเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น 
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การดำาเนินการทีผ่่านมา มกีารบรูณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกัน 
ผ ่ านโครงการระบบส ่ ง เสริ ม เกษตรแปลงใหญ ่  
มุ ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางในการดำาเนินงาน รวมกลุ่มในการผลิตเพ่ือ
ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก 
และการ ใช ้ เ ทค โน โลยี ก า ร เกษตรที่ เ หมาะสม  
ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ 
จัดทำาโครงการพัฒนาเครือข ่าย องค์กรเกษตรกร 
Smart Farmer และ Young Smart Farmer  
เพ่ือเพิ่มทักษะองค์ความรู ้ ให ้กับองค์กรเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน เกิดเครือข่ายขององค์กรเกษตรกร 
สามารถพัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป

ขององค์กร ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น  
รวมถึง สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ จัดทำา โครงการการขยายผลและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยผ่าน
กลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator 
(ASI) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(smart farm) ให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู ้การใช้
เทคโนโลยี แก่กลุ ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม สร้าง  
Agriculture System Integrators (ASI) เพื่อเป็น 
ผู้ประกอบการที่จะกระจายและให้บริการเทคโนโลยี
ได้อย่างทั่วถึง ซ่ึงปัจจุบันดำาเนินการให้แก่เกษตรกร
และกลุ่มเกษตรกรกว่า 99 ชุมชน

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมายแผนย่อย  
การดำาเนินงานในระยะต่อไป ภาครัฐควรต้องส่งเสริม 
และสนับสนุนการใช ้ประโยชน์จากงานวิจัยด ้าน
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่นำามาใช้ในกระบวนการ
ผลิ ตและการบริหารจั ดการแปลง ให ้ มีมากขึ้ น  
ขยายผลการจัดทำาแปลง/โรงเ รือนสาธิตเกษตร
อัจฉริยะให ้กระจายทุกพื้นที่  รวมถึงการส ่งเสริม 
และสนับสนุนการให ้บริการด ้านการเกษตรให  ้
มีมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์  และกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น ควรร่วมมือ
กันโดยการนำางานวิจัยที่มีอยู ่แล้วไปขยายผลให้เกิด
เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ การผลักดันให้
มีการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร
และศูนย ์ เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม ท่ีตั้ ง 
ครบแล้ว ทั้ง 77 จังหวัด เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่
และความต้องการของเกษตรกรในระดับพื้นที่ รวมถึง
ก า รจั ดการตลาดผ ่ านแฟลตฟอร ์ มการตลาด 
ทั้ง Online และ Offline 

ประ เด็นท ้ าทายที่ ส ่ งผลกระทบต ่อการบรรล ุ
เป้าหมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสำาคัญ
กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
เกษตรอัจฉริยะในภาคเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
เทคโนโลยี smart Farm มาใช้ในการควบคุมบริหาร
จัดการแปลง ได้แก่ โรงเรือนอัจฉริยะ สถานีตรวจวัด
อากาศ ระบบติดตามสภาวะแวดล ้อมในฟาร ์ม  
และระบบการให ้นำ้ าตามความต ้องการของพืช 
เทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เทคโนโลยี
การผลิตสายพันธุ์พืชและสัตว์ เป็นต้น และเริ่มขยาย
ผลการใช้เทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรเพื่อจัดทำาเป็นแปลง
สาธิตเกษตรอัจฉริยะ ไว ้ เป ็นแหล่งเรียนรู ้ เกษตร
อัจฉริยะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ แต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้ 
จากการวิจัยดังกล่าวได้ในวงกว้าง และอยู่ในช่วงเริ่ม
ต้นปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุน เช่น การใช้พันธุ ์ที่มีคุณภาพ 
ผลิตสินค้าตามคุณภาพมาตรฐาน การใช้เครื่องจักรกล
ในการบริหารจัดการแปลง เป็นต้น รวมถึงขาดการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนในการนำาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ 
ในฟาร์ม ซี่งล ้วนมีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าสินค้าท่ีได ้ 
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะในท่ีสุด
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 การส่งเสริมการทำาฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ท้ังกลุ่ม smart farmer และ Young Smart farmer ที่เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการปรับ
ตัวและยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการพัฒนาการผลิต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ปัจจัยสำาคัญที่จะเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ประกอบด้วย 
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและใช้พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเข้าถึง
เคร่ืองจักรและเทคโนโลยี การให้บริการการด้านเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำาหรับการจัดการ
เกษตรและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองมาตรฐานการผลิต เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะในการทำาฟาร์มและแปลงเกษตรมากข้ึน

030501

เกษตรอัจฉริยะ

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030502
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การดำาเนินการที่ผ ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
ดำาเนินงานผ่านโครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตร (กิจกรรมส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร) เพื่อพัฒนาความรู้
ในด้านเทคนิคการใช้และการบำารุงรักษาเครื่องจักรกล
การเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำาท้องถ่ิน 
พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให ้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์
ความรู ้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับการใช้เครื่องจักร
กลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และทดแทน
แรงงานภาคเกษตร ให้แก่เกษตรกร โดยการดำาเนิน
การที่ผ่านมามีเกษตรกรได้เข้ารับการอบรมการเป็น
ช่างเกษตรท้องถิ่นในหลายหลักสูตร รวมกว่า 2,000 
ราย รวมทั้งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
โ ด ย ป ร ะ ยุ ก ต ์ ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี จ า ก ผ ล ง า น วิ จั ย 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างแปลงเรียนรู ้เพื่อการ
จัดการการผลิตมันสำาปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์มนำ้า
มัน ทุเรียน มะม่วง และพืชในโรงเรือนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดเก็บประมวลผลข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิด Big Data สำาหรับการ
บริหารจัดการแปลงปลูกได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว ซ่ึงปัจจุบันดำาเนินการแล้วเสร็จ 5 แห่ง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โครงการส่งเสริม
ระบบการเกษตรแปลงใหญ่มีการดำาเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี 2559-2562 ส่งผลให้มีจำานวนแปลง
เกษตรแปลงใหญ่ 7,256 แปลง เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการแล้วท้ังสิ้น 419,395 ราย พื้นที่ดำาเนินการ 
6,841,124 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่
ไปแล้ว จำานวน 86 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
10,113 ราย พื้นที่ดำาเนินการ 177,783.97 ไร ่  
เม่ือพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรใหญ่สมัยใหม่เฉลี่ย 
จากเดิม 5,079.57 กก./ไร่ เป็น 5,608.36 กก./ไร่  ซ่ึง
จะเห็นได้ว่าการทำาเกษตรสมัยใหม่ช่วยเพ่ิมผลผลิตต่อ
หน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จำาเป็นต้องเร่งขยายผล 
การดำาเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่ให้กับเกษตรกร
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ประ เด็นท ้ าทายที่ ส ่ งผลกระทบต ่อการบรรล ุ
เป้าหมาย การส่งเสริมแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการน�าเอา
องค์ความรู ้และเทคโนโลยีไปปฏิบัติได้ในระดับหน่ึง  
แต่การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยังขึ้นอยู ่กับปัจจัย
ภายนอกอ่ืนที่ไม ่สามารถควบคุมได้ เช ่น ภัยแล้ง  
น�้าท่วม และโรคระบาด เป็นต้น รวมท้ังเกษตรกร 
ยังขาดการเข ้าถึงปริมาณแหล ่งน�้ าในแปลงใหญ่ 
ที่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ การใช้เทคโนโลยี
ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ เ พี ย ง พ อ ต ่ อ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร 
ของเกษตรกรในพื้นที่  และการถ่ายทอดงานวิจัย/
นวัตกรรมให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ที่จะท�าให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในฟาร์ม/แปลงเกษตรอย่างเป็นระบบ ท�าให้
ไม่เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะของท้ังประเทศ

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมายแผนย ่อย  
ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึง
ก า ร ใช ้ เ ทค โน โลยี และ เครื่ อ ง จั ก รกลอั จฉริ ย ะ  
และถ่ายทอดองค์ความรู ้และความตะหนักในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ลดความเยี่งจากภัยพิบัติ (อาทิ ภัยแล้ง ภัยศัตรูพืช) 
รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการนำ้าในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนควรให้ความสำาคัญกับการ
วางแผนบริการจัดการผลิตและการตลาดควบคู่ไปกับ
การเพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือไม่ให้สินค้าที่ผลิต 
มีจำานวนมากเกินความต้องการของตลาด และจัดทำา
ฐานข ้อมูลการใช ้ เทคโนโลยีสมัยใหม ่ ในฟาร ์ม/ 
แปลงเกษตรอย่างเป็นระบบ

 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030601

 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มลูค่าสนิค้าทีมี่การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่/อจัฉรยิะเพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 3

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การบริหารจัดการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่เป็นสิ่งจำาเป็นที่เกษตรกรต้องมีความรู ้ความเข้าใจ 
เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด
ได้อย่างเหมาะสม นำาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูงขึ้น ต้ังแต่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  
การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการทำาเกษตรแปลงใหญ่ การเลือกใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเฝ้า
ระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรท่ีสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา การลงทุนและพัฒนา
ระบบการผลิตในพ้ืนท่ี ดังนั้น การดำาเนินการที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
การพัฒนาระบบข้อมูล การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และมีระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การรับรองมาตรฐาน  
การตรวจสอบย้อนกลับ และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม 

62 สีแดง 63 สีส้ม 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 4 
การบริหารจัดการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่เป็นสิ่งจ าเป็นที่เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนให้5 
เกษตรกรบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม 6 
น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม7 
และการท าเกษตรแปลงใหญ่ การเลือกใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต  8 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรที่9 
สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา การลงทุนและพัฒนาระบบการผลิตในพื้นที่  ดังน้ัน  10 
การด าเนินการที่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูล การวิจัยและพัฒนา 11 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และมีระบบ 12 
การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การรับรองมาตรฐาน การตรวจสอบย้อนกลับ และระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม  13 

 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญตามนโยบายของรัฐ ได้แก่ ข้าว 15 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเน้ือ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล ไก่เน้ือ  ไก่ไข่ 16 
และสุกร ในปี 2563 มีมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,112.00 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า17 
ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ย 9,373.52 บาท/ตัน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.88 และ 18 
เม่ือพิจาณาช่วงปี 2561-2563 พบว่า มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.98 จึงสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มสินค้า19 
ดังกล่าวมีทิศทางการปรับตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาการ20 
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยังคงต้องมีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานในส่วนของการใช้ประโยนช์จากข้อมูลสารสนเทศ21 
และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรในการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ22 
ศักยภาพของที่ดินและมูลค่าผลตอบแทนของผลผลิตที่จะด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 23 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 24 
โดยด าเนินโครงการที่ตอบปัจจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีระบบการ25 
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ดังตัวอย่างโครงการของกรมการข้าว ซ่ึงจัดท า โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้26 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร (ล้านบาท) ผลผลิตสินค้าเกษตร (ล้านตัน) มูลค่าผลผลิตต่อหน่วย (บาท/ตัน) 

945,210 989,433 1,046,161 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

030601
ส้ม 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

9,005.67 
9,373.52 

10112.0

0 

104.96 

105.56 
103.46 

+4.08% 
+7.88% 
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ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาจาก
มูลค ่าการผลิตสินค ้าเกษตรที่สำาคัญตามนโยบาย 
ของรัฐ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำาปะหลัง 
ปาล์มนำ้ามัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ กุ้งขาว
แวนนาไม ปลานิล ไก่เนื้อ  ไก่ไข่ และสุกร ในปี 2563  
มีมูลค ่ าผลผลิตสินค ้ า เกษตรต ่อหน ่วยเฉลี่ ยอยู  ่
ที่ 10,112.00 บาท/ตัน เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ที่มีมูลค่า
ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเฉลี่ย 9,373.52 บาท/
ตัน คิดเป็นอัตราการขยายตัวท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.88 
และเม่ือพิจาณาช่วงปี 2561-2563 พบว่า มีอัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.98 จึงสะท้อนให้เห็นว่า
กลุ ่มสินค้าดังกล่าวมีทิศทางการปรับตัวในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตรในทางท่ีดี ข้ึน 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
ยังคงต้องมีการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานในส่วน
ของการใช้ประโยนช์จากข้อมูลสารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรในการบริหารจัดการผลผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ศักยภาพของที่ดินและมูลค่าผลตอบแทนของผลผลิต 
ที่จะดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

การดำาเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานต่างๆ มีการดำาเนินงานเพื่อขับเคล่ือน
เป้าหมาย โดยดำาเนินโครงการที่ตอบปัจจัย การพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และมีระบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร 
ดั งตัวอย ่างโครงการของกรมการข ้าว ซึ่ งจัดทำา 
โครงการพัฒนาและประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีขั้นสูง 
ในการผลิ ต พืช  โดยพัฒนาระบบการปลู กข ้ า ว  
การประเมินพื้นที่ การปลูก การระบาดของโรค  
และแมลงศัตรูข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
เพื่ อการวางแผน และพัฒนาการผลิตข ้ าวให ้มี
ประสิทธิภาพ จัดทำาระบบฐานข้อมูลในระบบการผลิต
ข้าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
วางแผนการผลิต การคาดการณ์ผลผลิต และการเฝ้า
ระวังเตือนภัย กรมปศุสัตว์ จัดทำาโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บ ริห า ร จั ดก า ร เ ชิ ง รุ ก (  A g r i -Map )  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต การเลี้ยงสัตว์ 
ในพื้นที่ ท่ีมีความเหมาะสมและส่งเสริมเกษตรกรใน
พื้นที่ที่ไม ่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนมาสู ่การปลูกพืช
อาหารสัตว ์  นอกจากนี้  ยังมีการดำาเนินการตาม
นโยบายของรัฐ อาทิ โครงการประกันภัยพืชผลข้าว
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ และจัดทำาฐานข้อมูลด ้าน
การเกษตรแห่งชาติ และการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ
ด ้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ศู น ย ์ เ ท ค โ น โ ล ยี เ ก ษ ต ร 
และนวัตกรรมครบ 77 จังหวัด
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าภาครัฐมีการดำาเนินโครงการที่สำาคัญ อาทิ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในการเร่งขยายพ้ืนท่ีชลประทานและแหล่งนำ้าในไร่นามาอย่างต่อเนื่อง  
มีระบบประกันภัยพืชผลสินค้าเกษตรในการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และส่งเสริมให้เกษตกรรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร รวมทั้งจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศสำาหรับสินค้าเกษตรที่สำาคัญ และการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart farm และ Young Smart Farmer) และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการจัดหาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีราคาแพง และขาดแรงจูงใจในการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับระบบแผนที่การเกษตร การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างอำานาจต่อรองให้มากขึ้น จึงสะท้อน 
ให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ยังต้องมีการพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย การดำาเนินการในระยะต่อไป ภาครัฐยังควรต้องเร่งขยายพื้นที่
ชลประทานและกระจายแหล่งนำ้าในไร่นาให้มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการใช้การผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงควรประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสนับสนุนแปลงต้นแบบผ่านโครงการสำาคัญของรัฐบาล สำาหรับ
ใช้เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรท่ีสามารถดำาเนินการได้จริงในแต่ละพื้นที่ เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ
การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อบริหารเชิงรุก 
การใช้ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ การใช้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้ช่องทางการตลาดแบบ
ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากน้ี ควรหาช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร โดยประสานสถาบันการเงิน 
หรือภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตำ่า
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การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สถาบนัเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกจิชุมชน และกลุม่เกษตรกร) ทีข่ึน้ทะเบยีนกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์มคีวามเข้มแขง็ในระดบัมาตรฐานเพ่ิมขึน้ โดยสหกรณ์มคีวามเข้มแขง็ในระดบั 1 และ 2  
เฉลีย่อย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกจิชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมคีวามเข้มแขง็ เฉลีย่ร้อยละ 25 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030602
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 ความเข ้มแข็งของกลุ ่มและดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ประสบความสำาเร็จจะสะท้อนให้เห็นถึง 
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ทั้งทางด้านการวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า  
และการจัดการด้านการตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากสมาชิก ซ่ึงจะเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็ง
ให ้ กับเกษตรกรสมาชิกสำาหรับการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให ้กับสถาบันเกษตรกรมีความเข ้มแข็ง  
เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่สามารถแข่งขันในระบบธุรกิจได้ในอนาคต มีปัจจัยหลักที่ต้องดำาเนินการเพ่ือบรรลุ
เป ้าหมาย ได ้แก ่ การสร ้างองค ์ความรู ้ ให ้กับสถาบันเกษตรกรและพัฒนาบุคลากรในการบริหารงาน 
และจัดการองค์กร การส่งเสริมการนำาเทคโนโลยีการเกษตรในสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก  
การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ ่ม รวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถรองรับผลผลิต 
ของสมาชิก
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย เมื่อพิจารณา 
จากการประ เมิ นศั กยภาพสหกรณ ์  ข ้ อ มูล  ณ  
30 กันยายน 2563 พบว่า สหกรณ์ภาคการเกษตร 
ที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจำานวน 
3,486 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.76 ของจำานวนสหกรณ์
ภาคเกษตรที่มีการดำาเนินงานทั้ งหมด ซึ่ งตำ่ ากว ่า 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้เล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ป ี 2562-2563 มีสหกรณ์ท่ีมีความเข ้มแข็งเฉลี่ย 

ร้อยละ 91.9 บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ขณะที่การ
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จากจำานวนวิสาหกิจที่
จดทะเบียนทั้งหมด 91,969 แห่ง ณ 30 กันยายน 2563 
พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดี 18,996 แห่ง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.65 และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ีย 
ปี 2561-2563 มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู ่ ในระดับดี 
เฉลี่ยร้อยละ 21.38 ตำ่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 
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62 สีเหลือง 63 สีเหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน3 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน5 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น โดยสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 6 
และ 2 เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เฉลี่ยร้อยละ 25  7 
ความเข้มแข็งของกลุ่มและด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ประสบความส าเร็จจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ 8 
ในการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ทั้งทางด้านการวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และการจัดการ9 
ด้านการตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากสมาชิก ซ่ึงจะเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร10 
สมาชิกส าหรับการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้กับสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่11 
สามารถแข่งขันในระบบธุรกิจได้ในอนาคต มีปัจจัยหลักที่ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างองค์12 
ความรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรและพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานและจัดการองค์กร การส่งเสริมการน า13 
เทคโนโลยีการเกษตรในสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ม รวมถึงการ14 
บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิก 15 
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34,091 10,330 

28,552 

การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 (แห่ง) 

ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับปรับปรุง ไม่มีการประเมินศักยภาพ 
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วิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน 

สัดส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเขม้แข็ง
ในระดับมาตรฐาน (ร้อยละ) 

030602 
เหลือง 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

สัดส่วนวิสาหกิจชุมชน
ที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน 
(ร้อยละ)
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การดำาเนินการที่ผ ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ดำาเนินโครงการผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการ
รวมกลุ ่มของเกษตรกรหรือประชาชนในการจัดตั้ง
สหกรณ์หรือกลุ ่มเกษตรกร การส่งเสริมและพัฒนา 
สู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม 
การเพิ่มขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ การพัฒนา
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์หรือกลุ ่มเกษตรกร 
ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการ
จำาหน่าย ซึ่งในปี 2563 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ
เพิ่มขึ้นจำานวน 12,958 แห ่ง มีสมาชิกสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นรวม 92,006 ราย โครงการ
พัฒนาศักยภาพสหกรณ ์ ต้ั ง ใหม ่  ป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และ โครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชี 
แก ่สหกรณ ์และกลุ ่ ม เกษตรกร  ป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อวางรูปแบบบัญชี และระบบการควบคุม
ภายในให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของสหกรณ์  
และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ปัจจุบันสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ภาคการเกษตร  
และวิสาหกิจชุมชน) เป็นเครื่องมือหน่ึงในการดำาเนิน
งานตามนโยบายของรัฐเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม 
แผนงานหรือโครงการ รวมถึงโครงสร้างองค์กรเป็น 
ในลักษณะเดียวกันทั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ ่  
ส่งผลให้สถาบันเกษตรกรที่อยู่ในระดับดีสามารถดำาเนิน
ธุรกิจในภาคเกษตรไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่า 
มีสถาบันเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มปานกลาง และปรับปรุง
ที่ ยั ง ต ้ อ งพึ่ ง พ าสถ าบั น เ กษตร ในกลุ ่ ม ร ะดั บดี 
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การที่สถาบันเกษตรกรจะมีศักยภาพ
และเข้มแข็งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร
ของกรรมการสถาบันเกษตรกรด้วย จึงสะท้อนให ้
เห็นว ่ าสถาบันเกษตรกรยั งคงจำา เป ็นต ้องได ้รับ 
การส่งเสริมการใช ้เคร่ืองมือในการจัดการองค์กร 
และบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย การเพิ่มขีดความสามารถและการยกระดับสถาบันเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
เกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารงานของสถาบันเกษตรกร 
ให้สามารถดำาเนินงานโดยมีการวางแผนธุรกิจและบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการจัดทำาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อใช้เป็นข้อมูลการให้บริการสมาชิกของสถาบันเกษตรกร และสนับสนุน 
ให้สถาบันเกษตรทำาการตลาดเชิงพาณิชย์มากขึ้น 
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“พัฒนาต่อยอดอุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 04

อตุสาหกรรม
และบรกิารแหง่อนาคต

04



 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 04

175

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้าง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำานวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ  
ท้ังด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ  และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น 
และในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย 
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำาด้านอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมี 
เป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัว 
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ -5.8 และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ -7.3 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

040001
ปี 2562

ปี 2563

อตุสาหกรรม
และบรกิารแหง่อนาคต

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราการขยายตัว GDP ภาคอุตสาหกรรม
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เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการ การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง ประกอบกับรัฐบาล
ไทยได้มีมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำาให้ 
การบริโภคของภาคประชาชนและภาคเอกชนลดลงตามไปด้วย อีกทั้งไทยยังประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งภาคเกษตร
ได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะท่ีมีตัวท่ีช่วยพยุงสถานการณ์อยู่เพียงปัจจัยเดียวคือการอุปโภคบริโภคและการลงทุน 
ภาครฐั อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าอตัราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อตุสาหกรรมและบรกิาร ยงัห่างจากการบรรลคุ่าเป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว้ท่ีอตัราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 และอตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบรกิาร  
ร้อยละ 5.4 ในปี 2565
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ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราการขยายตัว GDP สาขาบริการ
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1,788,824 1,678,414 1,688,542 1,749,968 1,771,925 1,473,691 1,566,052
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(2) ผลิตภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมและ
ภาคบรกิารเพ่ิมขึน้ โดยพจิารณาจากอตัราการขยาย
ตวัของผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมและ
ภาคบริการ ในปี 2562 พบว่า ผลติภาพการผลติของ
ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ ร้อยละ 0.47 เนือ่งจาก 
มีการลงทุนในภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น การผลิต
อปุกรณ์ไฟฟ้ามกีารขยายตวั การผลติคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และยานยนต์ 
ปรบัตวัดขีึน้ตามคำาสัง่ซือ้ท่ีเพิม่ข้ึนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่อย่างไรกต็าม ผลติภาพการผลติของ
ภาคอตุสาหกรรมยงัคงห่างจากการบรรลคุ่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ (ผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ  
2.2) และในส่วนของผลติภาพการผลติของภาคบริการในปี 2562 พบว่า ลดลงร้อยละ 2.36 เนือ่งจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ในหลายประเทศ และมกีารประกาศใช้พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ส่งผลให้ไม่มนีกัท่องเทีย่วต่างชาติเดนิทางเข้ามาในประเทศ จงึกระทบต่อการดำาเนนิธุรกจิและการจ้างงาน
ของภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้อง ภาคการท่องเท่ียว และภาคประชาชนจำานวนมาก ซึง่จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าผลติภาพ
การผลติของภาคบรกิารยงัคงห่างจากการบรรลคุ่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ (ผลติภาพการผลิตของภาคบรกิาร ขยายตวั 
ร้อยละ 2.7) ในปี 2565

การดำาเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้น ยังคงมีประเด็นท้าทายที่จำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการ 
อาทิ  การปรับปรุ งแก ้ ไขกฎหมายท่ี เกี่ ยวข ้องให ้ เอื้ อต ่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
การขยายตลาดและฐานการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช ้เทคโนโลยีขั้นสูง การเตรียม
ความพร้อมแรงงานในทุกระดับเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ การขยายผล
การศึกษา วิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สู ่ผู ้ประกอบการ การส่งออกหรือจำาหน่ายในเชิง
พาณิชย ์ของอุตสาหกรรมป ้องกันประเทศในระดับที่ สามารถแข ่ งขันกับประเทศที่ มี อุ ตสาหกรรม
ป้องกันประเทศแบบครบวงจร และประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการด้านข้อมูลตั้งแต่ระบบการจัด
เก็บข้อมูล (Data Storage) การแชร์ข ้อมูล (Data Sharing) การนำาข้อมูลไปใช้สำาหรับการคาดการณ์
ในอนาคต ตลอดจนการเผยแพร่ข ้อมูลต่อสาธารณชนเพ่ือให้ผู ้ประกอบการหรือนักวิชาการเข้าถึงฐาน
ข้อมูลที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการนำาไปใช ้ และการพัฒนาทางด ้านเทคโนโลยีให ้ทันต ่อสถานการณ์ในยุค 
Digital Disruption

4

3

2

1

0

-1
2558 2561 2562

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคบริการ

ผลิตภาพการผลิตรวม

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.49

1.19

3.26

-0.17

2.36

0.47
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ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2563ปี 2562

040101
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 

พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ ขยายตัวร้อยละ 10 2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลการอนุมัติให ้การส ่งเสริมการลงทุนด ้านอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมี พบว่า มีมูลค่าการลงทุน 39.05 พันล้านบาท 

221.9 พันล้านบาท 103.58 พันล้านบาท และ 13.71 พันล้านบาท ในปี 2560 – 

2563 (ม.ค. – ก.ย.) ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม

ชีวภาพในตลาดโลกยังเป็นโอกาสต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายและข้อจำากัดด้านต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต 

ที่ค ่อนข้างสูง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับเสี่ยง

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์  

เฉลี่ยต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ พบว่า ภายในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2563 

มีการเพ่ิมขึ้นของจำานวนโครงการและมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนอย่างมาก  

แต่ยังอยู่ตำ่ากว่าเป้าหมาย โดยระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 มีโครงการ 

ที่ได้รับการอนุมัติ จำานวน 58 โครงการ เพิ่มขึ้นจาก 36 โครงการในช่วงเดียวกัน 

ของปี 2562 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61) เงินลงทุน 1.337 หมื่นล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก  

1 หมื่นล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 34) ซึ่งมีสถานะการบรรลุ

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

040301
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัว

เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉล่ียต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5
2562 2563

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูลการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล พบว่า ภาพรวมของการลงทุนอาจชะลอ

ตัวลงเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 โดยในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุน 8.4 พันล้านบาท ในปี 2562 มีมูลค่าการลงทุน 

8.62 พันล้านบาท และในปี 2563 (ม.ค. - ก.ย.) มีมูลค่าการลงทุน 3.19 พันล้านบาท 

ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

040302

040401

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 40

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ 

อากาศยานรุ่นใหม่ กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ส่วนแบ่งการตลาด

ของจำานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียส่วนแบ่ง เฉลี่ยร้อยละ 1

2562

2562

2563

2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับของ Digital Evolution Index โดยการจัดอันดับ

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD อยู่ในอันดับที่ 39 ดีขึ้นจากปี 2562 

ที่อยู่ในอันดับที่ 40 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศท้ังในระดับโลกและ

ภายในประเทศไทย โดยในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสำาคัญ จากการห้ามอากาศยานทำาการบินเข้าสู่

ประเทศไทยชั่วคราว และการจำากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ส่งผลให้ปริมาณเท่ียว

บินทั้งภายในและระหว่างประเทศใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงอย่างมาก และม ี

แนวโน้มที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศจะได้รับผลกระทบ 

ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 1 ปี ทำาให้การประมาณการขนาดตลาดอุตสาหกรรม 

ซ่อมบำารุงอากาศยานนับต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นไป มีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

040402
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วน

อากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 โดยอยู่ในระดับ Tier 4 ในปี 2565
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานการณ์การเติบโตของกลุ ่ม

อุตสาหกรรมสายการบินในประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ของไทยในช่วงปี 2535 – 2562 มีผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน

อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

จำานวน 33 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 6 ราย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่

ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

040501
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทำาค่าเป้าหมาย
2562 2563

ซึ่งสะท้อนได้จากการที่รัฐบาลได้ผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลุ ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับที่ 11 ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การผลิต การใช้ และการ 

ส่งออกเพ่ือหารายได้ในเชิงพาณิชย์ อีกท้ังสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ได้มีการออกนโยบายสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อาทิ การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และในปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้รับ

จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 

2562 ถึง 209.6636 ล้านบาท จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศท่ียังคงมีความท้าทายสูง ซึ่งมี

สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

040502
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม

ความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทำาค่าเป้าหมาย
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสังกัดกระทรวง

กลาโหม มีจำานวน 48 โรงงาน อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชน

อีกจำานวน 60 บริษัท ซึ่งส่วนมากเป็นบริษัทที่ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือผลิตยุทโธปกรณ์

ทางทหารบางประเภท อาทิ วัตถุระเบิด เช้ือประทุ กระสุนปืน รถยนต์ที่นั่งกัน

กระสุน ยานพาหนะ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน นอกจากนี้ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน

กลุ่ม Third Tier ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มท่ี

สามารถผลิตยุทโธปกรณ์ได้เพียงบางส่วน จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนว

โน้มของการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ยังมีความท้าทายสูง  

ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

040601
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 

อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60 2562 2563

โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ใน

อันดับที่ 46 แต่เนื่องจากในปี 2563 WEF ไม่มีการเผยแพร่ The Global Com-

petitiveness Report จึงพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลผลิตภาพแรงงาน (Labour 

Productivity) ของกระทรวงแรงงาน พบว่า ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน ณ ไตรมาส

ที่ 2/2563 เท่ากับ 106.79 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ -10.98  

ในขณะที่ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อช่ัวโมงการทำางานเท ่ากับ 125.41 เพิ่มข้ึน 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.42 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

040602
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมใน

อนาคตดีขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45
2562 2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 

ในด้านความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 50 

ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

อุตสาหกรรมชีวภาพ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040101

อุตสาหกรรมชีวภาพ

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

อุตสาหกรรมชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมที่นำาวัตถุดิบภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น 
ผ่านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม ส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการให้เพ่ิมสูงขึ้น ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ คือ การกำาหนดนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพและการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศด้วยมาตรการทางภาษี รวมทั้งกฎระเบียบที่เอ้ือ
อำานวยต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ยังคงมีข้อจำากัดทางกฎหมายในด้านเกษตรที่ไม่สามารถนำาผลผลิตที่ยังไม่ได้แปรรูปไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตของอุตสาหกรรมชีวภาพได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณา
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ  
ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากการคาดการณ์ของ 
F io r  Market  Research LLp พบว ่ า 
อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ Biotechnology 
ในตลาดโลก จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.02 ต่อปี 
(ช่วงปี 2563-2570) โดยในปี 2570 จะมีมูลค่า
รวม 833.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมี

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต โดยได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมีซึ่งมีมูลค่า 
การลงทุน 39.05 พนัล้านบาท 221.9 พันล้านบาท 103.58 พนัล้านบาท และ 13.71 พันล้านบาท ในปี 2560 – 2563 
(ม.ค. – ก.ย.) ตามลำาดับ จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลก 
ยังเป็นโอกาสต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ถึงแม้ว่าภาพรวมของการลงทุนอาจชะลอตัวลง 
เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนงานส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ยังคงมีความท้าทายและข้อจำากัดด้านต้นทุนเทคโนโลยีการผลิตที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับ 
ข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงจำาเป็นต้องได้รับการยกระดับปัจจัยสนับสนุนอีกมาก 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในปี 2563

การด�าเนินการที่ผ่านมา การขับเคลื่อนภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570  
ที่สำาคัญประกอบด้วย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ  
เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2562 รวมถึงการสร้างกลไกการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ เพื่อเป็น
ปัจจัยสนับสนุนรองรับการดำาเนินมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลและเป็นการกระตุ้นความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ  สำาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเกิดมูลค่าการลงทุนรวม 50,740 ล้านบาท เช่น ผลิตนำ้ายาล้างไต พลาสติกชีวภาพ (Poly 
Lactic Acid: PLA) และเมทิลเอสเทอร์จากนำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ การผลิตเอทานอล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบและการวางระบบการ
ส่งเสริมภาคเกษตรในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิตี้ และโครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 702) พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2563 เรื่อง กำาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำาหรับเงินได้เป็นจำานวน
ร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำาหรับรายจ่ายที่ได้จ่าย
ไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการสร้างมูลค่า
เพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร ภาคการผลิต และตลาดที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศในระยะ 
ที่ผ ่านมาได้มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ มาตรการ
กระตุ้นความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ควรมีการผลักดันให้เกิดการนำาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งยังมีข้อจำากัดทางด้านกฎหมายที่จะช่วย 
ในการเพิ่มผลิตภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นที่ควรให้ความสำาคัญ คือ สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
แบบครบวงจรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีการใช้นวัตกรรม 
และประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชีวภาพ การจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 
ตลอดจนใช้กลไกการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถ่ิน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล 
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านโลจิสติกส์ กำาลังคน เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา  
รวมถึงการเร่งปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเอื้ออำานวยต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
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อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040201

040201

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) 
ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจึงมีความสำาคัญในฐานะหนึ่งในจักรกลเพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่ 
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายผลจากธุรกิจพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเป็นสาขาท่ี
เป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่มีอยู่เดิมให้เกิดเป็นโครงข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวข้องตลอดแนวห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบมาตรฐาน การผลิต
และบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ กระท่ังถึงการทำาการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความเกื้อหนุนกันและเชื่อมโยงกันอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการขยายตลาดในระดับสากล ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ของไทยอยู่ที่ข้อจำากัดของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมจากการ
วิจัย และการขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล
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อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) 
ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจึงมีความสำาคัญในฐานะหนึ่งในจักรกลเพื่อการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่ 
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นการขยายผลจากธุรกิจพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเป็นสาขาท่ี
เป็นจุดเด่นของประเทศไทยท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดเป็นโครงข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องตลอดแนวห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบมาตรฐาน การผลิต 
และบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ กระท่ังถึงการทำาการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความเกื้อหนุนกันและเชื่อมโยงกันอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการขยายตลาดในระดับสากล ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ของไทยอยู่ท่ีข้อจำากัดของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมจากการ
วิจัย และการขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ 
การแพทย์ครบวงจรซ่ึงสามารถเทียบเคียงได้จากข้อมูล
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัติให้ 
การส ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์  
ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีความ 
เป็นไปได้สูงที่อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจรจะสามารถบรรลุตาม 
เป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในปี 2565 โดยพบว่าภายใน 
ระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2563 มีการเพิ่มขึ้นของ
จำานวนโครงการและมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมการแพทย์ (พันล้านบาท)

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2563
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อย่างมาก โดยระหว่างเดอืนมกราคม – กนัยายน 2563 มโีครงการท่ีได้รับการอนุมติั จำานวน 58 โครงการ เพ่ิมขึน้จาก  
36 โครงการ ในช่วงเดยีวกนัของปี 2562 (เพิม่ขึน้ร้อยละ 61) เงนิลงทนุ 1.337 หมืน่ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 1 หมืน่ล้านบาท
ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 34) ซ่ึงเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิต 
วสัดอุุปกรณ์เครือ่งมือแพทย์และการขยายกจิการโรงพยาบาลในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง  
และมปัีจจยัสนบัสนนุจากความได้เปรยีบด้านราคา คณุภาพการบริการ มาตรฐานการรกัษา ความก้าวหน้าและความพร้อม
ของศนูย์แพทย์เฉพาะทาง รวมถงึศูนย์ดแูลและบรบิาลผูป่้วยสงูอายใุนประเทศไทยซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล

การด�าเนนิการท่ีผ่านมา การเตบิโตของอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์ในระยะทีผ่่านมาเป็นผลจากการขยายตวั
ของบริการด้านสาธารณสุข การลงทุนของภาคเอกชน และการดำาเนินนโยบายภาครัฐ ซ่ึงรัฐบาลได้ให้การส่งเสริม
อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย์อย่างเป็นรปูธรรมและต่อเน่ือง ท้ังการดำาเนินนโยบายระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2569) เพือ่ผลกัดันให้ไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทีมุ่ง่เน้นการเป็นศนูย์กลางบริการสุขภาพ 
การพฒันาด้านมาตรฐานและบรกิารทางการแพทย์ และการขยายตลาดส่งออกเครือ่งมอืแพทย์ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน  
การกำาหนดให้อตุสาหกรรมการแพทย์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) โดยให้สทิธพิเิศษด้านการ
ลงทนุแก่ผู้ผลติเครือ่งมอืแพทย์ การสนบัสนนุงานวจิยัหรือนำาผลงานวจัิยจากภาครัฐไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ และการ
ออกมาตรการเร่งรดัการลงทนุในอตุสาหกรรมทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ โควดิ-19 ซึง่การสนบัสนนุจากภาครฐัร่วม
กบัการลงทนุของภาคเอกชนส่งผลให้สามารถขยายตลาดสนิค้าและบรกิารทางการแพทย์ทัง้ภายในประเทศและการส่งออก 
ส่งเสรมิการยกระดบัมาตรฐานการผลติอปุกรณ์และเครือ่งมอืแพทย์ รวมถึงการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารทางการแพทย์ 
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล อันเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการ 
ขบัเคลือ่นสูก่ารบรรลเุป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว้
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย
ให้ประสบผลสำาเรจ็อย่างยัง่ยนืนัน้ จำาเป็นต้องมกีารดำาเนนิการส่งเสรมิสนบัสนนุโดยภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่าง
สอดคล้องต่อเนือ่งกนัตลอดแนวห่วงโซ่มลูค่า ซ่ึงความท้าทายของการพัฒนาอตุสาหกรรมการแพทย์ของไทยคือการขยาย
ตลาดและฐานการผลติเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูซึง่เป็นสาขาการผลิตทีม่กีารสร้างมูลค่า
เพิม่สงู โดยต้องอาศยัการลงทุนด้านการวจิยัและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึมค่ีาใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานเครือ่ง
มือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ให้ได้มาตรฐานและการยอมรบัในระดับสากล เน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหา
ขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ จึงต้องส่งไปตรวจสอบต่างประเทศ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าและมค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างสงู ผูป้ระกอบการธรุกจิเคร่ืองมอืแพทย์ในไทยส่วนใหญ่จึงอยูใ่นกลุ่มวสัดสุิน้เปลอืง
ทางการแพทย์ทีแ่ม้จะมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง แต่เป็นสาขาการผลติทีส่ร้างมลูค่าได้ตำา่ เนือ่งจากไม่มกีารใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง ในขณะที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงและขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนั อกีทัง้การต้องพึง่พาการนำาเข้าเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สูงยงัสะท้อน
ถงึการขาดความสามารถในการพึง่พาตนเองได้ของอตุสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ควรให้ความสำาคญักบัการสร้างและพฒันาระบบนเิวศทีส่นบัสนนุให้เกดิการยก
ระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยสนับสนนุ
การลงทนุ รวมทัง้การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในการวจัิยและพัฒนาเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยขีัน้สงูให้
เกดิเป็นสนิค้าเชงินวัตกรรม พร้อมทัง้เร่งรดัผลักดันการสร้างและพัฒนาศนูย์ทดสอบมาตรฐานเคร่ืองมอืและอปุกรณ์
ทางการแพทย์ เพ่ือรองรบัความต้องการของภาคการผลติ ยกระดบัมาตรฐานและความน่าเชือ่ถอืให้แก่ผลติภัณฑ์และการ
บรกิารทางการแพทย์ของไทยให้เป็นท่ียอมรบัในระดับสากล ซ่ึงสามารถช่วยขยายตลาดอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ทางการ
แพทย์ของไทย เพิม่มลูค่าการส่งออก ลดการพ่ึงพาการนำาเข้า และเสริมสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ของ
อตุสาหกรรมการแพทย์ของไทยอย่างยัง่ยนื
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อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040301

040301

อุตสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ เป็นการนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้เป็นเครือ่งมือในการเพิม่
ประสทิธภิาพให้อตุสาหกรรมและบรกิาร ยกระดบัขีดความสามารถของผูผ้ลติ และสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ อนัจะนำาไปสูก่ารขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอตุสาหกรรมและ
บรกิาร ทัง้นี ้เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายต้องอาศยัปัจจยัสำาคญั ประกอบด้วย การยกระดบัขดีความสามารถผูป้ระกอบการด้าน
เทคโนโลยดีจิทิลั ผูผ้ลติเครือ่งจกัรกลอตัโนมตัแิละผูใ้ห้บรกิารออกแบบระบบเครือ่งจกัรอัตโนมตั ิและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
หุน่ยนต์ ระบบอตัโนมตัแิละดจิิทลั โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับการขยายอตุสาหกรรมดิจิทัล ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ 
ในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังความพร้อมด้านบุคลากรในอตุสาหกรรมดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ และส่งเสรมิการ 
ใช้ดจิทิลัในภาคประชาชนและการบรกิารของรฐั ทัง้นี ้ประเด็นท้าทายของอตุสาหกรรมและบริการดิจิทลั ข้อมลู และ
ปัญญาประดษิฐ์ ยงัคงต้องมกีารเร่งดำาเนนิการทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยดีจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์  
เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม 
สำาหรบัอุตสาหกรรมดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ทีม่ทีกัษะและปรมิาณแรงงานทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ 
ผูป้ระกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิารณาจากอตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ข้อมลู และปัญญา
ประดษิฐ์ ซ่ึงสามารถสะท้อนได้จากข้อมลูการอนมุติัให้การส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมระบบอตัโนมัติและหุน่ยนต์ 
และอตุสาหกรรมดจิทิลั พบว่า ในปี 2560 สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ได้อนมุตัใิห้การส่งเสรมิการลงทนุใน
อตุสาหกรรมระบบอตัโนมติัและหุน่ยนต์ และอตุสาหกรรมดจิทิลั มมีลูค่าการลงทนุ 5.39 พนัล้านบาท ในปี 2561 มมีลูค่า
การลงทนุ 8.4 พนัล้านบาท ในปี 2562 มมีลูค่าการลงทนุ 8.62 พนัล้านบาท และในปี 2563 (ม.ค. - ก.ย.) 3.19 พนัล้านบาท 
จากสถานการณ์ดงักล่าวถึงแม้ว่าภาพรวมของการลงทนุอาจชะลอตวัลง เนือ่งมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  แต่อย่างไรกต็าม ภาครฐัได้ให้การส่งเสรมิการเข้าถงึโครงสร้างพืน้ฐานทางอนิเทอร์เนต็และ
การนำาเทคโนโลยข้ีอมลูและปัญญาประดษิฐ์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้กำาหนดกลไกการขบัเคลือ่น
เทคโนโลย ี5G เพือ่สร้างประโยชน์สงูสดุต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื จงึมคีวามเป็นไปได้
ค่อนข้างสงูในการบรรลเุป้าหมายตามทีก่ำาหนดไว้ในปี 2565 (ขยายตวัร้อยละ 5)

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพือ่สนบัสนนุการเจรญิเตบิโตให้เศรษฐกจิของประเทศและส่งผลให้เกดิการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพและดงึดดูการลงทนุ
จากต่างชาต ิ เนือ่งจากเป็นปัจจยัสนบัสนนุทีส่ำาคญัในการพัฒนาภาคอตุสาหกรรมและบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะภาค
อุตสาหกรรมที่ต้องการมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พบว่า 
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2560 – 2563 มกีารลงทุนหุน่ยนต์และระบบอตัโนมติัรวมประมาณ 1.67 แสนล้านบาท และสำาหรบั 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน จำานวน 92 กจิการ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 13,894 ล้านบาท และเม่ือวนัที ่28 สิงหาคม 2563  
คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบในหลกัการโครงการจดัตัง้ศนูย์นวตักรรมการผลติยัง่ยนื (Sustainable Manufacturing 
Center : SMC) ในเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก : เมอืงนวตักรรม ระบบอตัโนมตั ิหุน่ยนต์ และ
ระบบอจัฉรยิะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) ระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ทีเ่กีย่วข้องกับเทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิหุน่ยนต์ และระบบอจัฉริยะให้ผู้พัฒนาระบบ (SI) นกันวตักร นกัวิจัย ตลอดจน
นักศกึษาในสาขาทีเ่กีย่วข้องมาใช้ประโยชน์ และเป็นการขยายผลการวิจยัและพฒันาไปสู่การลงทนุต่อยอดผลิตภณัฑ์ 
เชงิพาณชิย์ นอกจากน้ี กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ได้ดำาเนนิการยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม โดยขยาย 
โครงข่ายอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ (โครงการเนต็ประชารฐั) ในปัจจบุนั กสทช. ได้ดำาเนนิการตดิตัง้ 
โครงข่ายอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูผ่านสือ่สญัญาณสายเคเบลิใยแก้วนำาแสง (FTTx) พร้อมจดัให้มจีดุให้บรกิารอนิเทอร์เนต็แบบ 
ไร้สาย (Wi-Fi) หมู่บ้านละ 1 จดุให้บรกิารท่ีระดบัความเรว็ไม่ตำา่กว่า 30 Mbps /10 Mbps (Download /Upload) ครอบคลมุ 
หมู่บ้านห่างไกลเป้าหมายสำาเรจ็ครบจำานวน 24,700 หมูบ้่าน และได้มกีารปรบัเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารเป็นความเรว็ 
100 Mbps/50 Mbps (Download/Upload) จะเหน็ได้ว่าการดำาเนนิการดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกับปัจจยัสูค่วามสำาเรจ็
ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่ออตุสาหกรรมและบรกิารเทคโนโลยดีจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ อกีท้ัง ภาครฐัร่วมมอืกบั
ภาคเอกชนในการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยดีจิิทลั ให้มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะฝีมอืสงูขึน้ เพือ่ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

040301
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ปัจจบุนัการนำาเทคโนโลยดีจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ไปใช้ในภาค
อุตสาหกรรมและบรกิารได้สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรกต็าม การเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยทีย่งัไม่สามารถก้าวไปอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีแข่งขนัด้วยนวตักรรมได้ ดงันัน้ 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีดจิทิลัเพือ่รองรับอตุสาหกรรมใหม่ ๆ จะเป็นเครือ่งมอืในการสร้างศักยภาพ 
ให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีมอียูเ่ดมิมขีดีความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้สามารถกระตุน้และสร้างแรงจงูใจให้ 
นกัลงทนุใหม่ ๆ เข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมดจิทิลัในประเทศมากขึน้

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ประเดน็ทีค่วรให้ความสำาคญั (1) ส่งเสรมิผูป้ระกอบการให้มคีวามพร้อมและสามารถ
นำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การตลาด และการจัดการ (2) เร่งรัดการผลติและ
พฒันาบคุลากรให้มทีกัษะเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด (3) เร่งดำาเนนิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่รองรบัอตุสาหกรรม Digital Services, Digital 
Startup, Digital Content, Smart Devices และส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์
สำาหรบัภาคอุตสาหกรรม และ (4) ส่งเสรมิความร่วมมอืภาครัฐและภาคเอกชนขับเคล่ือนการใช้เทคโนโลยดิีจทิลั ข้อมูล 
และปัญญาประดษิฐ์ ตามโยบายรฐับาลประเทศไทย 4.0 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
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อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย ติดอันดับ 1 ใน 40

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040302

040302

เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการนำาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและความสามารถในการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในตลาดโลก อันจะนำาไปสู่
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้อง
อาศัยปัจจัยสำาคัญ ประกอบด้วย การเชื่อมต่อดิจิทัล ทักษะดิจิทัล การเข้าถึงบริการออนไลน์ และสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายในส่วนของการ 
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ครบทุกภาคส่วน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากอันดับ
ของ Digital Evolution Index ของไทย โดยการ 
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD 
ในปี 2563 พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัลของไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ซ่ึงดีขึ้นจากเดิมที่อยู ่ใน
อันดับที่ 40 จาก 63 ประเทศ ในปี 2562 โดยจะเห็นได้ว่า
อันดับของประเทศไทยบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดให้ไทย
เป็น 1 ใน 40 ประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล ภายในปี 2565 แล้ว ตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี 
2563

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในปี 2563

ที่มา: International Institute for Managenment Development (IMD)
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญ อาทิ การนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
มากขึ้น โดยเห็นได้จากการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
การดำาเนินมาตรการและนโยบายของรัฐบาลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชั่น เช่น มาตรการกระตุ้น
การใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้” มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และ AOT 
Airport ฯลฯ การส่งเสริมการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพื่อส่งเสริมการ
ทำางานจากท่ีบ้าน (Work from home) รวมทั้งการให้บริการข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจ การให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (DBD e-Filing) การขอ
หนังสือรับรองนิติบุคคลและสำาเนาเอกสารเพื่อทำาธุรกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเครื่องมือ 
ทางดิจิทัลสำาหรับการประชุมทางไกลเพื่อให้การดำาเนินงานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งทำาให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น สำาหรับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ รัฐบาล 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการ เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Value Chain) 
โดยยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ E-Commerce การสร้างแบรนด์ไทยสู่สากลด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการพัฒนาทางการตลาดของ SMEs ด้วย E-Commerce โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับ
ผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล ฯลฯ 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้สนับสนุนการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับระบบส่ือสาร
ต่าง ๆ และเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสริมความเข้มแข็งการลงทุน ยกระดับ
ภาคธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ 
และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในการกำาหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนแผนงานสำาหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน และกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามความร่วมมือกับ 
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต New S-Curve
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หากประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในระดับ
ภูมิภาคอย่างแท้จริงควรจะต้องเร่งผลักดันความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การสร้างมาตรฐานและข้อปฏิบัติร่วมกัน  
การจัดตั้งพันธมิตรของกลุ่มอุตสาหกรรม การสร้างและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) และการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT รองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ

040302
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายต่อไป ควรให้ความสำาคัญ 
กับการยกระดับความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ การสร้างเครือข่ายและบริการที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้นอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการ 
ด้านดิจิทัลท่ีมีคุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม สร ้างผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ เร่งผลักดันข้อกำาหนดมาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ Data 
Localization Requirement ในระดับภูมิภาค เพ่ือลดข้อจำากัดและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในขณะ
เดียวกันต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ สร้างและพัฒนาทักษะของ
บุคลากรด้าน ICT ในทุกระดับตั้งแต่ข้ันพื้นฐาน ขั้นกลาง ตลอดจนขั้นสูง เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนจัดทำาโครงการนำาร่องในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
เช่น โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) โครงการสาธารณสุขอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ฯลฯ 
เพ่ือเป็นต้นแบบและเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

040302
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อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ส่วนแบ่งการตลาดของจำานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เฉลี่ยร้อยละ 1

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040401

040401

การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul - MRO) เป็นส่วนหนึ่งในการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง สร้างมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวสู่ 
การเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูง โดยการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานระดับภูมิภาคยังเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ท่ีจะสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพและทำาให้อุตสาหกรรมการบินของไทยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ใน
ระดับสากล ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาคลัสเตอร์อากาศยานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ครบวงจรตามห่วงโซ่มูลค่า 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการ
ซ่อมบำารุงอากาศยาน การผลิตและพัฒนาบุคลากร การให้บริการซ่อมบำารุง การมีคลัสเตอร์แหล่งผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน กระทั่งการทำาการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีข้อจำากัด 
ด้านพื้นที่และขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมอากาศยาน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีทักษะด้านภาษา และได้รับใบอนุญาตที่รับรองมาตรฐานในระดับสากล
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การขาดแคลนศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ทำาให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสสร้างรายได้และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงอากาศยานในต่างประเทศ 
มาโดยตลอด โดยในปี 2562 มีความต้องการบริการซ่อมบำารุงอากาศยานในประเทศสูงถึง 989 ล้านเหรียญสหรัฐ 
แต่ไทยสามารถให้บริการได้เพียงร้อยละ 40 ของความต้องการทั้งหมด โดยมีหน่วยให้บริการซ่อมบำารุงอากาศยาน 
ที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในประเทศไทย จำานวน 38 ราย ซึ่งจากแนว
โน้มของการเพิ่มขึ้นของอากาศยานและจำานวนเที่ยวบิน คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จำานวนเครื่องบินในพื้นที่เอเชีย
แปซิฟิกจะเพิ่มจำานวนขึ้นไปสูงถึงกว่า 13,838 ลำา จากในปัจจุบันที่มีอยู่ 7,786 ลำา ทำาให้ธุรกิจซ่อมบำารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 35 ของตลาดรวมทั่วโลก 
โดยมีการประมาณการว่าจะมีมูลค่าทางธุรกิจ MRO ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ภายใน 20 ปี ส่งผลให้หลายประเทศ 
ในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เร่งรัดการพัฒนาเพื่อเป็นฐานการลงทุนของธุรกิจ MRO เพื่อรองรับความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแข่งขันของอุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยานในภูมิภาค
จึงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากปี 2563 อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทั้งในระดับ
โลกและภายในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสำาคัญ  
จากการห้ามอากาศยานทำาการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว และการจำากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ส่งผลให้
ปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงอย่างมาก และมีแนวโน้มที่
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 1 ปี ซึ่งนับเป็น
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องในวงกว้างที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ทำาให้การประมาณการขนาดตลาด
อุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยานนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปมีความไม่แน่นอนสูง โดยหลายภูมิภาคท่ัวโลกมีการ
ปรับค่าประมาณการลงกว่าครึ่งหรือเหลือเพียงหนึ่งในสามของประมาณการเดิม และผู้ประกอบการต่างชาต ิ
รายใหญ่ยกเลิกการร่วมลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ในขณะที่การบินไทยอยู่
ระหว่างการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความล่าช้าในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำาเนินการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยพัฒนากฎระเบียบเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการผลิตอากาศยาน ส่วนประกอบสำาคัญอากาศยาน 
และซ่อมบำารุงอากาศยานในประเทศไทย ด้วยการลดข้อจำากัดเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติให้สามารถถือหุ้นได้
มากกว่าร้อยละ 49 เพื่อดึงดูดผู ้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมซ่อมบำารุง
อากาศยานในประเทศไทย (พระราชบัญญัติเดินอากาศ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2562) รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎ
ระเบียบที่เป็นข้อจำากัดในอุตสาหกรรมภายใต้การรักษาระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากล และการ
ผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานในประเทศไทย เช่น โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานในฐานะท่ีเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) โครงการและ
มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำารุงอากาศยาน รวมทั้งโครงการตามแผน
แม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นต้น 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อจำานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในศูนย์ซ่อม
บำารุงอากาศยานในประเทศไทยระหว่างปี 2563 – 2565 ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการพัฒนา
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำารุงอากาศยานในระดับภูมิภาค ในปัจจุบันประสบปัญหาขาดผู้ร่วมลงทุนท่ีเป็น 
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพและมีความชำานาญในการประกอบกิจการ MRO และระบบห่วงโซ่อุปทาน
อากาศยานในประเทศไทยยังขาดผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในระดับสูง (Tier 1) ทำาให้ต้องอาศัยการนำาเข้าชิ้นส่วน
จากต่างประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและระยะเวลาในการดำาเนินงาน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากร
บุคคลในระดับช่างเทคนิคหรือวิศวกรท่ีมีความเชี่ยวชาญและได้รับใบอนุญาตในระดับสากลไม่เพียงพอ อีกทั้ง
หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการซ่อมบำารุงอากาศยานและการผลิต 
ชิ้นส่วนอากาศยาน

040401
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความสำาคัญในการสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมขนส่ง
และการบินรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนท้ังต่างชาติและภายในประเทศ 
รวมถึงควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยส่งเสริมให้ผู ้ประกอบ 
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับสูงที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย และเร่งรัด
การสรรหาผู้ร่วมลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อให้
แผนการดำาเนินงานไม่ล่าช้าเกินควร พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ 
ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีจำานวนเพียงพอ มีทักษะตรงความต้องการ และมีความสามารถด้านภาษา
เนื่องจากอุตสาหกรรมอากาศยานต้องใช้ภาษาอังกฤษในการดำาเนินการทั้งหมด 

040401



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต04

202

040402

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ในระดับ Tier 4

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040402

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ท่ีต่อยอดมาจาก

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตข้ันสูง ซ่ึงประเทศไทยมศีกัยภาพในการเปน็ 

ฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ดังนั้น การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอากาศยานให้มีศักยภาพ 

สูงข้ึน มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นหน่ึงในห่วงโซ่มูลค่าของโลกจึงต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

ประกอบด้วย การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การสร้างตลาด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจน 

การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การผลติชิน้สว่นอากาศยาน ทัง้นี ้อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นอากาศยานของไทยยงัคง 

มีความท้าทายที่สำาคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 และ Tier 2 ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง  

และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ยังมีไม่มากเท่าที่ควร

สถานการณก์ารบรรลุเปา้หมาย เมือ่พจิารณาจากจำานวนผู้ประกอบการผลิตชิน้ส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 

และ Tier 4 ซึ่งสามารถเทียบเคียงข้อมูลได้จากรายงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานการณ์การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม

สายการบินในประเทศไทย พบว่า ในปี 2562 มีจำานวนผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าขายในการเดินอากาศ

และให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จำานวน 43 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 3 ราย และจากสถิติของสำานักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยในช่วงปี 2535 – 2562 มีผู้ประกอบ

การในอตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นอากาศยานทีไ่ดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบกจิการตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

จำานวน 33 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จำานวน 6 ราย โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่ดำาเนินการผลิตในขั้นที่ 2 (Tier 2) และขั้นที่ 3 (Tier 3 ) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต 
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และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 16,160.23 ล้านบาท ในขณะที่จำานวนอากาศยานที่ให้บริการมีจำานวน 679 ลำา ลดลงจาก

ปี 2561 จำานวน 29 ลำา สะท้อนถึงจำานวนเครื่องบินหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น 

เม่ือเทียบกับเป้าหมายที่ระบุให้มีผู้ผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานระดับ Tier 4 ภายในปี 2565 จึงถือได้ว่าปัจจุบัน

ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายแล้ว

 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำารุงอากาศยานในภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

และนวตักรรมสำาหรบัอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นอากาศยานและยานยนตแ์หง่อนาคต การจดัตัง้หนว่ยงานทดสอบ

และรบัรองสนิคา้เพือ่โลจสิตกิสใ์นอตุสาหกรรมการบนิตามมาตรฐาน IATA การยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบ

การในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยมีการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

ซ่อมบำารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำา พร้อมท้ังมีการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการส่งเสริมให้ 

ผูป้ระกอบการ SMEs เขา้สูต่ลาดจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั เชน่ หนว่ยงานซอ่มบำารงุอากาศยาน ทัง้เครือ่งบนิ เฮลิคอปเตอร ์ 

ของกองทัพ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หน่วยราชการต่าง ๆ เครื่องบินเชิงพาณิชย์ของสายการบิน ฯลฯ

ที่มา: สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

62 เขียว 63 สีเขียว 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  1 

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ในระดับ Tier 4 4 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ท่ีต่อยอดมาจาก5 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น6 
ฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ดังนั้น การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้มีศักยภาพสูงขึ้น  7 
มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของโลกจึงต้องอาศัยปัจจัยส าคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 8 
ประกอบด้วย การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การสร้างตลาด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจน9 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยยังคง10 
มีความท้าทายที่ส าคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 และ Tier 2 ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง 11 
และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ยังมีไม่มากเท่าที่ควร 12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก13 
จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ 14 
Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 ซึ่งสามารถเทียบเคียง15 
ข้อมูลได้จากรายงานที่ เกี่ยวข้อง คือ สถานการณ์ 16 
การ เติบ โตของกลุ่ ม อุตสาหกรรมสายการบิ น 17 
ในประเทศไทย พบว่า ในปี 2562 มีจ านวนผู้ถือ18 
ใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าขายในการเดินอากาศ19 
และให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 43 ราย เพิ่มขึ้น20 
จากปี  2561 จ านวน 3 ราย และจากสถิติของ21 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พบว่า 22 
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยในช่วงปี 2535 – 2562 มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน23 
อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จ านวน 33 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 24 
2561 จ านวน 6 ราย โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทยส่วนใหญ่ด าเนินการผลิต25 
ในขั้นที่ 2 (Tier 2) และขั้นที่ 3 (Tier 3 ) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 16,160.23 26 
ล้านบาท ในขณะที่จ านวนอากาศยานที่ให้บริการมีจ านวน 679 ล า ลดลงจากปี 2561 จ านวน 29 ล า สะท้อนถึง27 
จ านวนเครื่องบินหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ระบุให้มี28 
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานระดับ Tier 4 ภายในปี 2565 จึงถือได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายแล้ว  29 

การด าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินการที่ส าคัญเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง30 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี31 
และนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์แห่งอนาคต การจัดตั้งหน่วยงานทดสอบ32 
และรับรองสินค้าเพื่อโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐาน IATA การยกระดับความสามารถของ33 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน  โดยมีการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก34 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ของอุตสาหกรรม 35 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นย า พร้อมทั้งมีการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ36 
วิชาชีพเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการส่งเสริมให้37 

040402 
สีเขียว 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สง่ผลตอ่ภาพรวมของอตุสาหกรรมการบินของประเทศทัง้ปรมิาณเทีย่วบนิ การขนสง่ และโอกาสทางธรุกจิของผูผ้ลติ

ชิน้สว่นอากาศยาน อกีทัง้บรษิทั Airbus S.A.S ไดข้อยกเลิกการรว่มทนุในโครงการศนูยซ์อ่มบำารงุอากาศยานอูต่ะเภา 

(Maintenance Repair and overhaul : MRO) ของบริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) ทำาให้ประเทศไทยต้องหา 

ผูป้ระกอบการรายใหมเ่ข้ามารว่มลงทุน ซึง่หลายประเทศในอาเซียนได้พัฒนาตัวเองขึน้เปน็ฐานการลงทนุทีม่ศีกัยภาพ

เปน็คูแ่ขง่ทีส่ำาคญัของไทย อยา่งไรกด็ ีแมว้า่ปัจจบัุนศกัยภาพในการผลติชิน้สว่นของผูป้ระกอบการไทยสว่นใหญอ่ยูใ่น

ระดับ Tier 2 และ Tier 3 แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้กำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับสากล จึงต้องมีการนำา

เขา้ช้ินสว่นจากต่างประเทศเป็นหลกั สง่ผลให้ยงัคงมตีน้ทนุในระดบัราคาทีส่งู ตลอดจนยงัไมม่กีารขยายผลการศกึษา 

วิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สู่ผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

ชิน้สว่นอากาศยานใหเ้ปน็ฐานการผลติใหญใ่นอาเซยีน เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัอตุสาหกรรมการบนิ

ในประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

040402



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 04

205

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นที่ควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ประกอบด้วย (1) กำาหนดมาตรการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน

และบริษัทต่างชาติที่มีศักยภาพในแต่ละกลุ่มประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชิ้นส่วน

อากาศยานร่วมกัน (2) สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางการทดสอบและระบบการรับรองมาตรฐานให้

เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล (3) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs 

มีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต การตลาด ตลอดจนการบริการหลังการขาย (4) ส่ง

เสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาในอตุสาหกรรมชิน้สว่นอากาศยาน (5) ยกระดับการพฒันาผลติภณัฑแ์ละทกัษะบคุลากร

ให้มีทักษะขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตในระดับ Tier ที่สูงขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว

จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใน

ระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
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040501

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ไม่มกีารกำาหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี พ.ศ. 2565 เน่ืองจากยงัไม่มกีารจัดเกบ็ข้อมลูอตัราการขยายตวั
ของอุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ ทำาให้ไม่สามารถวดัระดบัความสำาเรจ็ได้โดยตรง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040501

อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและหลักประกันทางด้านความม่ันคงของประเทศท่ีครอบคลุม

หลากหลายมิติ ท้ังอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

อุตสาหกรรมด้านพลังงานท่ีมีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร  

ซ่ึงประเทศไทยกำาลังมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศท่ีมีการวิจัยและ

พัฒนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือลดการพ่ึงพาการนำาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต้อง

อาศัยองค์ประกอบท่ีสำาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่ออุตสาหกรรมความม่ันคง 

ของประเทศ โดยในช่วงท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายท่ีสำาคัญ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศให้มีความ 

เข้มแข็ง จะต้องอาศัยนโยบายท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมภาคการผลิตของอุตสาหกรรมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และมี 

กฎหมายท่ีเอ้ืออำานวยต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสำาหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศตามระดับ 

ความสามารถ ท้ังกลุ่มท่ีมีศักยภาพอยู่แล้ว และกลุ่มวิสาหกิจเร่ิมต้น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงสะท้อนจาก

การท่ีรัฐบาลได้ผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับท่ี 11 ในโครงการพัฒนา 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การผลิต การใช้ และการส่งออกเพ่ือหารายได้ 

ในเชิงพาณิชย์ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในพ้ืนท่ี EEC จะประกอบด้วย (1) กิจการผลิต/ซ่อมยาน 

พาหนะและระบบอาวุธ อาทิ รถถัง รถเกราะ และยานพาหนะรบ (2) กิจการผลิตและซ่อมอากาศยานไร้คนขับ  

(3) กิจการผลิต/ซ่อมอาวุธและเคร่ืองช่วยฝึก และ (4) กิจการผลิต/ซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ อาทิ เส้ือเกราะกันกระสุน เกราะ  

และโล่ป้องกันกระสุน ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตส่ิงเหล่าน้ีอยู่แล้วเพ่ือใช้ทางการทหาร เช่น โดรน รถหุ้มเกราะ 



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 04

207

ท่ีใช้ในราชการ เป็นต้น อีกท้ังสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีการออกนโยบายสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่กำาหนดวงเงินสูงสุด การยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

และวัตถุดิบสำาหรับการผลิตเพ่ือส่งออกของกิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับเพ่ือการป้องกันประเทศและช้ินส่วน 

ท่ีใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม นอกจากน้ี ในปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการ 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ถึง 209.6636 ล้านบาท จากสถานการณ์ 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ยังคงมีความท้าทายสูง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการท่ีสำาคัญ อาทิ พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

พ.ศ. 2562 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ท่ีเอ้ือให้สามารถนำางานวิจัยท่ีมีศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศไปต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ อีกท้ังสถาบันฯ ยังเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการผสานความร่วมมือพัฒนา

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือนำาอุตสาหกรรม

น้ีมาต่อยอดสร้างความม่ันคงทางทหารให้กับประเทศไทย นอกจากน้ี ยังมีสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือ

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศ” เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

ความม่ันคงในการขับเคล่ือนและขยายผลของงานวิจัยไปประยุกต์สู่การใช้งานจริง และศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของ

ประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ได้ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากับบริษัทพลังงานบริสุทธ์ิ จำากัด (มหาชน) พร้อมท้ัง

เปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอร่ีท่ีมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เป็นศูนย์กลางในการทดสอบมาตรฐานของแบตเตอร่ีและผลิต

แบตเตอร่ีท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความม่ันคงทางพลังงาน โดยการดำาเนินการ

ดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่ออุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศซ่ึงมีนโยบายท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริม 

ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และมีกฎหมายท่ีเอ้ืออำานวยต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสำาหรับ 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ

040501



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต04

208

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์ได้เองบางส่วน  

แต่ยังไม่สามารถผลิตยุทโธปกรณ์เพ่ือการส่งออกหรือจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ในระดับท่ีสามารถแข่งขันกับประเทศท่ีมี

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศครบวงจรได้ และประเทศไทยยังคงใช้งบประมาณในการส่ังซ้ือยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ

จำานวนมหาศาล อีกท้ังผู้ประกอบการภาคเอกชนจำาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาท้ังด้านเทคโนโลยีและการวิจัย รวมถึงด้านการ

ตลาดท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ

ส่งออกเพ่ือหารายได้ในเชิงพาณิชย์ แม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีการดำาเนินการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือความ

ม่ันคงของประเทศอยู่บ้างแล้วแต่ยังมีจำานวนไม่มากนัก

040501
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการขับเคล่ือนจากทุกภาคส่วนและควรมี 

นโยบายหรือทิศทางท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองในการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและการตลาดสำาหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนงบประมาณในเบ้ืองต้นเพ่ือขยายตลาดสินค้าไทย อีกท้ังส่วนราชการควรพิจารณาการจัดหา

ยุทโธปกรณ์ท่ีมีการผลิตในประเทศไทยก่อนเป็นหลัก หรือทำาแผนการลดการซ้ือจากต่างประเทศเป็นระยะ ๆ  และควรให้ความ

สำาคัญในเร่ืองการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและนำาผลงานวิจัยมาพัฒนาไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศอย่างจริงจัง

040501
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อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ไม่มีการกำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ทำาให้ไม่สามารถ 
วัดระดับความสำาเร็จได้โดยตรง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040502

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มุ่งเน้นการสนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทาง 

การตลาดใหม่ ๆ  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ดว้ยการกระตุน้และสรา้งความตระหนกั

ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ  

และอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไกที่เอื้อต่อการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ 

ยทุธภณัฑท์างการทหาร และอตุสาหกรรมทีเ่ปน็เทคโนโลยสีองทาง ทัง้นี ้เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ

สำาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย การต่อยอดจากอุตสาหกรรม

ทีม่ศัีกยภาพในปจัจุบนั โดยในชว่งทีผ่า่นมามปีระเดน็ทา้ทายทีส่ำาคญั คอื การดำาเนนิการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมปอ้งกัน

ประเทศสว่นใหญย่งัเป็นเพยีงอุตสาหกรรมเพือ่ลดการพึง่พาจากตา่งประเทศ และมจีำานวนผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

ความมั่นคงอยู่จำานวนน้อย อีกท้ังภาครัฐยังให้ความสำาคัญในการส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมความมั่นคงไม่มาก

เท่าที่ควร

สถานการณ์การบรรลเุปา้หมาย เมือ่พจิารณาขอ้มลูการสง่ออกของอตุสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ ซึง่สะทอ้น

จากขอ้มลูจำานวนโรงงานอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศในสงักดักระทรวงกลาโหม มจีำานวน 48 โรงงาน โดยอยูใ่นสังกดั

สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 โรงงาน กองบัญชาการกองทัพไทย 1 โรงงาน กองทัพบก 21 โรงงาน กองทัพเรือ 

7 โรงงาน กองทัพอากาศ 12 โรงงาน อีกท้ังยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชนอีกจำานวน 60 บริษัท 

ซ่ึงส่วนมากเป็นบริษัทท่ีซ่อมแซม ปรับปรุง หรือผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารบางประเภท อาทิ วัตถุระเบิด เช้ือประทุ 

กระสุนปืน รถยนต์ท่ีน่ังกันกระสุน ยานพาหนะ เส้ือเกราะป้องกันกระสุน แอมโมเนียมไนเตรส ไนโตรเซลลูโลส รวมถึง

อุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ส่วนมากยังมีขีดความสามารถไม่สูงพอท่ีจะส่งออกสินค้า 
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หรอืแขง่ขนัในตลาดสากลได ้ นอกจากน้ี ประเทศไทยถกูจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่ Third Tier ของอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 

ในระดับโลก ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่สามารถผลิตยุทโธปกรณ์ได้เพียงบางส่วน แต่ไทยก็เป็นประเทศท่ีมีโอกาส 

และมีศักยภาพในการประดิษฐ์และคิดค้น รวมถึงบุคลากรไทยก็มีทักษะในการซ่อมบำารุงอาวุธ ยุทโธปกรณ์  

แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมในอนาคต  

จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

ที่ยังมีความท้าทายสูง

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้

ดำาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำากล้องนำาวิถี โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ซ่ึงได้รับตามโครงการวิจัยและ

พัฒนาระบบจรวดแบบนำาวิถี DTI-1G และได้ดำาเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ เพื่อให้กระทรวงกลาโหมมีข้อมูลด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีความถูกต้อง สามารถนำาไปใช้ประกอบ

การดำาเนินงานและยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาคส่วนอื่น ๆ สามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้ง

ยังมีโครงการนำาร่องซึ่งเป็นการร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างประเทศในการพัฒนารถยานเกราะล้อยางแปดคูณแปด 

ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดตั้งโรงงานผลิตและตัวแทนจำาหน่ายสำาหรับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ที่คาดการณ์

ไว้ว่าจะสร้างโรงงานผลิตรถรุ่นนี้ในประเทศไทยเพ่ือจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงบริษัทท่ีร่วมทุนจะได้รับสิทธิยกเว้น

ภาษีตามที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กำาหนดนโยบายไว้ โดยการดำาเนินการดังกล่าวสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศซึ่งมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมภาคการผลิต

ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ร่วมท้ังมีเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายความร่วมมือ

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ และประสานความร่วมมือ

ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต04

212

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลตอ่การบรรลเุปา้หมาย การดำาเนนิการเกีย่วกบัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศทีผ่่านมาภาครฐั

ยงัขาดการสนบัสนนุกจิการของผูป้ระกอบการดา้นอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศอยา่งจริงจัง เนือ่งจากยงัมกีฎระเบยีบ

ที่เป็นอุปสรรคส่งผลให้การดำาเนินการท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความล่าช้า อีกทั้ง

ขาดการสนับสนุนส่งเสริมจากส่วนราชการในการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยสามารถผลิต

ยุทโธปกรณ์ที่มีสมรรถนะและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ จึงทำาให้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ขาดการผลิตและขาดการพัฒนา

040502
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลและส่วนราชการควรพิจารณามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมการสั่งซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศทดแทนการนำาเข้า  

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

หรอืกฎระเบยีบใหเ้อือ้ตอ่การการลงทนุของภาคเอกชน รวมถงึออกมาตรการสนบัสนนุใหผู้เ้ชีย่วชาญตา่งประเทศเข้ามา 

ทำางานในประเทศไทยเพ่ือถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมทักษะแรงงานให้ครอบคลุมทั้งการผลิตและซ่อมบำารุง  

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงในประเทศและขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้

040502
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การพัฒนาความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมทักษะหรือเพิ่มศักยภาพความสามารถ

ในการทำางานของแรงงานให้สูงข้ึนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแรงงาน 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ คือ  

การผลติและพฒันากำาลงัคน การพฒันาสถานประกอบการ และสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเพ่ิมประสิทธภิาพแรงงาน  

โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่สำาคัญ คือ มีกำาลังแรงงานในกลุ่มผู้สูงอายุในอัตราท่ีสูงอันเป็นสาเหตุทำาให้

มีกำาลังแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกท้ังยังเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการและการผลิต

กำาลังคน ที่มีทักษะความรู้ไม่ตรงกับความต้องการการใช้แรงงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ

แรงงานของ WEF พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46 จากการจัดอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ ลดลง

จากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 44 โดยจะเห็นได้ว่า อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานของประเทศไทย

ในปี 2562 บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้โดยให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 60 ภายในปี 2565 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2563 

WEF ไม่มีการเผยแพร่ The Global Competitiveness Report จึงพิจารณาจากผลิตภาพแรงงาน (Labour Pro-

ductivity) ของกระทรวงแรงงาน พบว่า ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน ณ ไตรมาสที่ 2/2563 เท่ากับ 106.79 ลดลง

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040601
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จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ -10.98 ในขณะที่ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการทำางานเท่ากับ 125.41 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.42 โดยกิจกรรมท่ีมีการขยายตัวของดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อ

ชัว่โมงทำางานสงูสดุ ไดแ้ก ่การศกึษา การกอ่สร้าง กจิกรรมทางการเงิน และการประกนัภยั ในขณะทีก่จิกรรมทีมี่ดชันี

ผลิตภาพแรงงานต่อช่ัวโมงการทำางานหดตัวสูงสุด ได้แก่ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้าน

อาหาร การค้าปลีก-ส่ง และการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานของไทย เนื่องจากมาตรการ Lock Down ทำาให้ผู้ประกอบการ 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�างาน (Labour Productivity per Hours Worked)

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ภาค
การ

เกษตร

การ
ไฟฟ้า
ก๊าซ
ไอนำ้า
และ
ระบบ
ปรับ

อากาศ

การ
จัดหา
นำ้า
การ

จัดการ
และการ
บำาบัด
นำ้าเสีย
ของเสีย
และส่ิง
ปฏิกูล

การ
บริหาร
ราชการ

การ
ป้องกัน
ประเทศ

และ
การ

ประกัน
สังคม
ภาค
บังคับ

การ
ผลิต

การ
ก่อสร้าง

การ
ศึกษา

กิจกรรม
ด้าน

สุขภาพ
และ
งาน

สังคม
สง

เคราะห์

ศิลปะ
ความ
บันเทิง
และ

นันทนา
การ

กิจกรรม
การ

บริการ
ด้าน
อื่นๆ

กิจกรรม
การ

จ้างงาน
ใน
ครัว
เรือน
ส่วน

บุคคล

รวม

การทำา
เหมือง

แร่
และ

เหมือง
หิน

นอก
ภาค
การ

เกษตร

เกษตร
กรรม
การ 
ป่าไม้
และ
การ

ประมง

การขาย
ส่ง

และ
การขาย

ปลีก
การซ่อม

ยาน
ยนต์

จักรยาน
ยนต์

การ
ขนส่ง
และ

สถานท่ี
เก็บ

สินค้า

ที่พัก
แรม
และ

บริการ
ด้าน

อาหาร

ข้อมูล
ข่าวสาร

และ
การ

สื่อสาร

กิจกรรม
ทาง

การเงิน
และ
การ

ประกัน
ภัย

กิจกรรม
เกี่ยวกับ
อสังหา
ริมทรัพ

ย์

กิจกรรม
ทาง

วิชาชีพ
วิทยา
ศาสตร์
และ

เทคนิค

กิจกรรม
การ

บริหาร
และการ
บริการ
สนับ
สนุน



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต04

216

บางประเภทโดยเฉพาะธุรกิจท่องเท่ียวและบรกิาร ธุรกิจคา้ปลกี-สง่ ตอ้งปดิกจิการสง่ผลใหแ้รงงานในกลุม่ธรุกจิเหลา่นี้

และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งตอ้งหยดุทำางาน อยา่งไรกด็ ีพบวา่ กลุม่ธรุกจิท่ีสามารถเปดิดำาเนนิการได้ และมกีารใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลในการดำาเนินธุรกิจมีผลิตภาพแรงงานที่ดีขึ้น เช่น การศึกษา กิจกรรมทางการเงิน ฯลฯ

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญ อาทิ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) และพัฒนามาตรฐานกำาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 

(Innovative Technology) เพ่ือเพิ่มทักษะแรงงานให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี

การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายสมัยใหม่ (New S-Curve) และการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล อย่างไร

กด็ ีผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลใหห้นว่ยงานภาครัฐมกีารออก

มาตรการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต และพัฒนาหลักสูตร

อบรมทั้งในรูปแบบปกติและหลักสูตรออนไลน์ให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการให้มีความพร้อม สามารถดำารงอยู่ได้

ในยามเกิดวิกฤต และปรับตัวเข้าสู่ยุคความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมเพื่อเอื้อให้เกิด 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือยกระดับทักษะและศักยภาพ 

ของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี แรงงานในกลุ่มธุรกิจที่มีกำาลังการผลิต

ส่วนเกินได้รับผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทดแทน

แรงงาน (Automation) ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการศึกษาและทักษะน้อย 

ถูกเลิกจ้างอย่างถาวร

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ

ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือและสมรรถนะของแรงงาน 

ที่มีอยู่เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแรงงานใหม่ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สมัยใหม่ พร้อมท้ังปรับเปลี่ยนทักษะของแรงงานโดยการ Re Skill Up skill และ New Skill ท่ีจำาเป็น ในขณะ 

เดียวกัน ควรส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดทำาและพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน (Big Data) ให้เป็นไป 

อย่างบูรณาการและทันการณ์
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การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040602

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต ให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ

ดิจิทัลเพ่ือการปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตเพ่ือพัฒนากระบวนการทำางาน

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้

อย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ ประกอบด้วย การเข้าถึงดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำาลังคนดิจิทัลและพลเมือง

ดิจิทัล และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต โดยในช่วงท่ีผ่านมามี

ประเด็นท้าทายท่ีสำาคัญ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ใน

การวางแผนดำาเนินการทางธุรกิจไม่มากเท่าท่ีควร หลายหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความซ้ำาซ้อนกัน และหลายภาคส่วน

ยังมีการส่ือสารไม่มากพอในการสร้างเสริมทัศนคติท่ีดีต่อบุคลากรในการปรับตัวให้มีความพร้อมและยอมรับการเปล่ียนแปลง

ในการนำาเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการทำางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาจากดัชนี World Digital Competitiveness Ranking ของ IMD พบว่า ในปี 

2563 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับท่ี 39 จากท้ังหมด 63 ประเทศท่ัวโลก และเม่ือพิจารณา

ปัจจัยด้านความพร้อมในอนาคต พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 45 ดีข้ึน 5 อันดับ จากปี 2562 ซ่ึงเม่ือเปรียบ

เทียบกับปี 2562 ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติต่อการปรับตัวทางดิจิทัลมีอันดับขีดความสามารถดีข้ึน 5 อันดับ และด้านการบูรณา

การเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอันดับขีดความสามารถดีข้ึน 8 อันดับ ทำาให้ขยับข้ึนมาอยู่ท่ีอันดับ 53 และ 43 ตามลำาดับ ในขณะ

ท่ีปัจจัยย่อยด้านความคล่องตัวทางธุรกิจ มีอันดับลดลง 14 อันดับ มาอยู่ท่ีอันดับท่ี 44 ในปี 2563 ซ่ึงจากสถานการณ์ดังกล่าว 

ประเทศไทยได้บรรลุค่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ท่ีอันดับท่ี 45 ในปี 2565 แล้ว

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมระบบนิเวศด้านดิจิทัลโดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางท่ีใช้

ในการติดตามและประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ 

ภาคอุตสาหกรรมให้มีความถูกต้องและแม่นยำาย่ิงข้ึน รวมท้ังยังมีโครงการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ

ด้านการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ

การจัดการและการเตือนทางด้านการค้าเชิงเทคนิค ซ่ึงเป็นการพัฒนาฐานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์

ในอนาคตเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยนำาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เอ้ือต่อความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต

ที่มา: International Institute for Management Development (IMD)

อันดับความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2563

ไทย
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยรัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก Big Data ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต  

จึงมีความจำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกท่ีมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยในปัจจุบันพบว่ายังขาดประสิทธิภาพ 

ในกระบวนการจัดการด้านข้อมูลต้ังแต่ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) การแชร์ข้อมูล (Data Sharing)  

การนำาข้อมูลไปใช้สำาหรับการคาดการณ์ในอนาคต การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

หรือนักวิชาการเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลในกลุ่มของอุตสาหกรรม  

New S-Curve อีกท้ังยังขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการพัฒนา 

ทางด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ในยุค Digital Disruption

040602



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 04

221

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความสำาคัญกับการเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

ท่ีสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ รวมท้ังเตรียมความพร้อม

ให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีนำาดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะ

และองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมจำานวนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือสร้างความพร้อมและเพ่ิม 

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในอนาคต

040602



“ท่องเที่ยวไทย ก้าวไกลระดับโลก”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 05

การทอ่งเทีย่ว05



 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (05) การท่องเท่ียว ให้ความสำาคัญกับการรักษาการเป็น 
จุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวระดับโลก จึงเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะต้องพัฒนาการท่องเท่ียวท้ังระบบ โดยมุ่งเน้น
นักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 
และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมี 
เป้าหมายระดับประเด็น คือ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น และความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยดีขึ้น

 และเนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ริม่ระบาดตัง้แต่ช่วงเดอืนธนัวาคม 2562 
ที่ผ่านมา และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดนั้น ทำาให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลง จากอัตราการเติบโต
ของจำานวนนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศที่ติดลบร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 และหยุดนิ่ง 
อย่างต่อเนือ่งจนถงึเดอืนเมษายน 2563 ด้วยการลดลงของนกัท่องเทีย่วสงูถงึร้อยละ 97 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกัน
ในปี 2562 ซึ่งถือเป็นช่วงตกตำ่าที่สุดในรอบ 10 ปี และแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
ทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงทีผ่่านมา เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวภายในประเทศโดยคนไทยท่ีลดลงอย่างมาก 

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

 

ในการประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการตามแผนแม่บท
ประเด็นข ้างต ้น สามารถสะท้อนได ้จากสัดส ่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน  โดยในช่วงปี 
2560 – 2562  มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 18.79 18.70 และ 
18.31 ตามลำาดับ ซ่ึงมีแนวโน้มคงที่ แม้ว่ารายได้จาก
การท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ในช่วงปี 
2563  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อการ
เดินทางท่องเทีย่วและส่งผลให้อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ในประเทศไทยหยุดชะงัก ดังน้ัน ในการบรรลุเป้าหมาย
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว

050001
ปี 2562

ปี 2563

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สศช.

สดัส่วน GDP รวมของประเทศด้านการท่องเท่ียว ต่อ GDP รวมของประเทศ

แผนแม่บทประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทประเด็น (05) การท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว2 

ระดับโลก จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้าง3 

ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการ4 

ท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  5 

อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 6 

คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น รายได้จากการ7 

ท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น และความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น  8 

และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่าน9 

มา และยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดนั้น ท าให้การท่องเที่ยวโลกหยุดชะงักลง จากอัตราการเติบโตของ10 

จ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ติดลบร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 และหยุดนิ่งอย่าง11 

ต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายน 2563 ด้วยการลดลงของนักท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 12 

2562 ซึ่งถือเป็นช่วงตกต่ าที่สุดในรอบ 10 ปี และแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน13 

ทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยคนไทยที่ลดลงอย่างมาก 14 

 15 

 16 

ในการประเมินผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนแม่บทประเด็นข้างต้น สามารถสะท้อนได้จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์17 
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น  โดยในช่วงปี 2560 – 2562  มี18 
สัดส่วนอยู่ร้อยละ 18.79 18.70 และ 18.31 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ แม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้น19 
อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ในช่วงปี 2563  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส20 
โควิด -19  ซึ่ งกระทบต่อการเดินทาง21 
ท่องเที่ยวและส่งผลให้อุตสาหกรรมการ22 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงัก ดังนั้น 23 
ในการบรรลุเป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์24 
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ25 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นเป็น26 
ร้อยละ 22 ในปี 2565 จึงเป็นประเด็นท้า27 
ทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่ต้อง28 
รั บ มื อ จ าก ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น29 
โดยเฉพาะการมีมาตรการรองรับการแพร่30 
ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรค31 
อุบัติใหม่ เป็นต้น  32 

33 

1 2 3 4 5 6 
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ที่มา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ สศช. 
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ในช่วงปี 2561 – 2562 สดัส่วนรายได้จากการท่องเทีย่ว 
ในเมืองรองต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส 
โควิด-19 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ทำาให้จำานวน 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยลดลง
อย่างมาก อย่างไรก็ดี ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการ
สนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย โดยเฉพาะการท่องเท่ียวในเมืองรองเพ่ือการ 
กระจายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลให้รายได้
จากการท่องเที่ยวเมืองรองในปี 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้น 
อยู ่ที่ร ้อยละ 20.55 ซึ่งมากกว่าปี 2562 ที่ผ ่านมา 
อย่างมาก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้
จากการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงปี 2561 เป็นต้นมานั้น 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง
ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

  1 

ในช่วงปี 2561 – 2562 สัดส่วนรายได้จากการ2 

ท่องเที่ ยวในเ มืองรองต่อรายได้จากการ3 

ท่องเที่ยวทั้ งหมด  มีแนวโน้ม เ พ่ิมขึ้นอย่าง4 

ต่อเนื่อง แต่จากผลกระทบจากสถานการณ์การ5 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง6 

ปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว7 

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่าง8 

มาก อย่างไรก็ดี ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการ9 

สนั บสนุ น และกระตุ้ น กา รท่ อ ง เที่ ย ว จ าก10 

นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวใน11 

เมืองรองเพ่ือการกระจายและสร้างรายได้ให้แก่12 

ชุมชน ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง13 

ในปี 2563 มีอัตราเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 20.55 ซึ่ง14 

มากกว่าปี 2562 ที่ผ่านมาอย่างมาก อย่างไรก็15 

ตามหากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงปี 2561 เป็นต้นมานั้น  พบว่ามีค่าเฉลี่ย16 

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 13.43 ซึ่งยังคงต้องด าเนินการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิด17 

การท่องเที่ยวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้มีอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมือง18 

หลักร้อยละ 80 และเมืองรองร้อยละ 20 อีกทั้ง ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม และ19 

พัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยใน20 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป 21 

 22 

  23 
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สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง 
ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 

เมืองหลัก เมืองรอง 
ที่มา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

050002 
62 สีแดง 

050002 
63 สีส้ม 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 ในปี 2565 จึงเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งสำาหรับ
ประเทศไทยที่ต้องรับมือจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการมีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 13.43 ซึ่งยังคงต้องดำาเนินการกระตุ้นและ
สนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดให้มีอัตราส่วนรายได ้
จากการท่องเที่ยวเมืองหลักร้อยละ 80 และเมืองรองร้อยละ 20 อีกทั้ง ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำาคัญ 
ในการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำาหนดมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป
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ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว  
(Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
โดยภาครัฐควรให ้ความสำาคัญในการขับเคลื่อน 
ภาคธุรกิจและการท่องเท่ียวภายในประเทศ การลงทุน
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ
และสิ่งอำานวยความสะดวก การพัฒนาด้านความมั่นคง
และปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป

020001
ปี 2562

ปี 2563

อยู่ในอันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ  
จากปี 2560 คงที่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์ และมาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีด 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)  
มกีารดำาเนนิการทกุ ๆ 2 ปี โดยไม่มีการจดัเกบ็ในปี 2563  
ทำาให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้อง
เทียบเคียงจากการสำารวจและจัดอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD โดยในปี 2563 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 จาก 63 ประเทศ ลดลง  
4 อันดับ เป็นผลมาจากการขยายตัวลดลงจากสภาวะ

อนัดบัขดีความสามารถ
ในการแข่งขันทางการท่องเทีย่วของไทยในด้านต่าง ๆ (TCCI) ปี 2562

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีด1 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดยสภา2 

เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) อยู่ใน3 
อันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 4 
2560 คงที่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 5 
และมาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน6 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการด าเนินการทุก 7 
ๆ 2 ปี โดยไม่มีการจัดเก็บในปี 2563 ท าให้การประเมิน8 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการ9 
ส ารวจและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ10 
สถาบัน IMD โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 11 

29 จาก 63 ประเทศ ลดลง 4 อันดับ เป็นผลมาจากการขยายตัวลดลงจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเซาลงในรอบ12 
ปีที่ผ่านมา ประกอบกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้  จากการประเมิน13 
สถานการณ์ประจ าปี 2563 น้ัน ประเทศ14 
ไทยยั ง มี ค ว ามท้ า ทาย ในการบร รลุ15 
เป้าหมายของอันดับขีดความสามารถใน16 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ17 
ควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนภาค18 
ธุรกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ 19 
การลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน20 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญและสิ่งอ านวย21 
ความสะดวก การพัฒนาด้านความมั่นคง22 
และปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว  เ พ่ือ23 
ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม24 
การท่องเที่ยวต่อไป 25 
 26 
 27 
การด าเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้น ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ28 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อาทิ (1) การเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่29 

กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ (2) การ30 

สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  ยกระดับการบริการ31 

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ  (3) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกที่สอดคล้องกับศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทย  เพ่ือ32 

รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (4) การยกระดับทักษะและมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้33 

มีทักษะที่ครอบคลุม และมีศักยภาพสูงในการให้บริการ และ (5) การจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ 34 

เพ่ือรองรับเทคโนโลยีและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)   35 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียวของไทยในด้านต่าง ๆ (TCCI) ปี 2562 

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank 

050003 
62 สีเหลือง 

050003 
63 สีเหลือง 

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีด1 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดยสภา2 

เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) อยู่ใน3 
อันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 4 
2560 คงที่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 5 
และมาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน6 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการด าเนินการทุก 7 
ๆ 2 ปี โดยไม่มีการจัดเก็บในปี 2563 ท าให้การประเมิน8 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการ9 
ส ารวจและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ10 
สถาบัน IMD โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 11 

29 จาก 63 ประเทศ ลดลง 4 อันดับ เป็นผลมาจากการขยายตัวลดลงจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเซาลงในรอบ12 
ปีที่ผ่านมา ประกอบกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้  จากการประเมิน13 
สถานการณ์ประจ าปี 2563 นั้น ประเทศ14 
ไทยยั ง มี ค ว ามท้ า ทาย ในการบร รลุ15 
เป้าหมายของอันดับขีดความสามารถใน16 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยภาครัฐ17 
ควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนภาค18 
ธุรกิจและการท่องเท่ียวภายในประเทศ 19 
การลงทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน20 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญและสิ่งอ านวย21 
ความสะดวก การพัฒนาด้านความมั่นคง22 
และปลอดภัยของนักท่องเที่ ยว  เ พ่ือ23 
ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรม24 
การท่องเที่ยวต่อไป 25 
 26 
 27 
การด าเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้น ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ28 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อาทิ (1) การเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่29 

กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ (2) การ30 

สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  ยกระดับการบริการ31 

สาธารณสุขที่มีคุณภาพ  (3) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกที่สอดคล้องกับศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทย  เพ่ือ32 

รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (4) การยกระดับทักษะและมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้33 

มีทักษะที่ครอบคลุม และมีศักยภาพสูงในการให้บริการ และ (5) การจัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ 34 

เพ่ือรองรับเทคโนโลยีและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)   35 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียวของไทยในด้านต่าง ๆ (TCCI) ปี 2562 

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank 

050003 
62 สีเหลือง 

050003 
63 สีเหลือง 

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank

ทางเศรษฐกิจท่ีซบเซาลงในรอบปีท่ีผ่านมา ประกอบกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์ประจำาปี 2563 นั้น ประเทศไทยยังมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายของ

การท่องเที่ยว 05

225



การดำาเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้น ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องดำาเนินการเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อาทิ (1) การเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ที่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว พร้อมทั้งมีมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ  
(2) การสร้างความเช่ือมั่นด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ยกระดับ 
การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  (3) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกท่ีสอดคล้องกับศักยภาพทางการท่องเท่ียว 
ของไทย เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน (4) การยกระดับทักษะและมาตรฐานบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยว ให้มีทักษะที่ครอบคลุม และมีศักยภาพสูงในการให้บริการ และ (5) การจัดทำาฐานข้อมูล 
ด้านการท่องเท่ียวทั้งระบบ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 
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ประกอบด้วย 14 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050101
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 10 
2562 2563

โดยเทียบเคียงจากอัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเท่ียวโดยชุมชน พบว่า  

ในปี 2563 รายได้จากการท่องเท่ียวของชุมชนต้นแบบของ อพท. จำานวน 20 

ชุมชน มีการหดตัวอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 46.54  จากเดิมขยายตัวร้อยละ 20.13  

ในปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับวิกฤต

050102
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 5 เมือง
2562 2563

โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีเมืองท่ีได้รับการประกาศให้เข้าเป็นเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโกทั้งหมด 4 แห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากยูเนสโกจะประกาศ

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทุก ๆ 2 ปี ซ่ึงในปี 2563 ไม่ได้มีการประกาศเครือข่าย

เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมาย

การท่องเที่ยว 05
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2562 2563

050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 

พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 5 2562 2563

โดยในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจลดลงจาก 201,018 ล้านบาท  

เป็น 61,317 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 69.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050103
สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญาเพิ่มข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการ

ขยายตัวของจำานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่

ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ขยายตัวร้อยละ 5 

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากจำานวนสินค ้าและบริการท่ีได ้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย ์สิน 

ทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยในปี 2563 มีสินค้าที่ได ้รับการ 

ขึ้นทะเบียน GI จำานวนรวม 228 ชิ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 49 ต่อปี แต่ยังห่างจากเป้าหมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุ

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050202
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุ ในปี  พ.ศ. 2565 อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทาง 

ในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress and Convention 

Association (ICCA) อยู่อันดับ 1 ใน 23

2562 2563

โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี  25 ของโลก และอันดับท่ี 6 ของเอเชีย  

ในการเป็นจุดหมายในการจัดประชุมนานาชาติ และขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 21 ของโลก 

และอันดับที่ 5 ในปี 2561 อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ลดลง 

ถงึ 6 อนัดบัจากปีก่อนหน้า แต่ยงัคงรกัษาอบัดบัที ่5 ของเอเชยีไว้ได้ ซึง่แสดงให้เหน็ว่า 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

การท่องเที่ยว05
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050301
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น  

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้ 

จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ขยายตัวร้อยละ 5
2562 2563

จากการจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจำาปี 2561 พบว่า 

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปี 2560 จำานวน 12,000 ล้านบาท  

เป็นการเติบโตจากปี 2554 เฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050302
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 12
2562 2563

โดยเทียบเคียงจากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวหรือ TTCI 

ด้านสุขภาพและอนามัย ซึ่งพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับท่ี 88 ปรับตัว 

ดีขึ้น 2 อันดับ จากปี 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

050303
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ 

ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น กำาหนดค่า เป้ าหมายที่ ต้องบรรลุ ในปี  พ .ศ .  2565  

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากข้อมูลจำานวนสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และความงาม 

ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 2563 มจีำานวนสถานประกอบการสปา 

นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึนร้อยละ 38.46 

หรือมีจำานวนเพิ่มขึ้น 3,040 แห่ง ท้ังนี้ สถานประกอบการมีการขยายตัวอย่างต่อ

เน่ืองถึงร้อยละ 94.28 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
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2562 2563

050401 รายได้การท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเพิ่มข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า ขยายตัวร้อยละ 5 2562 2563

โดยเทียบเคียงจากข้อมูลสถิติที่ผ ่านมาในช่วงปี 2560 – 2562 ที่มีจำานวนวัน 

ของการท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี และมีจำานวนเรือสำาราญ 

ที่เข้าจอดในท่าเรือของประเทศไทยเพิ่มข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050402 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 2 ท่าเรือ 2562 2563

โดยจำานวนท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ที่ใช ้สำาหรับการท่องเที่ยว  

จำานวน 35 แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำานวน 1 แห่ง ซ่ึงเป็นท่าเรือขนาดเล็ก

รองรับเรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส) โดยมีท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผน 

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จำานวน 1 แห่ง และชายฝั่งทะเลอันดามัน 1 แห่ง  

ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050501
ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของจำานวน 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 5 

2562 2563

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2563 ส่งผลให้การเดินทาง 

ท่องเท่ียวทั้งทางบก ทางนำ้า และทางอากาศถูกจำากัด ทำาให้ในปี 2563 มีเพียงสถิติ 

ผู้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม  

ที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะ

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050601
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ ต้ องบรรลุ ในปี  พ .ศ .  2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่ งขันด้ าน 

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness  

Index (TTCI) อยู่อันดับ 1 ใน 70

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริม 

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนได้ ซึ่งแม้ว ่าจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

จากปี 2562 แต่เป็นผลอันเนื่องมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยถูกจำากัด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งระหว่างปี 2559 – 2562  

มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

ซึง่แสดงให้เห็นว่ามสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

050602
โครงสร ้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน 

กำาหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความสามารถใน 

การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางนำ้า โดย Travel & 

Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่อันดับ 1 ใน 50

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากการสำารวจและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

สถาบัน IMD ซึ่งมีการจัดอันดับตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 63 ประเทศ 

ทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 44 (เพิ่มขึ้น 1 อันดับ

จากปี 2562) ขณะที่มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพการขนส่งทางอากาศ (Quality of Air  

Transportation) เป็นปัจจัยที่มีการปรับอันดับเพิ่มขึ้นมากที่สุดจำานวน 4 อันดับ 

(อันดับที่ 31) และความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง (Railroad Density)  

ปรับลดลง 1 อันดับ (อันดับที่  42) ซ่ึงแสดงให ้ เห็นว ่ามีสถานะการบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับ
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2562 2563รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

050603
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืน

ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness 

Index (TTCI) อยู่อันดับ 1 ใน 110

2562 2563

โดยเทียบเคียงจากจากดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance 

Index: EPI) จัดทำาโดย Yale Center for Environmental Lay and Policy  

ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะสิ่งแวดล้อมผ่านดัชนีย่อยครอบคลุมประเด็นคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพระบบนิเวศ โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 ดีขึ้น

จากอันดับที่ 121 ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 

ระบบนิเวศที่ดีขึ้น (การจัดอันดับในปี 2563 มีการจัดเก็บดัชนีย่อยเพิ่มขึ้นจาก 10  

เป ็น 11 ตัว) ซึ่ งส ่วนหนึ่งอาจเป ็นผลจากการลดลงของจำานวนนักท ่องเที่ยว 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 

มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050101

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เฉลี่ยร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานท่ี จึงเป็นโอกาสให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง เนื่องจากมีทรัพยากร 
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนั้น หากมีการส่งเสริมที่ตรงจุด รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
เชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมจะสนับสนุนเป ้าหมายการเพิ่มรายได ้จากการท่องเที่ยวให ้กับพื้นที่ เ มือง  
จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ พร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริการ  
และแหล่งท่องเท่ียว รวมไปถึงการทำาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพ
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยในปี 2562 ประเด็นท้าทาย
ส่วนใหญ่อยู่ที่ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เน่ืองจากไม่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขาดการบูรณาการ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนการไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน ซ่ึงส่งผลต่อการ 
จัดทำามาตรการในการส่งเสริมที่ชัดเจนและเหมาะสม อีกทั้ง ปัญหาด้านศักยภาพในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของชุมชนยังคงเป็นความท้าทายของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ให้เกิดความยั่งยืน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลรายได้
จากการท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรม 
เพื่อให ้ครบถ้วนสมบูรณ์ อย ่างไรก็ตาม เบ้ืองต ้น 
สามารถพิจารณาสถานการณ์จากรายได้จากการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน ของ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) 
ซ่ึงมีแนวคิดและกลุ ่มนักท ่องเที่ยวที่ ใกล ้ เคียงกับ 
การท ่อง เ ท่ียวเชิ งสร ้ างสรรค ์และวัฒนธรรมได ้  
โดยในป ีงบประมาณ  2563 พบว ่า รายได ้จาก 
การท่องเที่ยวของชุมชนต้นแบบของ อพท. จำานวน  
20 ชุมชน มีการหดตัวอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 46.54 
จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 20.13 ในปี 2562 นอกจากนี้ 
หากพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมของจังหวัดที่ อพท. ส่งเสริมให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์ ได ้แก ่ จ.เลย จ.สุโขทัย 
จ.สุพรรณบุรี และ จ.น่าน พบว่ามีรายได้ลดลงร้อยละ 
41.33 จากปีงบประมาณ 2562 ท้ังนี้ เป็นผลมาจาก

สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส 
โควิด-19 ที่มีการควบคุมการเดินทางท่ัวประเทศ 
ตามคำาส่ังของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดดังกล่าว ทำาให้ในช่วงเดือนมกราคมถึง
เมษายน 2563 ไม่มีการดำาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว 
และมีการปิดพรมแดนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563  
ซึ่งการหดตัวดังกล่าว ทำาให้เป้าหมายที่กำาหนดให้รายได้
จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ 5  
ต่อปี มีความท้าทายอย่างมากสำาหรับประเทศไทย 

ที่มา: อพท.

อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน

62 สสีม้  แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050101 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ4 
วัฒนธรรม เฉลี่ยร้อยละ 10 5 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน6 
และเอกลักษณข์องสถานที่ จึงเป็นโอกาสให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมืองรอง เนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติ7 
และวัฒนธรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ดังนั้น หากมีการส่งเสริมที่ตรงจุด รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์8 
และวัฒนธรรมจะสนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่เมือง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน9 
การค้นหาฐานทุนวัฒนธรรมของพ้ืนที่ พร้อมทั้งการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึง10 
การท าการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างรายได้11 
จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยในปี 2562 ประเด็นท้าทายส่วนใหญ่อยู่ที่ประเด็น12 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บ13 
และรวบรวมข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี14 
เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม ตลอดจนการไม่มีเจ้าภาพหลักท่ีชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการจัดท ามาตรการในการส่งเสริมที่15 
ชัดเจนและเหมาะสม อีกทั้ง ปัญหาด้านศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนยังคงเป็นความท้าทาย16 
ของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน 17 

สถานการณ์การบรรลุ เป้ าหมาย ปัจจุบัน18 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่าง19 
จัด เก็บข้อมูลรายได้ จากการท่อง เที่ ยว เชิ ง20 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 21 
อย่ า ง ไรก็ ตาม  เบื้ อ งต้ นสามารถ พิจารณา22 
สถานการณ์จากรายได้จากการท่องเที่ยวโดย23 
ชุมชน ของ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ24 
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 25 
(อพท. ) ซึ่ งมีแนวคิดและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่26 
ใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ โดยในปีงบประมาณ  2563 พบว่า รายได้จากการ27 
ท่องเท่ียวของชุมชนต้นแบบของ อพท. จ านวน 20 ชุมชน มีการหดตัวอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 46.54 จากที่เคย28 
ขยายตัวร้อยละ 20.13 ในปี 2562 นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม29 
ของจังหวัดที่ อพท. ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ จ.เลย จ.สุโขทัย จ.สุพรรณบุรี และ จ.น่าน 30 
พบว่ามีรายได้ลดลงร้อยละ 41.33 จากปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ31 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการควบคุมการเดินทางทั่วประเทศตามค าสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่32 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ท าให้ในช่วงเดือนมกราคมถึง33 
เมษายน 2563 ไม่มีการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว และมีการปิดพรมแดนจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการ34 
หดตัวดังกล่าว ท าให้เป้าหมายที่ก าหนดให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี  มีความ35 
ท้าทายอย่างหนักส าหรับประเทศไทย  36 
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563  
ได้มีการปรับปรุงประเด็นท้าทายเกี่ยวกับคำาจำากัดความ 
และแนวทางในการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน 
โดยมีการจัดทำาคำาจำากัดความท่ีจะใช้ในการเก็บข้อมูล
และการพัฒนาท่ีตรงจุด การสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เ ก่ียวข้อง ซึ่ง อพท. ในฐานะ 
เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนในประเด็นนี้ ได้จัดทำา
โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกระดับเพื่อการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน 
นอกจากน้ี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ หน่วยงาน
พัฒนาในระดับพื้นที่ส ่วนใหญ่ได้ร ่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษา เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของชุมชน 
ให ้มีอัตลักษณ์บนฐานของทุนวัฒนธรรม ในส ่วน 
ของการส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้มีการจัดทำาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการตลาดตามจุดเน้น
เชิงพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด 
ที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เพ่ือสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้
แผนงานโครงการส่วนใหญ่ไม ่สามารถดำาเนินการ 
ได้ตามเป้าหมาย ประเทศไทยจึงได้ให้ความสำาคัญ 
กับการสร้างความเช่ือมั่น และการรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ไทยเป็น Top of Mind สำาหรับนักท่องเที่ยว
คุณภาพ เมื่ อสถานการณ ์ โควิ ด -19  คลี่ คลาย 
ในระยะต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ท่ี
ผ่านมาจะมีความพยายามในการจัดทำาคำาจำากัดความ 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แต่ยังไม่
สามารถแล้วเสร็จและนำาไปใช้ได้ภายในปี 2563 อีกทั้ง
การกำาหนดแนวทางในการส่งเสริมก็ยังไม่สามารถ 
บูรณาการกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
แท้จริงในทางปฏิบัติ สำาหรับประเด็นท้าทายสำาคัญ 
อีกประการหนึ่ง คือ สถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำาให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับความบันเทิง หรือประเพณี
ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก อาทิ เทศกาลสงกรานต์ แม้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายตั้งแต่
ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2563 แต่การเดินทางท่องเที่ยว
ยังถูกจำากัดภายใต้เงื่อนไขที่ ศบค. กำาหนด ประกอบกับ
การหดตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายใน
ประเทศไทย ทำาให้การกระตุ้นการท่องเท่ียวโดยภาครัฐ 
อาทิ โครงการเราเท่ียวด้วยกัน ยังไม่สามารถเกิดผล 
ได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทาย
สำาคัญที่ยั งคงต ้องเร ่งพัฒนา คือ การบูรณาการ 
การทำางานร่วมกันตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า จึงควรเร่งหา
แนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นองค์รวมอย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้ ง  ควรใช ้ โอกาสจากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เตรียมความพร้อม
และยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ ให้มีสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ 
และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตาม
แนวทางชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal รวมถึงสร้าง
ความเช่ือม่ันและการรับรู้ เพ่ือให้ไทยเป็น Top of 
Mind สำาหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
เ พ่ื อ ใ ห ้ นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ลื อ ก ที่ จ ะ ม า ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 
ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกภายหลังสถานการณ์
โควิด -19 นอกจากนี้  เนื่ อ งจากการท ่อง เที่ ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่อาจจะส่งผลต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้ จึงควรมีการกำาหนด Carrying  
Capacity ของพื้นที่ตลอดจนสร้างแนวทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสำาหรับการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว 
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

จำานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จำานวน 5 เมือง 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050102

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

62 สเีหลอืง 63 สเีหลอืง แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม3 
เพ่ิมข้ึน  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์5 
และวัฒนธรรม จ านวน 5 เมือง  6 

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่าง7 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองได้มากขึ้นแล้ว 8 
ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ9 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ เมืองที่เป็นเครือข่ายเมือง10 
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้อง11 
ผลักดันให้มีเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ผ่านปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุ12 
เป้าหมาย อาทิ การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อยอดทุนทาง13 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การบริหารจัดการเมืองและชุมขน อย่างไรก็ตาม จากประเด็นท้าทายในปี 2562 14 
พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมืองที่จะพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกัน15 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดการด าเนินการที่บูรณาการร่วมกัน อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจ านวนนักท่องเที่ยว16 
ในจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่ายังไม่มีอัตราการขยายตัวอย่างเห็น17 
ได้ชัด กล่าวคือมีอัตราขยายตัวใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวในภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า18 
ประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 19 

 20 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการประกาศให้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 21 
ขององค์กรยูเนสโกท้ังหมด 4 แห่ง ได้แก่ (1) ภูเก็ต (Gastronomy, 2558) (2) เชียงใหม่ (Crafts and Folk Art, 22 
2560) (3) กรุงเทพมหานคร (Design, 2562) และ (4) สุโขทัย (Crafts and Folk Art, 2562) ซึ่งเครือข่ายเมือง23 
สร้างสรรค์ของยูเนสโกเป็นเครือข่ายเมืองที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนถ่ายทอด24 
ประสบการณ์องค์ความรู้และกิจกรรม และสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับโลก แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 เมือง25 
มีศักยภาพที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ 26 
เนื่องจากยูเนสโกจะประกาศเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทุก 2 ปี ซึ่งในปี 2563 ไม่ได้มีการประกาศ ท าให้ ไม่ได้มี27 
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อตัราการขยายตวัของนกัทอ่งเที่ยว 
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ทัง้ประเทศ 

 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม จะสามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 
สู่เมืองรองได้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเทีย่วอีกด้วย ทั้งนี้ เมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด ้านการท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมที่ ได ้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
คือ เมืองที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN)  

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย
มี เมืองที่ ได ้รับการประกาศให ้ เข ้า เป ็นเครือข ่าย 
เมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโกท้ังหมด 4 แห่ง 
ได้แก่ (1) ภูเก็ต (Gastronomy, 2558) (2) เชียงใหม ่
(Crafts and Folk Art, 2560) (3) กรุงเทพมหานคร 
(Design, 2562) และ (4) สุโขทัย (Crafts and Folk 
Art, 2562) ซึ่งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
เป็นเครือข่ายเมืองท่ีเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ  ์
องค ์ความรู ้และกิจกรรม และสร ้างรูปแบบใหม ่ 
ของความร ่วมมือในระดับโลก แสดงให ้ เห็นว ่ า 
ทั้ ง  4 เมืองมีศักยภาพท่ีจะดึงดูดการท ่องเที่ ยว 
เชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมที่ ได ้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากยูเนสโกจะประกาศ
เ ค รื อ ข ่ า ย เมืองสร้างสรรค์ทุก 2 ปี ซึ่งในปี 2563  
ไม ่ได ้ มีการประกาศ ทำาให ้ไม ่ได ้มีความก ้าวหน้า 

อย่างเป็นที่ประจักษ์ หากเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ตามท่ีกำาหนดภายใต้แผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561-2565) 
ต้องมีจำานวน 5 แห่ง ประเทศไทยต้องผลักดันให้ 
อย่างน้อย 1 จังหวัด เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ของยูเนสโกในปี 2564 เพื่อให้บรรลุค ่าเป้าหมาย 
ที่กำาหนด อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการเป็นเครือข่าย
เมืองสร ้างสรรค์ของยูเนสโก คือ การเพ่ิมโอกาส 
ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวและสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว
ให้เพ่ิมมากข้ึน แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัว
ของนักท่องเที่ยวของเมืองท่ีได้รับการประกาศเข้าเป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 4 จังหวัด และเมืองที่อยู่
ระหว่างเสนออีก 2 จังหวัด (จังหวัดน่าน และจังหวัด
สุพรรณบุรี) นั้น  พบว่า การเป็นเมืองสร้างสรรค์ 
อาจยังไม่ส่งผลต่อการขยายตัวของจำานวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำาคัญ

ซึ่งประเทศไทยจำาเป็นต้องผลักดันให้มีเมืองท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ผ่านปัจจัยสำาคัญ
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน การพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม และภูมิป ัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองและชุมขน อย่างไรก็ตาม  
จากประเด็นท้าทายในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยยังไม ่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมืองที่จะพัฒนา 
เป ็นเมืองสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมท่ีใช ้ร ่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง และขาดการดำาเนินการ 
ที่บูรณาการร่วมกัน อีกท้ัง เมื่อพิจารณาจำานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได ้รับการประกาศเป็นสมาชิก 
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่ายังไม่มีอัตราการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือมีอัตราขยายตัว 
ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวในภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

การท่องเที่ยว 05

237

050102



การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563 หลายหน่วยงานเร่ิมต่ืนตัวกับการค้นหาทุนทางวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นเมืองสร้างสรรค์และดึงดูด 
นักท่องเที่ยว ผ่านการจัดทำาแผนงานและโครงการภายใต้งบประมาณปกติ และงบบูรณาการด้านการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling  
To Branding) ของสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรมของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในส่วนของ 
การพัฒนาที่จะนำาไปสู ่การเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก อพท. ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม  
และสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ในการดำาเนินงาน 
ตามแนวทางเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซ่ึงในปี 2563 ได้ดำาเนินการผลักดันและพัฒนาจังหวัดน่าน  
ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Craft and Folk Arts) และจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็น 
เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (Music) โดยจะเสนอชื่อให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในรอบต่อไปในปี 2564 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ในปี 2563 จะมีโครงการเพื่อจัดทำาคำาจำากัดความ 
ของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
เ ชิ งสร ้ า งสรรค ์ และวัฒนธรรม  โดยสำ านั ก งาน 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ภายในปี 2563 อีกทั้ งการบูรณาการการทำางาน 
ร ่ วมกันระหว ่ างหน ่วยงานภาครั ฐแต ่ละหน ่วย  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นองค์รวม 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์
ในการดึ งดูดการท ่อง เ ท่ียว ท่ีสะท ้อนผ ่ านอัตรา 
การขยายตัวของนักท่องเที่ยวในจังหวดที่เป็นเครือข่าย 
เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในปีนี้ นอกจากน้ี ในส่วนของการดำาเนินงานเตรียม
ความพร้อมของเมอืง บางกจิกรรมไม่สามารถดำาเนนิการ 
ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับภาค ี
เครือข ่ายเมืองสร ้างสรรค ์ของยู เนสโก ซึ่ งต ้องมี 
การเดินทางต ่ างประเทศ ทำ า ให ้การขับ เคลื่ อน 
การดำาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย  เพื่อเพิ่ม 
เมืองและชุมชนที่มี ศักยภาพด ้านการท ่องเ ท่ียว 
เชงิสร้างสรรค์และวฒันธรรม ควรเร่งบรูณาการระหว่าง 
หน่วยงานในการค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมือง
และชุมชน เพื่อคัดเลือกเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ 
มาพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และจัดทำาแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชน
ตามแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
อีกท้ัง ควรให้ความสำาคัญกับการจัดกิจกรรมภายใน
เมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เพ่ือใช้
ประโยชน์จากการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกในพื้นที่
เมืองสร้างสรรค์ และขยายผลสู ่เมืองใกล้เคียง เช่น 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 
ทั้ ง นี้  กิ จ ก ร รมกา ร พัฒนา  คว รสอดคล ้ อ งกั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
และพัฒนาเมืองและผู ้ประกอบการ เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ หรือ New Normal
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของจำานวนสินค้าและบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยร้อยละ 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050103

สินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีอัตลักษณ์และนวัตกรรมของสินค้า
และบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองรอง ทั้งนี ้
การพัฒนาควรให้ความสำาคัญตั้งแต่ประเด็นการค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรม การยกระดับสินค้า ตลอดจนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย
ต่อการสร้างนวัตกรรมและขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สำาหรับปี 2562 มีประเด็นท้าทายที่สำาคัญ คือ การขาด
ความชัดเจนของคำาจำากัดความของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการไม่มีช่องทางในการรับ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสำาหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้โดยตรง นอกจากนี้ การย่ืน
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลาในการดำาเนินงานค่อนข้างนาน ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการให้เห็น
ผลได้ในระยะสั้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มี
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในหมวด
สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โดยตรง แต่หากพิจารณาจากจำานวนสินค้าและ
บริการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นสิ่งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ
ประเทศไทย พบว ่า  ในป ี  2563 มีสินค ้า 

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จ�านวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

62 สสีม้ 63 สสีม้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา3 
เพิ่มข้ึน 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ5 
วัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเฉลี่ยร้อยละ 5 6 

สินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จะดึงดูดให้7 
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีอัตลักษณ์และนวัตกรรมของสินค้าและบริการ ซึ่งจะ8 
ก่อให้เกิดการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองรอง ทั้งนี้การพัฒนาควรให้ความส าคัญ9 
ตั้งแต่ประเด็นการค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การยกระดับสินค้า 10 
ตลอดจนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการสร้างนวัตกรรมและขึ้นทะเบียน11 
ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับปี 2562 มีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การขาดความชัดเจนของค าจ ากัดความของสินค้า12 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการไม่มีช่องทางในการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับสินค้า13 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้โดยตรง นอกจากนี้ การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลาใน14 
การด าเนินงานค่อนข้างนาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เห็นผลได้ในระยะสั้น  15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในหมวดสินค้าท่องเที่ยวเชิง16 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง แต่หา ก17 
พิจารณาจากจ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการ18 
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง19 
ภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย พบว่า ในปี 20 
2563 มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จ านวน21 
รวม 228 ชิ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 22 
โดยเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 49 ต่อปี  23 

การด าเนินการที่ผ่านมา  หน่วยงานในพื้นที่24 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาได้มีการลงพื้นที่ เพื่อ25 
ค้นหาอัตลักษณ์และยกระดับสินค้าของชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทาง26 
ปัญญาได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนถึงแนวทางในการยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ถูกต้องตามหลักการ โดย27 
ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้ด้านการขอจดทะเบียน GI และในส่วนของการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวย กรม28 
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการตั้งหน่วยงานและสรรหาข้าราชการเพื่อบรรจุในต าแหน่ง29 
ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเพิ่มเติม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ และ30 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการประมวลผลและอ านวยความสะดวกในการบริการ 31 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นส าคัญที่ยังคงเป็นประเด็นท้าทายอย่างต่อเนื่อง คือ ความไม่32 
ชัดเจนของค าจ ากัดความและการไม่มีช่องทางในการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิง33 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง จึงส่งผลให้การขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านมาอาจไม่สามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว 34 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ ปัญหาขั้นตอนและระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนที่ค่อนข้างนานยังคงเป็นประเด็น35 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาได้มีการลงพื้นที่เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์
และยกระดับสินค ้าของชุมชน ภายใต ้ โครงการ 
หน่ึงตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้ดำาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ชุมชนถึงแนวทางในการยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ถูกต้อง
ตามหลักการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้ด้าน
การขอจดทะเบียน GI และในส่วนของการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมให้เอื้ออำานวย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้ดำาเนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการตั้งหน่วย
งานและสรรหาข้าราชการเพื่อบรรจุในตำาแหน่งผู้ตรวจ
สอบสิทธิบัตรเพิ่มเติม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรร่วมกับ
หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนและ
เวลาในการประมวลผลและอำานวยความสะดวกในการ
บริการ

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
ประเด็นสำาคัญที่ยังคงเป็นประเด็นท้าทายอย่างต่อเนื่อง 
คือ ความไม่ชัดเจนของคำาจำากัดความและการไม่มี 
ช่องทางในการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
สำาหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โดยตรง จึงส่งผลให้การขึ้นทะเบียนสินค้าที่ผ่านมาอาจ
ไม่สามารถเช่ือมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ ปัญหาขั้นตอนและระยะเวลา
ในการขึ้นทะเบียนที่ค่อนข้างนานยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายในช่วงปี 2563 แม้จะมีการสรรหาบุคลากร 
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและลดระยะเวลา 
ในการดำาเนินการจดทะเบียน แต่ก็ไม ่สามารถหา
บุคลากรที่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการได้ทัน 

ที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียน GI จำานวนรวม 228 ชิ้น ซ่ึงเ พ่ิมขึ้นอย ่างต ่อเนื่องจากป ี 2560 โดยเพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ 49 ต่อปี

การท่องเที่ยว 05

241

050103



การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งกระบวนการจัดทำาคำาจำากัดความกลางให้แล้วเสร็จ และพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการจัดทำาช่องทางการข้ึนทะเบียนสำาหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้
โดยตรง เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความครบถ้วน สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยอาจจัดจ้างคนภายนอก (outsource) เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว สำาหรับประเด็นสภาพแวดล้อม 
ท่ี เอื้ออำานวย ควรมีการทำาการตลาดท่ีหลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ ้นให ้ผู ้ประกอบการมีความสนใจ 
ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีอัตลักษณ์ และยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 
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การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050201

การท ่องเที่ยวเชิงธุรกิจซึ่ ง เป ็นกลุ ่มนักท ่องเ ท่ียว
คุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง สามารถสร้างรายได้ทางตรง
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และรายได้ทางอ้อมให้แก่
ธุรกิจที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ที่ผ่านมาแม้ว่าการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงกระจุกตัว
อยู่ในเมืองใหญ่ท่ีมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอำานวยความสะดวกเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโควดิ-19 ซึง่ส่งผลต่อเศรษฐกจิโลก และการเดนิทาง
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นับเป็นประเด็นท้าทาย
สำาคัญ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายด้าน
รายได้ของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ควรให้ความสำาคัญ
กับความพร ้ อมของสินค ้ าและบริ การของการ 
ท ่องเ ท่ียวเชิ งธุ รกิจ  การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  
และการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วงปี 2563 
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส 
โควิด-19 และมาตรการ ควบคุมการระบาดใน 
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก กระทบต่อการใช้จ ่ายของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจของไทยอย่างรุนแรง โดยมีจำานวนนักท่อง
เที่ ย วลดลงจาก 30 ,885 ,994  คนในป ี  2562  
เป ็น  10 ,456 ,899 คนในป ี  2563 หรือลดลง 
ร้อยละ 66.1 และรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
ลดลงจาก 201,018 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 61,317 
ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 69.5 ดังนั้น 
การจะบรรลุค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ีการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ในช่วงปี 2561-2565 นับเป็นความท้าทาย
อย่างสูงมากสำาหรับประเทศไทย ทั้งจากผลกระทบ 
ดังกล ่าวข ้างต ้นและพฤติกรรมของนักท ่องเที่ยว 
ต่างชาติในกลุ่มนี้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตวิถีใหม่
หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 

การท่องเที่ยว 05

243

050201



การด�าเนินการท่ีผ่านมา ช่วงปี 2563 ในการพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ได้มีการดำาเนินการท่ีสำาคัญคือ  
การประกาศเมืองการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (Mice City)  
เพ่ิมขึน้อกี 2 เมือง คอื นครราชสมีา และสงขลา เพิม่เติม
จาก 5 เมืองหลัก คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม ่
ขอนแก่น และภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ส่งผลให้มี
การจัดประชุมและแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด 
ยังกระตุ้นให้จังหวัดเกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมา 
ตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด กระตุ้น
ให้เกิดการลงทุน และการพัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเทีย่วเชงิธรุกจิ ในส่วนของการดำาเนนิงานในช่วง 
การแพร่ระบาดของโควทิ-19 พบว่า เมือ่การแพร่ระบาด 
ภายในประเทศไทยมกีารปรบัตวัดขีึน้ แต่ผูป้ระกอบการ
และประชาชนยังคงไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรม ภาครัฐจึงได้มีการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ
ปรบัปรุงสถานทีใ่ห้มคีวามพร้อมในการรองรับการจดังาน
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย และในขณะที่ชาวต่างชาติ
ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศไทยได้ 
ได ้มีการพัฒนาแพลตฟอร ์มการประชุม Virtual  
Meeting Space เพื่อสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ที่เป็นการจัดการในรูปแบบปกติ
ร่วมกับการจัดงานรูปแบบออนไลน์

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทำาให้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่
สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ ส่งผลต่อการ 
จัดกิจกรรมและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
อย่างไรก็ดี ผู ้ประกอบการภาคเอกชนจำานวนมาก 
ได้มีการปรับตัวและจัดกิจกรรมผ่านระบบดิจิทัลมากข้ึน  
รูปแบบการจัดงานท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่การจัด Virtual 
Event ทั้งการจัดประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้า 
มแีนวโน้มสงูท่ีจะกระทบต่อการจัดงานแบบปกตอิกีด้วย 
ดั งนั้น  ในระยะสั้นที่ สถานการณ ์ ไวรัสโควิด-19  
ยังไม่คลี่คลาย ประเทศไทยจึงต้องให้ความสำาคัญ 
กับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศเป็นสำาคัญ

ที่มา: สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 2 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมข้ึน 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเฉล่ียร้อยละ 5 4 
ต่อปี  5 
 6 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง สามารถสร้างรายได้ทางตรงในอุตสาหกรรม7 
ท่องเที่ยว และรายได้ทางอ้อมให้แก่ธุรกิจที่เก่ียวข้องอื่น ๆ ที่ผ่านมาแม้ว่าการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 8 
แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ ในเมืองใหญ่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นหลัก  9 
ในขณะเดียวกันผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก และการ10 
เดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ นับเป็นประเด็นท้าทายส าคัญ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านรายได้ของ11 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ควรให้ความส าคัญกับ ความพร้อมของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การตลาดที่มี12 
ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วงปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการ 14 
ควบคุมการระบาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจ ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว15 
เชิงธุรกิจของไทยอย่างรุนแรง โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงจาก 30,885,994 คนในปี 2562 เป็น 10,456,899 คนในปี 16 
2563 หรือลดลงร้อยละ 66.1 และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจลดลงจาก 201,018 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 17 
61,317 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 69.5 ดังนั้น การจะบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 18 
ในช่วงปี 2561-2565 นับเป็นความท้าทายอย่างสูงมากส าหรับประเทศไทย ทั้งจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นและ19 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มนี้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส 20 
โควิด-19 21 

 22 

 23 

การด าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2563 ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 24 
ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การประกาศเมืองการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Mice City) เพิ่มขึ้นอีก 2 เมือง คือ นครราชสีมา 25 

050201 
ปี 62 สีส้ม 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

ส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชุมและนิทรรศกำร (องคก์ำรมหำชน) 
 

050201 
ปี 63 สีแดง 

ไมซ์นานาชาติ ไมซ์ภายในประเทศ รวมอุตสาหหรรมไมซ์

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

รายได้จากนักเดินทางไมซ์ เปรีนยเทียบปีงบประมาณ 2562 และ 2563 (ล้านบาท)
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านการสร้างรายได้ของการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจโดยเฉพาะภายใต้ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ควรให้ความสำาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ภายในประเทศโดยเฉพาะการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการแสดงสินค้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ต่างชาติว่าประเทศไทยพร้อมและปลอดภัย โดยเฉพาะการประชุมและสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐ  
เร่งขับเคลื่อนและต่อยอดเมืองหลักในการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Mice City) ให้มีความพร้อมสำาหรับการเป็น 
จุดหมายปลายทางสำาหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูงและปลอดภัย ซ่ึงจะทำาให้สามารถดึงดูด
การลงทุนและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนการจัดทำามาตรฐานและเคร่ืองหมายรับรอง 
ความปลอดภัยจากโควิด-19 และการมีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานสำาหรับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้จัดงานและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีการออกมาตรการสนับสนุนภาคเอกชน 
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการด้วยการลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
เพื่ อยกระดับและขยายโอกาสของภาคเอกชน รวมท้ังสนับสนุนภาคเอกชนในการทำาตลาดเ ชิงรุก 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วย 
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติ
ตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) 
อยู่ใน 23 อันดับแรก 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050202

การที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมในการจัดประชุมนานาชาติ ทำาให้มีนักท่องเท่ียวคุณภาพจำานวน
มากเดินทางมายังประเทศไทย เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ทางตรงให้แก่การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสามารถ
กระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็น 
จุดหมายของการจัดประชุมนานาชาติได้ในปี 2561 แต่การรักษาและเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจนับเป็นประเด็นท้าทายสำาคัญสำาหรับประเทศไทย ดังนั้น ในการขับเคล่ือนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายจึงต้องให้ความสำาคัญกับปัจจัยด้านความพร้อมของสินค้าและบริการในการสนับสนุนการประชุม
นานาชาติ การสนับสนุนการบริหารจัดการงานประชุมนานาชาติ และสิทธิการจัดงาน เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย การจดัอนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเทีย่ว (Travel & Tourism 
Competitiveness Index: TTCI) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)  ซึ่งมีการจัดอันดับ 
ทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 
เพื่อธุรกิจของประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 37 ในปี 2560 เป็น อันดับที่ 34 ในปี 2562 โดยพิจารณา 
จากจำานวนการจัดประชุมนานาชาติ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 24 ของโลก และอันดับท่ี 3 ของภูมิภาค
เอเชียเป็นรองประเทศญี่ปุ ่น และประเทศจีน ในส่วนของการจัดอันดับของสมาคมศูนย์ประชุมนานาชาติ  
(International Congress and Convention Association หรือ ICCA) พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่  25 ของโลก และอันดับที่ 6 ของเอเชีย ในการเป็นจุดหมายในการจัดประชุมนานาชาติ และขยับขึ้น
เป็นอันดับที่ 21 ของโลก และอันดับที่ 5 ในปี 2561 อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ลดลง 
ถึง 6 อันดับจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงรักษาอับดับที่ 5 ของเอเชียไว้ได้ ซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
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และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่กระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจ ส่งผลต่อการลดลงของการประชุม
ของกลุ่มองค์กรภาครัฐหรือองค์กรไม่ใช่เอกชน และกลุ่มการประชุมของบริษัทเอกชน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาก 
ค่าเป้าหมายในปี 2565 พบว่า แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมในการจัดประชุมนานาชาติ รวมทั้งภาครัฐ 
มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซึ่งทำาให้ประเทศไทยเคยได้รับการจัดอันดับ 
การเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในอันดับที่ดีกว่าในระยะที่ผ ่านมาอย่างต่อเนื่อง แต่การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงและยาวนานต่อวิกฤตทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจโลก  
เป็นอุปสรรคสำาคัญในการเดินทาง และการจัดประชุมนานาชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็นความท้าทาย 
ทีป่ระเทศไทยต้องใช้ความพยายามอย่างสงู เพ่ือเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชมุนานาชาติได้ภายในปี 2565 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมประชุม
นานาชาติได้มีการสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน (Bidding) ในประเทศไทยที่สำาคัญ เช่น การประมูลสิทธิ ์
การเป็นเจ้าภาพการจดังานในประเทศไทยงาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate 
Travel World Travel Asia-Pacific 2019 โดยเป็นงานแสดงสินค้าด้านการประชุมนานาชาติ และการท่องเท่ียว 
ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่สามารถช่วยประชาสัมพันธ์เมือง และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในฐานะหนึ่งใน
เมือง MICE City ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการ และเป็นจุดหมายปลายทางสำาหรับ 
การท่องเที่ยว การประมูลสิทธิ์การประชุม World Diabetes Congress 2021 งานประชุมวิชาการนานาชาต ิ
ด้านการรักษา วิจัย และพัฒนาการป้องกันโรคเบาหวานที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และการประมูลสิทธิ์ 
งานเมกกะอิเวนท์ Global Running Summit 2019 เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการจัดงานของไทย 
ให้เทียบเท่างานระดับโลก รวมถึงการพยายามยกระดับงานเมกกะอิเวนท์ของไทยสู่ระดับสากล เช่น งาน Phuket 
Harmony World Puppet Festival เน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลหุ่นโลก  
และงาน Chiangmai Design Week  เป็นเทศกาลที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายสำาหรับนักออกแบบ 
และนักสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งยังได้จัดต้ังตัวแทนการตลาดของไทยในต่างประเทศจำานวน 7 ประเทศ  
ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการทำาตลาด

 1 

 2 
การด าเนินการที่ผ่านมา ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมประชุมนานาชาติได้มี 3 
การสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงาน (Bidding) ในประเทศไทยที่ส าคัญ เช่น การประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัด4 
งานในประเทศไทยงาน Incentive Travel and Conventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Travel 5 
Asia-Pacific 2019 โดยเป็นงานแสดงสินค้าด้านการประชุมนานาชาติ และการท่องเที่ยว ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  6 
ที่สามารถช่วยประชาสัมพันธ์เมือง และการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในฐานะหนึ่งในเมือง MICE City ซึ่งมีศักยภาพใน7 
การรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการ และเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับการท่องเที่ยว การประมูลสิทธิ์การประชุม 8 
World Diabetes Congress 2021 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการรักษา วิจัย และพัฒนาการป้องกันโรคเบาหวาน9 
ที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และการประมูลสิทธิ์งานเมกกะอิเวนท์ Global Running Summit 2019 เพื่อสร้าง10 
มาตรฐานและยกระดับการจัดงานของไทยให้เทียบเท่างานระดับโลก รวมถึงการพยายามยกระดับงานเมกกะอิเวนท์ของ11 
ไทยสู่ระดับสากล เช่น งาน Phuket Harmony World Puppet Festival เน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง12 
การจัดเทศกาลหุ่นโลก และงาน Chiangmai Design Week  เป็นเทศกาลท่ีมีการจัดกิจกรรมหลากหลายส าหรับนัก13 
ออกแบบและนักสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งยังได้จัดตั้งตัวแทนการตลาดของไทยในต่างประเทศจ านวน 7 ประเทศ 14 
ประกอบด้วย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการท าตลาดการ15 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในกล ุ่มการประชุม และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล นอกจากนี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน16 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ได้ให้มาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (ZMVS) 17 
จ านวน 172 แห่งในปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุม อาคารแสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ท 18 
สถานที่ราชการและเอกชน มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล เพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้19 
ประกอบธุรกิจ MICE ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 20 
 21 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ22 
รุนแรงและค่อนข้างยาวนานต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก จะเป็นอุปสรรคส าคัญทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ และการตัดสินใจ23 
เดินทางของนักท่องเที่ยว  จากข้อจ ากัดด้านเศรษฐกิจและการเดินทางจะส่งผลต่อการจัดการประชุมในลักษณะปกติ หรือ24 
ที่เรียกว่า ออฟไลน์ (Offline) ท าให้ผู้ประกอบการปรับตัวและจัดกิจกรรมผ่านระบบดิจิทัลเข้าสู่รูปแบบของกิจกรรม25 
ออนไลน์ (Online) และมีแนวโน้มจะจัดกิจกรรมในลักษณะ Virtual Events เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการผลักดันให้26 
ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมนานาชาติ 27 

25 

21 

27 

15

20

25

30

2560 2561 2562

อนัดบัรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวเชิงธุรกิจของไทย โดย ICCA 

ที่มา : ICCA 
ที่มา: ICCA

อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของไทย โดย ICCA
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในกลุ่มการประชุม และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล นอกจากนี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ได้ให้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue  
Standards (ZMVS) จำานวน 172 แห่งในปี 2562 ซึง่แสดงให้เหน็ว่าสถานทีจ่ดังาน ศนูย์การประชมุ อาคารแสดงสนิค้า 
โรงแรม รีสอร์ท สถานท่ีราชการและเอกชน มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล  
เพิ่มความม่ันใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ MICE ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและค่อนข้างยาวนาน
ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก จะเป็นอุปสรรคสำาคัญ 
ทั้งในมิติด ้านเศรษฐกิจ และการตัดสินใจเดินทาง 
ของนักท่องเที่ยว จากข้อจำากัดด้านเศรษฐกิจและ 
การเดนิทางจะส่งผลต่อการจดัการประชมุในลักษณะปกติ 
หรือที่เรียกว่า ออฟไลน์ (Offline) ทำาให้ผู้ประกอบการ
ปรับตัวและจัดกิจกรรมผ่านระบบดิจิทัลเข้าสู่รูปแบบ
ของกิจกรรมออนไลน์ (Online) และมีแนวโน ้ม 
จะจัดกิจกรรมในลักษณะ Virtual Events เพิ่มมากขึ้น 
ซึ่ งจะกระทบต ่อการผลักดันให ้ประเทศไทยเป ็น 
จุดหมายหลักในการจัดประชุมนานาชาติ

ข ้อ เสนอแนะในการบรร ลุ เป ้ าหมาย  เ พ่ือ ให ้
ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการประชุมนานาชาตินั้น 

ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการธุรกิจ ท้ังในด้านบริการ มาตรฐาน 
และสุขอนามัย ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการท ่องเ ท่ียวเชิ งธุรกิจเ พ่ือสร ้างความมั่นใจ 
ต่อพันธมิตร การส่งเสริมภาคเอกชนในการทำาตลาด 
เชิงรุกออนไลน์ และการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจของกลุ่ม 
ผู ้ ซ้ือและผู้ขายในตลาดต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการขายและการตลาดให้แก่ผู ้ประกอบการไทย  
รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อท่ีมีศักยภาพ จากการเข้าร่วม
งานแสดงสินค ้าด ้านการท่องเที่ยวในระดับสากล 
นอกจากนี้ ต้องให้ความสำาคัญในการสร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจระหว่างภาครัฐและเอกชนในการทำาตลาดร่วมกัน
เพื่อสนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานที่มีศักยภาพ
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม  
และแพทย์แผนไทย เฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050301

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้มวลรวมที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ประกอบด้วย  
4 ผลผลิตหลัก ได ้แก ่ (1) บริการรักษาพยาบาล  
(Medical Service) (2) บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wel lness )  (3 )  ศูนย ์ วิ ชาการทางการแพทย ์  
(Academic) และ (4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product) 
ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการให้บริการในทุก ๆ 
ประเด็น จึงเป็นโอกาสสำาหรับประเทศไทยในการที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อ 
ความต้องการของตลาด และสร้างรายได้จากการ 
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด ้านการท ่องเที่ยว 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรล ุ
เป ้าหมายควรให้ความสำาคัญกับสินค้าและบริการ  

การพัฒนาบุคลากร สิ่งอำานวยความสะดวก การส่งเสริม 
การตลาด และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย โดยมี
ประเด็นท้าทาย คือ การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ในการพัฒนาและส่งเสริมผู ้ประกอบการไม ่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน การมีสถานประกอบการด้านสุขภาพ
จำ านวนมากที่ ไม ่ ได ้ รับการตรวจสอบมาตรฐาน  
และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ด้านสุขภาพและอนามัยของไทยที่ยังอยู ่ในระดับตำ่า  
ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการจัดอันดับโดย 
Global Wellness Institute ประจำาปี 2561 ซึ่งเป็น
สถาบันที่จัดทำารายงานข้อมูลและจัดอันดับรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism) เป็น
ประจำาทุก 2 ปี พบว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการ
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปี 2560 จำานวน 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตจากปี 2554 เฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี 
สำาหรับปี 2563 ซึ่งเป็นรอบการจัดทำารายงานของ Global Wellness Institute แต่สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้สถาบันดังกล่าวไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2563  
กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine: 
AHQ) เพื่อรองรับผู ้ป่วยโรคอื่นให้มารับการรักษาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และสุขภาพค่อนข้างสูง คิดเป็นจำานวน  
1,272.83 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถชดเชยการหดตัวอย่างรุนแรงของรายได้จากการท่องเที่ยว ซ่ึงอาจส่งผล 
ต่อการบรรลเุป้าหมายรายได้จากการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทีก่ำาหนดให้มกีารขยายตวั
ร้อยละ 5 ต่อปี 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา มีการกำาหนดเป้าหมายด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยเริ่มจากการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและ
บริการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเฉพาะ  
ส่งเสรมิและพฒันาให้เกดิเมอืงสมนุไพร พัฒนาฐานข้อมูล 
ปรับปรุงมาตรการกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  พัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรและ
ต้นแบบศูนย์สุขภาพดีทางการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ผสมผสาน ส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ให้กับธุรกิจ
บริการสุขภาพและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึง
การจัดกิจกรรมทางการตลาด อาทิ การจัดประชุม
วิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เป็นต้น อีกทั้ง 
ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพที่
มีศักยภาพหลายแห่ง อาทิ ภูเก็ต และระนอง เป็นต้น 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่
สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ รวมถึงการเดิน
ทางภายในประเทศก็ไม่คล่องตัว ทำาให้การท่องเที่ยว
ทุกรูปแบบได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่รูปแบบการให้บริการส่วนใหญ่
ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของ
สาธารณสุขได้ นอกจากนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีสถาน
ประกอบการด้านสุขภาพจำานวนมากไม่ได้รับมาตรฐาน 
จึงไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ อาทิ 
มาตรการเสริมสภาพคล่อง ทำาให้สถานประกอบการ
หลายแห่งมีความจำาเป็นต้องปิดกิจการ ซ่ึงจะส่งผล 
ต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในประเด็นนี้
ได้ในระยะยาว นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยไม่มีข้อมูล 

ที่มา: Global Wellness Institute

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย (หน่วย:ล้านบาท)
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รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ที่ละเอียดครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อาจจะ
ทำาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ในระยะสั้นประเทศไทยควรให้ความสำาคัญกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายในประเทศ และการเสริม
สภาพคล่องให้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรักษาให้กิจการเหล่านี้ดำาเนินกิจการต่อไปได้ 
นอกจากนี้ ควรใช้โอกาสจากสถานการณ์ดังกล่าวที่สถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถดำาเนินกิจการได้ 
ตามปกติ ในการเร่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการและพัฒนาทักษะแรงงานด้าน 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ และเตรียมรองรับการกลับ
มาของนักท่องเท่ียวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ ควรเร่งจัดเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้
พัฒนาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 12 
โดย Global Wellness Institute 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050302

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีจุดแข็งในการบริการ
ทางการแพทย ์  อย ่างไรก็ตาม จากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 มผีลให้นกัท่องต่างชาติ
เดินทางมายังประเทศไทยลดลงถึงร ้อยละ 77.29 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำาให้สถาน
ประกอบการด้านสุขภาพและความงามต้องปิดตัวลง 
เ นื่ อ ง จ าก ได ้ รั บผลกระทบจากร าย ได ้  ดั ง นั้ น  
จงึเป็นโอกาสสำาคัญทีป่ระเทศไทยจะพฒันาการท่องเทีย่ว
เชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมท้ังมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในการเดินทาง และส่ิงสำาคัญคือการ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้พร้อมรับการฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมาย จากการจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจำาปี 2561 ประเทศไทยมีอันดับรายได้จาก 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก แต่เมื่อพิจารณาอันดับรายได้ของประเทศไทยในช่วงปี  
2557-2561 อยู ่ในระดับคงท่ีในอันดับที่ 13 มาโดยตลอด ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในปี 2565  
ท่ีอันดับ 12 ทั้งนี้ ในปี 2562 – 2563 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงไม่สามารถ 
จัดอันดับได้ แต่สามารถเทียบเคียงได้จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวหรือ TTCI  
ด้านสุขภาพและอนามัย ซึ่งพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับที่ 88 ปรับตัวดีข้ึน 2 อันดับ จากปี 2560 ทั้งนี้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ในอันดับ4 
ที ่12โดย Global Wellness Institute  5 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านการ6 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีจุดแข็งในการบริการทางการแพทย์ 7 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 8 
มีผลให้นักท่องต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยลดลงถึงร้อยละ 9 
77.29 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้สถาน10 
ประกอบการด้านสุขภาพและความงามต้องปิดตัวลง เนื่องจาก11 
ได้รับผลกระทบจากรายได้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าคัญที่ประเทศ12 
ไทยจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งมี13 
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง และสิ่งส าคัญคือ14 
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้พร้อมรับการฟ้ืนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการจัดอันดับ16 

โดย Global Wellness Institute ประจ าปี 2561 17 

ประเทศไทยมีอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง18 

สุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก แต่เมื่อพิจารณา19 

อันดับรายได้ของประเทศไทยในช่วงปี 2557-2561 20 

อยู่ ในระดับคงที่ ในอันดับที่  13 มาโดยตลอด ซึ่ ง21 

ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในปี 2565 ที่อันดับ 22 

12 ทั้งนี้ ในปี 2562 – 2563 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล23 

รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จึงไม่สามารถจัด24 

อันดับได้ แต่สามารถเทียบเคียงได้จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวหรือ TTCI ด้าน25 

สุขภาพและอนามัย ซึ่งพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับที่ 88 ปรับตัวดีขึ้น 2 อันดับ จากปี 2560 ทั้งนี้ 26 

สามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนาการด าเนินการในหลายมิติ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน27 

เพ่ิมข้ึนและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตามเป้าหมาย 28 

การด าเนินการท่ีผ่านมา เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  กรมสนับสนุน29 

บริการสุขภาพ ได้ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ผ่าน30 

มาตรการที่ส าคัญ อาทิ ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติทั้ง31 
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สามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังต้อง
เร่งพัฒนาการดำาเนินการในหลายมิต ิ
เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้นและสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตามเป้าหมาย

การด�าเนินการที่ผ่านมา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ได้ดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  
ผ่านมาตรการท่ีสำาคัญ อาทิ ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาต ิ
ทั้งมาตรฐาน HA และ JCI จัดต้ังศูนย์ล่ามเพื่อให้บริการด้านภาษาต่างประเทศในทุกภาษาแก่สถานพยาบาล 
โดยตั้งในจังหวัดท่องเที่ยวชั้นนำา ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ระดับสากล รวมท้ังจัดทำาแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เมืองสปานำ้าพุร้อนหรือเส้นทางท่องเที่ยวสปา 
นำ้าพุร้อน อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ลดลง ททท. จึงได้จัดทำามาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)  
ของสถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัจจุบันมี 
สถานประกอบการด้านสุขภาพและความงามที่ได้รับมาตรฐานแล้ว จำานวน 336 แห่งท่ัวประเทศ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของประชาชนและผู้รับบริการในเรื่องความปลอดภัย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การระบาดของโรคดังกล่าว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจำาเป็นต้องปรับแนวทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเตรียมการฟื้นฟู การดำาเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีความพร้อมในการให้
บริการเมื่อได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการวิถีใหม่สู ่ความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมธุรกิจและสร้างความเชื่อถือแก่ผู ้รับบริการรวมท้ังพัฒนาสินค้าและบริการ 
ด้านสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ในอันดับ4 
ที ่12โดย Global Wellness Institute  5 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านการ6 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีจุดแข็งในการบริการทางการแพทย์ 7 
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 8 
มีผลให้นักท่องต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยลดลงถึงร้อยละ 9 
77.29 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้สถาน10 
ประกอบการด้านสุขภาพและความงามต้องปิดตัวลง เนื่องจาก11 
ได้รับผลกระทบจากรายได้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส าคัญที่ประเทศ12 
ไทยจะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งมี13 
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง และสิ่งส าคัญคือ14 
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้พร้อมรับการฟ้ืนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการจัดอันดับ16 

โดย Global Wellness Institute ประจ าปี 2561 17 

ประเทศไทยมีอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง18 

สุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก แต่เมื่อพิจารณา19 

อันดับรายได้ของประเทศไทยในช่วงปี 2557-2561 20 

อยู่ ในระดับคงที่ ในอันดับที่  13 มาโดยตลอด ซึ่ ง21 

ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในปี 2565 ที่อันดับ 22 

12 ทั้งนี้ ในปี 2562 – 2563 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล23 

รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จึงไม่สามารถจัด24 

อันดับได้ แต่สามารถเทียบเคียงได้จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวหรือ TTCI ด้าน25 

สุขภาพและอนามัย ซึ่งพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับที่ 88 ปรับตัวดีขึ้น 2 อันดับ จากปี 2560 ทั้งนี้ 26 

สามารถกล่าวได้ว่าประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนาการด าเนินการในหลายมิติ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน27 

เพ่ิมข้ึนและสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ตามเป้าหมาย 28 

การด าเนินการท่ีผ่านมา เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  กรมสนับสนุน29 

บริการสุขภาพ ได้ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  ผ่าน30 

มาตรการที่ส าคัญ อาทิ ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติทั้ง31 
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อรักษาอันดับ
รายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย ให้อยู่ในระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย
ต้องเร่งรัดการดำาเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท ่องเท่ียวต ่อระบบการแพทย์และสาธารณสุข 
ของไทย  โดยพัฒนาบริการทางการแพทย์และอนามัย
แบบครบวงจรสำาหรบัรองรบันกัท่องเท่ียว และสร้างรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม่ที่เอื้อต่อนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ อาทิ มาตรการวีซ่าประเภทพิเศษ (Special 
Tourist Visa : STV) ท่ีเป็นวีซ่าระยะยาวท่ีภาครัฐ 
ออกให้เป็นกรณีพิเศษแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
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สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050303

คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการ เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย การเพิ่มจำานวนสถานประกอบการที่มีคุณภาพ จะทำาให้มีโอกาสในการรองรับ 
นักท่องเที่ยวท่ีมากขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองรองที่ม ี
ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับ 
ประเดน็ท้าทายหลายประเดน็ เช่น ระยะเวลาทีย่าวนานและความยุง่ยากซับซ้อนของการตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน 
การบงัคับใช้กฎหมายเก่ียวกบัสถานประกอบการด้านสขุภาพ และแรงจงูใจในการได้รบัมาตรฐานของผูป้ระกอบการ

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน

62 เขยีว 63 เขียว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐาน3 
เพิ่มข้ึน  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ5 
มาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 6 

คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ7 
งาม และแพทย์แผนไทย การเพิ่มจ านวนสถานประกอบการที่มีคุณภาพ จะท าให้มีโอกาสในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มาก8 
ขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองรองที่มีทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมด้าน9 
สุขภาพจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายหลายประเด็น เช่น ระยะเวลาท่ี10 
ยาวนานและความยุ่งยากซับซ้อนของการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับสถานประกอบการด้าน11 
สุขภาพ และแรงจูงใจในการได้รับมาตรฐานของผู้ประกอบการที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่งเสริมที่12 
ครอบคลุมทั้งมิติของสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้บริโภค และกฎระเบียบและมาตรฐานทางการแพทย์ 13 

สถานการณ์การบรรลุ เป้ าหมาย 14 
ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลสถาน15 
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง16 
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่17 
ครบ ถ้วนสมบู รณ์  อย่ า ง ไ รก็ ต าม18 
สามารถเทียบเคียงจากข้อมูลของกรม19 
สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้เก็บข้อมูล20 
จ านวนสถานประกอบการสปา นวด21 
เพื่อสุขภาพ และความงาม ที่ได้รับการ22 
รับรองมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 23 
2563 มีจ านวนสถานประกอบการสปา 24 
นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.46 หรือมีจ านวนเพิ่มขึ้น 3,040 แห่ง 25 
จากปี 2562 ทั้งนี้ สถานประกอบการมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 94.28 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่ง26 
หากมีการเชื่อมโยงสถานประกอบการดังกล่าวกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้ประเทศไทย27 
สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีการขยายตัวของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ28 
ทางการแพทย์ร้อยละ 5 ต่อปีได้ 29 

การด าเนินการที่ผ่านมา มีการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการและแรงงานท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ30 
พื้นที่และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น อาทิ การยกระดับมาตรฐานการให้บริการคลองท่อมเมืองสปา และการพัฒนาผู้ช่วยแพทย์31 
แผนไทยรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสปาน้ าพุร้อน เป็นต้น อีกทั้ง มีการด าเนินการภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีด32 
ความสามารถในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานให้กับสถานประกอบการให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ จากปัญหาของ33 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท ามาตรฐาน  Amazing Thailand 34 
Safety and Health Administration (SHA) ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และกระตุ้นให้สถานประกอบการ35 
เร่งเข้าสู่มาตรฐานมากขึ้น   36 
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จ ำนวนสถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพท่ีไดร้บัมำตรฐำน 

สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม growth

050303 
เขียว 

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

จ านวน Growth 

ที่ค่อนข้างน้อย ท้ังนี้ ควรให้
ความสำาคัญกับการพัฒนา 
ส่งเสริมที่ครอบคลุมท้ังมิติของ
สถานประกอบการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ ผู ้บริโภค และ 
กฎระเบียบและมาตรฐาน
ทางการแพทย์
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ป ัจจุบันยังไม ่มี 
การเก็บข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย ์ที่ครบถ ้วน 
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามสามารถเทียบเคียงจากข้อมูล
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีได ้ เก็บข ้อมูล
จำานวนสถานประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และ
ความงาม ที่ ได ้ รับการรับรองมาตรฐาน โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 มีจำานวนสถานประกอบการสปา 
นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ที่ได้รับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.46 หรือมีจำานวนเพิ่มขึ้น 
3,040 แห่ง จากปี 2562 ท้ังนี้ สถานประกอบการ 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 94.28 ต่อปี  
นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งหากมีการเชื่อมโยง
สถ านประกอบก า รดั ง ก ล ่ า ว กั บ กิ จ ก ร รมท า ง 
การท่องเที่ยวได้ จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะส่งผลให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้มี
ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง จำ า น ว น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการ
แพทย์ร้อยละ 5 ต่อปีได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา มีการยกระดับคุณภาพของ 
ผู ้ประกอบการและแรงงานท่องเที่ยวให้สอดคล้อง 
กับอัตลักษณ์ของพื้นที่และมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น อาทิ  
การยกระดับมาตรฐานการให้บรกิารคลองท่อมเมอืงสปา 
และการพฒันาผูช่้วยแพทย์แผนไทยรองรบัการท่องเทีย่ว
เชงิสขุภาพเมอืงสปานำา้พรุ้อน เป็นต้น อกีทัง้ มกีารดำาเนนิการ
ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ
สอบและรับรองมาตรฐานให้กับสถานประกอบการ 
ให้รวดเรว็ขึน้ นอกจากนี ้จากปัญหาของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กระทรวงการท่องเท่ียว 
และกฬีา ได้จัดทำามาตรฐาน Amazing Thailand Safety 
and Health Administration (SHA) ขึ้น เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค และกระตุ้นให้สถานประกอบ
การเร่งเข้าสู่มาตรฐานมากขึน้  

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ด้านสุขภาพสัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในด้าน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับการพัฒนา  
ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ควบคมุ และกำากบั เพือ่ให้การดำาเนนิการ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่กฎหมายกำาหนด (พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559)  โดยมีมาตรการส่งเสริมให ้
สถานประกอบการด้านสุขภาพขออนุญาตประกอบ
กจิการให้ถกูต้องเพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติให้ได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานท้ังด้าน
สถานท่ี การให้บริการ และความปลอดภัย รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับเมื่อได้รับการ
อนญุาตให้ประกอบกจิการ อาท ิการยกเว้นภาษสีรรพสามติ 
การส่งเสรมิศักยภาพในด้านต่าง ๆ  การออกร้านทัง้ในและ
ต่างประเทศ และหากสถานประกอบการใดมคีวามพร้อมสงู 
จะได้รบัการพฒันาคณุภาพมาตรฐานจนไปสูร่ะดบัสากล 
อนัเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่สถานประกอบการ และทำาให้
เศรษฐกจิโดยรวมดขีึน้ตามลำาดบั
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย แม้การดำาเนินงานที่ผ่านมา จะมีจำานวนสถานประกอบการและผู้ให้บริการ 
ที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ยังมีสถานประกอบการและผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ยังไม่ได้รับมาตรฐาน
ด้วยเช่นกัน จึงควรใช้โอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผู้บริโภคให้ความ
สำาคัญกับมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพ ในการจูงใจให้สถานประกอบการเร่งขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี หน่วยงานที่ให้
มาตรฐานควรเร่งดำาเนินการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถในการรับรองมาตรฐานให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีแนวทางการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
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การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

รายได้จากการท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเท่ียวสำาราญทางนำ้าขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050401

จากความเข้มแข็งด้านการท่องเท่ียวของประเทศที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำาให้
ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ในหลากหลายกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงการเป็นจุดแวะพักสำาหรับ
การท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้าท่ีมีอัตราการขยายตัวในช่วงที่ผ่านมาในระดับสูง ทำาให้การท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า
เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม  
จากความท้าทายด้านคุณภาพและข้อจำากัดด้านจำานวนท่าเรือท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ความพร้อมของ
สิ่งอำานวยความสะดวกภายในท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยว
สำาราญทางนำ้าและสายการเดินเรือที่เดินทางมายังประเทศไทยยังมีจำานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการ
เดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งส่งผลสืบเน่ืองไปยังความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ แนวทาง 
การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวสำาราญทางเรือเพิ่มขึ้นได้ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจำาเป็นต้องพิจารณาการดำาเนินการให้เกิดการเชื่อมโยงท่าเรือ
เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ 
ท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า สร้างสิ่งอำานวยความสะดวก และทำาการตลาดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า 
ซ่ึงเอ้ือต่อการสร้างรายได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าเรือร่วมด้วย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวสำาราญ 
ทางนำ้าโดยตรง แต่แนวโน้มการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว มีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ตรงข้ามกับ
สถิติท่ีผ่านมาในช่วงปี 2560 – 2562 ที่มีจำานวนวันของการท่องเที่ยวสำาราญทางนำ้า เติบโตเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อปี 
และมีจำานวนเรือสำาราญท่ีเข้าจอดในท่าเรือของประเทศไทยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี เนื่องจากผลกระทบ 
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ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำาให้การท่องเที่ยวสำาราญทางเรือหยุดชะงักจากมาตรการ
จำากัดการเดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2563 แม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายโดยการ
อนุญาตให้เรือยอร์ชเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แต่สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ยังคงซบเซาต่อเนื่อง 
จึงมีความเสี่ยงที่อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวสำาราญทางเรือจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ร้อยละ 5 ในปี 2565

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้าเพ่ิมข้ึน 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส้าราญทางน้้าขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 4 

จากความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ท้าให้ประเทศไทย5 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ในหลากหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการเป็นจุดแวะพักส้าหรับการท่องเที่ยวส้าราญทาง6 
น้้าที่มีอัตราการขยายตัวในช่วงที่ผ่านมาในระดับสูง ท้าให้การท่องเที่ยวส้าราญทางน้้าเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการสร้าง7 
รายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม จากความท้าทายด้านคุณภาพและข้อจ้ากัดด้านจ้านวน8 
ท่าเรือท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ความพร้อมของสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ9 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ท้าให้จ้านวนนักท่องเที่ยวส้าราญทางน้้าและสายการเดินเรือที่เดินทางมายังประเทศไทยยังมีจ้านวน10 
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งส่งผลสืบเนื่องไปยังความเชื่อมั่นในการลงทุนของ11 
ภาคเอกชน ทั้งนี้ แนวทางการด้าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวส้าราญทางเรือเพิ่มขึ้นได้ภายใต้12 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจ้าเป็นต้องพิจารณาการด้าเนินการให้เกิดการเชื่อมโยงท่าเรือเข้า13 
กับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการท่องเที่ยวส้าราญทาง14 
น้้า สร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก และท้าการตลาดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า ซึ่งเอ้ือต่อการสร้างรายได้ใน15 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าเรือร่วมด้วย  16 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า17 
โดยตรง แต่แนวโน้มการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว มีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ตรงข้ามกับสถิติที่ผ่านมา18 
ในช่วงปี 2560 – 2562 ที่มีจ้านวนวันของการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี และมีจ้านวนเรือ19 
ส้าราญที่เข้าจอดในท่าเรือของประเทศไทยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค20 
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ท้าให้การท่องเที่ยวส้าราญทาง21 
เรือหยุดชะงักจากมาตรการจ้ากัดการเดินทางระหว่าง22 
ประเทศตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2563 แม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มมี23 
มาตรการผ่อนคลายโดยการอนุญาตให้เรือยอร์ชเดิน24 
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร  แต่สถานการณ์การ25 
ท่องเที่ยวที่ยังคงซบเซาต่อเนื่องจึงมีความเสี่ยงที่อัตรา26 
การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวส้าราญทาง27 
เรือจะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ร้อยละ 5 ในปี 2565 28 

การด้าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 29 
การพัฒนาการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้ามีการด้าเนินการร่วมกันในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการจัดท้าแผนที่น้าทางการ30 
พัฒนาการท่องเที่ยวเรือส้าราญระยะ 10 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส้าราญ พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งให้31 
ความส้าคัญกับการปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างความ32 
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสายการเดินเรือส้าราญให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มเติม ซึ่งในระดับหน่วยงานได้มีการ33 
ด้าเนินงานโครงการที่สอดคล้องตามเป้าหมายการเพิ่มรายได้ส้าราญทางเรือ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวรองรับ34 
เรือส้าราญ (Cruise Terminal) บริเวณท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โครงการศึกษา35 

050401 
ปี 62 สีส้ม 
ปี 63 สีส้ม 

ที่มา : CLIA 
ที่มา: ICCA

อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของไทย โดย ICCA

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 
การพัฒนาการท่องเท่ียวสำาราญทางนำ้ามีการดำาเนินการ
ร่วมกันในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการจัดทำาแผนที่
นำาทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำาราญระยะ 10 ปี 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำาราญ 
พ .ศ .  2561 -2570  ซึ่ ง ให ้ ค ว ามสำ าคัญกั บการ 
ปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่ง 
ท่องเทีย่วในพืน้ทีใ่ห้มปีระสทิธภิาพ การสร้างความร่วมมอื
ระหว่างรัฐบาลไทยและสายการเดินเรือสำาราญให้เข้ามา 
ในประเทศไทยเพ่ิมเติม ซึ่งในระดับหน่วยงานได้มีการ
ดำาเนินงานโครงการที่สอดคล้องตามเป้าหมายการเพิ่ม
รายได้สำาราญทางเรือ อาทิ โครงการพัฒนาท่าเทียบ
เรือท่องเท่ียวรองรับเรือสำาราญ (Cruise Terminal) 
บ ริ เ วณท ่ า เ รื อ ก รุ ง เ ทพและท ่ า เ รื อ แหลมฉบั ง  
ของการท่าเรือแห ่งประเทศไทย โครงการศึกษา 
ความเหมาะสมและออกแบบท่าเทียบเรือรองรับ 
เรือสำาราญขนาดใหญ่ ของกรมเจ้าท่า และการให้ 

สิ ทธิ ป ระ โยชน ์ ท า งภาษี แก ่ ผู ้ ป ระกอบ กิจการ 
ที่ เกี่ยวเนื่องกับท่าเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ธุรกิจ
บริการที่จอดเรือท่องเที่ยวและเรือเฟอร์ร่ี การเดินเรือ
ท่องเที่ยว และการให้เช่าเรือท่องเที่ยว ของสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ด้วยข้อจำากัดด้านกายภาพในการพัฒนาท่าเรือและ 
การพัฒนาสิ่ ง อำ า นวยความสะดวกที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง 
การท่องเที่ยวสำาราญทางเรือเข้ากับการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ ทำาให้ท่าเรือท่องเท่ียวในประเทศไทยส่วนใหญ ่
มีศักยภาพเป็นเพียงท่าเรือแวะพัก (Port of Call)  
ซ่ึงมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวและใช้จ ่ายในพื้นที่ 
ค่อนข้างจำากัด ดังนั้น การขยายหรือปรับปรุงท่าเรือ 
ที่มีอยู่ รวมถึงการพัฒนาโครสร้างพ้ืนฐานหลังท่าเรือให้
มีศักยภาพในการเป็นท่าเรือต้นทาง (Homeport) จงึมี
ความท้าทายอย่างยิ่งต้องสร้างโอกาสในการมีรายได ้

จ�านวนเรือและวันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส�าราญทางเรือในไทย โดย CLIA
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เพิ่มขึ้นทั้งจากการท่องเที่ยวในทางตรง และจากธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ การเพิ่มศักยภาพบุคลากร  
และการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ
อาจเป็นอีกประเด็นท้าทายสำาคัญท่ีจะสร้างความ 
น่าสนใจในการลงทุนของผู ้ประกอบการภายหลัง
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัส 
โควิด-19 คลี่คลายลงในอนาคตได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปซึ่ง
เป็นช่วงของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังการเปิด
ประเทศ อาจเป็นการกำาหนดตำาแหน่งและสร้างการรับ
รู้ด้านการท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มได้สูงขึ้น อาทิ การใช้โอกาสในการพัฒนาจุดแข็ง
ด้านการส่งมอบความปลอดภัยด้านการสาธารณสุข 
ความมั่นคงปลอดภัยแก่ตัวเรือ และนักท่องเที่ยว  
ให้เป ็นที่รับรู ้และดึงดูดกลุ ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
ที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งการมีมาตรการผ่อนคลาย 
กฎระเบียบหรือการให ้สิทธิประโยชน์ เพื่อดึงดูด 
ผู ้ ประกอบการสาย เรื อและสร ้ า งความ เชื่ อมั่ น 
ต ่อการเติบโตในอุตสาหกรรมและความน่าสนใจ 
ในการลงทุน
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ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น จำานวน 2 ท่าเรือ

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050402

จากรูปแบบการท่องเที่ยวทางนำ้าท่ีหลากหลายมากข้ึน
ในปัจจุบัน ส่งผลให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำาราญ
ทางนำ้าโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสำาราญ
ทางนำ้าเข้ากับแหล่งท่องเท่ียวตลอดพื้นท่ีท้ังชายฝั ่ง
ทะเลเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งสร้าง
รายได้สำาคัญให้กับประเทศ การเพิ่มจำานวนท่าเรือท่อง
เที่ยวในประเทศไทยรองรับการท ่องเที่ยวทางนำ้า 

ท่ีจะกลับมาภายหลังสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานที่ เกี่ ยวเนื่ องและสิ่ งอำ านวยความสะดวก 
ที่ทันสมัยทั้งในพื้นที่ท่าเรือและพื้นที่หลังท่า ถือเป็น
ปัจจัยสำาคัญซึ่งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม จากประเด็นท้าทาย 

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มข้ึน จ านวน 2 ท่าเรือ  4 

จากรูปแบบการท่องเที่ยวทางน้ าที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าโดยเฉพาะ5 
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวตลอดพื้นที่ทั้งชายฝั่งทะเลเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการ6 
เป็นแหล่งสร้างรายได้ส าคัญให้กับประเทศ การเพิ่มจ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยรองรับการท่องเที่ยวทางน้ าที่จะ7 
กลับมาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวเนื่องและ8 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งในพื้นที่ท่าเรือและพื้นที่หลังท่า ถือเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้าน9 
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ อย่างไรก็ตาม จากประเด็นท้าทายและข้อจ ากัดในเชิง10 
กายภาพของพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกรองรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่ท าให้การพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลา11 
ในการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นานมากข้ึน รวมถึงข้อจ ากัดในการบริหารจัดการในการใช้12 
ประโยชน์ท่าเรือเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องมา13 
ในปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ดี องค์ประกอบที่จะส่งผลให้เป้าหมายด้านการขยายตัวของท่าเรือมาจากศักยภาพของพื้นที่14 
บริเวณท่าเรือและการสร้างภาคีการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวนั้น ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อ15 
สร้างแรงจูงใจในการเดินทาง การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ความพร้อมของสิ่งอ านวยความ16 
สะดวก รวมทั้งกฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและการบริหารจัดการท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ  17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยมีจ านวนท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยว 18 
จ านวน 35 แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดเล็กรองรับเรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส) 19 
โดยมีท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก จ านวน 1 แห่ง และชายฝั่งทะเลอันดามัน 1 แห่ง  20 
ที่เหลืออยู่ระหว่างการด าเนินการในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณ 21 

พื นที่พัฒนาท่า จ้านวนท่าเรือท่องเที่ยวและ
อเนกประสงค ์(แห่ง) ท่าเรือที่อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง 

ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 5 - 
ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 24 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด  

ชายฝ่ังทะเลตะวันออก 6 
3 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ เกาะสมยุ  
                 2) ท่าเทียบเรือท้องศาลา เกาะพะงัน  
           และ 3) ท่าเทียบเรือหาดริ้น เกาะพะงัน  

ที่มา : กรมเจ้าท่า 
การด้าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือส าราญ 22 
(ท่าเรือหลัก ท่าแวะพัก ท่าเรือเล็กรองรับจุดทอดสมอ และท่าเรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว) และสิ่งอ านวยความสะดวก23 
หลังท่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส าราญ พ.ศ. 2561-2570 ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาความ24 
เหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่าเรือยอร์ช เพื่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือส าราญ และท่าเรือบริเวณ25 
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้ง ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าส าหรับการพัฒนาท่าเทียบเรือ โดยใน26 
ปีงบประมาณ 2563 กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา 27 

050402 
ปี 62 สีแดง 

ปี 63 สีเหลือง 

ที่มา: กรมเจ้าท่า
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และข้อจำากัดในเชิงกายภาพของพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเรือ 
นำ้ าลึ กรองรับ เรื อท ่อง เ ท่ียวขนาดใหญ ่  ท่ีทำ า ให  ้
การพัฒนาท่าเรอืขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในการศกึษา
ความเป็นไปได้และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) 
นานมากขึ้น รวมถึงข้อจำากัดในการบริหารจัดการใน
การใช้ประโยชน์ท่าเรอืเพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้เดนิทาง 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงเป็นความ
ท้าทายที่ต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2563 อย่างไรก็ดี 
องค์ประกอบท่ีจะส่งผลให้เป้าหมายด้านการขยายตัว
ของท่าเรือมาจากศักยภาพของพื้นท่ีบริเวณท่าเรือและ
การสร้างภาคีการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวนั้น ควรให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการเดินทาง การส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ความพร้อมของ 
สิ่งอำานวยความสะดวก รวมทั้งกฎหมายที่ เอื้อต ่อ 
การพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ
ท่าเรือที่มีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยมีจำานวน
ท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรืออเนกประสงค์ที่ใช้สำาหรับ
การท ่อง เที่ ยว  จำ านวน 35 แห ่ ง  ( เพิ่ ม ข้ึนจาก
ปีงบประมาณ 2562 จำานวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นท่าเรือ
ขนาดเล็กรองรับเรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส) โดยมี
ท่าเรือที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนบริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก จำานวน 1 แห่ง และชายฝั ่งทะเล
อันดามัน 1 แห่ง  ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำาเนินการใน
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงที่ผ่านมากระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา ได้จัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่าเรือสำาราญ (ท่าเรือหลัก ท่าแวะพัก ท่าเรือเล็ก
รองรับจุดทอดสมอ และท่าเรือเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียว) และสิ่งอำานวยความสะดวกหลังท่า ภายใต้
ยุทธศาสตร ์การส ่งเสริมการท่องเท่ียวเรือสำาราญ  
พ.ศ. 2561-2570 ที่ให้ความสำาคัญกับการศึกษาความ 
เหมาะสมและสำารวจออกแบบท่าเทียบเรือเฟอร์รี่  
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และท่าเรือยอร์ช เพื่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือสำาราญ 
และท่าเรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมท้ัง ยังได้มี
การประสานความร ่วมมือกับกรมเจ ้าท ่าสำาหรับ 
การพัฒนาท่าเทียบเรือ โดยในปีงบประมาณ 2563 
กรมเจ้าท่าได้ดำาเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพฒันาท่าเทยีบเรอื
รองรับเรือสำาราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และ
การสำารวจออกแบบท่าเรือต ้นทาง (Homeport) 
สำาหรับเรือสำาราญขนาดใหญ ่  โดยผลการศึกษา 
จะสามารถใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงานสำาหรับระยะ
ต่อไปได้ นอกจากน้ี ยังมีมาตรการของสำานักงาน 
คณะกรรมการส ่ ง เสริมการลง ทุน (BO I )  ที่ ให ้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจการท่าเรือ
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว 
กิจการเรือเฟอร์รี่หรือเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่าเรือ
ท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ข้อจำากัดด้านความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ 
และการมีกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของท่าเรือ 
ยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ทำาให้การพัฒนาขยายท่าเรือในระยะต่อไปอาจเป็นการ
ปรับปรุ งห รือขยายสิ่ งอำ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือที่มีอยู ่เดิมให้มีศักยภาพ
และได ้มาตรฐานเพียงพอสำาหรับการเป ็นท ่าเ รือ 

ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อภาพรวมธุรกิจ 
ท่องเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว 
ในอนาคต ซ่ึงถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นท้าทายสำาคัญ 
ต่อการกำาหนดกรอบนโยบายและการตัดสินใจขยาย
ท่าเรือในระยะต่อไป   

ข ้ อ เสนอแนะในการบรรลุ เป ้ าหมาย  ในช ่ ว ง
สถานการณ์ป ัจจุบันที่การเดินทางท่องเท่ียวยังคง 
ถูกจำากัดจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 อาจเป็นโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
กำาหนดรูปแบบของท่าเรือท่องเที่ยว และกำาหนดกลุ่ม
ลูกค ้าเป ้าหมายที่จะเป ็นการเพิ่มมูลค ่าให ้กับการ 
ท่องเทีย่วในประเทศได้ชดัเจนมากขึน้ ตลอดจนสามารถ
ออกแบบข้อกำาหนดสำาหรับการบริหารจัดการท่าเรือใน
อนาคตที่ครอบคลุมมาตรฐานทางการสาธารณสุขที่จะ
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวและนักลงทุนเพื่อขยาย
ท่าเรือในอนาคตภายหลังการเปิดประเทศในระยะ 
ต่อไปได้ นอกจากนี ้การเร่งรัดโครงการศกึษาและจัดทำา
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำาราญขนาดใหญ่ (Cruise 
Termina l )  และแนวทางการพัฒนาท ่ า เ รื อ ใน
ประเทศไทยให้เป็นท่าเรือต้นทาง (Homeport) จะมี
ส่วนสำาคัญให้หน่วยงานนโยบายสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจกำาหนดมาตรการและทิศทาง 
การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

การท่องเที่ยว 05

263

050402



แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 5 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050501

แม้ว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านท่ีตั้งที่อยู่กลางภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญในการ
เช่ือมโยงการค้าและการเดินทางในหลากหลายรูปแบบ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส 
โควิด-19  ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเท่ียวทั่วโลก รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทยและ
ประเทศในภูมิภาคท่ีต้องเป็นไปตามมาตรป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำาให้อุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวของไทยอยู่ในสภาวะถดถอยอย่างรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตในทศวรรษท่ีผ่านมา 
ด้วยเหตุนี้ การฟื้นฟูและการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวจึงอาจเป็นหมุดหมายสำาคัญ 
ที่ควรเร ่งดำาเนินการ ภายใต้สถานการณ์ที่มีข ้อจำากัดการเดินทางระหว่างประเทศ โดยมีประเด็นท่ีควร 
ให้ความสำาคัญ อาทิ การจัดทำากฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนให้เอื้อต่อ 
การเดินทาง การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคที่มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับ พร้อมกับ
การส่งเสริมการตลาดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการ 
เตรียมการดังกล่าวนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างยั่งยืน 
พร้อมรับกับการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวภายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
การเดินทางระหว่างประเทศในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563 และประกาศสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยาน
ทำาการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จึงส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวทางทั้งทางบก ทางนำ้า และทาง
อากาศถูกจำากัด ทำาให้ในปี 2563 มีเพียงสถิติผู ้เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร 5 ท่าอากาศยาน ในช่วง 
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เดือนมกราคม - มีนาคม เป็นสถิติเบ้ืองต้น อย่างไรก็ดี การปรับตัวของไทยต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมีทิศทางดีขึ้น
จากการควบคุมการติดต่อของโรคระบาดในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมการเข้า-ออกประเทศ
ซึ่งผู ้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายในสถานที่กักกันเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งการควบคุม
สถานการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสร้างความเชื่อมั่น และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวใน
อนาคต

 28 

 29 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในส่วนของความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยใช้กรอบความร่วมมือ30 

ระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เช่น  แผนงาน GMS มีคณะท างานด้านการ31 

ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และ32 

จีน และแผนงาน IMT-GT มีคณะท างานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย 33 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แผนงานความร่วมมือ34 

ดังกล่าวยังคงขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เน้นการประสานความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเช่นเดิม พร้อม35 

เน้นย้ าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแผนรับมือและฟ้ืนฟูของ GMS ค.ศ. 36 

2021 – 2023 และการจัดประชุมเพ่ือหารือผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ IMT-GT โดยมี37 

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและให้เน้นการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 38 
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สุ ว ร ร ณ ภู มิ  ก รุ ง เ ท พ  เ ชี ย ง ใ ห ม่  ภู เ ก็ ต  ห า ด ใ ห ญ่  

จ านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย 5 อากาศยาน  
ระหว่าง ม.ค. - ม.ีค. 63 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

ท่ีมา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 28 

 29 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในส่วนของความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยใช้กรอบความร่วมมือ30 

ระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค เช่น  แผนงาน GMS มีคณะท างานด้านการ31 

ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และ32 

จีน และแผนงาน IMT-GT มีคณะท างานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไทย 33 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แผนงานความร่วมมือ34 

ดังกล่าวยังคงขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เน้นการประสานความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเช่นเดิม พร้อม35 

เน้นย้ าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแผนรับมือและฟ้ืนฟูของ GMS ค.ศ. 36 

2021 – 2023 และการจัดประชุมเพ่ือหารือผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ IMT-GT โดยมี37 

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและให้เน้นการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 38 
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สุ ว ร ร ณ ภู มิ  ก รุ ง เ ท พ  เ ชี ย ง ใ ห ม่  ภู เ ก็ ต  ห า ด ใ ห ญ่  

จ านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย 5 อากาศยาน  
ระหว่าง ม.ค. - ม.ีค. 63 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

ท่ีมา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จ�านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย 5 อากาศยาน ระหว่าง ม.ค. - มี.ค. 63

จ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดน ปี 2561 - 2562
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในส่วนของความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยใช้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วเชือ่มโยง
ภูมิภาค เช่น แผนงาน GMS มีคณะทำางานด้านการ 
ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง ที่ประกอบไปด้วย
ประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม 
และจีน และแผนงาน IMT-GT มีคณะทำางานโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซ่ึงภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
แผนงานความร่วมมือดังกล่าวยังคงขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่เน้นการประสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเช่นเดิม พร้อมเน้นยำ้าการช่วยเหลือผู้ที่ได้
รับผลกระทบในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในแผน
รับมือและฟื้นฟูของ GMS ค.ศ. 2021 – 2023 และการ
จัดประชุมเพื่อหารือผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของ IMT-GT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข ้มแข็ งและให ้ เน ้นการท ่อง เ ท่ียวเติบโต 
อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็น
อุปสรรคสำาคัญต ่อการเชื่อมโยงการท ่องเ ท่ียวใน
ภูมิภาค หากแนวโน้มของวัคซีนเพื่อป้องกันเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ประสบความสำาเร็จจะช่วยให้การเดินทาง
ระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ แนวคิด Travel 
Bubble เ ร่ิมมีการกล ่าวถึงมากข้ึน ซ่ึง เป ็นการ 
เปิดประเทศด้วยการท่องเท่ียวแบบจับคู ่เดินทางกับ
ประเทศที่ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยเกี่ยวข้อง 
ที่ต ้องคำานึงถึงอีกหลายประการ อาทิ มาตรการ 
ควบคุมโรค การควบคุมการเ ดินทางทางอากาศ  
ระบบติดตามนักท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นความ
ท้าทายในระดับนโยบายท่ีจะริเร่ิมแนวคิด Travel 
Bubble ให้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19  
ที่ยังคงดำาเนินอยู ่ ในขณะนี้  พร ้อมกับเสริมความ 
เข ้มแข็งในด ้านกฎระเบียบต ่าง ๆ (software)  
และโครงสร ้างพ้ืนฐาน (hardware) ในด้านการ 
ท่องเท่ียวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฟื ้นตัวหลังการ 
สิ้นสุดของโรคระบาดได้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา 
ควรประสานความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จังหวัด ภาคและระดับ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านกฎระเบียบต่าง ๆ (software) และโครงสร้างพื้นฐาน 
(hardware) ในด้านการท่องเที่ยว  อาทิ การเช่ือมโยงข้อมูลสถิติท่องเที่ยวที่เป็นระบบเดียวกันในภูมิภาค  
การอำานวยความสะดวกด ้านการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย ์ สิน คุณภาพของ 
แหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว รวมท้ังยังเป็นการสร้างความ 
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย เพื่อรองรับการฟื้นฟูและการกลับมาเติบโตอีกครั้งภายหลังการสิ้นสุดลง
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้
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การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อยู่ใน 70 อันดับแรก ของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนัก
ท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050601

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง และความพึงพอใจระหว่างและหลังการเดินทางท่องเที่ยว 
และเม่ือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก อุบัติเหตุในการท่องเที่ยวย่อมมี
โอกาสเกิดขึ้นได้สูง รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นที่ผ่านมา จึงควรมีมาตรการ 
ความปลอดภัยทางการท่องเท่ียวที่ดี มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว บังคับใช้กฎหมายอย่าง 
เคร่งขัด รวมทั้งบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการ
ความปลอดภัยทางการท่องเท่ียวให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอและรองรับการกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ของธุรกิจที่หลากหลาย

ที่มา: TTCI

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) 
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดย WEF

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI)  
ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั โดย WEF 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน  3 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อยู่ใน 70 อันดับแรก ของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภยั4 
ของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 5 

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง และความพึงพอใจระหว่างและหลังการเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อ6 
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก อุบัติเหตุในการท่องเที่ยวย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง 7 
รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นทีผ่่านมา จึงควรมีมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวทีด่ี 8 
มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งขัด รวมท้ังบูรณาการการท างานร่วมกัน9 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้ทันต่อสถานการณ์  10 
อยู่เสมอและรองรับการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจที่หลากหลาย 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ซึ่งมีการจัดอันดับ 20 
ทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 111 ปรับตัวดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2560  21 
ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในอันดับท่ี 70 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในปี 2563 ซึ่งยังไม่มีการจัดอันดับนั้น สามารถ22 
พิจารณาเทียบเคียงจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน23 
ได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 24 
2562 แต่เป็นผลอันเนื่องมาจากการเดินทางท่องเท่ียว25 
ในประเทศไทยถูกจ ากัดจากสถานการณ์การแพร่26 
ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งระหว่างปี 2559 – 27 
2562 มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงขึ้นอย่าง28 
ต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงไม่สามารถ29 
แสดงให้เห็นทิศทางในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย30 
ของนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม 31 

 32 

ที่มา : TTCI 

050601 
62 สแีดง 
63 สแีดง 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ซึ่งมี
การจัดอันดับทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 111 ปรับตัว 
ดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2560 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย
ที่ กำ าหนดไว ้ ในอันดับที่  70 ค ่อนข ้างมาก ทั้ งนี้  
ในป ี 2563 ซึ่งยังไม ่มีการจัดอันดับนั้น สามารถ
พิจารณาเทียบเคียงจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน  
จากศูนย ์ข ้อมูลอุบัติ เหตุ เพื่ อส ่ ง เสริมวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยทางถนนได้ ซ่ึงแม้ว ่าจะมีอัตราการ 
เกดิอบุตัเิหตุลดลงจากปี 2562 แต่เป็นผลอันเนือ่งมาจาก
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การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยถูกจำากัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้ง 
ระหว่างปี 2559 – 2562 มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  
จึงไม่สามารถแสดงให้เห็นทิศทางในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI)  
ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั โดย WEF 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน  3 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อยู่ใน 70 อันดับแรก ของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภยั4 
ของนักท่องเท่ียว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 5 

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง และความพึงพอใจระหว่างและหลังการเดินทางท่องเที่ยว และเมื่อ6 
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก อุบัติเหตุในการท่องเที่ยวย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง 7 
รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นทีผ่่านมา จึงควรมีมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวทีด่ี 8 
มีการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งขัด รวมท้ังบูรณาการการท างานร่วมกัน9 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้ทันต่อสถานการณ์  10 
อยู่เสมอและรองรับการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของธุรกิจที่หลากหลาย 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ซึ่งมีการจัดอันดับ 20 
ทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 111 ปรับตัวดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2560  21 
ซ่ึงยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในอันดับท่ี 70 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในปี 2563 ซึ่งยังไม่มีการจัดอันดับนั้น สามารถ22 
พิจารณาเทียบเคียงจากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน23 
ได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 24 
2562 แต่เป็นผลอันเนื่องมาจากการเดินทางท่องเที่ยว25 
ในประเทศไทยถูกจ ากัดจากสถานการณ์การแพร่26 
ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งระหว่างปี 2559 – 27 
2562 มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงขึ้นอย่าง28 
ต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงไม่สามารถ29 
แสดงให้เห็นทิศทางในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย30 
ของนักท่องเท่ียวได้อย่างเป็นรูปธรรม 31 

 32 

ที่มา : TTCI 

050601 
62 สแีดง 
63 สแีดง 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ที่มา: ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

การด�าเนินการที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซ่ึงมีภารกิจหลัก 
ในการติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือ การอำานวย
ความสะดวก การแก้ไขปัญหาการหลอกลวง และการ
บรรเทาทุกข์แก่นักท่องเที่ยว ผ ่านศูนย์ช ่วยเหลือ 
นักท่องเที่ยว สายด่วนตำารวจท่องเที่ยว โทร. 1155 
และมีการออกตรวจพื้ นที่ รั บผิ ดชอบเ พ่ือรั กษา 
ความปลอดภัยแก ่นักท ่องเที่ยว ประชาสัมพันธ ์ 
การปฏบิตัตินของนกัท่องเทีย่ววถิใีหม่ อกีทัง้ได้ดำาเนนิการ 
จัดทำาคูม่อืมาตรฐานความปลอดภยัด้านการท่องเทีย่วไทย 

และข้อเสนอแนะการดำาเนินการด้านความปลอดภัยในแต่ละกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น ความปลอดภัยทางทะเล 
(การดำานำ้าตื้น การดำานำ้าลึก กิจกรรมทางนำ้า) ความปลอดภัยทางบก (การข้ามถนน การขับขี่ปลอดภัยสำาหรับ 
นักท ่องเที่ยว) ความปลอดภัยกิจกรรมผจญภัยและกิจกรรมผาดโผน รวมถึงจัดทำาแผนยุทธศาสตร ์ 
เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการท่องเที่ยวไทย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ 
ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วย
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การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ที่ผ่านมาจะมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยมา
อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความหลากหลายของกิจกรรม
การท่องเที่ยว และจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงข้ึน 
ทำาให้ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ได ้อย ่างทั่ วถึ ง  อย ่างไรก็ตาม การนำามาตรการ 
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวไปปฏิบัติให ้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยขับเคลื่อนผ่านแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน ่วยงานที่ มีภารกิจส ่ ง เส ริมการท ่องเที่ ยว  
เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
พร ้อมทั้ งสร ้างการรับรู ้ถึ งความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐ

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย บูรณาการร่วมกัน
กับภาค รัฐ  เอกชน และหน ่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข ้อง  
ดำาเนินการให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ 
และมีมาตรการด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดต้ังศูนย ์ช ่วยเหลือ 
นักท ่อง เ ท่ียวให ้ครบท่ัวประเทศ เ พ่ือทำ าหน ้าที ่
อำ านวยความสะดวกและ รับเ ร่ืองร ้ อง ทุกข ์ จาก 
นกัท่องเทีย่วหลากหลายภาษา และพฒันาแอปพลเิคชัน
ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ให้รองรับการแจ้งเหตุ
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วย เพ่ือให้นักท่องเท่ียว
มีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อันจะเป ็นการสร ้างทัศนคติที่ดีต ่อการท ่องเที่ยว 
ของไทยต่อไป
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การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก
และทางนำ้า โดย Travel Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050602

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นปัจจัยสำาคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในระดับดี แต่โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยังจำากัดอยู่ในเขตเมืองใหญ่ และยังไม่เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากนัก โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งอำานวย
ความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อและการมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน โดยให้มีการ
ดำาเนินการรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการเดินทางท่องเท่ียว มีการเตรียมความพร้อม และการจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ พร้อมทั้งมีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050602 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม4 
ทางบกและทางน้้า โดย Travel Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 5 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นปัจจัยส้าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว แม้ว่าประเทศ6 
ไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในระดับดี แต่โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานยังจ้ากัดอยู่ในเขตเมือง7 
ใหญ่ และยังไม่เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากนัก โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่ง8 
ท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อและการมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน โดยให้มีการด้าเนินการรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยง9 
การเดินทางท่องเที่ยว มีการเตรียมความพร้อม และการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ พร้อมทั้งมีสิ่งอ้านวย10 
ความสะดวกที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 11 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2562 อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเลของประเทศ12 
ไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ซึ่งเป็นการคงอยู่ในอันดับเดิมนับตั้งแต่ปี 2560 และโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ อยู่ในอันดับที่ 17 13 
อย่างไรกด็ี เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการด้าเนินการทุก ๆ 2 ปี โดยใน14 
ปี 2563 ไม่มีการจัดเก็บ ท้าให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการส้ารวจและจัดอันดับขีด15 
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD ซึ่งมีการจัดอันดับตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 63 ประเทศทั่วโลก โดยใน16 
ส่วนของประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 44 (เพิ่มขึ้น 1 อันดับจากปี 2562) ขณะที่มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพการขนส่ง17 
ทางอากาศ (Quality of Air Transportation) เป็นปัจจัยที่มีการปรับอันดับเพิ่มขึ้นมากที่สุดจ้านวน 4 อันดับ (อันดับที่ 31) 18 
ขณะที่ความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง (Railroad Density) ปรับลดลง 1 อันดับ (อันดับที่ 42) อย่างไรก็ตาม  19 
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเลโดย TTCI ที่ก้าหนดไว้ที่20 
อันดับ 50 ในปี 2565 ที่ต้องการการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงนั้น ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะบรรลุเป้าหมายที่21 
ก้าหนดไว้ได้ 22 

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื นฐาน 
ตัวชี วดั ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื นฐาน 44th 45th 48th 49th 
     ความหนาแน่นของโครงข่ายทางถนน 28th 28th 19th 26th 
     ความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง 42nd 41st 42nd 42nd 
     จ้านวนเท่ียวบินโดยสารผ่านทา่อากาศยานหลกั 16th 17th 19th 19th 
     คุณภาพของการขนส่งทางอากาศ 31st 35th 34th 33rd 
ที่มา : IMD     

การด้าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมามีการด้าเนินการร่วมกัน23 
จากหลากหลายหน่วยงานเพื่ออ้านวยความสะดวก สร้างความเชื่อมโยง และกระจายการท่องเที่ยวออกสู่เมืองรองมากขึ้น 24 
รวมถึงมีการก่อสร้างเครือข่ายถนนเชื่อมโยงจุดผ่านแดนของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในภูมิภาค 25 
โดยในปี 2563 มีการด้าเนินงานที่ส้าคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทาง26 
รถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ของส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 27 
โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนของกรมท่าอากาศยาน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ28 

050602 
ปี 62 สีส้ม 
ปี 63 สีส้ม 

ที่มา: IMD

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2562 อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเล
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ซึ่งเป็นการคงอยู่ในอันดับเดิมนับตั้งแต่ปี 2560 และโครงสร้างพื้นฐานทาง
อากาศ อยู่ในอันดับท่ี 17 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
(TTCI) มีการดำาเนินการทุก ๆ 2 ปี โดยในปี 2563 ไม่มีการจัดเก็บ ทำาให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุ 

การท่องเที่ยว 05

271

050602



เป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการสำารวจและจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD ซ่ึงมีการจัด
อันดับตัวช้ีวัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของ 63 ประเทศทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ใน
อันดับที่ 44 (เพ่ิมขึ้น 1 อันดับจากปี 2562) ขณะที่มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพการขนส่งทางอากาศ (Quality of Air 
Transportation) เป็นปัจจัยที่มีการปรับอันดับเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดจำานวน 4 อันดับ (อันดับที่ 31) ขณะท่ีความหนา
แน่นของโครงข่ายทางราง (Railroad Density) ปรับลดลง 1 อันดับ (อันดับที่ 42) อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณา
เทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเลโดย TTCI ที่กำาหนดไว้ที่
อันดับ 50 ในปี 2565 ที่ต้องการการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในระดับสูงน้ัน ยังคงมีความเสี่ยงสูงท่ีจะบรรลุเป้า
หมายที่กำาหนดไว้ได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวในช่วงที่ผ ่านมามีการ
ดำาเนินการร ่วมกันจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อ
อำานวยความสะดวก สร้างความเช่ือมโยง และกระจาย
การท่องเที่ยวออกสู ่เมืองรองมากขึ้น รวมถึงมีการ
ก ่อสร ้างเครือข ่ายถนนเชื่อมโยงจุดผ ่านแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค โดยในปี 2563 มีการดำาเนินงานที่สำาคัญท่ี
สนับสนุนการบรร ลุ เป ้ าหมาย อาทิ  การ จัดทำ า 
แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่
ของสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
ของกรมท่าอากาศยาน และโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติเพ่ือนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาช ่ วย ในการบริหารจั ดการการท ่อง เที่ ย ว ให ้ 
เกิดประสิทธิภาพของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยในปัจจุบันยังคง
เป็นประเด็นท้าทายสำาคัญท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะมี
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมค่อนข้างดี รวมทั้งการมีสนามบินและโครงข่ายทางถนนเช่ือมโยงการเดินทาง
ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวสำาคัญ แต่การพัฒนาโครงข่ายและการสนับสนุนการ 
ท่องเที่ยวผ่านระบบรางและการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเข้ากับแหล่งท่องเท่ียวแบบไร้รอยต่อ ยังเป็น 
จุดอ่อนและความท้าทายสำาคัญท่ีกระทบต่อตัวช้ีวัดในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในระยะต่อไปภายใต้สถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำาเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และข้อจำากัดการท่องเท่ียวในอนาคตมากข้ึน เช่น การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำานวยความสะดวก 
เพื่อการใช้ประโยชน์ของทุกคน (Universal Design) เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวถือเป็นความท้าทายสำาคัญ 
ที่จะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมสอดคล้องกับศักยภาพและรูปแบบการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ 
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังต้องพึ่งพาการดำาเนินงานจากภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งยังไม่กระจายไปสู ่
ภาคประชาชนหรือผู้ประกอบการในพ้ืนที่
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การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
อยู่ในอันดับที่ 110  

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 050603

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การที่นักท่องเที่ยวมีแนวคิดและพฤติกรรม 
ท่ีให้ความสำาคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน  
ซึ่งเป็นกระแสการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ด้วยจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเน่ืองของประเทศไทย ศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว และประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นประเด็นท้าทาย ที่ส ่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนปัจจัยด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคีเครือข่าย และความตระหนักรู ้และเข้าใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ของนักท่องเที่ยว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม (Environmental Performance 
Index: EPI) จัดทำาโดย Yale Center for Environmental Lay and Policy ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะ 
สิ่งแวดล้อมผ่านดัชนีย่อยครอบคลุมประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพระบบนิเวศ โดยในปี 2563 
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 ดีขึ้นจากอันดับที่ 121 ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และระบบนิเวศที่ดีขึ้น (การจัดอันดับในปี 2563 มีการจัดเก็บดัชนีย่อยเพ่ิมขึ้นจาก 10 เป็น 11 ตัว) ซ่ึงส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลจากการลดลงของจำานวนนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
ในช่วงเดอืนมกราคม - กนัยายน 2563 ซึง่มจีำานวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตลิดลงถงึร้อยละ 77.29 และนกัท่องเทีย่วไทย 
ลดลงร้อยละ 54.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นโอกาสที่ทำาให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ฟื้นตัว
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อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย WEF

ที่มา: TTCI

ในส่วนการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ด้านความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาต ิโดย WEF ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัในทกุ 2 ปี พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 130  
ลดลงจากปี 2560 ถึง 8 อันดับ ซึ่งห่างจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ อีกทั้ง ยังมีปัจจัย 
ที่ส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัดท่ีควบคุมยาก เช่น ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ซ่ึงถือเป็นความท้าทายในการบรรลุ
ค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความสำาคัญกับการท่องเท่ียวท่ีใส่ใจต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมโดยส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริมและช่วยกันลดปัญหา 
ที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการนำาเสนอโครงการท่องเที่ยวอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้ “แนวคิด 7 Greens” ซ่ึงเป็นการเสนอทางเลือกทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวภายใต้องค์ประกอบ
ของแนวคิดอนุรักษ์การเดินทางที่ เน ้นการประหยัดพลังงาน แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสีเขียวที่มีเอกลักษณ์ การจัดการธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และจิตอาสาในการดูแล 
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของการดำาเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิท-19 ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อย่างรับผิดชอบ “ยิ่งเที่ยว ยิ่งรักษ์” (Responsible Tourism) เป็นหนึ่งในแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New  
Normal) มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน มีการจัดการ
ที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้องกันและกำาจัดมลพิษ และควบคุม 
การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต โดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
ทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน และนักท่องเที่ยว โดยภายใต้แนวคิดดังกล่าว ได้มีการดำาเนินงานที่สำาคัญคือ โครงการ 
The One for Nature ท่ีมุ ่งเน้นให้ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต่อแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติ โดยมีการดำาเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีนำาร่อง 3 พ้ืนท่ี คือ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต  
และสุราษฎร์ธานี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอยู่4 
ในอันดับที่ 110   5 

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การที่นักท่องเที่ยวมีแนวคิดและพฤติกรรมที่ให้6 
ความส าคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน ซึ่งเป็นกระแสการ7 
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย 8 
ศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเท่ียว และประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นประเด็น 9 
ท้าทาย ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการ10 
ขับเคลื่อนปัจจัยด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย และความตระหนักรู้และเข้าใจใน11 
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยว 12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: 13 
EPI) จัดท าโดย Yale Center for Environmental Lay and Policy ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะสิ่งแวดล้อมผ่านดัชนี14 
ย่อยครอบคลุมประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพระบบนิเวศ โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 78 ดีขึ้นจาก15 
อันดับที่ 121 ในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดีขึ้น (การจัดอันดับในปี 2563 16 
มีการจัดเก็บดัชนีย่อยเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 11 ตัว) ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวจาก17 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยว18 
ต่างชาติลดลงถึงร้อยละ 77.29 และนักท่องเที่ยวไทยลดลงร้อยละ 54.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นโอกาส19 
ที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ฟื้นตัว 20 

ในส่วนการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน21 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม22 
และทรัพยากรธรรมชาติ โดย WEF ซึ่งเป็นการจัด23 
อันดับในทุก 2 ปี พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ใน24 
อันดับที่ 130 ลดลงจากปี 2560 ถึง 8 อันดับ ซึ่งห่าง25 
จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอันดับท่ี 110 ถึง 20 อันดับ 26 
อีกทั้ง ยังมีปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัดที่27 
ควบคุมยาก เช่น ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ซึ่งถือ28 
เป็นความท้าทายในการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  29 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับ30 
การท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชน31 
ท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริมและช่วยกันลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการน าเสนอ32 
โครงการท่องเที่ยวอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมภายใต้ “แนวคิด 7 Greens” ซึ่งเป็นการเสนอทางเลือกทางการท่องเที่ยวให้แก่33 
นักท่องเที่ยวภายใต้องค์ประกอบของ แนวคิดอนุรักษ์ การเดินทางที่ เน้นการประหยัดพลังงาน แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว 34 
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสีเขียวที่มีเอกลักษณ์ การจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาใน35 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)  
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย WEF 
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62 สสีม้ 

63 สสีม้ 

ที่มา : TTCI 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวกลับสู่ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่ภายหลัง
จากสถานการณ์คลี่คลาย การกลับเข้ามาของนักท่องเท่ียวจำานวนมากอาจกระทบต่อการบริหารจัดการศักยภาพ
ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวหลัก การจัดทำามาตรฐานและความปลอดภัย 
ในแหล่งท่องเที่ยว และประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ท่องที่ยวต้องเตรียมความพร้อมรองรับกับบริบทธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านพฤติกรรม และวิถีปฏิบัติใหม่ 
ที่ เกิดจากการปรับตัวของนักท ่อง เ ท่ียวจากสถานการณ ์ โควิด -19 โดยเฉพาะมาตรการสุขอนามัย 
และความปลอดภัยที่จะสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักท่องเที่ยว
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธิภาพ ในช่วงเวลาทีน่กัท่องเทีย่วยงัชะลอการเดินทางระหว่างประเทศ ควรให้ความสำาคญั
กับยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว โดยการพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน 
ในแหล่งท่องเท่ียว การจัดระเบียบและมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เป็นระบบและมีความปลอดภัย 
นอกจากนี้ ต้องให้ความสำาคัญกับการขับเคลื่อนโครงการ “ยิ่งเที่ยว ยิ่งรักษ์” (Responsible Tourism)  
อย่างต่อเนื่อง การขยายพื้นท่ีกิจกรรมโครงการ The One for Nature เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ ่มนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคมในด้านสุขอนามัย รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม และมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการ 
หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และการใช้ภาชนะส่วนตัว ซึ่งจะช่วยลดขยะและการแพร่เชื้อไปพร้อมกัน
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“พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน พร้อมระบบการจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพ้ืนที่”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 06

พ้ืนที่
และเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ

06



 

(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัสงูขึน้ เกดิศนูย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาค 
ของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจาก
มลูค่าการลงทนุในพืน้ทีเ่ป้าหมาย เพิม่ขึน้เฉล่ีย 
ร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565)  
หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ต่อปี1 โดย
พิจารณาเทียบเคียงจากตัวช้ีวัดทดแทนใน
ระยะแรก คือ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุน 
จดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นท่ีเป ้าหมาย  
พบว่า มกีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทนุจดทะเบียน 
นิติบุคคลระหว่างช ่วงเดือนมกราคมถึ ง 

060001
ปี 2562

ปี 2563

ที่มา: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2563)

การเปลีย่นแปลงมลูค่าทุนจดทะเบยีนนิตบิคุคล 2562 - 2563 (ม.ค. - ต.ค.)
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 2562 - 2563 
(ม.ค. - ต.ค.) 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเมืองน่า2 

อยู่ในทุกภาคของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและที่อยู่3 

อาศัย เพ่ือกระจายความเจริญในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ 4 

โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึนเกิดศูนย์กลาง5 

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ6 

สังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท ม่ันคง เกษตร7 

ยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  8 

และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุ9 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้าง10 

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการ11 

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 12 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  13 

(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง14 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย 15 
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 16 
ร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) หรือเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 ต่อปี1 โดยพิจารณาเทียบเคียงจากตัวชี้วัด17 
ทดแทนในระยะแรก คือ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพ้ืนที่ เป้าหมาย พบว่า 18 
มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของปี 2563 ซึ่งเพ่ิมขึ้น19 
จากปี 2562 ในทุกจังหวัดที่เป็น20 
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีจังหวัดหรือ21 
พ้ืนที่ปกครองพิเศษจ านวน 4 22 
แห่ง ที่มี อัตราการเติบโตของ23 
มูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ 24 
( ร้ อ ย ล ะ  5 . 8  ต่ อปี )  ไ ด้ แ ก่ 25 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.76 26 
ขอนแก่น ร้อยละ 8.11 สงขลา 27 
ร้อยละ 6.84 และ ภูเก็ต ร้อยละ 28 
5.96 ส่วนจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย29 
ที่ มี อั ตราการ เติ บ โตต่ า กว่ า30 
ค่าเฉลี่ยต่อปีที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 31 
เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา นครปฐม 32 
สมุทรสาคร นนทบุ รี  ชลบุ รี 33 
ระยอง สมุทรปราการ และปทุมธานี 34 
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 2562 - 2563 
(ม.ค. - ต.ค.) 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเมืองน่า2 

อยู่ในทุกภาคของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและที่อยู่3 

อาศัย เพ่ือกระจายความเจริญในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ 4 

โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึนเกิดศูนย์กลาง5 

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ6 

สังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท ม่ันคง เกษตร7 

ยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  8 

และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุ9 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้าง10 

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการ11 

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 12 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  13 

(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง14 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย 15 
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 16 
ร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) หรือเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 ต่อปี1 โดยพิจารณาเทียบเคียงจากตัวชี้วัด17 
ทดแทนในระยะแรก คือ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพ้ืนที่ เป้าหมาย พบว่า 18 
มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของปี 2563 ซึ่งเพ่ิมขึ้น19 
จากปี 2562 ในทุกจังหวัดที่เป็น20 
พ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีจังหวัดหรือ21 
พ้ืนที่ปกครองพิเศษจ านวน 4 22 
แห่ง ที่มี อัตราการเติบโตของ23 
มูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ 24 
( ร้ อ ย ล ะ  5 . 8  ต่ อปี )  ไ ด้ แ ก่ 25 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.76 26 
ขอนแก่น ร้อยละ 8.11 สงขลา 27 
ร้อยละ 6.84 และ ภูเก็ต ร้อยละ 28 
5.96 ส่วนจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมาย29 
ที่ มี อั ตราการ เติ บ โตต่ า กว่ า30 
ค่าเฉลี่ยต่อปีที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 31 
เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา นครปฐม 32 
สมุทรสาคร นนทบุ รี  ชลบุ รี 33 
ระยอง สมุทรปราการ และปทุมธานี 34 
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เดือนตุลาคมของปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในทุกจังหวัดที่ เป ็นพื้นที่ เป ้าหมาย โดยมีจังหวัดหรือ 
พ้ืนที่ปกครองพิเศษจ�านวน 4 แห่ง ท่ีมีอัตราการเติบโตของมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ก�าหนดไว้ (ร้อยละ 5.8 ต่อปี)  
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.76 ขอนแก่น ร้อยละ 8.11 สงขลา ร้อยละ 6.84 และ ภูเก็ต ร้อยละ 5.96  
ส่วนจังหวัดพืน้ทีเ่ป้าหมายทีม่อีตัราการเตบิโตต�า่กว่าค่าเฉลีย่ต่อปีทีก่�าหนดไว้ ได้แก่ เชยีงใหม่ ฉะเชงิเทรา นครปฐม 
สมทุรสาคร นนทบรุ ีชลบรุ ีระยอง สมทุรปราการ และปทุมธานี
1ปัจจุบัน สศช. อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อก�าหนดขอบเขตและความครอบคลุมที่ชัดเจนของ “มูลค่าการลงทุน” ในเมือง

 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (06) พืน้ทีแ่ละเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะ มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันา
เมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและ 
ที่อยู่อาศัย เพื่อกระจายความเจริญในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
โดยม ี3 เป้าหมายระดบัประเดน็ ได้แก่  (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลาง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม (2) ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง 
เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และ 
(3) ช่องว่างความเหลื่อมล�า้ระหว่างพื้นที่ลดลง ท้ังนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล 
และพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

พ้ืนที่
และเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ
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(2) ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด�าเนินงานโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยในระยะแรกครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน และอุตรดิตถ์ ความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบัน ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และส่วนกลาง  
เพื่อน�าความคิดเห็นไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศพร้อมกับจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบข้อมูลดังกล่าวได้ต่อไป
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(3) ช่องว่างความเหล่ือมล�้าระหว่างพ้ืนที่ลดลง ความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัด 
ต่อประชากร (GPP per capita) ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 ท่ีรวยท่ีสุดต่อผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรของจังหวัด
ร้อยละ 20 ที่จนที่สุด พบว่าปี 2561 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด จ�านวน 15 จังหวัด 
(ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
สระบุรี พังงา นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และจันทบุรี) ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด 
จ�านวน 15 จังหวัด (ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยโสธร หนองบัวล�าภู นราธิวาส มุกดาหาร สกลนคร อ�านาจเจริญ บุรีรัมย์ 
บึงกาฬ ชัยภูมิ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี พัทลุง ศรีสะเกษ) คิดเป็น 6.47 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีสัดส่วน 
6.65 เท่า แต่ยังมากกว่าปี 2559 ที่สัดส่วน 6.40 เท่า แสดงให้เห็นถึงช่องว่างความเหล่ือมล�้าท่ีค่อนข้างคงที่  
ทั้งนี้ หากพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่รวยที่สุด 15 จังหวัดนี้ ยังคงเป็นจังหวัดเดิมถึง 14 จังหวัด (กระบี่ถูก
แทนที่ด้วยราชบุรี) ในขณะที่จังหวัดที่จนที่สุด 15 จังหวัด ยังเป็นจังหวัดเดิมเพียง 12 จังหวัด โดยมี 3 จังหวัดใหม่ 
ได้แก่ มุกดาหาร บึงกาฬ และพัทลุง ส่วนมหาสารคาม แพร่ และกาฬสินธุ์มี GPP per capita เพิ่มมากขึ้น
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ส าหรับเป้าหมายที่ (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบ1 
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิง2 
นิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี ส านักงานนโยบายและแผน3 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด าเนินงานโครงการจั ดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการจัดการ4 
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยในระยะแรกครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 5 
แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบัน ร่างรายงาน6 
ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่และ7 
ส่วนกลาง เพ่ือน าความคิดเห็นไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงได้จัดท าระบบ8 
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศพร้อมกับจัดฝึกอบรมถ่ายทอด9 
เทคโนโลยีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบข้อมูลดังกล่าวได้ต่อไป 10 

 11 

และส าหรับเป้าหมายที่  (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง  12 

ความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร  13 

(GPP per capita) ของจังหวัดที่ร้อยละ 20 ที่รวยที่สุดต่อผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากรของจังหวัดร้อยละ 20 ที่14 

จนที่สุด พบว่าปี 2561 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด จ านวน 15 จังหวัด  15 

(ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ 16 

สระบุรี พังงา นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และจันทบุรี) ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด 17 

จ านวน 15 จังหวัด (ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยโสธร หนองบัวล าภู นราธิวาส มุกดาหาร สกลนคร อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ 18 

บึงกาฬ ชัยภูมิ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี พัทลุง ศรีสะเกษ) คิดเป็น 6.47 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มี 19 

สัดส่วน 6.65 เท่า แต่ยังมากกว่าปี 2559 ที่สัดส่วน 6.40 เท่า แสดงให้เห็นถึงช่องว่างความเหลื่อมล้ าที่ค่อนข้างคงที่  20 

ทั้งนี้ หากพิจารณารายจังหวัด 21 

พบว่า จังหวัดที่รวยที่สุด 15 22 

จังหวัดนี้ ยังคงเป็นจังหวัดเดิม23 

ถึง 14 จังหวัด (กระบี่ถูกแทนที่24 

ด้วยราชบุรี) ในขณะที่จังหวัดที่25 

จนที่สุด 15 จังหวัด ยังเป็น26 

จังหวัดเดิมเพียง 12 จังหวัด 27 

โดยมี  3 จั งหวัดใหม่  ได้แก่ 28 

มุกดาหาร บึงกาฬ และพัทลุง 29 

ส่วนมหาสารคาม แพร่ และ30 

กาฬสินธุ์มี GPP per capita 31 

เพ่ิมมากขึ้น 32 

 33 

 34 

060002 
ปี 62 ส้ม 

060002 
ปี 63 เหลือง 

060003 
ปี 62 แดง 

060003 
ปี 63 แดง 

ทีม่า: ข้อมลูผลิตภณัฑ์ภาคและจงัหวัด แบบปริมาณลกูโซ่ ฉบบั พ.ศ. 2561 (สศช.) - Created with Datawrapper

สดัส่วน GPP Per Capita ของจังัหวดัร้อยละ 20 ทีร่วยทีสุ่ด ต่อจงัหวดัร้อยละ 20 ทีจ่นทีส่ดุ

 ดังนั้น จากข้อมูลสถานการณ์เป้าหมายระดับประเด็นทั้ง 3 เป้าหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 
แต่ละเป้าหมายมีความท้าทายเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเพิ่มมากขึ้น

 ประเด็นท้าทายท่ีต้องด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท คือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ในเมืองส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระบบประปาและไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ  
อาทิ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบดิจิทัล สาธารณสุข และการศึกษา เป็นต้น การลงทุนพัฒนาและจัดหาสถานที่
ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
ใช้งาน และการปรับภูมิทัศน์หรือการพัฒนาพื้นที่ตัวอย่าง รวมถึงโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงนิเวศและก�าหนดให้มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

060101
เมอืงในพืน้ท่ีเป้าหมายทีไ่ด้รบัการพฒันาเพือ่กระจายความเจรญิและลดความเหลือ่มล�า้

ในทุกมิติ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล, ขอนแก่น, เชียงใหม่, เมืองในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก, สงขลา, และภูเก็ต) ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ

2562 2563

ในปี 2563 มีพ้ืนที่เป้าหมายซ่ึงยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการประกาศเขตเมืองอัจฉริยะ 

เพ่ิมเตมิ รวมเป็น 40 เขตส่งเสรมิเมอืงอจัฉรยิะ ใน 27 จงัหวดัท่ัวประเทศ ซึง่ครอบคลมุ

เมอืงศนูย์กลางทัง้ 6 พ้ืนท่ี ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด และปัจจบัุนประเทศไทยมเีมอืงอจัฉริยะ

น�าร่องของ ASEAN Smart City Network จ�านวน 3 เมอืง ได้แก่ กรงุเทพมหานคร ชลบุร ี

และภเูกต็ ซึง่มสีถานะ การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

060201

เมืองมีระบบจัดการ ส่ิงแวดล ้อมและมลพิษท่ี มีประสิท ธิภาพ ครอบคลุม 

และได้มาตรฐาน ก�าหนดค ่าเป ้าหมายท่ีต ้องบรรลุ ในป ี  พ.ศ. 2565 จ�านวน 

เมืองคุณภาพ ทั้ง 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต)  

ส่ิงแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์ 

2562 2563

ในปี 2563 พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลที่เก่ียวเนื่องในปี 2562 ได้แก่ (1) จ�านวน

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่ผ่านเกณฑ์ลดลง (2) ปริมาณขยะในเขตเทศบาลพ้ืนที่เป้าหมาย  

ซึ่งมีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนและสัดส่วนการน�าขยะไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธีเพิ่มสูงข้ึน 

(3) สัดส่วนการบ�าบัดน�้าเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย มีปริมาณน�้าเสียท่ีสามารถบ�าบัดได้สูง

กว่าปริมาณน�้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (4) ร้อยละของจ�านวนวันท่ีพบสารมลพิษในอากาศ 

เกินค่ามาตรฐาน พบว่า มลพิษทางอากาศในพื้นท่ีเมืองเป้าหมายมีระดับสูงข้ึน  

ซึ่งมีสถานะ การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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060202

ความยั่งยืนทางภูมินิ เวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม ก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 พื้นท่ีท่ีมีการด�าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื ้นฟู  

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 

และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อย่างน้อยใน  

3 จังหวัด ของ 1 ภาค

2562 2563

ในปี 2563 จัดท�าแผนผังภูมินิเวศระดับภาคในพื้นท่ีภาคเหนือ 9 จังหวัด และปัจจุบัน

โครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศได้ปรับปรุง 

ร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีสถานะ การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ  

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

2562 2563รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563
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พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล, ขอนแก่น, 
เชียงใหม่, เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, สงขลา, และภูเก็ต) 
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ1 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060101

40 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ใน 27 จังหวัดประชากรไทยมีแนวโน้มอาศัยในพื้นที่เมืองมากข้ึน  
โดยในปี 2563 ประชากรไทย ร้อยละ 57.2 อาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีเมือง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 74.3  
ในป ี  2583  (สถา บัน วิจั ยประชากรและสั งคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) ท�าให้เกิดความจ�าเป็น 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดการส่ิงแวดล้อม
ของเมืองให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง รวมถึงเป็นเมืองน่าอยู่
ส�าหรับคนทุกกลุ ่มในสังคม อย่างไรก็ดี การพัฒนา 
เมืองน่าอยู่มีปัจจัยส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง ประกอบด้วย  
(1) ความต้องการของเมือง (2) โครงสร้างพื้นฐาน 
ของเมือง (3) ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง (4) การเงิน 
ที่ยั่งยืนของเมือง (5) การบริหารจัดการเมือง และ  
(6) ระบบนิ เวศท่ีเอื้อต ่อการสร ้างเมืองอัจฉริยะ  

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  1 
แผนแม่บทย่อย พื้นท่ีและเมืองอัจฉริยะ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060101 เมืองในพื้นที่เป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ3 
และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 4 
ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล, 5 
ขอนแก่น, เชียงใหม่, เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, สงขลา, และภูเก็ต) ได้รับการพัฒนาให้เป็น6 
เมืองอัจฉริยะในทุกมิติ1 7 
ประชากรไทยมีแนวโน้มอาศัยในพื้นท่ีเมืองมากข้ึน โดยในปี 2563 ประชากรไทยร้อยละ 57.2 อาศัยอยู่ 8 
ในพื้นท่ีเมือง และคาดว่าจะเพิ่ม ข้ึนเป็นร้อยละ 74.3 ในปี 2583 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 9 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) ท าให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดการสิ่งแวดล้อมของ10 
เมืองให้สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน11 
และศักยภาพของเมือง รวมถึงเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม อย่างไรก็ดี การพัฒนาเมืองน่าอยู่มี12 
ปัจจัยส าคัญท่ีต้องค านึงถึง ประกอบด้วย (1) ความ13 
ต้องการของเมือง (2) โครงสร้างพื้นฐานของเมือง  14 
(3) ฐานข้อมูลการพัฒนาเมือง (4) การเงินท่ีย่ังยืน15 
ของเมือง (5) การบริหารจัดการเมือง และ (6) ระบบ16 
นิ เวศท่ี เอื้ อต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ ซึ่ งการ17 
ด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ18 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค19 
ประชาสังคม การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการ20 
บริหารจัดการท้องท่ี การสร้างกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด21 
รายได้ของประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย รวมถึงการ22 
จัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีระดับเมืองเพื่อการติดตามและ23 
ประเมินผล 24 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 25 
ในปี 2563 มีพื้นท่ีเป้าหมายซึ่งย่ืนข้อเสนอเพื่อขอรับ26 
การประกาศเขตเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติม ได้แก่ กรุงเทพ27 
และปริมณฑล (โครงการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ 28 
และโครงการเมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4) ชลบุรี 29 
(โครงการแสนสุขสมาร์ทซิตี้) ระยอง (โครงการเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง โครงการเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 30 
และโครงการออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง) รวมเป็น 40 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ใน 27 จังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่ง31 
ครอบคลุมเมืองศูนย์กลางท้ัง 6 พื้นท่ี ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ นอกจากน้ี กรุงเทพฯ ชลบุรี และภูเก็ต ยัง32 
ได้รับคัดเลือกใหเ้ป็น 3 ใน 26 เมืองอัจฉริยะน าร่องของ ASEAN Smart City Network 33 

                                                  
1 เมืองอัจฉริยะเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลด

ค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย เนน้การออกแบบท่ีดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมอืงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อย่างยั่งยืน (ส านักงานเมอืงอัจฉริยะประเทศไทย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 

40 เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ใน 27 จังหวัด 

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

060101 
ส้ม 

 

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

1เมืองอัจฉริยะเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง  
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย เน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน (ส�านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)
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ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าวจ�าเป็นต้องอาศยัการบรูณาการความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม  
การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการท้องที่ การสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย รวมถึงการจัดท�าข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับเมืองเพื่อการติดตามและประเมินผล
 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 มีพ้ืนที่
เป ้าหมายซึ่ งยื่นข ้อเสนอเพื่อขอรับการประกาศ 
เขตเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติม ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล 
(โครงการพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ และโครงการ
เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4) ชลบุรี (โครงการแสนสุข
สมาร์ทซิตี้) ระยอง (โครงการเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง 
โครงการเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ และโครงการ 
ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง) รวมเป็น 40 เขตส่งเสริม
เมืองอัจฉริยะ ใน 27 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุม
เมืองศูนย์กลางทั้ง 6 พื้นที่ ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
นอกจากนี้  กรุงเทพฯ ชลบุรี และภูเก็ต ยังได ้ รับ 
คัดเลือกให้เป็น 3 ใน 26 เมืองอัจฉริยะน�าร่องของ 
ASEAN Smart City Network

การด�าเนินการที่ผ่านมา นอกจากทางพื้นที่จะเร่งรัด
การพัฒนาสู ่การเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว หน่วยงาน 
ภาครัฐยังได ้ มีการสนับสนุนและส ่งเสริมการเป ็น 
เมืองอัจฉริยะของพื้นที่เป้าหมาย ใน 3 ด้านส�าคัญ 
ประกอบด้วย (1) ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ได้แก่ โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองใหม ่ตามผังเมือง และ
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง (2) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและอาคารสิ่งปลูกสร ้าง ได ้แก ่ โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ้า โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อ
ขยายศูนย ์ราชการ และ (3) ด ้านการขับเคลื่อน
โครงการเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้แก่ โครงการ
พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ และโครงการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะน่าอยู่ (เมืองเดิม)
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
อย ่างไรก็ดี  การลงทุนโครงสร ้างพื้นฐานในเมือง 
เป้าหมาย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการลงทุนในระบบประปา
และไฟฟ้า ในขณะที่แผนแม่บทย่อยฯ มีเป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาสู ่การเป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ ท�าให้ 
เป้าหมายยังเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายในระดับสูง 
จึงควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ส�าหรับเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เช่น ระบบคมนาคมขนส่ง  
ระบบดิจิทัล สาธารณสุข และการศึกษา เป็นต้น 
นอกจากนี้ ปัจจุบันข้อมูลเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
จังหวัด ซ่ึงครอบคลุมทั้งพื้นที่เมืองและส่วนท่ีมิใช่เมือง 
อาทิ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตร ท�าให้ขาดข้อมูล
ระดับเมือง ซึ่งอาจจะส่งผลให้การพัฒนาเมืองขาดความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของพื้นที ่
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติอยู ่ระหว่างด�าเนินการริเริ่มการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในระดับเมือง 
และระดับพื้นที่ย่อย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับการวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในเบ้ืองต้นอาจจะก�าหนดให้มีกฎระเบียบ 
ท่ีก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
ย่านเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถรองรับความต้องการใช้งานในพื้นที่ในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การน�าสายไฟฟ้าลงดินท่ีบูรณาการเครือข่ายร่วมกับวางระบบดิจิทัล สาธารณูปการ 
และระบบระบายน�้า ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ คมนาคม 
พลังงาน คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายในการกระจาย 
ความเจริญและลดความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นท่ีได้

การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืน
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การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืน

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ  
ครอบคลุม และได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ�านวนเมืองคุณภาพ ทั้ง 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น  
สงขลา และภูเก็ต) สิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์

แผนแม่บทย่อยปี 2563ปี 2562

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060201

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง ส่งผลให้มีปริมาณขยะ น�้าเสีย และมลพิษในเมือง 
เพิ่มขึ้น การพัฒนาเมืองที่มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีเพียงพอ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญและจ�าเป็นของเมือง  
ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว มีปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ ประกอบด้วย (1) การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง (3) ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของเมือง และ  
(4) ระบบนิเวศที่เอื้อต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง ทั้งนี้ การด�าเนินงานที่ผ่านมายังไม่
ครอบคลุมปัจจัยส�าคัญดังกล่าว เนื่องจากยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการของเสียและมลพิษ 
ในพื้นท่ีเมือง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จ�ำนวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
ปี 2563 มีเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศท้ังส้ินจ�านวน 46 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น
เทศบาลนคร 5 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง และเทศบาลต�าบล 38 แห่ง และมีเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์เทศบาลด้าน
สิง่แวดล้อมยัง่ยนืระดบัประเทศ 8 แห่ง แบ่งออกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมอืง 1 แห่ง และเทศบาลต�าบล 6 แห่ง1

1กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ปริมำณขยะในเขตเทศบำลพื้นที่ เป ้ำหมำย โดยรวม 
มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย มีเพียงสงขลา
ที่มีขยะลดลง แต่สัดส่วนการน�าขยะไปใช้ประโยชน์และ
ก�าจัดอย่างถูกวิธีก็สูงขึ้นเช่นกัน

กรงุเทพมหานคร ปี 2562 มขียะมลูฝอยทัง้สิน้ 4.96 ล้านตนั  
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 จากปี 2561 โดยมีวิธีการจัดการขยะ
ภายนอกพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร) พบว่าในปี 2562 มีขยะ
มูลฝอยท้ังสิ้น 1.65 ล ้านตัน เพิ่มขึ้นจากป ี 2561  
ร้อยละ 4 แต่มีสัดส่วนขยะที่น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัด
ถูกวิธีเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 33 เชยีงใหม่ ปี 
2562 มีขยะในเขตเทศบาลทั้ งสิ้น 0.46 ล ้านตัน  
ไม ่ เป ล่ียนแปลงจากป ี  2561 แต ่มี สัดส ่วนขยะที่ 
น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธีลดลงจากร้อยละ 27 
เป็นร้อยละ 23 ขอนแก่น ปี 2562 มีขยะในเขตเทศบาล
ทั้ ง สิ้ น  0 . 3 8  ล ้ า น ตั น  เ พิ่ ม ขึ้ น จ า ก ป ี  2 5 6 1  
ร้อยละ 3 แต่มีสัดส่วนขยะที่น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัด
ถูกวิธีคงเดิมคือร้อยละ 36 ภูเก็ต ปี 2562 มีขยะในเขต
เทศบาลทั้งสิ้น 0.30 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 
2 แต่มีสัดส่วนขยะที่น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธ ี
คงเดิมคือร้อยละ 10 สงขลา ปี 2562 มีขยะในเขต
เทศบาลทั้งสิ้น 0.41 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3 
แต่มีสัดส่วนขยะที่น�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธ ี
คงเดิมคือร้อยละ 35 เมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี  ระยอง ฉะเชิงเทรา)  
ปี 2562 มีขยะในเขตเทศบาลท้ังส้ิน 0.74 ล้านตัน  
เพิ่มขึ้นจากป ี  2561 ร ้อยละ 9 แต ่มีสัดส ่วนขยะ 
ท่ีน� า ไปใช ้ประโยชน ์และก� า จัด ถูกวิ ธี เ พ่ิม ข้ึนจาก 
ร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 222

2ข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ ค�านวณสัดส่วนโดย สศช.

 เมอืงส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื 2563 
 เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลต�าบล
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สดัส่วนกำรบ�ำบดัน�ำ้เสียทัว่ประเทศ พบว่า ในปี 2561  
ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชนในประเทศไทยมี 
จ�านวน 105 แห่ง โดยมกีารเดนิระบบปกต ิจ�านวน 95 แห่ง  
ซึ่งสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้เพียง 2.6 ล้าน ลบ.ม./วัน  
หรอืคดิเป็นร้อยละ 27 ของน�า้เสยีจากชมุชนทัว่ประเทศ
จ�านวน 21 ล้านครวัเรอืน ปรมิาณ 9.7 ล้าน ลบ.ม./วนั 
(รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2562)

ควำมสำมำรถในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียในพ้ืนที่เป้ำหมำย  
ได้แก่ เชียงใหม่ บ�าบัดได้ 55,000 ลบ.ม./วนั ขอนแก่น 
บ�าบดัได้ 78,000 ลบ.ม./วนั อยูร่ะหว่างก่อสร้าง 2,500 
ลบ.ม./วนั กรงุเทพมหานคร บ�าบดัได้ 1 ล้าน ลบ.ม./วนั 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 0.52 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมณฑล 
บ�าบัดได้ 0.11 ล้าน ลบ.ม./วัน อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
6,000 ลบ.ม./วนั เมอืงในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
(ชลบรุ ีระยอง ฉะเชงิเทรา) บ�าบดัได้ 0.22 ล้าน ลบ.ม./วัน 
โดยมีระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีช�ารุดอยู่ระหว่างการแก้ไข  
1 แห่ง บ�าบัดได้ 41,000 ลบ.ม./วัน ภูเก็ต บ�าบัดได้ 
82,662 ลบ.ม./วัน และ สงขลา บ�าบัดได้ 0.17 ล้าน ลบ.ม./วนั 
(รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทย 2562)

ร้อยละของจ�ำนวนวันที่พบสำรมลพิษในอำกำศเกินค่ำ
มำตรฐำน ปี 2562 พบว่า พื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่ 
มี จ� า น วนวั น ท่ีพบสารมลพิ ษ ในอากาศสู ง ก ว ่ า 
ค ่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได ้แก ่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และขอนแก่น ที่มากกว่า
ร้อยละ 20 ต่อปี ขณะที่พื้นที่อื่น ๆ มีสัดส่วนวันที่
มลพิษสูงกว่าค่ามาตรฐาน ดังนี้ นนทบุรี สมุทรสาคร 
และสมุทรปราการ ร้อยละ 11 – 20 ปทุมธานี และ
สงขลา ร้อยละ 6 – 10 ส่วนภูเก็ตที่ไม่มีวันที่สารมลพิษ
หลักในอากาศเกินค่ามาตรฐาน สรุปในภำพรวม มลพิษ
ทำงอำกำศในพื้นท่ีเมืองเป้ำหมำยมีระดับสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2561

 น�าไปใช้หรือก�าจัดอย่างถูกวิธี

นนทบุรี

สมุทรสาคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

สงขลา

ภูเก็ต

เชียงใหม่

ขอนแก่น

  ก�าจัดไม่ถูกวิธี

     กรุงเทพและปริมณฑล

              ภาคเหนือ

              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

              EEC

              ภาคใต้

 ปริมาณขยะในเขตเทศบาล    
 2562 (ตัน)
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สถำนกำรณ์คุณภำพเสียง ป ี 2562  พื้นที่ เมืองเป ้าหมายส่วนใหญ่มีระดับเสียงอยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (ไม่เกนิ 70 เดซเิบลเอ) อกีท้ังแนวโน้มระดับเสยีงริมถนนลดลง อย่างไรกดี็ระดับเสยีงในพืน้ทีท่ั่วไป 
สูงขึ้น และมีทิศทางใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ พบว่าพื้นที่ริมถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่นในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล โดยเฉพาะบริเวณการเคหะดินแดง สี่แยกอ่อนนุช ถนนบ�ารุงเมือง สี่แยกพระราม 9 แนวเส้นทาง
รถไฟฟ้า ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้าง มีระดับเสียงเฉลี่ยสูงเกินค่ามาตรฐาน โดยแหล่ง
ก�าเนิดหลักของมลพิษทางเสียงมาจากจ�านวนยานพาหนะที่สัญจรอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน รวมทั้งโครงสร้าง
ของสิ่งก่อสร้างท่ีสะท้อนเสียง ท�าให้เสียงดังมากยิ่งขึ้น

ในภาพรวม พบว่าระบบจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป้าหมายยังมีไม่เพียงพอต่อมลพิษที่เพิ่มขึ้นตาม
ความเป็นเมือง (Urbanization) ที่เพ่ิมขึ้น โดยมลพิษทางอากาศยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐานในพื้นท่ีที่มี 
การก่อสร้างและมีการเผาทางการเกษตร และความสามารถในการบ�าบัดน�้าเสียและก�าจัดขยะของเมือง 
ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกิจกรรมในภาคการผลิต ในขณะที่มลพิษทางเสียงยังมีแนวโน้มคงท่ี
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานรัฐมีการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย ดังนี้  
(1) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อาทิ การวิเคราะห์พื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อก�าหนดนโยบายการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) การพัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) (2) การสร้างจิตส�านึกและความรู ้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นต้น และ (3) การส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ โครงการ 
ส่งเสริมการจัดการเมืองและชุมชนสู่เมืองน่าอยู่ (กรมอนามัย) และโครงการประสานความร่วมมือในการก�ากับ
ตดิตามการด�าเนินงานตามแผนจัดการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย (ส�านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และมลพิษท่ีมีคุณภาพส่วนใหญ่เป ็นการด�าเนินการในพื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในสถาบันการศึกษา  
หรอืร่วมด�าเนนิงานกับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน อีกทั้งยังด�าเนินการในบางพื้นที่  
อาทิ กรุงเทพมหานครและก�าแพงเพชร นอกจากนี้ประชาชนทั้งภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ 
ให้ความร่วมมือในการลดการใช้ การปล่อยของเสียในด้านต่างๆ อาทิ การเผาผลผลิตทางการเกษตร ท�าให้มีปัญหา
ต่อสิ่งแวดล้อมของเมือง ในขณะท่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินที่มีหน้าท่ีในการจัดการของเสียในพื้นที่ ยังขาด
ความพร้อมและมีข้อจ�ากัด ทั้งในการลงทุนพัฒนาและจัดหาสถานที่ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการ
จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ท�าให้ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายฯ
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภาครฐั โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินควรให้ความส�าคญักับประเด็นต่าง ๆ  
ได้แก่ (1) การเพ่ิมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียในพื้นที่เมืองที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้า (การวางแผน) 
กลางน�้า (การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน) และปลายน�้า (การจัดการของเสียและมลพิษ) และ (2) ค�านึงถึงมิติ 
ความครอบคลุมเชิงพื้นท่ี ท่ีครอบคลุมแหล่งก�าเนิดของวงจรของของเสียและมลพิษ โดยควรมีการจัดการ 
มลพิษทางอากาศ ณ แหล่งก�าเนิด และมีการพัฒนาระบบจัดการขยะและน�้าเสียท่ีเพียงพอต่อปริมาณท่ีเกิดข้ึน  
ซึ่งจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต
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การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท  
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศ 
อย่างยั่งยืน

แผนแม่บทย่อยปี 2562 ปี 2563

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

พื้นที่ที่มีการด�าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาต ิ

และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นท่ี อย่างน้อย ใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060202

ประเทศไทยยังคงมีปัญหาบุกรุกพ้ืนท่ีป่า เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และที่อยู ่อาศัยของชุมชน  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังความสูญเสียระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ส�าคัญ  
ดังนั้น การจัดท�าแผนผังภูมินิเวศ จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีประโยชน์ในการก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โดยค�านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานทุกมิติของพื้นที่อย่างรอบคอบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม (อาทิ อาชีพ ต้นทุนทางธรรมชาติ เงื่อนไขทางสังคม และการด�าเนินชีวิตของชุมชน)  
รวมถึงด้านวัฒนธรรม บนพื้นฐานของปัจจัยสู่ความส�าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ (1) การก�าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย  
(2) เคร่ืองมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย และ (3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาแนวคิดของแผนผังภูมินิ เวศถือเป ็นความท้าทายที่ส�าคัญ เพราะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ยังไม ่ม ี
การใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างความรับรู ้ และกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในระดับท้องถ่ินในการน�าแผนผังภูมินิเวศไปปรับใช้กับพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการจัดท�า
แผนผังภูมินิเวศ ปี 2563 ส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม (สผ. )  
ได ้ ด� า เนิ น โครงการจั ดท� าแผนผั งภู มิ นิ เ วศ เพื่ อ 
ก า ร จั ด ก า รสิ่ ง แ วดล ้ อ มชุ ม ชน เ ชิ ง นิ เ ว ศ  ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค ์ เพื่ อทดลองจัดท� าแผนผั งภูมินิ เวศ 
ระดับภาค ในพื้นท่ีภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน 
และอุตรดิตถ์ ปัจจุบันโครงการฯ ได้จัดท�าร่างรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดรับฟังความคิดเห็น
ของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อน�าความคิดเห็น 
ไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัท�าระบบฐานข้อมลูภูมสิารสนเทศ 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศ 
พร้อมกับจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา นอกจากโครงการจัดท�า
แผนผงัภมิูนเิวศเพือ่การจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนเชงินเิวศ  
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยังด�าเนินโครงการจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพ่ือความยั่งยืน
ตามภูมินิเวศ: การจัดท�าผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม
รายประเภทและการจัดท�าผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ
รายประเภทในพืน้ทีภ่าคเหนอื โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  
คือ ในปี 2564 ด�าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
และปี 2565 ด�าเนินการในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในภูมิภาค

แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร2 
จัดการตามผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 060202 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 พื้นที่ที่มีการด าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา5 
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน6 
ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อย่างน้อย ใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค  7 

ประเทศไทยยังคงมีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และที่อยู่อาศัยของชุมชน  8 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังความสูญเสียระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ส าคัญ 9 
ดังนั้น การจัดท าแผนผังภูมินิเวศ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์ในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย10 
ค านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานทุกมิติของพื้นที่อย่างรอบคอบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ11 
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม (อาทิ อาชีพ ต้นทุนทางธรรมชาติ เงื่อนไขทางสังคม และการด าเนินชีวิตของชุมชน) 12 
รวมถึงด้านวัฒนธรรม บนพื้นฐานของปัจจัยสู่ความส าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ (1) การก าหนดพื้นที่เป้าหมาย  13 
(2) เครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมาย และ (3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการ14 
สิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  15 

การพัฒนาแนวคิดของแผนผังภูมินิเวศถือเป็นความท้าทายที่ส าคัญ เพราะเป็นเครื่องมือใหม่ที่ยังไม่มีการใช้16 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างความรับรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 17 
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นในการน าแผนผังภูมินิเวศไปปรับใช้กับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 18 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย  19 

การด าเนินการจัดท าแผนผัง 20 
ภูมินิเวศ ปี 2563 ส านักงาน21 
นโยบายและแผนทรัพยากร 22 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 23 
(สผ.) ได้ด าเนินโครงการจัดท า24 
แผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการ25 
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ซึ่งมี26 
วัตถุประสงค์เพื่อทดลองจัดท า27 
แผนผังภูมินิเวศระดับภาค ใน28 
พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ 29 
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ปัจจุบันโครงการฯ ได้จัดท าร่าง30 
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่  เพื่อน าความ31 
คิดเห็นไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลภูมิ32 
สารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศ พร้อมกับจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด33 
เทคโนโลยีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  34 

การด าเนินการที่ผ่านมา นอกจากโครงการจัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ 35 
สผ. ยังด าเนินโครงการจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดท าผัง36 
พื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภทและการจัดท าผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพื้นที่37 

ปี 62 สสี้ม ป ี63 สีเหลือง 
060202 
สีเหลือง 

พื้นที่น�้า

พื้นที่เกษตรกรรม
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ในปี 2563 มีการด�าเนินโครงการหรือมาตรการด้าน 
แนวทางการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงพอ  
ทั้งในมิติความสอดคล้องตามแผนผังภูมินิเวศและ 
ความครอบคลุมเชิงพื้นที่  ส ่วนใหญ่เน ้นการปรับ 
ภูมิทัศน ์หรือการพัฒนาในพื้นที่ตัวอย ่าง รวมถึง
โครงการจัดท� าแผนผั ง ภูมิ นิ เวศเพื่ อการ จัดการ 
สิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศระดับจังหวัด ซ่ึงถ่ายทอด
การปฏิบัติต่อเนื่องจากแผนผังภูมินิเวศระดับภูมิภาค
ยังขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน ปัญหาดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
ซึง่ก�าหนดให้มีแผนผงัภมิูนเิวศระดบัภาค จ�านวน 1 ภาค 
ภายในปี 2565 รวมถึงเป ้าหมายของแผนย่อยฯ  
ที่ก�าหนดให้มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ
อย่างยั่งยืน และให้มีพื้นที่ส�าหรับการสงวน รักษา 
อนุรักษ์ฟื ้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ 
วิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนในพื้นท่ี อย่างน้อย 3 จังหวัดของ 1 ภาค 
ภายในปี 2565

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จะต้องเกิดจาก
การด� า เนินงานของหน ่วยงานที่ จั ดท� า โครงการ  
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายโดยตรง ดังนั้น หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
โดยวิเคราะห ์ผลผลิตและผลลัพธ ์ของโครงการฯ  
ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายในแผนแม่บทฯ ได้
อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ควรหาทางบูรณาการแผนผัง
ภู มินิ เวศกับขั้นตอนการวางแผนหรือก�าหนดผั ง 
การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
น�าแผนผังภูมินิเวศไปสู ่การปฏิบัติ ได้รับการยอมรับ
จากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อพื้นที่อย่างแท้จริง
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“โครงสร้างพ้ืนฐานที่พัฒนา ต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ
ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 07

โครงสรา้งพ้ืนฐาน
ระบบโลจสิติกส ์และดิจิทลั

07



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (07) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีถือเป็นรากฐานท่ีสำาคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน 
ดิจิทัล โดยมีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึนให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนในระดับครัวเรือน และทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีเป้าหมาย
ประเด็น คือ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศท่ีดีข้ึน  ท้ังน ้ี แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว
สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ได้ก�าหนดตัวชี้วัด คือ อันดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นอันดับที่ 45 ในปี 2565 ปัจจุบัน ปี 2563 มีผลเป็นอันดับที่ 44 
บรรลุกว่าอันดับที่กำาหนดไว้ตามเป้าหมายในปี 2565 ในขณะเดียวกันเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บท  

070001
ปี 2562

ปี 2563

 จากการดำาเนนิการทีผ่่านมาสามารถบรรลไุด้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ต้ังแต่ปี 2562 และมีผลการจัดอบัดบัทีด่ขีึ้น
จากปีก่อนหน้าในปี 2563 โดยมีอับดับเป็นอับดับที่ 44 จากการจัดอับดับจาก 63 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามการ
ดำาเนินการในระยะต่อไป ยังเป็นประเด็นท้าทายที่จะต้องรักษาอับดับความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนา
ต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ในส่วนภูมิภาค ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับ
สากล สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
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41
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48
49
50

2016 2017 2018 2019 2020

IMD World Competitiveness ranking 2020 
Infrastructure

Thailand

ยังคงที่ เป ็นความท ้าทายอย ่างรอบด ้าน ทั้ งด ้าน 
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ด้านพลังงาน และด้าน
ดิจิทัล ที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย ส่งผลต่อความสามารถการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม
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ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายดังนี้ 

แผนแมบ่ทฯ ประเดน็ (07) โครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

070101
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 12
2562 2563

โดยปี 2563 จากสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 13.4 ลดลงเล็กน้อย

จากร้อยละ 13.5 ในปี 2561 ซึ่งยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่า

ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

070102
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับหรือคะแนนดีขึ้น (Logist ics Performance  

Index : LPI) อยู่ใน 25 อันดับแรก หรือคะแนนไม่ต่ำากว่า 3.50 คะแนน 
2562 2563

โดยในปี 2563 ยังไม่มีรายงานเนื่องจาก LPI มีการประเมินผลทุก ๆ 2 ปี ในปี 2561 

LPI ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 มีค่าคะแนน 3.41 คะแนน อย่างไรก็ตาม เมื่อ

พิจารณาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอาจสามารถเทียบเคียงได้จาก

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 

2563 ของ International Institute for Management Development (IMD) อยู่

ที่อันดับที่ 44 ดีข้ึนจากปี 2562 อยู่ที่อันดับ 45 ทำาให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้น

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

070103
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 

สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด เพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 4
2562 2563

โดยปี 2563 จากสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมด

ภายในประเทศ ในปี 2562 อยู ่ที่ร ้อยละ 1.66 ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่มีสัดส่วน 

อยู่ที่ร้อยละ 1.67 แต่ยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ซึ่งยังคงมีสถานะการบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

070104
เพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

รวมถึงในเมืองหลักในภูมิภาค กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในเมืองหลักในภูมิภาค

2562 2563

โดยปี 2563 จากสดัส่วนการการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

ในปี 2561 อยูท่ีร้่อยละ 17.90  ลดลงจากร้อยละ 20 ในปี 2560 สำาหรบัสดัส่วนการเดนิทาง 

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงภมูภิาคนัน้ ปัจจุบันยงัไม่มกีารรวบรวมข้อมลูดงักล่าวอย่าง 

เป็นระบบ ส่งผลให้ยงัคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยูใ่นระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมายขัน้วกิฤต

070105 ผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนนลดลง กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน 2562 2563

โดยในปี 2563 มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ท่ี 26.98 คนต่อประชากร  

1 แสนคน ลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ 30.53 คน ซึ่งยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

070201
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน

ปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 60  

ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 
2562 2563

โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 56.35  

ซึ่งลดลงร้อยละ 1.11 จากปี 2562 ท่ีมีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 

ร้อยละ 57.46 ส่งผลให้มีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

070202
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

ในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และ 

เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลังงานขั้นสุดท้าย 
2562 2563

โดยในปี 2563 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย จากข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้ 
พลังงานขั้นสุดท้าย ประมาณร้อยละ 16.22 และมีสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากร้อยละ 16.49 ในปี 2562 ส่งผลให้มีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

070203
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

ในปี 2565 ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พันตัน

เทียบเท่าน้ำามันดิบ/พันล้านบาท
2562 2563

โดยในปี 2563 จากข้อมูลในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ

ประเทศ มีค่าความเข้มข้น 7.8 พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ/พันล้านบาท ปรับตัวดีขึ้น

จากปี 2562 มีการใช้พลังงาน 7.85 พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ/พันล้านบาท ซึ่งยังคงมี

สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

070204
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวน

แผนงาน และ/หรือโครงการที่กำาลังพัฒนา/โครงการนำาร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่

เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 8 โครงการ

2562 2563

โดยในปี 2563 มีการดำาเนินโครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วย

เทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด จำานวนรวม 19 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

ที่ดำาเนินการรวม 10 โครงการ ส่งผลให้มีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว้

บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

070301
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ท่ีจะต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราส่วนของครัวเรือนท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 70 2562 2563

โดยปี 2563 จากอัตราส่วนของครัวเรือนท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ต ในปี 2562 คิดเป็น

ร้อยละ 74.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 67.7 ส่งผลให้มีสถานะ

บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล07
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 ต ้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นการ
ประเมินต้นทุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านโลจิสติกส์
ของผู้ประกอบการประกอบด้วยต้นทุนการขนส่งสินค้า 
ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยการลดต้นทุนโลจิสติกส ์
ให้ได้ตามเป้าหมายขึ้นอยู่กับปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ 
ได้แก่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งน้ี การดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในช่วงท่ีผ่านมายังมี
ความท้าทายในประเด็นสำาคัญ คือ การนำาโครงสร้าง
พื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางที่เป็นโครงข่ายหลักมาใช้
ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
มาสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงานการลดข้อจำากัดของ
งบประมาณในการจัดทำาแผนงาน/โครงการภายใต้

การลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการ
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การพัฒนา 
สิ่งอำานวยความสะดวก และการพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070101

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
น้อยกว่าร้อยละ 12 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในปี 2561 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่า 2,190.2 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 13.5 ต่อ GDP ของปี 2560 ประกอบด้วย 
ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 6.7 ต่อ GDP ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังมีสัดส่วนร้อยละ 5.7 ต่อ 
GDP และต้นทุนการบริหารจัดการ โลจิสติกส์มีสัดส่วนร้อยละ 1.0 ต่อ GDP ทั้งนี้ ในปี 2562สัดส่วนต้นทุน

62 สีแดง 63 สีแดง 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 1 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ4 
น้อยกว่าร้อยละ 12  5 

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นการประเมินต้นทุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ  6 
ประกอบด้วยต้นทุนการขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์  7 
โดยการลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้ได้ตามเป้าหมายขึ้นอยู่กับปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการบริหาร8 
จัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์  9 
ทั้งนี้ การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในช่วงที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นส าคัญ คือ การน า10 
โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางที่เป็นโครงข่ายหลักมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง11 
มาสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงาน การลดข้อจ ากัดของงบประมาณในการจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้การลงทุนร่วม12 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ อาทิ การใช้เทคโนโลยี  13 
ในการบริหารจัดการ การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก และการพัฒนาบุคลากร 14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2561 ต้นทุนโลจิสติกส์ของ15 
ประเทศไทยมีมูลค่า 2,190.2 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 
13.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงเล็กน้อยจาก17 
ร้อยละ 13.5 ต่อ GDP ของปี 2560 ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่ง18 
สินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 6.7 ต่อ GDP ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า 19 
คงคลังมีสัดส่วนร้อยละ 5.7 ต่อ GDP และต้นทุนการบริหาร20 
จัดการโลจิสติกส์มีสัดส่วนร้อยละ 1.0 ต่อ GDP ทั้งนี้ ในปี 2562 21 
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์มีแนวโน้มคงที่อยู่ที่ร้อยละ 13.4 ต่อ GDP 22 
เมื่อพิจารณาแนวโน้มการลดลงของสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ 23 
ต่อ GDP ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ายังคงห่างจากค่าเป้าหมาย 24 
ที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก25 
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการ 26 
ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งต้องเร่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาปัจจัย27 
ที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตรกรรมและ28 
ภาคอุตสาหกรรม 29 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2562 – 2563 หน่วยงานภาครัฐได้ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาผ่านโครงการ30 
ปรับปรุงและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน31 
การขนส่งสินค้าทั้งระบบราง ถนน น้ า และอากาศ อาทิ การปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ32 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การก่อสร้างรถไฟทางคู่ การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง 33 
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งบริเวณท่าเรือกรุงเทพ การขุดลอกและ34 

070101 
สแีดง 

6.8 6.7 6.7 

5.7 5.7 5.7 

1.0 1.0 1.0 

13.5 13.4 13.4 

2560r 2561p 2562e
ต้นทุนการบริหารจัดการ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
ต้นทุนการขนส่งสินค้า สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP  

โลจิสติกส์มีแนวโน้มคงที่อยู่ท่ีร้อยละ 13.4 ต่อ GDP 
เม่ือพิจารณาแนวโน้มการลดลงของสัดส่วนต้นทุน 
โลจิสติกส์ต่อ GDP ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา พบว่ายังคง
ห่างจากค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ จึงจำาเป็นต้องเร่งรัด
การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนใน
การขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมท้ังต้องเร่ง
สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานท้ังภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ในปี 2562 – 2563 หน่วยงานภาครัฐได้ขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาผ่านโครงการปรับปรุงและก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทั้งระบบราง ถนน นำ้า และอากาศ อาทิ การ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู ้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือ
แหลมฉบัง การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 การ
พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั ่งบริ เวณท่าเรือกรุงเทพ  
การขุดลอกและบำารุงรักษาร่องนำ้าที่สำาคัญทาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาศูนย์บริหารการจราจรทางอากาศ รวมทั้งมี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ อาทิ การพัฒนา
ระบบ National Single Window และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านโลจิสติกส์ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
จากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลกระ
ทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำาให้
การนำาเข ้าส ่งออกสินค้าลดลงและผู ้ประกอบการ 
มีสินค้าคงคลังมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนและนิยมการซื้อสินค้าผ่านช่อง
ทางออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งการนำาโครงสร้างพื้นฐานที่
มีการปรับปรุงและพัฒนามาใช้ประโยชน์จำาเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการดำาเนินการซึ่งจะสะท้อนผลการพัฒนา
ในระยะถัดไปส่งผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ใน 
ภาพรวม โดยการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลด
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP จำาเป็นที่จะต้อง 
ผลักดันให้มีการนำาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบราง
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport) รวมทั้งการ
กำาหนดมาตรการทางการเงิน แนวทางการพัฒนา
บุคลากร การแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดสัดส่วน
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศจำาเป็นที่จะต้องมีการ 
บูรณาการร ่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยภาครัฐควรเร ่ ง รัดและผลักดันให ้ เกิดการใช ้
ประโยชน ์จากโครงสร ้างพื้นฐานเพ่ือปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการขนส ่งสินค ้าจากทางถนนที่มีต ้นทุน 
ต่อหน่วยสูงมาสู ่การขนส่งต ่อเนื่องหลายรูปแบบ  
โดยใช้การขนส่งทางรางและการขนส่งทางนำ้าเป็น 
รูปแบบการขนส่งหลัก (Backbone) ซึ่งมีต ้นทุน 
ต่อหน่วยตำ่ากว่าและประหยัดพลังงาน และใช้การขนส่ง
ทางถนนเป็นโครงข่ายสนับสนุน (Feeder) ให้สามารถ
เ ช่ือมโยงระหว ่ า งแหล ่ งผลิตสินค ้ า เกษตรและ
อุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และประตูการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งเร ่งรัดการแก้ไขปัญหาใน
การบริหารจัดการและ พัฒนาปัจจัย

สนับสนุน อาทิ การพัฒนาท่าเรือบกการจัดหาอุปกรณ์
สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางราง การเร่งจัดหาผู้มา 
บริหารท่าเรือที่ยังไม่มีผู้บริหาร การเร่งรัดการปรับลด
เอกสารและขั้นตอนการทำางานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าส่งออกสินค้าให้เป็นรูปแบบ
อิ เล็กทรอนิกส ์  การบริหารจัดการพื้นที่หลั งท ่ า  
การกำาหนดเส้นทางการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
สำารองเพื่อรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้ง
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช ้ ในการดำาเนินธุรกิจและกิจกรรมโลจิสติกส ์ ใน 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การใช้ประโยชน์จาก  
Application หรือ Platform Online ในการขนส่ง
สินค้า และบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อรองรับการค้า
รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 1 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับหรือคะแนนดีขึ้น (Logistics Performance Index : 4 
LPI) อยู่ใน 25 อันดับแรก หรือคะแนนไม่ต่่ากว่า 3.50 คะแนน 5 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Logistics Performance Index: LPI) มีอันดับหรือ6 
คะแนนดีขึ้น อยู่ใน 25 อันดับแรก หรือคะแนนไม่ต ่ากว่า 3.50 คะแนน  ภายในปี 2565 ซึ งแสดงให้เห็นถึง7 
ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที สะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขัน8 
ของประเทศ โดย LPI มีเกณฑ์ 6 ด้าน9 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  พิ ธี ก า ร ศุ ล ก า ก ร 10 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ11 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมการ12 
ขนส่ งระหว่างประเทศ สมรรถนะ 13 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและ14 
ธุรกิจ ความตรงต่อเวลาของการบริการ 15 
และระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า 16 
ซึ งการด่าเนินการเพื อให้บรรลุเป้าหมาย17 
สิ งที ควรให้ความส่าคัญต่อความพร้อม18 
ของโครงสร้างพื้นฐานที มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน และการบูรณาการการบริหารจัดการให้บริการที มี19 
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การด่าเนินงานเพื อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื อนที ส่าคัญ ได้แก่ โครงสร้าง20 
พื้นฐานและสิ งอ่านวยความสะดวก การบริการด้านโลจิสติกส์ ปัจจั ยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ และ21 
สภาพแวดล้อมของการพัฒนาโลจิสติกส์ในภาพรวม โดยในช่วงที ผ่านมีประเด็นท้าทายที ส่าคัญ คือ การพัฒนา22 
ประสิทธิภาพการบริการด้านพิธีการศุลกากรโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื อมโยงข้อมูล23 
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ G2G และ G2B การปรับลดขั้นตอนการด่าเนินการน่าเข้า-ส่งออก 24 
และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและการ25 
สร้างการรับรู้เกี ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 26 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เนื องจาก LPI มีการประเมินผลทุก ๆ 2 ปี โดยวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยการ27 
สอบถามความพึงพอใจของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก ซึ งปี 2563 ยังไม่มีรายงานของธนาคารโลก โดยปี 2561 LPI 28 
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที  32 จาก 160 ประเทศทั วโลก ปรับตัวสูงขึ้นจากอันดับที  45 ในปี 2559  29 
ซึ งประเด็นที ท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที ตั้งไว้ในปี 2565 ที ตั้งไว้ที อยู่ใน 25 อันดับแรก ขึ้นอยู่กับความ30 
น่าเชื อถือในการด่าเนินธุรกิจในประเทศ โดยมีเกณฑ์การชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและพิธีการศุลกากรเป็น31 
เกณฑ์ชี้วัดที จะต้องให้ความส่าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเพื อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและ 32 
มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื อพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอาจสามารถ33 
เทียบเคียงได้จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 2563 34 
ของ International Institute for Management Development (IMD) อยู่ที อันดับที  44 ดีขึ้นจาก 35 
ปีก่อนหน้า 1 อันดับ (ปี 2562 อยู่ที อันดับ 45) 36 

 

070201 
สีเหลือง 

62 สีส้ม 63 สีเหลือง 

 ดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ (Logistics Performance Index: LPI)  
มีอันดับหรือคะแนนดีขึ้น อยู่ใน 25 อันดับแรก หรือ
คะแนนไม่ตำ่ากว ่า 3.50 คะแนน ภายในปี 2565  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ีสะท้อนขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดย LPI มเีกณฑ์ 6 ด้าน
ประกอบด้วย พิธีการศุลกากร โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมการ
ขนส่งระหว่างประเทศ สมรรถนะผู้ให้ บริการโลจิสติกส์
ทั้งภาครัฐและธุรกิจ ความตรงต่อเวลาของการบริการ 
และระบบติดตามและตรวจสอบสินค้า ซึ่งการดำาเนิน
การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งที่ควรให้ความสำาคัญต่อ
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน และการบูรณาการการบริหารจัดการให้
บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและได้มาตรฐาน การดำาเนนิงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื่อนท่ีสำาคัญ ได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070102

การบรกิารด้านโลจสิติกส์ ปัจจัยสนบัสนนุด้านโลจสิตกิส์ 
และสภาพแวดล้อมของการพัฒนาโลจิสติกส์ในภาพรวม 
โดยในช่วงทีผ่่านมปีระเดน็ท้าทายทีส่ำาคญั คอื การพฒันา
ประสิทธิภาพการบริการด้านพิธีการศุลกากรโดยการใช้
เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศ ในการ เ ชื่ อ ม โ ย งข ้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ G2G และ 
G2B การปรับลดข้ันตอนการดำาเนินการนำาเข้า-ส่งออก 
และการสร ้างความร ่วมมือระหว ่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ
และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์
ของประเทศ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับหรือคะแนนดีขึ้น (Logistics Performance Index : LPI)  
อยู่ใน 25 อันดับแรก หรือคะแนนไม่ตำ่ากว่า 3.50 คะแนน

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจาก LPI มีการประเมินผลทุก ๆ 2 ปี โดยวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยการสอบถามความพึงพอใจของประเทศคู่ค้า
เป็นหลัก ซึ่งปี 2563 ยังไม่มีรายงานของธนาคารโลก โดยปี 2561 LPI ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 160 
ประเทศทั่วโลก ปรับตัวสูงข้ึนจากอันดับท่ี 45 ในปี 2559 ซึ่งประเด็นที่ท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว ้
ในปี 2565 ที่ตั้งไว้ที่อยู่ใน 25 อันดับแรก ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือในการดำาเนินธุรกิจในประเทศ โดยมีเกณฑ์การ 
ชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและพิธีการศุลกากรเป็นเกณฑ์ช้ีวัดที่จะต้องให้ความสำาคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยอาจสามารถเทียบเคียงได้จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 2563 ของ International Institute for Management Development (IMD)  
อยู่ที่อันดับที่ 44 ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 1 อันดับ (ปี 2562 อยู่ที่อันดับ 45)

การด�าเนินการที่ผ่านมา
การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครฐัเพือ่ขบัเคลือ่นเป้าหมาย
ในช่วงที่ผ่านมามีความก้าวหน้าด้านระบบศุลกากรท่ี
ดำาเนินการพัฒนาระบบ National Single Window 
(NSW) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยง
การนำาเข้า-ส่งออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูล
ใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจำานวนรหัส
พิกัดสินค้าทั้งหมด 9,871 รายการ และการพัฒนา
ระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือบริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ B2G B2B เช่น e-Payment 
และ e-Guarantee ของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 
สำาหรับการพัฒนาระบบ Asean Single Window 
(ASW) สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA e-FORM D  
กับประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ครบทั้ง 10 ประเทศ และ
เริ่มทดสอบเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto Certificate) ท้ังนี้ ผลการ
ดำาเนินงานในช่วงที่ผ ่านมา เป ็นการดำาเนินงานที่
สอดคล้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเตรียม
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
และได ้มาตรฐานเป ็น หลัก และการบูรณาการ 
การบริหาร จัดการให ้บริการด ้ านโลจิสติกส ์ที่ มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การดำาเนินงานยังมีข้อจำากัดของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการกำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือบริหารจัดการระบบ NSW และการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภาครัฐเร่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในภาพรวม อาทิ การพัฒนา
องค์ความรู้และศกัยภาพผูป้ระกอบการโลจสิติกส์ระหว่างประเทศ การแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายส่งเสรมิการดำาเนนิงาน 
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศด้วยการมุ่งเน้นการเจรจาความร่วมมือ
ทางการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุก เร่งรัดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่เพิ่มเติม 
เช่น ระบบชำาระเงินแบบ e-Payment การขยายการเชื่อมโยงระบบสู่ระบบ Port Community System ที่ประตู
การค้าหลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใบกำากับการขนย้ายสินค้าผ่านระบบ NSW แบบ B2B เป็นต้น รวมทั้งเร่งรัดการปรับ
ลดขั้นตอนกระบวนการภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการนำาเข้า-ส่งออก เพื่อลดต้นทุน ระยะเวลาให้แก่ผู้ประกอบการ 
ตลอดจนการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนการขนส่ง 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ นอกจากนี้จำาเป็นต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือต่อระบบโลจิสติกส์ประเทศไทยโดยการจัดทำา
ระบบฐานข้อมลูกลางและระบบตวัชีว้ดัทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ามารถตดิตามผลและสะท้อนผลการพฒันาระบบโลจสิตกิส์
ของประเทศเพื่อนำาเสนอผลการพัฒนาที่สำาคัญอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำาเนินงาน 
ในระยะต่อไป ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระดับ
นานาชาติ
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 การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนส่งทางรางจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนในภาคขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในภาพรวมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายปัจจัย 
ขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานทางราง การบริหารจัดการ การกระตุ้นอุปสงค์ และสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในภาพรวม อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง 
ในช่วงที่ผ่านมามีความล่าช้ากว่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ท้ังในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวย
ความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) รวมถึงความพร้อมของจำานวน 
รถจักรและล้อเลื่อนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตลอดจนความชัดเจนของกฎหมายที่ใช้ในการกำากับ
กิจการขนส่งทางราง ส่งผลให้การบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในปี 2565 ยังเป็นประเด็นท้าทายที่ภาครัฐและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำาเป็นต้องเร่งรัดดำาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070103
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562 มีสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 1.66  
ใกล้เคียงกับปี 2561 ท่ีมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 1.67  แต่ยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 4 ในปี 2565  
จึงทำาให้เป็นประเด็นท่ีมีความท้าทายสูง อย่างไรก็ดี สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการขาดความชัดเจนของการให้เอกชนผู้บริหารสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง  
(ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง การก่อสร้างและการสรรหาเอกชนเข้าดำาเนินการในศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 
(SRTO) ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักท่ีมีการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟของประเทศในช่วงท่ีผ่านมา รวมถึง
ปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู ่จำานวน 7 เส้นทาง ล่าช้ากว่าแผนที่กำาหนดไว้ คาดว่าจะเปิดให้บริการได  ้
ภายในปี 2563 (ขณะน้ี  รฟท. ได้เปิดให้บริการแล้วใน 2 เส้นทางและคาดว่าจะเปิดให้บริการครบทุกเส้นทางในปี 
2566) ทำาให้ยังไม่สามารถควบคุมระดับการให้บริการโดยเฉพาะด้านความตรงต่อเวลา จึงยังไม่สามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นและจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐให้ความสำาคัญกับการลงทุนทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานระบบราง โดยเน้นการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู ่ และทางสายใหม ่  รวม 9 เส ้นทาง  
เพ่ือแก้ปัญหาความจุทางและขยายความครอบคลุม
โครงข่ายระบบราง ซึ่งคาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จต้ังแต่ปี 
2562 เป็นต้นไป และยังได้พัฒนาสิ่งอำานวยความ
สะดวกที่สนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
(Multi-modal Transport) ไปพร้อมกัน อาทิ การ
พัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดน  
จ. นครพนม นอกจากนี้ ในปี 2563 รฟท. ได้ปรับลด
อัตราค่าระวางการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่าง
ไอซีดีลาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบัง โดยจะมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564  
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การขนส่งสินค้าทางรางในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวปรับเพิ่มข้ึนได้ และนอกเหนือจาก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว รัฐบาลยังได้สนับสนุน
ให้จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพื่อกำากับดูแลกิจการ
ระบบขนส่งทางรางให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึง่ปัจจบุนัร่างพระราชบัญญตักิารขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
อยู ่ ร ะหว ่ า งการตรวจพิ จ า รณาของสำ านั ก ง าน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างไรก็ดี กรมการขนส่ง 
ทางรางก็ได้เตรียมความพร้อมในการออกประกาศและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการกำากับดูแล มาตรฐานและ
ความปลอดภัย การประกอบกิจการขนส่งทางราง และ
การวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย 
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 07

309

070103



ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ปัจจุบัน รฟท. จะเปิดให้บริการรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง
แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขนส่งสินค้า
ทางรางเพิ่มข้ึนได้ ขณะที่การก่อสร้างรถไฟทางคู่และ
ทางสายใหม่อีก 7 เส้นทางมีแนวโน้มที่จะล่าช้ากว่าแผน
ไปมาก เนื่องจากปัญหาขาดความยอมรับของประชาชน
ตามแนวเส้นทางของโครงการฯ ประกอบกับ รฟท.  
ยังไม ่สามารถปรับเพิ่มจำานวนขบวนรถได ้ตามท่ี
ประมาณการไว้ ซึ่งเป็นผลจากปัญหาขาดแคลนรถจักร
และล้อเลื่อนของ รฟท. ทำาให้การลงทุนทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางรางของภาครัฐยังไม่สามารถ 
นำามาใช้สนับสนุนให้ปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นได้
อย่างเต็มศักยภาพ ในขณะที่ ร ่างพระราชบัญญัต ิ
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา 
ทำาให้ยังไม่สามารถกำาหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการ 
มาตรฐานและระดับการให้บริการขนส่งสินค้าทางราง 
รวมถงึการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามส่ีวนร่วม (Public Private 
Partnership; PPP) ในกิจการขนส่งทางรางของประเทศ
เพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย  ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มสัดส่วน

การขนส่งสินค้าทางรางในระยะต่อไป นอกจากภาครัฐ
จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการเร่งก่อสร้างทางคู่ระยะ
ที่ 1 และทางสายใหม่ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ ควบคู่กับการจัดหารถจักรและล้อเล่ือน 
ตลอดจนเร่งผลักดันให้ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางราง พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อให้กรมการ
ขนส่งทางราง สามารถทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลกิจการ
ระบบขนส่งทางราง รวมถึงการเพิ่มบทบาทของภาค
เอกชนในการให้บริการในกิจการระบบขนส่งทางรางได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก ่
ผู้ประกอบการหันมาขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมข้ึนได้ตาม
เป้าหมายที่กำาหนดไว้ต่อไป 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070104

 การเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคขนส่งและลดมลพิษทางอากาศในเขตเมืองที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นตามระดับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมือง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานขนส่ง
มวลชน สิ่งอำานวยความสะดวก การอำานวยความสะดวก การกระตุ้นอุปสงค์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิม
สัดส่วนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียงกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีการให้
บริการของระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นระบบรถโดยสารประจำาทางที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระบบขนส่งส่วนบุคคลผ่านระบบแอปพลิเคชันได้ถูกพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้สัดส่วนการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ภาครัฐจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก 
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 จึงเป็นประเด็นที่
มีความท้าทายสูง  

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

เพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมถึงในเมืองหลักในภูมิภาค 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในเมืองหลักในภูมิภาค

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ปี 2561 มีสัดส่วนการการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ร้อยละ 17.901  
ลดลงจากร้อยละ 20 ในปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากระดับการให้บริการรถโดยสารประจำาทางที่ลดลงจากสภาพ
รถโดยสารที่ทรุดโทรม เส้นทางเดินรถที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน ในขณะท่ีมีความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งส่วนบุคคลได้ในอัตราท่ียอมรับได้ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ จะมีความล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก แต่ที่ผ่านมาได้มีการ
ทยอยเปิดให้บริการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (ปี 2561) สายสีนำ้าเงิน ช่วงหัวลำาโพง-
บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี 2562) ทำาให้ปริมาณผู้โดยสาร
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1 ล้านคนต่อวัน เป็นประมาณ 1.25 ล้านคนต่อวัน  

 1ข้อมูลจาก สนข.  ทั้งนี้ข้อมูลปี 2562-2563 ยังอยู่ระหว่างการจัดทำา

แต่ยังคงตำ่ากว่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ส ่งผล
ให้การบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในปี 2565 
ที่ร้อยละ 30 ยังคงมีความท้าทายสูง ส�าหรับ
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเมืองภูมิภาคนั้น ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลาง
และส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีอยู่
ในปัจจบุนัให้สามารถรองรบัความต้องการเดนิทาง 
ในพืน้ที ่อาท ิเมอืงพทัยา จงัหวดัสงขลา อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบันยังไม่มีเมืองหลักใดท่ีได้ดำาเนินการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองแล้วเสร็จ ทำาให้
การบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในปี 2565  
ที่ร้อยละ 20 ยังคงมีความท้าทายสูง
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าจำานวน 10 เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในส่วนที่เหลือให้
แล้วเสร็จครบทุกเส้นทางในปี 2569 ซึ่งจะทำาให้โครงข่ายรถไฟฟ้ามีระยะทางการให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 136.80 กม. 
เป็น 361.46 กม. และมีความครอบคลุมพื้นที่การบริการเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับลดอัตราค่าโดยสารของโครงการ
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมเพื่อจูงใจให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงสำานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำาแผนการกำากับบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อกำาหนด
รูปแบบการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำาหนดอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ  
ซึ่งคาดว่าการดำาเนินการดังกล่าวจะมีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทางในระบบขนส่ง
สาธารณะเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ส�าหรับการเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค เนื่องจากส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของแผนการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงการนำาร่อง ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเร่ิมเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ต้ังแต่ปี 2567 
อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนได้เริ่มหันมาให้ความสนใจในการพัฒนารถโดยสารสาธารณะในเมืองต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น 
การพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าภาครัฐจะเร่งการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
แล้ว แต่ยังคงจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง
รถไฟฟ้าเส้นทางต่าง ๆ อย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนในการ
เลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทาง 
ในระบบรถไฟฟ้าได ้อย ่างสะดวกเพิ่มข้ึนควบคู ่กับการเร ่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ภาครัฐควรเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าและส่ิงอำานวยความสะดวกในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุมัติ จาก ครม. ให้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายควบคู่ไปกับการเร่งปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำาทางให้เป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง 
(Feeder) และจัดหารถโดยสารใหม่ทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน การกำาหนด
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ การดำาเนินการมาตรการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ
ความต้องการเดินทาง (Demand Road Management) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
ถนนในเขตชุมชน (Road Pricing)  รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีครอบคลุมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ เพื่ออำานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น

โดยสารประจำาทางในเขตกรุงเทพฯ เพื่อทำา
หน้าท่ีเป็นระบบขนส่งมวลชนระดับรองให้
สอด รับกับพฤติ กรรมการ เดิ นทางของ
ประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปให้สอดรับกับ
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าใน
เขตกรุงเทพฯ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถจูงใจให้
ประชาชนปรับพฤติกรรมหันมาเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย
ส� าหรับการ เดินทางด ้ วยระบบขนส ่ ง
สาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค แม้ว ่า
ภาคเอกชนจะเริ่มหันมาให้ความสนใจกับ
การพัฒนาระบบรถโดยสาร สาธารณะในเมือง

ต่าง ๆ แต่เน่ืองจากการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์มีความสะดวกมากกว่าและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางตำ่ากว่า 
ทำาให้ภาครัฐจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการกำาหนดกลยุทธ์ที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจราจรอย่างจริงจัง อาทิ อายุผู ้ขับขี่  
การห้ามจอดในทีส่าธารณะ  และการปรบัเส้นทางการให้บรกิารทีส่อดรบัความต้องการเดนิทางของประชาชนในเขตเมอืง

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070105

 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซ่ึงเป็นค่าเป้าหมาย
ตามปฏิญญาบราซิเลียท่ีกำาหนดให้ทุกประเทศลดอัตราผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณร้อยละ 50  
ภายในปี 2563 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายปัจจัยขับเคล่ือนที่สำาคัญ ได้แก่ ความรู้และประสบการณ์ของ คน องค์กร 
และหน่วยงาน ความพร้อมของถนนและยานพาหนะ วินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และการช่วยเหลือหลังการเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

ที่มา : IDCC : Injury Data Collaboration Center

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

33.33 33.11
31.22 30.53

26.98

อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอแสนประชากร

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน ปี 2563 อยู่ที่ 
26.98 ลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ 30.53 คนต่อประชากร 
1 แสนคน ซึ่งใกล ้เคียงจากระดับ 31.22 คนต่อ
ประชากร 1 แสนคนในปี 2561 แต่ยังคงอยู่ห่างจาก 
ค่าเป้าหมายประมาณร้อยละ 60 จึงมีความท้าทายสูง 
ในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้อยู่ใน
ระดับที่กำาหนด อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติจาก
ระบบข้อมูล 3 ฐาน (IDCC) ของกระทรวงสาธารณสุข 
พบว่าผู ้เสียชีวิตส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 เกิดจาก
อุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ และผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 
60 จากอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์อยู ่ในช่วงอายุ  
15-24 ปี โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่
เกิดจากมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณที่กฎหมาย
กำาหนด (ร้อยละ 32.68) รองลงมาคือ การขับรถเร็วเกิน
กำาหนด (ร้อยละ 29.00) และมีบางส่วนที่เกิดจากปัญหา
กายภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนน (ร้อยละ 7.98) 
โดยมีพฤติกรรมหลักท่ีเสี่ยงต่อการเสียชีวิต คือ การไม่
สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ 56.12)  แสดงให้เห็นว่า 
ภาครัฐจำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการปลูกฝังจิตสำานึกให้แก ่
ผู้ใช้รถใช้ถนน

 1ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563

ของศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
การดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อน 
เป้าหมายในช่วงปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการดำาเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานรับ ผิดชอบ ประกอบด้วย  
(1) การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายทางถนน 
(2) การจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามพฤติกรรมการขับข่ีท่ีเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ (3) สร้างจิตสำานึกในการใช้รถใช้ถนน
แก ่ผู ้ ขับขี่  (4 )  การพัฒนาระบบขนส ่ งทางราง 

เพื่อลดการพึ่งพาการเดินทางและขนส่งสินค้าทางถนน 
อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ภาครัฐได้ส่งเสริมบทบาทของ
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
ปลอดภัยทางถนน โดยให้ผู้นำาชุมชน/ท้องถิ่นดำาเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมด่านชุมชน
ในช่วงเทศกาลสำาคัญ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล 
ปีใหม่ ซ่ึงจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึง 
ผลกระทบทีเ่กิดจากอบุติัเหตุทางถนน และให้ความร่วมมอื
กับการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะกำาหนดให้การขับเคลื่อนความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีการจัดทำาแผนแม่บท
ความปลอดภยัทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 ซึง่ได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2561  
แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากการท่ี 
การเดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศยังคงพึ่งพาระบบขนส่งทางถนนเป็นหลัก  ประกอบกับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนยังไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด อาทิ การใช้ความเร็วสูงกว่าที่กฎหมายกำาหนด การดื่มแอลกอฮอล์
แล้วขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่    

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป ภาครัฐต้องให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการขับขี่ โดยปลูกฝังวินัยและจิตสำานึกในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะนำาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคม
ไทย โดยอาจเร่งดำาเนินการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบ
อนุญาตขับขี่โดยเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพหรือมีประวัติซำ้าซากเกี่ยวกับการขับขี่ 
เมื่อดื่มแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำาคัญในการจัดทำาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัย 
พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในส่วนของการผลักดัน
ให้ประชาชนหันมาเดินทางในระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการปลูกฝังวินัยจราจร
ให้กับเยาวชน และบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด การบูรณาการการทำางานและงบประมาณร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงกำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน
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 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในสัดส่วนที่
ค่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 65) ซึ่งจะทำาให้เกิดความเส่ียงและความไม่มั่นคงต่อการให้บริการด้านพลังงานของ
ประเทศ จึงต้องสร้างความสมดุลด้วยการกระจายประเภทเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงและเสริมระบบไฟฟ้าของ
ประเทศให้มีความมั่นคง และลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจัยสำาคัญท่ีจะส่งผลให้สัดส่วนของการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ายังอยู่ในระดับที่กำาหนดไว้ในเป้าหมาย ประกอบด้วย การจัดทำานโยบายและแผนงานที่
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการเร่งขับเคลื่อนโรงไฟฟ้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งและแปรรูปพลังงาน และการติดตามประมินผลการดำาเนินโครงการเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ  
ที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานในระยะต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
จากการประเมินสถานการณ์การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในปี 2563 พบว่ามีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 56.35 ซึ่งลดลงร้อยละ 1.11 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
ร้อยละ 57.46 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศในภาพ
รวมลดลง ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดให้มีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ 60  
ในปี 2565 อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปยังมีความจำาเป็นที่จะต้องรักษาสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้คงที่อย่าง 
ต่อเน่ืองหรือไม่เพิ่มขึ้นไปจากปัจจุบัน เพื่อให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยยังคงเป็นไป 
ตามกรอบเป้าหมายที่กำาหนดไว้   

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกินร้อยละ 60 ของแหล่งเช้ือเพลิง
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070201 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได้มีการดำาเนินนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ที่สามารถ
ผลิตภายในประเทศนอกจากก๊าซธรรมชาติ อาทิ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ และมาตรการ 
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยการกำาหนดราคารับซื้อไฟฟ้าที่จูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการลดสัดส่วนการใช้
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่าขณะนี้
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะยังคงอยู่ใน
กรอบเป้าหมายที่กำาหนดไว้ แต่มีแนวโน้มว่าในระยะต่อไป
อาจมีการนำาก๊าซธรรมชาติกลับมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
เพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายเปิดเสรีด้านพลังงานของ
ภาครัฐท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในตลาดก๊าซธรรมชาติ 
ในขณะที่การใช้พลังงานทางเลือกยังมีต้นทุนอยู่ในระดับสูง  
ประกอบกับขณะนี้ยังมีปัญหาการต่อต้านจากประชาชน 
ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงอื่น อาทิ ถ่านหิน 
และขยะ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ภาครัฐต้องให้ความสำาคัญกับการพิจารณากำาหนดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ
อย่างรอบคอบ โดยควรปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ปี 2580 ท่ีร้อยละ 53 ของแผน
บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่กำาหนดให้สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ปี 2580 ไม่เกินร้อยละ 50 ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ พร้อมท้ังควรให้ความสำาคัญกับการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากแหล่ง
เช้ือเพลิงอื่น และลดการต่อต้านจากประชาชน เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของแหล่งเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน 
ในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากเป็นพลังงานท่ีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด พร้อมท้ังเร่งศึกษาและดำาเนิน
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานโดยเฉพาะเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน เนื่องจากเป็นส่วนประกอบหลัก
ที่ทำาให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070202

 การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ พลังงานแสง
อาทิตย์ เช้ือเพลิงชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีปัจจัยที่จะทำาให้ประสบความสำาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำาหนด  ได้แก่ การจัดทำากฎระเบียบเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้และผลิตพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตพลังงานทดแทน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563  
จากข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
ประมาณร้อยละ 16.22 และมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 15.48 ในปี 2561 และร้อยละ 16.49 
ในปี 2562 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้แล้ว ทั้งน้ี การใช้พลังงานทดแทนจะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.30 รองลงมา คือไฟฟ้า และเชื้อเพลิงชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 22.90 และ 16.80  
ตามลำาดับ อย่างไรก็ดี ภาครัฐยังคงจำาเป็นต้องส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายได้ถึงร้อยละ 18 ตามเป้าหมายของแผนเมื่อส้ินสุดแผน
ในระยะ 5 ปีแรก (ปี 2561-2565)

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 
เป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลังงานข้ันสุดท้าย 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนินการที่ผ่านมา
ปัจจุบันเทคโนโลยี วิวัฒนาการด้านพลังงานที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนมี
ราคาถูกลงและสามารถเข้าถึงได้จากหลายแหล่ง ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
2561 - 2580 (Alternative Energy Development 
Plan 2018 : AEDP 2018) ได้กำาหนดเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญในการสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนทางพลังงานให ้เกิดข้ึนต ่อไปในอนาคต  
โดยที่ผ่านมาได้มีการผลักดันให้มีการส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานทดแทนภายในประเทศเพิ่มขึ้น อาทิ  โรงไฟฟ้า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม ในการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ของ
ตนเอง และส่งเสริมให้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามศักยภาพเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีและคาดว่าจะเริ่ม
เปิดรับซื้อไฟฟ้าได้ในปี 2564 สำาหรับด้านเชื้อเพลิง

ชีวภาพภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้นำ้ามันไบโอดีเซล
เพิ่มมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการใช้นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
B10 ในภาคขนส ่งผ ่านมาตรการจูงใจด ้านราคา  
ซึ่งนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐดำาเนินการ
ล้วนส่งผลทำาให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าขณะนี้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย แต่ยังพบปัญหา 
บางประการในการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ อาทิ การขอใบอนุญาตสำาหรับการผลิตไฟฟ้าท่ีจำาเป็นต้องดำาเนินการ
ผ่านหลายหน่วยงาน ทำาให้เกิดความยุ่งยาก อย่างไรก็ดี การใช้พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพยัง จำาเป็นต้องคำานึง
ถึงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่อาจเปล่ียนไปตามภาวะโลกร้อนหรือฤดูกาล เพ่ือลดความเส่ียงจากผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากเพิ่มขึ้นหรือลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการนำามาผลิตพลังงานทดแทนในแต่ละช่วงเวลา

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ภาครัฐควรเร่งให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในประเทศ เพ่ือให้การผลิตพลังงานด้วย
พลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสมโดยคำานึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนรูปแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุน อาทิ การร่วมทุนระหว่างชุมชน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน หรือสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มกัน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สามารถระดมทุนและดำาเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน 
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 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศโดยการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่ามากขึ้น จากการใช้
พลังงานน้อยลงในการผลิตสินค้าและบริการในปริมาณที่เท่ากัน ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนจัดหาพลังงานใน 
ภาคส่วนต่าง ๆ และเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศในภาพ
รวม โดยปัจจัยที่ทำาให้การดำาเนินการดังกล่าวจะประสบความสำาเร็จได้ตามเป้าหมายที่สำาคัญ คือ การดำาเนิน
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการลดการใช้พลังงาน อาทิ การใช้พลังงานในภาคขนส่ง กฎหมาย และกฎระเบียบรองรับ
การปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070203

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พันตัน
เทียบเท่านำ้ามันดิบ/พันล้านบาท
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศ มีค่าความเข้มข้น 7.8 พันตัน
เทียบเท่านำ้ามันดิบ/พันล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจาก 
ปี 2561 ทีม่กีารใช้พลงังาน 7.87 พนัตนัเทียบเท่านำา้มนัดิบ 
/พันล้านบาท และปี 2562 มีการใช้พลังงาน 7.85 
พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ/พันล้านบาทจากสถานการณ์
แนวโน้มดังกล่าว จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ในปี 2565 ที่กำาหนดไว้ว่าควรมีการใช้พลังงานประมาณ 
7.4 พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ/พันล้านบาทได้แต่อยู่บน
เงื่อนไขที่สำาคัญว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำาเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำาหนดไว ้เพื่อให ้
สามารถดำาเนินการได ้ตามเป ้าหมายที่กำาหนดไว ้   
โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งในช่วง
เวลาดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาภาคการขนส่งมีสัดส่วน
การใช้พลังงานข้ันสุดท้ายมากท่ีสุด ท้ังนี้ ความต้องการ
ใช ้พลังงานข้ันสุดท ้ายของประเทศเพิ่มสู งขึ้นถึ ง 
181,238 พันตันเทียบเท ่านำ้ามันดิบ ในป ี 2580  
บนสมมติฐานที่สามารถลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงานลง ร้อยละ 30  

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐมีการดำาเนินงานในปี 2561 - 2563 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
อาทิ โครงการเ พ่ิมประสิทธิภาพหม ้อนำ้ า ในภาค
อุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 
และการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำามาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยในปี 2562 มโีครงการภายใต้การดำาเนนิงานอยูท้ั่งส้ิน 
10 โครงการ เป้าหมายผลประหยัด 5.2 พันตันเทียบเท่า
นำา้มนัดิบ/ปี และอยูร่ะหว่างการดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 
ภาคการขนส่ง ได้ดำาเนินการส่งเสริมให้ประชาชน 
หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบราง โดยการ
ลงทุนโครงการต ่างๆ เพื่อขยายการให ้บริการให ้ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การใช้พลังงานของประเทศส่วนใหญ่จะถูกใช้ในกิจกรรมในภาคขนส่งทำาให้ความสำาเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศตามเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับความสำาเร็จในการดำาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ในภาคการขนส่งเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้า 
ทางรางที่ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงการให้บริการ ในขณะท่ีการเดินทาง
ส่วนบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำาให้คาดว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ 
เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศที่กำาหนดไว้ได้    

ครอบคลุมในหลายพื้นที่ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการรถไฟทางคู่ การบังคับใช้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2561 กระทรวงพลังงานได้เริ่มบังคับใช้กฎกระทรวง
กำาหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและหลักเกณฑ์วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (BEC) กับ
อาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอย่างจริงจัง และในปี 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กฎกระทรวงกำาหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. .... (Building Energy Code) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อยู่ระหว่างการ 
เตรียมการเพื่อออกกฎกระทรวง และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งได้กำาหนดมาตรการ
บังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำาหรับผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายพลังงาน (EERS)
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งโดยเฉพาะ 
การเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าทางราง รวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความสำาคัญกับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในภาคครัวเรือนสามารถจัดหาและติดตั้ง
อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในครัวเรือน นอกจากนี้ควรให้ความสำาคัญกับการรณรงค์ให้
ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสำาคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานของประเทศในภาพรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
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 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนจากผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) 
ส่งผลให้การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือโครงข่ายสมาร์ทกริดเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน ผ่านการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี ดังนั้นเพื่อให้การดำาเนินการดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมาย จึงมีปัจจัย
ขับเคล่ือนที่สำาคัญ ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายสมาร์ทกริด และการติดตาม
ประเมินผลการดำาเนินการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน ตลอดห่วงโซ่อุปทานของระบบไฟฟ้า ตั้งแต่การผลิต
ไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจำาหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงการบริโภคไฟฟ้า 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070204

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำาลังพัฒนา/โครงการนำาร่อง/โครงการที่มีการใช้
งานที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 8 โครงการ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในปี 2563 มีการดำาเนินโครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
จำานวนรวม 19 โครงการ ซึ่งบรรลุเป้าหมายของปี 2565 ที่ตั้งไว้จำานวน 8 โครงการแล้ว แต่เนื่องจากการดำาเนินการ
ดังกล่าวเป็นเพียงลักษณะโครงการนำาร่องเท่านั้น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรให้ความสำาคัญกับการติดตามและประเมินผล
ของการนำาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด  เพื่อนำาไปปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะช่วยสนับสนุน
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการผลิตและการใช้ไฟฟ้าอย่างสมดุล และนำามาซึ่งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การด�าเนินงานที่ผ่านมา
ภาครัฐได้ริเริ่มดำาเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงเป็นระยะของการพัฒนาโครงการนำาร่องเพื่อทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิคและ 
ความคุ ้มค่าของการลงทุนในแต่ละเทคโนโลยี อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา  
โดยเป็นการเปลี่ยนมิเตอร์เก่าให้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ทั้งหมด 116,308 เครื่อง ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จปี 2563 โครงการ
ศึกษาวิจัย Power Pack ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานซึ่งจะติดตั้งในบ้าน เพื่อรองรับการติดต้ัง 
โซลาร์รูฟท็อปของประชาชน  โครงการนำาร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทำาการของการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทกริด โครงการนำาร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคา
ในพ้ืนที่ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการระบบพลังงานของประเทศ การพัฒนาระบบไมโครกริด 
(Microgrid) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ที่ได้ดำาเนินโครงการนำาร่องในพื้นที่ 
อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา และ อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งการพัฒนาระบบโครกริดบนพื้นที่ห่าง
ไกลในพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการดำาเนินโครงการจะทำาให้ทราบถึงวิธีการทำางานของระบบ
ไมโครกริด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำางานของระบบ ซึ่งจะนำามาวิเคราะห์และขยายผลการพัฒนาระบบ
ไมโครกริดในพื้นที่ที่เหมาะสมทั่วประเทศต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว ่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป ้าหมายการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ผ่านการดำาเนินโครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันสถานการณ์
ด้านพลังงานยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ 
มีการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) และการซื้อขาย
ไฟฟ้าระหว่างกัน (Peer-to-Peer) มากข้ึน ทำาให้ให้
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจลงทุน 
ในบางพืน้ทีไ่ม่ถกูใช้งานอย่างเต็มศกัยภาพ และไม่สามารถ
รองรบัได้ทนัต่อเทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนแปลงไป ประกอบกบั
กฎระเบียบด้านพลังงานในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการ
พัฒนารูปแบบพลังงานในอนาคต รวมทั้งเทคโนโลยีท่ี
สนับสนุนการทำางานของระบบสมาร์ทกริด โดยเฉพาะ
แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (ESS) และระบบควบคุม 
การทำางานระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติยังคงมี
ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ 
ส ่งผลให ้การพัฒนาเทคโนโลยีสมาร ์ทกริดยังคงม ี
ข้อจำากัดค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การดำาเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานด้านการไฟฟ้าที่
เก่ียวข้องควรพิจารณาการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  
โดยคำานึงถึงความสมดุลระหว่างการรองรับความ
ต ้องการใช ้ไฟฟ ้าอย ่างเพียงพอ และการรองรับ
เทคโนโลยีโครงข่ายสมาร์ทกริด รวมท้ังปรับแผนธุรกิจ
ให้สอดรับกับสถานการณ์ด ้านพลังงานในปัจจุบัน  
ตลอดจนหน่วยงานที่กำากับดูแลด้านพลังงานควรมีการ
ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการใช ้ไฟฟ ้าที่ เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสมาร์ทกริดในประเทศไทย 
โดยเฉพาะระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และเทคโนโลยี
ที่ เกี่ ยวข ้อง เพื่ อ ให ้การพัฒนาระบบไฟฟ ้าให ้มี
ประสิทธิภาพด้วยระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดมีต้นทุน 
ตำ่าลง และสามารถขยายผลการดำาเนินการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน 
ในอนาคต

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
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 ประชาชนมีความสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ เพ่ือลดความเหล่ือมลำ้าของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
จากการมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยปัจจัยสำาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต 
ที่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและระหว่างประเทศ เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่
ครอบคลุมและมีความหลากหลาย การเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมท้ังประชาชนและ 
ผู้ใช้งานที่มีทักษะและความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร
การค้าและพาณิชย์ และการบริการจากภาครัฐและเอกชน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในปี 2562 มีครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคิด
เป็นร้อยละ 74.6 (21.583 ล้านครัวเรือน) เพิ่มขึ้นจากปี 
2561 ที่มีสัดส่วนดังกล่าวประมาณร้อยละ 67.7 ซ่ึงสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ที่ร้อยละ 70 
ของครัวเรือนทั้งประเทศแล้ว โดยครัวเรือนท่ีมีการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตแบบ 
ไร้สายเคลื่อนท่ี (Mobile broadband) ร้อยละ 74.7 
และแบบไร้สายประจำาท่ี (Fixed broadband) ร้อยละ 20.9 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 070301

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราส่วนของครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 70 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าภาครัฐจะเร่งดำาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สามารถให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและสามารถบรรลุเป้าหมายการให้อัตราส่วนของครัวเรือนท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 
70 ได้แล้วก็ตาม แต่จะเห็นว่าที่ผ่านมาแนวโน้มของอัตราส่วนครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังอยู่ในระดับ
คงที่ ซึ่งเป็นผลจากการท่ีประชาชนโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคยังไม่เห็นถึงความคุ้มค่าในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต 
โดยส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลจากอัตราค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตยังอยู่ในระดับที่เกินกำาลังซื้อเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา
ภาครัฐได ้เร ่งดำาเนินการพัฒนาโครงข ่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้าน
ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบ (โซน C 
และ C+) จำานวน 44,352 หมู่บ้านภายใต้
โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการการจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพื่อสังคม (USO) โดยป ัจจุ บันม ี
ความคืบหน ้าในการให ้บริการประมาณ
ร้อยละ 99.98 ในส ่วนที่ เหลือประมาณ 
30,635 หมู่บ้าน(โซน A และ B) นั้น เป็นพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ศักยภาพที่มีการให้บริการโดยบริษัทเอกชนอยู่แล้ว 
ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้มีจำานวนครัวเรือนท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นได้ 
 ตามเป้าหมาย

และไม ่สามารถนำา ไปใช ้ประโยชน ์ 
ทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง อาทิ การ
ซ้ือขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) 
ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิได้อย่างแท้จรงิ 
อ าทิ  ก า ร ซ้ื อข าย สินค ้ า ออน ไลน ์  
(e-commerce) ทัง้นี ้ประชาชนส่วนใหญ่ 
(ร ้อยละ 88.6) ใช ้อินเทอร ์เน็ตเพื่อ
กิจกรรมส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน 
Social Network เป็นหลัก
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ภาครัฐจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยี (Digital Literacy)  
ของประชาชนโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เศรษฐกิจชุมชนและปัจเจกบุคคลได้ นอกจากนี้กระทรวงการคลังอาจจะพิจารณาแนวทางในการสนับสนุนให้
ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม  ซึ่งจะช่วยลดความเหล่ือมลำ้าของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลจากการม ี
ช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้  
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“พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 08

ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

08

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่ 08
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทสำาคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและความ
เข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ โดยผู้ประกอบการยุคใหม่
จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ  และความรู้สำาหรับการรับมือกับ
การแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ  
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นการประเมิน
ผลลัพธ์การดำาเนินการตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจาก 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ เพิ่มข้ึน เมื่อพิจารณาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของ SME ในระหว่างปี 2559 ถึงครึ่งแรกของปี 2563 
(ม.ค. - มิ.ย.2563) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ก่อนที่จะหดตัวรุนแรงในช่วงครึ่งแรกของปี 2563  
อันเป็นผลกระทบจากการจำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 
ผู้บริโภคภายในประเทศขาดความเชื่อมั่นในการจับจ่าย
ใช้สอย กระทบต่อการประกอบการและรายได้ของภาค
ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเก่ียวเนื่องที่
ได้รับผลกระทบสูง ทำาให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ลดลงมาอยู่
ที่ร้อยละ 42.2 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งห่างจาก

080001
ปี 2562

ปี 2563

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 25 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม26 

ยุคใหม ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้27 

ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 28 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต  29 

และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้ 30 

โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ  31 

และความรู้ส าหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ 32 

โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อระบบ33 

เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 34 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 35 

 36 
 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ เพิ่มมากขึ้น 37 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจาก สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง38 
และขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME  39 
ในระหว่างปี 2559 ถึงครึ่งแรกของปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย.2563) มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะหดตัวรุนแรง40 
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 อันเป็นผลกระทบจากการจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค41 
โควิด-19 และผู้บริโภคภายในประเทศขาดความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย กระทบต่อการประกอบการและรายได้42 
ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบสูง ท าให้สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 43 
SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 42.2 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งห่างจากค่าเป้าหมาย44 
มากถึงร้อยละ 2.8 ท าให้การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 45 ในปี 2565 มีความท้าทาย 45 
เพิ่มมากข้ึน ภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้น46 
การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 47 
 48 
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 57 

 58 

2      3       4       6 

080001 
ปี 63 สีเหลือง 

080001 
ปี 62 สีเหลือง 

ค่าเป ้าหมายมากถึงร ้อยละ 2.8 ทำาให ้การบรรล ุ
เป้าหมายที่กำาหนดให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 45 ในปี 
2565 มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ภาครัฐจำาเป็นที่จะ
ต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื ้นฟ ู
ผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่
ตรงจุด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่
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 นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยการ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบการและ
รายได้ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเก่ียวเนื่องท่ีได้รับผลกระทบสูง ภาครัฐจำาเป็น
ท่ีจะต้องมีมาตรการให้ความช่ วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนเพื่อมุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งควรเร่งผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ 
ผ่านการอำานวยความสะดวกในการทำาธุรกิจ รวมท้ังส่งเสริมการจัดทำาโครงการส่งเสริมวิสาหกิจในทุกระดับ
ของภาครัฐให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
ที่สามารถขยายบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสามารถดำาเนินธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน
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ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
แผนแมบ่ทฯ ประเดน็ (08) ผู้ประกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม ่

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

080101
การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 

2563 (เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563) จำานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีจำานวน 

รวม 44,542 ราย ลดลงจาก 50,654 ราย ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือลดลง

ร้อยละ 12.07 

2562 2563

ทำาให้จำานวนการก่อต้ังวิสาหกิจเร่ิมต้นลดลงเฉลี่ยอยู ่ที่ร ้อยละ 7.06 ระหว่างปี 

2561 จนถึงช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง 

เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบชะลอการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจออกไป 

ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 

080102
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของประเทศไทย อยู่ใน 36อันดับแรก
2562 2563

จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย โดยสถาบัน IMD จากทั้งหมด 63 ประเทศ ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่

ในอันดับที่ 39 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน  1 อันดับ ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080201
อัตราการขยายตัวสินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่

ขยายตัวร้อยละ 10 
2562 2563

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูลอัตราการขยายตัวของสินเช่ือธุรกิจ SME พบว่าตั้งแต่ปี 2562 

จนถงึไตรมาสที ่2 ปี 2563 อตัราการเติบโตของสนิเช่ือเพือ่ประกอบธรุกิจของผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหดตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ -2.1  -0.2 
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

และ -18.5 ยังอยู่ต่ำากว่าเป้าหมาย ในขณะท่ีสินเช่ือธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่

กลับมาขยายตัวทั้ง 2 ไตรมาสในปี 2563 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 สินเชื่อ

เพื่อประกอบธุรกิจรวม ขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ 5.6 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต่�ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

080202
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตรามูลค่า

การระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมขยายตัวร้อยละ 10 

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลมูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มต้ังต้น

และ SME (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) พบว่าในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563  

(เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563) มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

เอ็ม เอ ไอ (mai) จำานวน 11 บริษัท โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 3,680.26 ล้านบาท

คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.29 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัย

ฉุดรั้งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ ความเชื่อม่ันของนักลงทุน ตลอดจนการตัดสิน

ใจและความพร้อมของผู้ประกอบการในการดำาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา

มูลค่าระดมทุนผ่านตลาด mai ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งสามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ โดยมี

มูลค่าระดมทุน 5,223.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 10.82 ในขณะท่ี

ปี 2562 สามารถระดมทุนได้ 4,981.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.31 

ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าตลาดทุนไทยมีศักยภาพในการระดม

ทุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อทำาให้ธุรกิจเติบโต ซ่ึงมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080301
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว
2562 2563

โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศภายหลังการปรับปรุงตัวเลขของ

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 2,267,034 ล้านบาท 

ในปี 2560 มาอยู่ที่ 3,211,718 ล้านบาท หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 42 ในปี 

2561 โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าจะเพิ่มเป็น 3,407,948 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6
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080302
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย

ดีขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับความสามารถในการ

แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 5
2562 2563

เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2563 พบว่า สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำาดับที่ 

1 รองลงมาได้แก่ ประเทศไทย อยู่ในลำาดับที่ 5 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

ในปี 2562 เป็นผลจากผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

เมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำาแนกตามขนาดของธุรกิจ จะพบว่า มูลค่า

การค้าออนไลน์ของ SME เติบโตจาก 453,903 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยู่ที่ 1,184,389 

ล้านบาท หรือขยายตัวมากถึงร้อยละ 161 ในปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมี

มูลค่า 1,199,419 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 1 จากฐานปี 2561 ที่มีการขยายตัวสูง 

ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

080303
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 25 
2562 2563

ภายหลังการทบทวนตัวเลขการส่งออกของ SME ในเดือนกันยายน 2563 พบว่าใน

ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกของ SME มีมูลค่า 1,742,456 ล้านบาท 

ในขณะที่การส่งออกรวมทั้งประเทศมีมูลค่า 5,387,040 ล้านบาท ทำาให้สัดส่วน 

การส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ อยู่ที่ 32.3 ปรับตัวดีขึ้นจาก

ร้อยละ 25.2 ในปี 2561 และร้อยละ 27.0 ในปี 2562 และอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่า 

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด ซึ่งมีสถานะการบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่ 08
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

080401

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน

และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ

และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีข้ึนได้อันดับท่ี 15 

2562 2563

จากรายงานของ GEM ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำาดับตำ่าลงจากอันดับที่ 19 

(4.66 คะแนนจาก 9) ในปี 2560 มาอยู่อันดับที่ 22 (4.6 คะแนนจาก 9) ในปี 2561 และ

อันดับที่ 23 (4.32 คะแนนจาก 9) ในปี 2562 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ให้

อยู่ในอันดับที่ 15 ภายในปี 2565 ถึง 8 อันดับ และหากเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย 

ซ่ึงเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล GEM อย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับประเทศไทย จะพบว่าในปี 2562 ไทยมีอันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อ

วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย ตำ่ากว่า

อินโดนีเซียถึง 16 อันดับ (อินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 7) ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่08
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080101

การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 วิสาหกิจเริ่มต้นโดยเฉพาะในวิสาหกิจที่มีรูปแบบการดำาเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็น
เครื่องจักรสำาคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดทำาให้นานาประเทศทั่วโลกให้ความสำาคัญ
และกำาหนดเป็นเป้าหมายในการส่งเสริม ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายให้มีการขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นมีปัจจัยที่สำาคัญ อาทิ ทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ 
การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออำานวย การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเร่ิมต้นธุรกิจ รวมทั้ง
การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนและช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อยยุคใหม่ 08
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2560  
เป็นผลมาจากความสำาเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานภายใต้แผนบูรณาการด้านการ 
ส่งเสริม SME เป็นจำานวนมากและมีความต่อเนื่อง แม้ในช่วงต่อมาจำานวนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นจะมีจำานวน
ลดลง แต่หากพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะให้ความ
รู้และคำาปรึกษาแนะนำาทางธุรกิจและการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการดำาเนินงานรวม 1,391.42 ล้านบาทในปี 2563 แม้จะมีอุปสรรคในการขับเคล่ือนโครงการจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หน่วยงานได้ปรับวิธีการดำาเนินงานให้อยู่ในรูปแบบทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่อให้สอดรับกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ตาม 
เป้าหมายที่กำาหนด

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 8 เดือนแรก
ของปี 2563 (เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563) จำานวน
การก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีจำานวนรวม 44,542 ราย  
ลดลงจาก 50,654 ราย ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
หรือลดลงร้อยละ 12.07 โดยภาพรวมของการก่อต้ัง
วิสาหกิจเร่ิมต้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่
ปี 2560 ซึ่งมีจำานวน 74,517 ราย หลังจากนั้นลดลง
เหลือ 72,014 ราย ในปี 2561 และ 71,485 รายในป ี
2562 หรือลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.36 และ 
ร้อยละ 0.73 ตามลำาดับ ทำาให ้จำานวนการก ่อต้ัง
วิ ส าห กิจ เ ริ่ มต ้นลดลง เฉลี่ ยอยู ่ ที่ ร ้ อยละ 7 .06 

ที่มา: สสว.
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็น ม.ค. – ส.ค. 63

จ�านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น และ
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยระหว่าง ปี 2561-2563

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080101 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10  4 

วิสาหกิจเริ่มต้นโดยเฉพาะในวิสาหกิจที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็น เครื่องจักร5 
ส าคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดท าให้นานาประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญและก าหนดเป็น6 
เป้าหมายในการส่งเสริม ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายให้มีการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมีปัจจัย 7 
ที่ส าคัญ อาทิ ทักษะความรู้ในการประกอบธุรกิจ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาระบบนิเวศที่8 
เอ้ืออ านวย การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนด้านแหล่ง9 
เงินทุนและช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการ  10 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 (เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563) จ านวนการก่อตั้ง11 
วิสาหกิจเร่ิมต้นมีจ านวนรวม 44,542 ราย ลดลงจาก 50,654 ราย ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 12 
12.07 โดยภาพรวมของการก่อตั้ งวิสาหกิจเริ่มต้นมี13 
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 14 
74,517 ราย หลังจากนั้นลดลงเหลือ 72,014 ราย ในปี 15 
2561 และ 71,485 รายในปี 2562 หรือลดลงจากปีก่อน16 
หน้าร้อยละ 3.36 และร้อยละ 0.73 ตามล าดับ ท าให้17 
จ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18 
7.06 ระหว่างปี 2561 จนถึงช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 19 
และมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก20 
ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ท าให้ภาครัฐ21 
มีความจ าเป็นต้องบังคับใช้มาตรการการป้องกันและ22 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ23 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบชะลอ24 
การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจออกไป ท าให้ยากต่อการที่จะ25 
บรรลุเป้าหมายการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วงปี 2561-2565 ได้ตามที่ก าหนด  26 

การด าเนินการที่ผ่านมา การจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเรื่อยมาจนกระทั่งปี 2560 เป็นผลมา27 
จากความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นที่มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนตามนโยบาย28 
ของรัฐบาล รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการด้านการส่งเสริม SME เป็น29 
จ านวนมากและมีความต่อเนื่อง แม้ในช่วงต่อมาจ านวนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นจะมีจ านวนลดลง แต่หากพิจารณา30 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะให้ความรู้และค าปรึกษาแนะน า31 
ทางธุรกิจและการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาผู้ประกอบการ32 
รุ่นใหม่ที่มีรูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อม 33 
ที่เอ้ืออ านวยต่อการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ ศูนย์บ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการ34 
ด าเนินงานรวม 1,391.42 ล้านบาทในปี 2563 แม้จะมีอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการจากสถานการณ์การแพร่ระบาด35 
ของโควิด-19 แต่หน่วยงานได้ปรับวิธีการด าเนินงานให้อยู่ในรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สอดรับกับ36 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 37 

ที่มา: สสว. 
หมายเหต:ุ ข้อมูลปี 2563 เป็น ม.ค. – ส.ค. 63 

จ านวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริ่มต้น และ 
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยระหวา่ง ปี 2561-2563 

080101 
แดง 

62 สแีดง 63 สแีดง 

ระหว่างปี 2561 จนถึงช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 และมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ัวโลก ทำาให้ภาครัฐมีความจำาเป็นต้องบังคับใช้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและผู้ประกอบชะลอการจัดตั้งหรือ 
ขยายธุรกิจออกไป ทำาให้ยากต่อการที่จะบรรลุเป้าหมายการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วงปี 2561-2565 ได้ตามที่
กำาหนด
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงท่ัวโลก 
ประกอบกับการดำาเนินมาตรการจำากัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศใน
ช ่วงที่ผ ่านมา ได ้ส ่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยสำาคัญ ทำาให้ผู ้ประกอบการวิตก
กังวลต ่อสถานการณ์และมีแนวโน ้มจะชะลอการ 
จัดตั้งธุรกิจใหม่ อย ่างไรก็ดี หากการแพร่ระบาด
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับการดำาเนิน
มาตรการ เยี ย วยาและฟ ื ้ นฟู เ ศ รษฐกิ จอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ
สามารถปรับตัวและมีความมั่นใจในการประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควร
มุ ่งเน ้นการสร ้างศักยภาพแก่กลุ ่มผู ้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Tech Start up) 
ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำานวยสำาหรับ
การ เ ร่ิมต ้นธุ รกิ จ  ผ ่ านการส ่ ง เส ริมให ้ เ กิดการ 
จัดพื้น ท่ี ให ้ผู ้ประกอบการยุคใหม ่สามารถแสดง
ศักยภาพและระดมทุนสำาหรับการเร่ิมต้นหรือต่อยอด
ธุ ร กิ จ  ( Hac ka thon )  ก า ร ให ้ สิ ท ธิ ป ระ โ ยชน ์ 
เพ่ือดึงดูดผู ้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงเข้ามาเริ่ม
ต ้นธุ รกิจในประเทศและถ ่ายทอดความรู ้ ให ้ กับ 
ผู ้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างชุมชนผู ้ประกอบการ
ที่มีศักยภาพของไทยให้เป็นแบบอย่างความสำาเร็จ
ให้กับผู ้ประกอบการรายอื่น  
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การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080102

 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพการดำาเนินธุรกิจและ
อำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวัน และมีแนวโน้มแข่งขันกันอย่างเข้มข้น การจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย IMD สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในภาพรวมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่จะส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ซ่ึงจำาเป็น
ต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปีที่
ผ่านมา คือ ด้านความรู้ (Knowledge) และด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ท่ีอันดับย่อยยังคง
ห่างจากเป้าหมาย ทั้งนี้ ภาครัฐจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญในการพัฒนาและยกระดับทุกด้าน เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม     

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีของประเทศไทย 
(IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING) อยู่ใน 36 อันดับแรก
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้เร่งรัดการพัฒนา
โครงสร ้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให ้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนโครงการพัฒนา 
ผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ  โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ จึงส ่งผลให ้อันดับย ่อยด ้านเทคโนโลยี  
(Technology) ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นด้านความรู ้ (Knowledge) ที่อันดับย่อยไม่

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดอันดับความ
สามารถในการแข ่งขันด ้านการใช ้ เครื่องมือและ
เทคโนโลยีของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD จาก
ทั้งหมด 63 ประเทศ ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 39 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน 1 อันดับ เนื่องจาก
อันดับย่อยด้านเทคโนโลยี (Technology) และด้าน
ความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ปรบัตวัดขีึน้
จากปี 2562 ถึง 5 อันดับ ในทั้งสองด้าน อยู่ที่อันดับ 22 
(อันดับ 27 ในปี 2562) และ 45 (อันดับ 50 ในปี 
2562) ตามลำาดับ ส่วนด้าน ความรู้ (Knowledge)

อันดับคงที่อยู่ในลำาดับที่ 43 โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
พบว่า ไทยยังคงเป็นรองและจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดให้ไทยอยู่ใน 36 อันดับแรก ซ่ึงเป็นความท้าทายที่สำาคัญที่จะต้องปรับปรุงและ 
ยกระดับศักยภาพของไทย โดยเฉพาะด้านความรู้ที่มีปัจจัยย่อยด้านความสามารถพิเศษ (Talent) ด้านการฝึกอบรม
และการศึกษา (Training and Education) และด้านความเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Concentration)  
ที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงประเด็นที่เป็นข้อจำากัด 

เปลี่ยนแปลง  และด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ที่อันดับย่อยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าที่ผ่านมา
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ SME ยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
แก่ผู ้ประกอบการทุกระดับ โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู ้ประกอบการสมัยใหม่ และโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให ้
ในระยะต่อไป จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาด้านความรู้และด้านความพร้อม 
ในอนาคตเพื่อให้มีอันดับดีขึ้น 

   2559            2560    2561          2562                  2563

  ที่มา: IMD

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ที่ผ่านมาภาครัฐได้เร่งรัดการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมท้ังสนับสนุนให้
กลุ ่มผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ 
(D ig i tal  Transformat ion) เพื่ อ เปลี่ ยนแปลง
กระบวนการทำาธุ รกิจ  สร ้ างโอกาสใหม ่และลด
ต้นทุน ซ่ึงสามารถทำาได้ในระดับหนึ่ง และส่งผลให้
อันดับย่อยด้านเทคโนโลยีปรับตัวดีข้ึน แต่อย่างไร
ก็ตามผู ้ประกอบการ SME ยังคงเผชิญกับข้อจำากัด
หลายประการ ความรู ้และความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยการประยุกต ์ ใช ้
เทคโนโลยีดิจิทัลกับการประกอบธุรกิจ เงินลงทุน
ด ้ าน เทคโนโลยีที่ ค ่ อนข ้ า ง สู ง  ตลอดจนป ั จจั ย
สนับสนุนต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การฝึกอบรม ความ
พร้อมของภาคเอกชน ซ่ึงเป็นผลให้อันดับย่อยด้าน
ความรู ้ และด้านความพร้อมในอนาคตของไทยยัง
ทำาได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องเร่งผลักดันให้อันดับของ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช ้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะต่อไป ควรสร้างความ
แข็งแกร ่งให ้กับผู ้ประกอบการในการประยุกต ์ใช ้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให ้เกิดความคล่องตัวในการ
ดำาเนินธุรกิจ พร้อมท้ังสร้างกลไกความร่วมมือทั้ง
ภาครั ฐและเอกชนในการถ ่ ายทอดความรู ้ และ
เทคโนโลยี ผ่านแผนงานและโครงการสำาคัญต่าง ๆ 
เพื่ อกระตุ ้นให ้ผู ้ประกอบการตระหนักถึ งความ
สำาคัญและประโยชน์จากการใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพ่ิมข้ึน 
และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการดำาเนิน
ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080201

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 แหล่งเงินทุนนับเป็นปัจจัยตั้งต้นท่ีสำาคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยที่ผ่านมาแม้ว่า 
ภาครัฐจะมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผู้ประกอบการเป็นจำานวนมากแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยังคงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเดิม ในขณะที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ยังไม่สามารถมีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารพาณิชย์กำาหนดและเข้าถึงแหล่งทุนได้ ส่งผลให้แหล่งเงินทุนนอกระบบที่ไม่เป็นธรรมมีบทบาท 
เพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ ปัจจัยสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวที่สำาคัญ ได้แก่การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีองค์ความ
รู ้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ด้านกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน การส่งเสริมให้ 
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลาย และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินเชื่อ
ธุรกิจรายใหม่ เช่น การผ่อนคลายกฎหมายและข้อระเบียบต่าง ๆ  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพิจารณาสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ สามารถตีความได้จากข้อมูล
อัตราการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดธุรกิจ โดยเมื่อพิจารณาจากข้อมูลอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ
ธุรกิจตั้งแต่ปี 2562 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อัตราการเติบโตของสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ -2.1  -0.2 และ -18.5 ห่างไกลจากการบรรลุ
เป้าหมายในปี 2565 มากยิ่งขึ้นในขณะที่สินเชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่กลับมาขยายตัวทั้ง 2 ไตรมาส 
ในปี 2563 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจรวม ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.6
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป ็นจำานวนมากตั้งแต ่การเตรียมความพร้อมให้กับ 
ผู ้ประกอบการไปจนถึงนโยบายให้สินเชื่อพิเศษสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั้งโครงการตามงบประมาณปกติ อาทิ โครงการการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสำาหรับ 
SME และ startup โดยมีเครื่องมือที่หลากหลายให้ SME และ startup เลือกใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงความต้องการ ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อผลักดันให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายได้ 
โดยผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 มีจำานวน SME และ startup ที่ระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง Crowdfunding รวมถึงมีบริษัทที่ระดมทุน
ผ่านหลักเกณฑ์การระดมทุนต่อบุคคลในวงจำากัด (PP-SME) รายแรกแล้ว อีกท้ังยังเตรียม
จัดทำาบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และ ตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้ประกอบ
การสามารถเข้าระดมทุนในตลาดทุนได้ อีกทั้งโครงการคำ้าประกันสินเชื่อ SME ทวีค่า (PGS 
ระยะที่ 8) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อสนับสนุนให้ SME 
มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมี บสย. คำ้าประกันสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้ SME 
ดังกล่าวสามารถได้รับสินเชื่อไปประกอบธุรกิจ สร้างการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างเงิน
หมุนเวียนในประเทศ ซึ่งมีวงเงินอนุมัติคำ้าประกันสะสมในเดือนกันยายน ปี 2563 จำานวน 
147,207 ล้านบาท จากผู้ประกอบการ 46,940 ราย โดยผู ้ประกอบการได้รับสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินจากการคำ้าประกัน 196,243 ล ้านบาทซึ่งช ่วยรักษาสภาพการจ้างงาน 
1,059,111 ราย และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากการนำาสินเชื่อดังกล่าวไปประกอบ
ธุรกิจ 221,051 ราย ซึ่งจะสนับสนุนการสร ้างรายได ้ สร ้างเงินหมุนเวียนในประเทศ  
และส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตตามลำาดับ และโครงการสนับสนุนพิเศษจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด เช่น มาตรการสินเชื่อต้นทุนตำ่า (soft loan) วงเงิน 500,000 ล้านบาท 
ระยะเวลา 2 ปี โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่รัฐบาลเข้ามารับภาระดอกเบ้ียแทน SME 
เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยตรง พร้อมทั้งคำ้าประกัน
ความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) ให้แก่สถาบัน
การเงิน ซ่ึงช ่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น โดยผลการ
ดำาเนินงานในช่วงเดือนกันยายน 2563 ได้ปล่อย สินเชื่อ soft loan ไปแล้วจำานวน 69,362 ราย 
มูลค่าวงเงินสินเชื่อรวม 116,114 ล้านบาท
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของภาครัฐหรือ
เอกชนที่มีเป็นจำานวนมาก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับมาตรการจำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 
และการขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะ SME ขณะที่ธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น แม้ว่าภาครัฐจะ
มีความพยายามสนับสนุนผ่านการคำ้าประกันสินเชื่อแล้วก็ตาม ทำาให้สินเชื่อนอกระบบเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของ SME

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภาครัฐควรเพิ่มความเข ้มข ้นในการ
ดำาเนินนโยบายส่งเสริมให้ผู ้ประกอบ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรมผ่าน
การดำาเนินมาตรการเชิงรุกในการสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการถึงความ
สำาคัญและประโยชน์ของมาตรฐานทาง
บัญชี โอกาสจากกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ และแนวทางการพิจารณา ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดธุรกิจ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด ำเนินนโยบำยสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของภำครัฐหรือเอกชนที่มี41 
เป็นจ ำนวนมำก ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ีเศรษฐกิจโลก42 
ชะลอตัว ประกอบกับมำตรกำรจ ำกัดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และกำรขำดควำม43 
เชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลกระทบต่อรำยได้และสภำพคล่องของผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะ SME ขณะที่44 
ธนำคำรพำณิชย์มีควำมระมัดระวังในกำรให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกำรเพิ่มข้ึน แม้ว่ำภำครัฐจะมีควำมพยำยำมสนับสนุนผ่ำน45 
กำรค้ ำประกันสินเชื่อแล้วก็ตำม ท ำให้สินเชื่อนอกระบบเป็นช่องทำงหลักในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SME 46 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภำครัฐควรเพิ่มควำมเข้มข้นในกำรด ำเนินนโยบำยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเข้ำถึง47 
แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมผ่ำนกำรด ำเนินมำตรกำรเชิงรุกในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ประกอบกำรถึงควำมส ำคัญและประโยชน์48 
ของมำตรฐำนทำงบัญชี โอกำสจำกกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ และแนวทำงกำรพิจำรณำสินเชื่อของธนำคำรพำณิชย์  49 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกำร นอกจำกนี้ ควรสนับสนุนและรับรองแหล่งเงินทุนทำงเลือกใหม่ ๆ ที่ได้50 
มำตรฐำนสำกล อำทิ Venture capital หรือ Crowdfunding เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบกำร 51 
รวมทั้งเร่งรัดกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรเพื่อน ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบกำรของธนำคำร52 
พำณิชย์ในลักษณะ Information based lending หรือก่อตั้งสถำบัน Credit rating ประเมินเครดิตของผู้ประกอบกำร  53 
เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบกำรได้อย่ำงยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น  54 

 55 

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดธุรกิจ 56 

 57 
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 ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย 67 

 68 

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนและรับรองแหล่ง
เงินทุนทางเลือกใหม่ ๆ ท่ีได้มาตรฐานสากล อาทิ Venture capital หรือ Crowdfunding เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำาฐานข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อนำามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในลักษณะ Information based lending หรือก่อตั้งสถาบัน 
Credit rating ประเมินเครดิตของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการได้
อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
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การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080202

 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาและสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงเป็นอุปสรรคสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพใน
การเติบโตสูงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจได้มากขึ้นหากสามารถเข้าถึงต้นทุน
ทางการเงินที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนเป็นช่องทางการระดมทุนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อม่ันในธุรกิจ สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบริษัทท่ียื่นจดทะเบียนในตลาดทุน  

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มต้ังต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมขยายตัวร้อยละ 10
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการระดมทุน
ผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ SME ในช่วง 
11 เดือนแรกของปี 2563 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 
2563) มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ (mai) จำานวน 11 บริษัท โดยมีมูลค่าการ
ระดมทุนรวม 3,680.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 6.29 ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายการขยาย
ตัวร้อยละ 10 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ในช่วงที่ผ่านมา เป็นปัจจัยฉุดรั้งท่ีส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจ ความเช่ือมั่นของนักลงทุน ตลอดจน
การตัดสินใจและความพร้อมของผู้ประกอบการในการ
ดำาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าระดมทุน

ผ่านตลาด mai ตัง้แต่ปี 2561 ซึง่สามารถบรรลคุ่าเป้าหมายได้ โดยมมีลูค่าระดมทนุ 5,223.02 ล้านบาท คดิเป็นอตัรา 
การขยายตัวร้อยละ 10.82 ในขณะที่ปี 2562 สามารถระดมทุนได้ 4,981.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัว 
ร้อยละ 9.31 ซึ่งตำ่ากว่าค่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าตลาดทุนไทยมีศักยภาพในการระดมทุน 
ให้ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ เพือ่ทำาให้ธรุกจิเตบิโต และสามารถบรรลคุ่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ได้ในอนาคต 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำาเนินมาตรการการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SME 
อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการขบัเคลือ่นแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 และแผนการส่งเสริม SME ฉบบัที ่4 ในการ
สนบัสนนุให้ SME ทีม่ศีกัยภาพเข้าถงึตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ (mai) รวมท้ังโครงการบ่มเพาะ SME ท่ีมศีกัยภาพให้
มคีวามพร้อมในการขยายสู่ตลาดทุน  การพฒันาความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการเตรยีมพร้อมในการเข้าจดทะเบยีน ตลอดจน  
ให้คำาแนะนำาการปรับปรุงระบบบัญชี ระบบตรวจสอบภายใน ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการปรับโครงสร้างบริษัท  
การแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน ซึง่เป็นปัจจัยสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการระดมทนุผ่านตลาดทนุ
มากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ ในปี 2563 สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการ
พิจารณาออกหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)  
ซึ่งเป็นการลดข้อจำากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ 
Startups โดยผลการดำาเนนิงานท่ีผ่านมาม ีSME และ Startup สามารถระดมทนุผ่านคราวด์ฟันดิงสำาเรจ็ทัง้หมด 3 ราย  
โดยแบ่งเป็นหุน้คราวด์ฟันดงิ จำานวน 1 ราย สามารถระดมทุนได้ 18.6 ล้านบาท และหุน้กูค้ราวด์ฟันดิง จำานวน 2 ราย 
สามารถระดมทนุได้ 3.5 ล้านบาท นอกจากนี ้สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ร่วมกับสำานกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ออกหลกัเกณฑ์ให้บริษทัจำากดัสามารถระดมทนุ
ในวงจำากดั (Private Placement) ซึง่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนได้สะดวกมากยิง่ข้ึน ท้ังนี ้การระดม
ทนุในลกัษณะนีย้งัมข้ีอจำากดัอยูห่ลายประเดน็ อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ร่วมกับ สสว. รเิริม่โครงการนำาร่องกบัวสิาหกิจ
ขนาดกลางตามนิยามของ สสว. ซึ่งมีฐานะการเงินที่มั่นคง สามารถเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลง แต่จะจำากัดจำานวน 
ผูล้งทนุกลุม่นีไ้ว้ทีไ่ม่เกนิ 10 ราย และมลูค่าการลงทุนรวมกนัไม่เกนิ 20 ล้านบาท เพ่ือขยายผลการดำาเนนิงานต่อไป 

ที่มา: SET
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็น ม.ค.-พ.ย. 63

มูลค่าการระดมทุน (ล้านบาท) และอัตราการขยายตัวต่อปี

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง3 
และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น   4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ5 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวร้อยละ 10 6 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญทาง7 
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาและต่อยอด8 
ธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงซึ่งเป็น9 
กลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจได้มากขึ้นหากสามารถเข้าถึงต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม อย่างไร10 
ก็ตาม ตลาดทุนเป็นช่องทางการระดมทุนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ 11 
สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 12 
ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบริษัท13 
ที่ยื่นจดทะเบียนในตลาดทุน   14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและ SME ในช่วง 11 เดือนแรก15 
ของปี 2563 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563) มีบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จ านวน 16 
11 บริษัท โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 3,680.26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.29 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย17 
การขยายตัวร้อยละ 10 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 18 

ในช่วงที่ผ่านมา เป็นปัจจัยฉุดรั้งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพ19 
เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลอดจนการตัดสินใจ20 
และความพร้อมของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 21 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าระดมทุนผ่านตลาด mai 22 
ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งสามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ โดยมีมูลค่า23 
ระดมทุน 5,223.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อย24 
ละ 10.82 ในขณะที่ปี 2562 สามารถระดมทุนได้ 4,981.3 25 
ล้านบาท คดิเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.31 ซึ่งต่ ากว่าค่า26 
เป้าหมายเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าตลาดทุนไทยมี27 
ศักยภาพในการระดมทุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง28 
แหล่งเงินทุน เพื่อท าให้ธุรกิจเติบโต และสามารถบรรลุค่า29 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ในอนาคต  30 

การด าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด าเนินมาตรการการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบการ  SME 31 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 และแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 ในการ32 
สนับสนุนให้ SME ที่มีศักยภาพเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งโครงการบ่มเพาะ SME ที่มีศักยภาพให้มี33 
ความพร้อมในการขยายสู่ตลาดทุน  การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมในการเข้าจดทะเบียน ตลอดจน ให้34 
ค าแนะน าการปรับปรุงระบบบัญชี ระบบตรวจสอบภายใน ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการปรับโครงสร้างบริษัท การแปร35 
สภาพเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในการระดมทุนผ่านตลาดทุนมากยิ่งขึ้น 36 
นอกจากนี้ ในปี 2563 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการพิจารณาออก37 

080202 
ส้ม 

62 สเีหลอืง 63 สสีม้ 

ที่มา: SET 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ทีผ่่านมา 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส ่วนใหญ่ไม ่สามารถเข ้าระดมทุนในตลาดทุนได ้ 
เนื่องจากติดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีให้ความ
คุม้ครองผูล้งทนุอย่างเข้มข้น อาทิ หลกัเกณฑ์การนำาหุน้
สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) ต้องมทีนุชำาระแล้วไม่น้อยกว่าเท่ากบั 50 ล้านบาท 
เงือ่นไขฐานะการเงินและสภาพคล่อง ซึง่มลีกัษณะบังคบั
ใช้กฎเกณฑ์เดยีวกับกจิการทกุขนาด ทำาให้การระดมทนุ
ผ่านตลาดทุนยังมีข้อจำากัดและไม่เอื้ออำานวยต่อ SME  
ซึ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้นและไม่ได้มีความต้องการเงินทุนที่สูง
มากนกั    

ข้อเสนอแนะในการบรรลเุป้าหมาย ควรให้ความสำาคัญ
กับการเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยในมิติด้าน
ต่าง ๆ ท่ีอาจจะยังเป็นอุปสรรค เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนผู ้ประกอบการและ SME ให้ระดมทุนผ่าน
ตลาดทุนได้เพ่ิมมากข้ึน อาทิ ด้านกฎหมาย การปรับปรงุ
หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีน่ำามาใช้กำากับดูแลให้มคีวามทนั
สมยัและมปีระสทิธภิาพในการบงัคบัใช้ ตลอดจนพฒันา
เครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ  อาทิ การระดมทุนในวง
จำากัด (Private Placement) การระดมทุนผ่านคราวด์
ฟันดิง (Crowdfunding) ซ่ึงสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของกจิการระดับต่าง ๆ ได้ดียิง่ข้ึน เพือ่ยกระดับ
ศักยภาพของตลาดทุนไทยให้มีบทบาทในการช่วยส่ง
เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคง  
มี เสถียรภาพในระยะยาว และเป ็นโอกาสให ้กับ 
ผูป้ระกอบการในการสร้างการเจรญิเติบโตทางธรุกจิต่อไป     

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080301

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
ทำาให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กลายเป็นช่องทางซ้ือขายที่มีบทบาทสำาคัญมากยิ่งขึ้นต่อทั้งผู้บริโภค
และผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศท่ีเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพของผู้ประกอบการในการปรับตัวเข้าสู่การทำาการค้าในรูปแบบใหม่ ช่องทางซ้ือขายท่ีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยสร้างความเช่ือมั่นในการเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวมีปัจจัยท่ีสำาคัญ ได้แก่ การพัฒนาและอำานวยความสะดวกให้แก่ภาคอุปสงค์และอุปทาน  
ผ่านการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080301 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มขึ้น  4 
1 เท่าตัว 5 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้พาณิชย์6 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) กลายเป็นช่องทางซื้อขายที่มีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ7 
โดยเฉพาะ SME โดยมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการใน8 
การปรับตัวเข้าสู่การท าการค้าในรูปแบบใหม่ ช่องทางซื้อขายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยสร้าง9 
ความเชื่อมั่นในการเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา10 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคอุปสงค์และอุปทาน ผ่านการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ การคุ้มครอง11 
ผู้บริโภค และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศภายหลังการปรับปรุงตัวเลขของส านักงาน13 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นจาก 2,267,034 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยู่ที่ 3,211,718 ล้านบาท หรือขยายตัว14 
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 42 ในปี 2561 โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าจะเพิ่มเป็น 3,407,948 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6 ในปี 2562 15 
เป็นผลจากผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้16 
จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ าแนกตามขนาดของธุรกิจ จะพบว่า 17 
มูลค่าการค้าออนไลน์ของ SME เติบโตจาก 453,903 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยู่ที่ 1,184,389 ล้านบาท หรือขยายตัวมาก18 
ถึงร้อยละ 161 ในปี 2561 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีมูลค่า 1,199,419 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 1 จากฐานปี 19 
2561 ที่มีการขยายตัวสูง ท าให้ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 1 20 
เท่าตัว ได้ตามที่ก าหนดไว้ 21 

การด าเนินการที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้ด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาด22 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก โดยในปี 2562 มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเข้าถึงตลาดพาณิชย์23 

080301 
สีเขียว 

ปี 62 สีแดง ปี 63 สีเขียว 
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย มูลค ่าพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศภายหลังการปรับปรุงตัวเลข
ของสำานกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ เพิม่ข้ึน
จาก 2,267,034 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยูท่ี ่3,211,718 
ล้านบาท หรอืขยายตวัเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 42 ในปี 2561 
โดยคาดการณ์ว่ามลูค่าจะเพิม่เป็น 3,407,948 ล้านบาท 
หรอืขยายตวัร้อยละ 6 ในปี 2562 เป็นผลจากผูป้ระกอบ
การปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาใช้จ่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี เม่ือพิจารณามูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำาแนกตามขนาดของธุรกิจ  
จะพบว่า มูลค่าการค้าออนไลน์ของ SME เติบโตจาก 
453,903 ล้านบาท ในปี 2560 มาอยูท่ี่ 1,184,389 ล้านบาท 
หรอืขยายตวัมากถงึร้อยละ 161 ในปี 2561 โดยคาดการณ์
ว่าในปี 2562 จะมมีลูค่า 1,199,419 ล้านบาท หรอืขยาย
ตวัร้อยละ 1 จากฐานปี 2561 ทีม่กีารขยายตวัสงู ทำาให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ได้ตามท่ี
กำาหนดไว้ 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หลายหน่วยงานได้ดำาเนิน
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบ
การเข้าสู ่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำานวนมาก  
โดยในปี 2562 มโีครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิการ
เข้าถงึตลาดพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น โครงการส่งเสริม
พัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ SME ปี 2562 ของ
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เป็นการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
ในการเข้าสูร่ะบบตลาดอเิลก็ทรอนกิส์ ด้วยการอบรมให้
ความรูแ้ละคำาปรกึษาแนะนำาในด้านต่าง  ๆอาท ิการถ่ายภาพ
สินค้า การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยกระดับมาตรฐานสินค้า  
ช่วยให้ SME จำานวน 52,150 ราย ได้รับการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์จำานวน 102,004 
ผลติภณัฑ์ และสร้างยอดขายได้เพิม่ขึน้กว่า 325 ล้านบาท 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและ 
ส่งเสริม SME สู่สากล (Cross Border e-Commerce 
Promotion) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
สู่สากลผ่านเวบ็ไซต์ Thaitrade.com ช่วยให้เกดิการจับ
คูเ่จรจาธรุกจิกว่า 1,409 คู ่และเกดิมลูค่าการซือ้ขายท่ีมี
หลักฐานผ ่านเว็บไซต ์ Thaitrade.com จำานวน 
1,036,654,767 บาท

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้การ
ขับเคล่ือนการเพ่ิมมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แต่หาก
พิจารณาความสามารถในการแข ่งขันของ SME  
ในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะพบว่ายังคงมีช่องว่าง
ในการพัฒนาที่สำาคัญ อาทิ ผู้ประกอบการวิสาหกิจยัง
ขาดความเข้าใจและกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทาง
ออนไลน์ ภาครัฐขาดการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบ
การอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ท้ังยังขาดการ
ควบคุมดูแลเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า  
เช่น การออกกฎระเบยีบในการกำากบัแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ของต่างชาติ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการดำาเนินงานให้มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะบรรลุเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2561 ภาครัฐควร
เร่งรัดการจัดทำาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยจัดสรรงบประมาณสำาหรับการ
ดำาเนินงานในการส่งเสริมผู้ประกอบการเป้าหมายอย่างเพียงพอและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้า การวิจัยตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่องทางการค้าออนไลน์ การสนับสนุนให้ 
startup พัฒนาแพลตฟอร์มสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศ เช่น สินค้าเกษตรและอาหาร 
บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ อาทิ พิจารณาออกกฎระเบียบในการควบคุมดูแลแพลตฟอร์มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า 
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080302

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น เพิ่มขึ้น  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับที่ 1 
ใน 5

 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นประจำาทุกปี โดยความสามารถด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในปัจจัยด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่
ของกลุ่มปัจจัยหลักสำาหรับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ ปัจจัยย่อยด้านการค้า
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สะท้อนความสามารถด้านดุลบัญชีเดินสะพัด การนำาเข้าและส่งออกสินค้า
และบริการ และอัตราแลกเปลี่ยน หากภาครัฐสามารถพัฒนาให้ SME แข่งขันและส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาด

62 สีเหลือง 63 สีเขียว 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080302 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ3 
ไทยดีขึ้น  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับ5 
ที่ 1 ใน 5 6 

สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ได้จัดอันดับ7 
ความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นประจ าทุกปี โดยความสามารถด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็น8 
องค์ประกอบหนึ่งในปัจจัยด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของกลุ่มปัจจัยหลัก9 
ส าหรับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ ปัจจัยย่อยด้านการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย10 
ตัวชี้วัดที่สะท้อนความสามารถด้านดุลบัญชีเดินสะพัด การน าเข้าและส่งออกสินค้าและบริการ และอัตราแลกเปลี่ยน  11 
หากภาครัฐสามารถพัฒนาให้ SME แข่งขันและส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาดสากลได้ ย่อมส่งผลต่ออันดับความสามารถ12 
การแข่งขันด้านค้าระหว่างประเทศของไทย โดยมีปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 13 
ความพร้อมของผู้ประกอบการ การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของต่างประเทศ การเข้าถึงแหล่ง14 
เงินทุนและโอกาสทางการตลาด รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแข่งขัน 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ28 
สมาชิกอาเซียน ในปี 2563 พบว่า สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในล าดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ประเทศไทย อยู่ในล าดับที่ 5 29 
ท าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ต้องมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศอยู่ใน30 
อันดับ 1 ใน 5  31 

การด าเนินการที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรง ได้ส่งผลต่อการ32 
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย ท าให้ภาครัฐต้องมีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ33 
ความสามารถทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย 34 
ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสนับสนุนทาง35 
การเงินแก่ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าของไทยให้สามารถขยายการส่งออกและการลงทุนไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม36 

080302 
สีเขียว 

ที่มา: IMD ที่มา: IMD

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศสากลได้ ย ่อมส ่งผลต ่ออันดับความ
สามารถการแข่งขันด ้านค้าระหว ่าง
ประเทศของไทย โดยมีปัจจัยสำาคัญที่
จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถ
บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความพร้อมของ 
ผู ้ประกอบการ การพัฒนาสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของต่าง
ประเทศ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
โอกาสทางการตลาด รวมท้ังสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2563 พบว่า สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำาดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ ประเทศไทย 
อยู่ในลำาดับท่ี 5 ทำาให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนดให้ต้องมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นผลจากปัจจัยที่หลากหลายทั้งในด้านภาวะเศรษฐกิจโลก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมืองภายในประเทศ ซึ่งควบคุมได้ยาก แม้ว่าสถานการณ์สงครามการค้าจะส่งผลดีในบางอุตสาหกรรมจากการ
เบี่ยงเบนทางการค้า แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้การผลิตและการค้าระหว่างประเทศได้รับ 
ผลกระทบโดยตรงจากการหดตัวอย่างรุนแรงของอุปสงค์โลกและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตจากมาตรการ
ล็อกดาวน์และการจำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ ทำาให้ภาครัฐต้องมีมาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับการค้า การผลิต และบริการของไทย

การด�าเนินการที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกและการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรง ได้ส่งผลต่อ
การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย ทำาให้ภาครัฐต้องมีมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อต่างประเทศให้แก่ผู ้ส่งออกและ 
นักลงทุนไทย ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทยได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2561 
เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและผู้นำาเข้าของไทยให้สามารถขยายการส่งออกและการลงทุนไปยังต่าง
ประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV โดยผลการดำาเนินการในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานมียอดคงค้างเงินให้
สินเชื่อสำาหรับการทำาการค้าในภูมิภาค CLMV ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563 จำานวน 34,921 ล้านบาท รวมทั้ง
โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก ซ่ึงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ มีเป้าหมายเร่งรัดขยายการส่งออกเชิงรุก เพ่ิมปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทย
ในตลาดเป้าหมาย และแสดงศักยภาพของสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและยอมรับในตลาดโลก โดยเมื่อ
สิ้นสุดโครงการมีจำานวนผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลที่เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 216 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าการสั่งซื้อ
สนิค้าผ่านกจิกรรมรวม 8,538.25 ล้านบาท ผนวกรวมกบัการใช้โอกาสจากการเบีย่งเบนทางการค้า (Trade Diversion) 
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และจุดแข็งของไทยในบางอุตสาหกรรม ช่วยทำาให้ประเทศไทยสามารถ 
รั้งอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของการดำาเนินงานภาครัฐควรให้ความสำาคัญกับ 
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการประสานนโยบายทางการเงินและการคลัง การเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและตรงต่อความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย การเปิดตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพและการเจรจาการค้าในกรอบความร่วมมือท่ีเป็นโอกาส
ของไทย รวมทั้งการอำานวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 
(Non-tariff measure) เพื่อยกอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้อยู่ในลำาดับ
ที่สูงขึ้น
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080303

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ
เพิ่มขึ้น ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 25

 ที่ผ ่านมาประเทศไทย พึ่งพาการส่งออกสินค้าและบริการเป็นเครื่องจักรสำาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เงินบาทมีแนวโมแข็งค่าข้ึนอย่างต่อ
เนื่อง รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าส่งออกของ SME ในช่วง 9 เดือน ของปี 
2563 ปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาดที่เป็นคู่ค้าสำาคัญ จึงจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการขยายการส่ง
ออกให้กับผู้ประกอบการ โดยมีปัจจัยสำาคัญท่ีจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้
กับผู้ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาส
ทางการตลาด และการอำานวยความสะดวกทางการค้าเพื่อสนับสนุนการส่งออกของ SME

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ภายหลังการทบทวนตัวเลขการส่งออกของ SME ในเดือนกันยายน 2563 พบว่าใน
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกของ SME มีมูลค่า 1,742,456 ล้านบาท ในขณะที่การส่งออกรวมทั้ง
ประเทศมีมูลค่า 5,387,040 ล้านบาท ทำาให้สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ อยู่ที่ 32.3 
ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 25.2 ในปี 2561 และร้อยละ 27.0 ในปี 2562 และอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
กำาหนดไว้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
จะอยูใ่นระดบัทีด่แีละบรรลคุ่าเป้าหมาย แต่การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนดงักล่าวเกดิจากมลูค่าการส่งออกของผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลกระทบจากอุปสงค์โลกที่หดตัวลง และการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่การผลิตของโลกอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่การส่งออกของ SME ไม่ได้รับผลกระทบ
มากนัก

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ภาครัฐได้ดำาเนินมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้สามารถส่งออกในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพให้สามารถขยายมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ที่สำาคัญเช่น โครงการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งออกและ
ลงทุนในต่างประเทศด้วยความมั่นใจ ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนและสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศตามศักยภาพของธุรกิจ ด้วยการจัดการกับความเสี่ยง
ด้านการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ โดยใน 9 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าสะสมของธุรกิจบริการประกัน
การค้าและการลงทุนมีมูลค่ารวม 125,192 ล้านบาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพสู่สากล 
ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนให้เกิดการจับคู่เจรจาการค้าและสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจบริการศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 193 ราย 
ก่อให้เกิดมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม 783,869,287 บาท

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการขยายตัวการส่งออกของ SME อย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว ภาครัฐควรให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู ้ประกอบการสามารถปรับเปล่ียน 
การผลิตให้ทันกับบริบทและสถานการณ์ทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเร่งรัดการเจรจา
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีท่ีมีอยู่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้า

 

 
25.2 27.0 32.3 

สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมท้ังประเทศ 

SME ทั้งประเทศ 
2561 2562 2563 

ที่มา: ส านักงานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

หน่วย: ร้อยละ 

ที่มา: สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมทั้งประเทศ
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การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080401

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น ได้อันดับที่ 15

 ภาครัฐมีส่วนสำาคัญอย่างย่ิงในการส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระยะเร่ิมต้น ต่อเนื่องจน SME 
สามารถตั้งตัวและเติบโตต่อไปได้ หากมีการกำาหนดนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีกลไกการ 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยสู่ความสำาเร็จที่สำาคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบการ ได้แก่ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและจัดทำาฐานข้อมูลผู้ประกอบการ การส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ รวมท้ังการประสานและบูรณาการการให้บริการของภาครัฐ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบาย (Government policies: support and relevance) ของ Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำาดับตำ่าลงจากอันดับที่ 19 (4.66 คะแนนจาก 9) ในปี 2560 
มาอยู่อันดับที่ 22 (4.6 คะแนนจาก 9) ในปี 2561 และอันดับที่ 23 (4.32 คะแนนจาก 9) ในปี 2562 ซึ่งยังห่างจาก
ค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ให้อยู่ในอันดับที่ 15 ภายในปี 2565 ถึง 8 อันดับ และหากเทียบกับประเทศอินโดนีเซียซึ่ง
เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล GEM อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศไทย จะพบว่า 
ในปี 2562 ไทยมีอันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบาย ตำ่ากว่าอินโดนีเซียถึง 16 อันดับ (อินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 7) 

ที่มา: Global Entrepreneurship Index

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ
สอดคล้องของนโยบาย

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีแดง 

2560 2561 2562
Thailand 19 22 23
Indonesia 2 2 7

19 
22 23 

2 2 

7 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ 
ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 080401 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ3 
สนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ 5 
ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น ได้อันดับที่ 15 6 

ภาครัฐมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น ต่อเนื่องจน SME สามารถตั้งตัวและ7 
เติบโตต่อไปได้ หากมีการก าหนดนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา8 
ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ได้แก่ การ9 
ส่งเสริมการข้ึนทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง10 
การประสานและบูรณาการการให้บริการของภาครัฐ 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความ25 
สอดคล้องของนโยบาย (Government policies: support and relevance) ของ Global Entrepreneurship 26 
Monitor (GEM) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในล าดับต่ าลงจากอันดับที่ 19 (4.66 คะแนนจาก 9) ในปี 2560 มาอยู่27 
อันดับที่ 22 (4.6 คะแนนจาก 9) ในปี 2561 และอันดับที่ 23 (4.32 คะแนนจาก 9) ในปี 2562 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย28 
ที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในอันดับที่ 15 ภายในปี 2565 ถึง 8 อันดับ และหากเทียบกับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศเดียวใน29 
ภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดเก็บข้อมูล GEM อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศไทย จะพบว่าในปี 2562 ไทยมีอันดับ30 
นโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย ต่ ากว่า31 
อินโดนีเซียถึง 16 อันดับ (อินโดนีเซียอยู่อันดับที่ 7)  32 

การด าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน SME ผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งแผนบูรณาการส่งเสริม33 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีตั้งแต่ปี 2559 โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม34 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อแก้พระราชบัญญัติ35 

080401 
สีแดง 

ที่มา : Global Entrepreneurship Index 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน 
SME ผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งแผน
บูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ี
มีตั้งแต่ปี 2559 โดยมีโครงการสำาคัญ อาทิ โครงการ
แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) เพื่อแก้พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซ่ึงใช้
มายาวนานในประเด็นกำาหนดให้มีคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ือติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบ
ประมาณ กำาหนดให ้ สสว. ประสานกับสถาบัน 
การศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้
มีการจัดตั้งศูนย์บ ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย ่อม รวม ท้ังปรับแก ้ นิยามของ วิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเพิ่มเติมเกณฑ์เรื่อง
จำานวนรายได้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการกำาหนดนิยาม 
ซ่ึงจะกำาหนดรายละเอียดในกฎกระทรวงแบ่งกลุ ่ม 
ผู ้ประกอบการรายย่อย (Micro) เพ่ิมเติม อีกทั้ง 
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME 
ของ สสว. เพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำาเนินงาน/โครงการ 
และติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการตาม
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ปี 2561 และแผนงานบูรณาการพัฒนา 
ผูป้ระกอบการ เศรษฐกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมสู่สากลปี 2562

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย รายงาน
ของ GEM ในปี 2562 รายงานว่านโยบายภาครัฐของ
ไทยมีความล่าช้าไม่เท่าทันต่อการดำาเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการ รวมท้ังขาดความต่อเนื่องในการดำาเนิน
นโยบายและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งมีระบบภาษีที่ไม่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นความท้าทาย
สำาคัญของภาครัฐท่ีจะต้องปรับปรุงแก ้ไข เพื่อให ้
สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้รอบด้าน พร้อมท้ังสร้าง
การรับรู ้และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การดำาเนินนโยบายมีเอกภาพ สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการขยายตัวการ 
ส่งออกของ SME อย่างยั่งยืนในระยะยาว ภาครัฐควรให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปล่ียนการผลิตให้ทันกับบริบทและสถานการณ์ทางการค้าท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเร่งรัดการเจรจาและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ 
ใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้า
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“เชื่อมโลก เชื่อมไทย ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ิมการลงทุนจากในและต่างประเทศ 
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 09

เขตเศรษฐกจิพิเศษ09



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์ในการผลักดันและ 
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมท้ังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสินค้าทางภูมิภาคพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่โดยต่อยอดการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรม
เศรษฐกิจท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างโอกาสในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็น 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนและอำานวยความสะดวกรวมถึงการให้
สิทธิพิเศษบางประการในการดำาเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการหรือ
กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือดึงดูดการลงทุนท้ังในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 
ยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถทาง 
การแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน และ (2) การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ในการประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการตาม
แผนแม่บทประเด็นข้างต้น ภายใต้เป้าหมาย 
(1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น พิจารณาจากอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม(Gross Provincial 
Product : GPP) ของจังหวัดในพ้ืนที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พบว่า ในปี 2561 มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ณ ปีปัจจุบัน) เท่ากับ 
2,153,072 ล้านบาท  หรือเทียบเท่าการ
เติบโตร้อยละ 3.49 จากปีก่อนหน้า อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาแนวโน้มมีการขยาย

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090001
ปี 2562

ปี 2563

1,900,113.46

1,947,526.19

2,026,868.19

2,080,471.29

2,153,072.07

1,800,000.00

1,850,000.00

1,900,000.00

1,950,000.00

2,000,000.00

2,050,000.00

2,100,000.00

2,150,000.00

2,200,000.00

                    

    
  
  

 

                                                  

      : ส        ส    ฒ             แ ะส  ค แ ่ ช    

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แ  แ ่    ย   ยุ ธ  ส   ช    ป ะ  ็    9                        ถุป ะส ค             แ ะส่  ส             
   ุ      ช   คโ โ ย ส  ย   ่         ส  ค  แ ะ                   ป ะ   ไ ย ป็  ู ย            ะ  ยส  ค  
    ู    ค   ฒ                    ่โ ย ่ ย       ฒ         ย   ธ   ช   แ ะ                     ยู่          
     ส    โ   ส                                                          ึ  ป็      ฒ                
ป ะ   ไ ย     ป ะโยช   ่    ส่  ส    ส   ส ุ  แ ะ     ยค   สะ       ถึ       ส  ธ         ป ะ        
              ่   ๆ  ช่     ป ะ    ุ ส              ชย                                   ป็ ป ะโยช   ่ 
           ป ะ          ึ  ู       ุ       ป ะ   แ ะ      ุ โ ย       ่  ช    ย  ะ     ยไ     ป ะช   
  ป ะ          ป็    ส    ค       ค             แ ะส่  ส   ค   ส    ถ      แ ่       ป ะ    โ ย  
 ป้    ย ะ   ป ะ  ็     ป้    ย ไ  แ ่ (1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ (2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ  

     ป  ะ          ธ    
             แ  แ ่   
ป ะ  ็           ย    ป้    ย 
(1 )  ก า ร เจ ริญ เติ บ โต ข อ ง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
                   ย ย   
                    (Gross 
Provincial Product : GPP) 
                        
                 ่     ปี 
   1    ู ค่                 
(  ปี ปั   ุ    )   ่      
2,153,072                 ย   ่        โ    ย ะ 3.49    ปี ่        ย่  ไ  ็              แ  โ        
 ย ย    ย่   ่                                                            ช่     ปี ่           7 -    1       
         ย ย    ฉ   ย   ย ะ  .45  ป็          ย ย           ุ     โค  ส                 ญ่     ค       
              ฒ         ค ะ      แ ะ                  ค       ยู่  ช่          โค      ซึ  ค   ่  ะส่      
         ย ย                                                            ึ   ย่      ยส  ค ญ 

090001สม้ 090001สม้ 

1 2 3 4 5 6 

ตัวอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (2557 - 2561)  
ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.45 เป็นผลจากการขยายตัวในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
ของภาครัฐท้ังในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ  
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยสำาคัญ
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ทั้งนี้ การดำาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ยังคงมีความท้าทายที่ต้องเร่งดำาเนินการให้แล้วเสร็จ อาทิ (1) การจัด
ตั้งกลไกการบริหารการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆให้มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีความต่อเนื่องในการพัฒนา (2) การเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านต่าง ๆ ท่ีเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแผน (3) การ
กำาหนดนโยบาย มาตรการ หรือการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนโดยมีความสอดคล้องต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (4) การพัฒนายกระดับทักษะบุคลากรและ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความแตกต่างกัน และ 
(5) การจัดทำาแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 

 

(2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ ซึ่งมี
ตัวชี้วัดคือมูลค่าการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด  
โดยในช่วงปีงบประมาณ 2561-2563  
มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
รวม 1,437  โครงการ มูลค่าการลงทุน 
790,706.09 ล้านบาท ซึ่งได ้บรรล ุ
ค่าเป้าหมายในช่วง 5 ปีแรก ที่กำาหนด
ไว้ที่ 600,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัย
สนับสนุนสำาคัญจากการลงทุนของ 
ภาครัฐด ้านการพัฒนาในโครงสร้าง 
พื้ นฐานขนาดใหญ ่อย ่ า งต ่ อ เ น่ือง  
และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อการรองรับการลงทุน รวมถึงการอำานวยความสะดวก การกำาหนดนโยบาย 
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อจูงใจนักลงทุนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

090002
ปี 2562

ปี 2563
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ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

090101
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน   

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงปี 2561-2565 ที่ขยายตัว

ร้อยละ 6.3 ต่อปี

2562 2563

พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในปี 2561 

ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด มูลค่า 1,405,252 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว 

ร้อยละ 2.88 จากปี 2560 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (2557 – 2561) 

คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.7 เป็นผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่า

เป้าหมายระดับเสี่ยง

090102
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท
2562 2563

พิจารณาจากการมูลค่าการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนรวม 760,124 ล้านบาท โดยในปี 

2563 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัติการลงทุนมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 

จากปี 2562 โดยคิดเป็นร้อยละ 56 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก 

ทั้งประเทศ ซึ่งมีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2565

090201
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล

รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในช่วงปี 2561 -2565 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
2562 2563

พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

ในปี 2561 ที่ 290,539 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งยังคงห่าง

จากค่าเป้าหมาย โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (ปี 2557 – 2561) เทียบเท่า

ร้อยละ 1.85 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดบัเสีย่ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 09

367



รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

090202 การลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ

บรรลุในปี 2565 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 100,000 ล้านบาท 2562 2563

พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ท่ีได้รับการอนุมัติการ

ส่งเสริมการลงทุน ในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2563 มีมูลค่ารวม 19,930 ล้าน

บาท ยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ถึงร้อยละ 80 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

090203
เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 จำานวนเมืองในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ จำานวน 2 เมือง (ระนองและชุมพร)
2562 2563

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้ดำาเนินการพัฒนาโครงการสำาคัญ ได้แก่ การประกาศ

ใช้ผังเมืองรวมจังหวัดระนองและชุมพรเพื่อกำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่และ

โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ให้มีความ

ทันสมัย และเอื้อต่อการอยู่อาศัยของคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางสังคมในเรื่องการยกระดับการบริการทางสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

อย่างไรก็ตามยังขาดกลไกในการกำาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดำาเนินงานเฉพาะ

ด้าน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการพัฒนาขาดความต่อเนื่องและไม่เกิดผลเป็น 

รูปธรรมอย่างชัดเจน ส ่งผลให้สถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ ในระดับต�่ากว ่า 

ค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

090301
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนทีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในช่วงปี 2561-2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
2562 2563

พิจารณาเทียบเคียงจากมูลค่าการลงทุนจริงจากโครงการที่เริ่มดำาเนินการในปี 2563  

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีมูลประมาณ 24,000 ล้านบาท ซ่ึงช่วยเพิ่มโอกาส 

การจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และยังส่งผลให้มีการลงทุนในกิจการ
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

090302
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

10,000 ล้านบาท
2562 2563

มูลค่าการลงทุนในช่วงปี 2561-2563 เพิ่มข้ึน รวมประมาณ 9,871 ล้านบาท โดยเป็น 

การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่มดำาเนินการลงทุนแล้ว 2,514 

ล้านบาท การลงทุนของเอกชนเพ่ือพัฒนาท่ีดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กาญจนบุรีและนครพนม 2,105 ล้านบาท การลงทุนของ กนอ. 1,339 ล้านบาท และ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 3,773 ล้านบาท ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

090303
เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่า

อยู่มากขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 จำานวนเมืองในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)
2562 2563

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (สะเดา) ได้นำาแนวคิด

และเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นเครื่องมือกำาหนดทิศทางการพัฒนาเมือง

ไปสู่เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ทำาให้เทศบาลเมืองสะเดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ประเภทเทศบาลเมือง ในการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี 2562 และในเบื้อง

ต้นได้ผ่านการประเมินเชิงประจักษ์เมืองน่าอยู่ในพื้นท่ีเฉพาะ “เมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ” ประจำาปี 2563 ในระดับเหรียญทองแดง และเทศบาลตำาบลสำานักขามได้ผ่าน

การประเมินความเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2563 ระดับ 1 : ระดับส่ง

เสริม (SAR Score) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมสีถานะบรรลุค่าเป้าหมาย

ในปี 2565

ที่เก่ียวเน่ืองต่าง ๆ โดยภาคเอกชนท้องถ่ิน การจัดตั้งธุรกิจใหม่ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 2,000 ราย แต่อย่างไร ก็ตามมสีถานะในการบรรลเุป้าหมาย

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง
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การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มุ ่งเน ้น 
การเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ของพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
ซึ่งรัฐบาลให้ความสำาคัญและเร่งรัดการดำาเนินงานเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความทันสมัย
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม พร้อมกบัการพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นเมอืงอจัรยิะน่าอยู ่เกิดการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวม
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยคำานึงถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกที่เพียงพอ  
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบริบทในการพัฒนา การดึงดูดนักลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการและการตลาด เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อ 
การบรรลุเป้าหมาย

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ในช่วงปี 2561-2565 ขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในปี 2561  
มีผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด มูลค่า 1,405,252 ล้านบาท 
หรื อคิ ด เป ็นอั ตราการขยายตั ว  ร ้ อยละ  2 .88  
จากปี 2560 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

62 เหลือง 63 ส้ม 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090101 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค3 
ตะวันออกเพิ่มขึ้น 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ.2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ5 
ภาคตะวันออก ในช่วงปี 2561-2565 ขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี 6 

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มุ่งเน้นการเป็นต้นแบบการ7 
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ของพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 8 
โดยมีพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค9 
ตะวันออก เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญและเร่งรัด10 
การด าเนินงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขีด11 
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม12 
กับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจริยะน่าอยู่ เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค13 
ตะวันออกนั้น โดยค านึงถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เหมาะสมและสอดคล้องกับ14 
ความต้องการของบริบทในการพัฒนา การดึงดูดนักลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์15 
การบริการและการตลาด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย 16 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  17 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ18 
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณา19 
จากอัตราการขยายตัวของจังหวัดชลบุรี ระยอง 20 
แ ล ะ ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า  ใ น ปี  2561  21 
มีผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด มูลค่า 1,405,252 ล้าน22 
บาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 2.88 23 
จากปี 2560 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 24 
5 ปี (2557 – 2561) คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.7 25 
เป็นผลมาจากการลงทุนเพ่ือยกระดับโครงสร้าง26 
พื้ น ฐ านขนาดใหญ่ ของภาครั ฐ และระบบ27 
สาธารณูปโภคที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 28 

090101 

ส้ม 
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2563 รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมกำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สิ่ งอำ านวยความสะดวกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป ้าหมายพิ เศษในพื้นที่  การจัดตั้ ง 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบของการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP  
EEC Track) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญที่มีประสิทธิภาพ (EEC Project list) เพื่อเตรียมความพร้อม 
และสนับสนุนการดำาเนินการด้านคมนาคม โลจิสติกส์ และดิจิทัล อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ 
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 โครงการศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานอู่ตะเภา  
(Maintenance Repair and Overhaul : MRO) นอกจากน้ียังมีการพัฒนายกระดับการศึกษาและบุคลากร 
ให้รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
ที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข การพัฒนา
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ การบริการและการอำานวยความสะดวก (EEC-OSS) และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

(2557 – 2561) คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.7 เป็นผลมาจากการลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่
ของภาครัฐและระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินการที่ผ่านมาของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เป็นการดำาเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงสร้าง 
พ้ืนฐานขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินการทำาให้ผลการดำาเนินงานไม่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยง
ของระบบคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงแรงงานและบุคลากรยังขาดทักษะที่จำาเป็นต่ออุตสาหกรรม 
เป้าหมายของพื้นท่ี และการจัดการวางผังเมืองที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 
ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ภาครัฐจำาเป็นต้องเร่งรัดดำาเนินการให้โครงการในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ให ้ดำาเนินการแล ้วเสร็จให ้ไปตามเป ็นแผนดำาเนินงาน รวมถึงการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับการทำาวิจัยต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งกำาหนดนโยบาย
หรือมาตรการเพื่อส ่งเสริมให ้เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ี และเร ่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง 
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ีที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูงเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน
ในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาและจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมจำานวนบุคลากรและแรงงาน 
ให้มีความรู้ความสามารถศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐควรวางแผนการดำาเนินการเพ่ือรองรับผลกระทบ 
จากการขยายตวัของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิและพัฒนาพืน้ท่ีให้เป็นเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะทีม่คีวามทนัสมยั อนัเป็นกลไกสำาคญั
ในการขับเคล่ือนการลงทุนและเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก มุ ่งเน้น 
การพัฒนาพื้ นที่ เ ศ รษฐกิ จหลั กด ้ านอุ ตสาหกรรม 
และบริการขั้นสูงเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร ้างพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกจิสูก่ารเป็นประเทศทีข่บัเคลือ่นด้วยภาคการผลติ 
อุตสาหกรรม และบริการข้ันสูงท่ีมีมูลค่าและศักยภาพ 
ในการแข่งขัน โดยอาศัยความได้เปรียบจากที่ตั้งที่เป็น 
จุดยุทธศาสตร ์ เป ็นฐานเศรษฐกิจหลักเดิมที่มีแหล ่ง 
อุตสาหกรรมท่ีสำาคัญ แหล่งทรัพยากร วัตถุดิบ แรงงาน  
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำาคัญด้านต่าง ๆ อยู ่ในพื้นที่ 
เป็นจำานวนมาก ซ่ึงสนับสนุนการต่อยอดและการยกระดับ 
การพัฒนาสู ่การเป็นฐานอุตสาหกรรมมูลค่าสูงระดับโลก 
ที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกที่สอดคล้องต่อ
แผนการพัฒนาพ้ืนที่  การพัฒนาทักษะฝ ีมือแรงงาน 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมถึง 
การกำาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
และการให้สิทธิประโยชน์ขั้นสูง การอำานวยความสะดวก 
ในการให้การลงทุนด้านต่าง ๆ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090102

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา สำานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลกั
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยได้ดำาเนินการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1)เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ เป็นพื้นที่จัดทำาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค ที่มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบอย่างสมบูรณ์ เช่น เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริม
รถไฟความเรว็สงูเชือ่ม 3 สนามบนิ (EECh) เป็นต้น ทีไ่ด้มกีารประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกจิพเิศษพร้อมกับดำาเนนิการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไปแล้ว และ 2)เขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นพื้นที่รองรับ 
การลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก รวมถึงบริการ
ที่จำาเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมครบถ้วนตามมาตรฐานสากล โดยจัดต้ังในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเช่าหรือขาย โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ได้มีนักลงทุนให้ความสนใจ
มาเช่า/พืน้ทีแ่ล้วมากกว่า 47,907 ไร่ และรปูแบบอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษเฉพาะด้าน (Cluster) โดยการดำาเนนิการ
ที่ผ่านมาเป็นการลงทุนก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงอยู่ระหว่างการดำาเนินการ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดกิจกรรมเพื่อการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมลงทุน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เข้าสู ่ 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิ ง เทรา)  ตามป ีงบประมาณตั้ งแต ่ 
ช ่วงป ี 2561 – 2563 มีการอนุมัติส ่งเสริม 
การลงทุนจำานวน 1,273 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
รวมทัง้สิน้ 760,124 ล้านบาท ถงึแม้จะมผีลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิค-19 ที่ส ่งผลต่อ
เศรษฐกิจและการลงทุนในวงกว้าง แต่ในปี 2563 
มลูค่าการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุและการอนมุตัิ
การลงทนุมีมูลค่าทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2562 โดยคดิเป็น
ร้อยละ 56 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนจากทั้งประเทศ เป็นผลให้ปัจจุบันได้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ที่มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก วงเงิน 500,000 ล้านบาท อันเนื่องมาจากรัฐบาลให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถมีโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศ 
ในอุตสาหกรรมและบริการขั้นสูงต่อไป
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ขั้นค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ขั้นอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ.2565 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา4 
พิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท 5 

กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก มุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ6 
หลักด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรขั้นสูงเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพื้นฐำน7 
ทำงเศรษฐกิจสู่กำรเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยภำคกำรผลิต อุตสำหกรรม 8 
และบริกำรขั้นสูงที่มีมูลค่ำและศักยภำพในกำรแข่งขัน โดยอำศัยควำม9 
ได้เปรียบจำกที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศำสตร์ เป็นฐำนเศรษฐกิจหลักเดิมที่มีแหล่ง10 
อุตสำหกรรมที่ส ำคัญ แหล่งทรัพยำกร วัตถุดิบ แรงงำน และโครงสร้ำง11 
พื้นฐำนที่ส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในพื้นที่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งสนับสนุนกำรต่อ12 
ยอดและกำรยกระดับกำรพัฒนำสู่กำรเป็นฐำนอุตสำหกรรมมูลค่ำสูงระดับ13 
โลกที่สำมำรถดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำง14 
พื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สอดคล้องต่อแผนกำรพัฒนำพื้นที่ กำร15 
พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 16 
รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และกำรให้17 
สิทธิประโยชนข์ั้นสูง กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้กำรลงทุนด้ำนต่ำง ๆ  18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  19 

มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ20 
ภำคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี และ21 
ฉะเชิงเทรำ) ตำมปีงบประมำณตั้งแต่22 
ช่วงปี 2561 – 2563 มีกำรอนุมัติ23 
ส่ ง เ สริ มกำรลงทุ น จ ำนวน  1,273 24 
โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 25 
760,124 ล้ำนบำท ถึงแม้จะมี26 
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโค27 
วิค-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและกำร28 
ลงทุนในวงกว้ำง แต่ในปี 2563 มูลค่ำ29 

กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ30 
กำรอนุมัติกำรลงทุนมีมูลค่ำที่เพิ่มขึ้น31 
จำกปี 2562 โดยคิดเป็นร้อยละ 56 ของมูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกทั้งประเทศ เป็นผลให้ปัจจุบันได้32 
บรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ที่มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก วงเงิน 500,000 ล้ำนบำท อัน33 

090102 
เขียว 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในพื้นที่ โดยมีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัต ิ
การลงทุนเพิ่มสูงข้ึน อย่างไรก็ดี ประชาชนในพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการจ้างงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ทีใ่ห้การส่งเสรมิเนือ่งจากขาดทกัษะและองค์ความรูท้ีเ่พยีงพอ และปัจจยัด้านต้นทนุและศกัยภาพของผูป้ระกอบการ
รายย่อยในพื้นท่ียังไม่เพียงพอท่ีจะแข่งขันกับผู ้ประกอบการรายใหญ่จากภายนอกได้ นอกจากนี้ การพัฒนา 
เขตพิเศษภาคตะวันออกอาจนำาไปสู ่ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางด้านรายได้และคุณภาพชีวิต เนื่องจากโอกาส 
ในการเข้าถึงการพัฒนาในพื้นที่ที่แตกต่างกัน รวมท้ังยังมีประเด็นท้าทายจากผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม อาทิ  
มลพิษทางอากาศท่ีเป็นผลมาจากการกระจุกตัวของโรงงาน การจัดการขยะมูลฝอยที่ยังขาดประสิทธิภาพ 
ไม่เพียงพอกต่อปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และการขาดแคลนแหล่งนำ้า เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่ให้การพฒันาเขตพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเกิดความยัง่ยนืในระยะต่อไป 
ควรให้ความรู ้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการยกระดับพื้นที ่
ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงการจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ 
และควรพัฒนาผู ้ประกอบการรายย่อยให้มีองค์ความรู ้และสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่สามารถแข่งขัน 
กับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ รวมทั้งควรมีการจัดทำาแผนบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเกิดความสมดุล 
ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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 การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นผลมาจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  
โดยกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สำาคัญต่อการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช) โดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของที่ตั้งทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนา  
เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบในพื้นที่เขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้เป็นต้นแบบ 
ของพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่สำาคัญ เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก และเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) เพ่ือให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบนขยายตัวเพ่ิมข้ึน และเป็นการ 
ขับเคลื่อนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพิ่มขึ้น  
ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายของการดำาเนินการได้นั้นจำาเป็นต้องพิจารณาถึง กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม
และเป็นรูปธรรม โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีสอดคล้องและครอบคลุมกับบริบทของพื้นที่ 
และสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยว 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090201

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียง 
เศรษฐกิจภาคใต้ ทำาให้ผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการนั้นยังไม่ปรากฏผลที่ชัดเจน  อีกทั้งกลไลการขับเคลื่อน 
และกำากับการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจท่ียังไม่เป็นรูปธรรม สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้เสนอร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ….  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุ่งการพัฒนาไปยังพื้นที่ระเบียง 
เขตเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ภาคเหนือ (NEC– Creative LANNA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC – Bio  
economy) และภาคกลาง-ภาคตะวันตก (CWEC) เพื่อเป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) การดำาเนินงานส่วนใหญ่จึงอยู่ในระยะเริ่มต้น  
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาสู่ประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) 
และการพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast and Andaman Route) อาทิ การพัฒนา
ท่าเรือระนอง การก่อสร้างขยายทางหลวง 4 ช่องจราจร โครงการรถไฟทางคู ่ ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี  
และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง เป็นต้น ในขณะที่โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Product) 
ได้มีการดำาเนินการแล้ว อาทิ โครงการสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร โครงการยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราและปาล์มนำ้ามันสู่อุตสาหกรรม 4.0 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนา 
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ เพื่อให ้ 
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ 
กำ าหนดเป ้ าหมายอัตราขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ้  ไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 5 ต ่อป ี  
โดยในปี 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต ้  แบบปริมาณลูก โซ ่  (Cha in  
Vo l u m e  M e a s u r e s  :  C V M s  )  

(GPP ณ ปีปัจจุบัน) มูลค่า อยู่ท่ี 290,539 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซ่ึงยังคงห่างจาก 
ค่าเป้าหมาย ทั้งนี้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  (ปี 2557 – 2561) ร้อยละ 1.85 เนื่องจากแผนพัฒนาเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำาเนินงาน ซึ่งเริ่มดำาเนินโครงการในปี 2562 ประกอบกับโครงการ
ที่ได้มีการดำาเนินงานส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน  
ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งรัดการดำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
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อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090201 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ3 
ภาคใต ้ 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ.2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้5 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 6 

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นผลมาจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยกลไกการ7 
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการด าเนินการเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่8 
เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) โดย9 
มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของที่ตั้งทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนา เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูปสินค้า10 
จากวัตถุดิบในพื้นที่เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้เป็นต้นแบบของพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่11 
ส าคัญ เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก และเชื่อมโยงไปยัง12 
กลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อให้เศรษฐกิจใน13 
พื้นที่ภาคใต้ตอนบนขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็นการขับเคลื่อนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและยกระดับการลงทุนใน14 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการได้นั้นจ าเป็นต้องพิจารณาถึง กลไกการ15 
บริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องและครอบคลุม16 
กับบริบทของพื้นที่และสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยว  17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ 18 
ก าหนดเป้าหมายอัตราขยายตัว19 
ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมพื้ นที่20 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ไม่น้อย21 
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 22 
2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม23 
ของจังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีระเบียง24 
เศรษฐกิ จภาคใต้  (GPP ณ ปี25 
ปัจจุบัน) มูลค่า อยู่ที่ 290,539 26 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 27 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งยังคงห่าง28 
จากค่าเป้าหมาย ทั้งนี้อัตราการ29 
ขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  30 
(ปี 2557 – 2561) ร้อยละ 1.85 เนื่องจากแผนพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้อยู่ในช่วงเริม่ต้นของการด าเนินงาน 31 
ซึ่งเริ่มด าเนินโครงการในปี 2562 ประกอบกับโครงการที่ไดม้ีการด าเนินงานส่วนใหญเ่ป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาด32 
ใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสรจจตามแผนงาน 33 

090201 
ส้ม 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
ได้มีการดำาเนินงานในปี 2562 ส่งผลให้การดำาเนินการที่ผ่านมานั้นยังไม่เห็นผลในเชิงรูปธรรมชัดเจน ประกอบกับ 
ยังไม่มีกลไกการขับเคลื่อนการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงภาคีการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้องหลายภาคส่วนยังมีความรู ้และความเข้าใจไม่เพียงพอ จึงไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเท่าท่ีควร นอกจากนี้แผนงานโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานหลักของพื้นท่ี ได้แก่ ถนน รถไฟ สนามบิน และท่าเรือ ซึ่งจำาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงาน  
โดยเป็นช่วงแรกของการพัฒนาจึงไม่สามารถประเมินผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให ้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนด ควรเร่งดำาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การพัฒนา 
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ประสบผลสำาเร็จ ในระยะต่อไปภาครัฐจำาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาและข้อจำากัดต่าง ๆ 
ที่เอ้ือต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินการ เช่น ระเบียบกฎหมายด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้การดำาเนินโครงการสำาคัญแล้วเสร็จตามกรอบเวลาระยะเวลาที่กำาหนด  
อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร – ระนอง โครงการก่อสร้างถนน Royal Coast ช่วงชุมพร – ระนอง 
โครงการสำารวจและออกแบบก่อสร้างท่าเรือสำาราญ Thailand Riviera จ.ชุมพร โครงการพัฒนาศักยภาพ 
โครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนอง ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการดำาเนินโครงการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Base and Produced 
Agricultural Product) เพื่อเพิ่มมูลค่าจากอุตสาหกรรมเกษตรสำาคัญของพื้นที่ (ยางพารา ปาล์มนำ้ามัน)  
ซึ่งเป็นโครงสร้างการผลิตหลักท่ีเป็นแหล่งรายได้สำาคัญให้กับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่า
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภ าค ใ ต ้  ( จั ง ห วั ด ชุ มพ ร  ร ะนอ ง 
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)  
ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 
ในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2563 
วงเงินรวม 19,930 ล้านบาท จำานวนรวม 
79 โครงการ ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว้ ถงึร้อยละ 80 เนือ่งจากในปี 2563  
มูลค่าการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ 

 การพัฒนาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างช่วงต้นของการดำาเนนิงาน ซ่ึงภาครัฐได้ให้ความสำาคญั 
กับการดำาเนินการเพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำานวยความสะดวกที่สอดคล้องต่อบริบทของการพัฒนา 
ในการเตรียมความพร้อมและยกระดับการลงทุนในพื้นที่ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่ต่อยอดจากการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรมเศรษฐกจิทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ ซ่ึงการดำาเนนิการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายจำาเป็นทีจ่ะต้องพิจารณาถึง กลไกการขับเคลือ่น 
การดำาเนินงาน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคี 
การพัฒนาในพื้นที่

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090202

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ระหว่างปี 2561 – 2565 
เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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มีมูลค่าที่น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะที่มูลค่าเงินลงทุนจากภายในประเทศเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีภาวะหดตัว
ทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบจากการสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นมีจึงมีความจำาเป็นที่ต้องมีนโยบายหรือ
มาตรการเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชนภายในประเทศให้ลงทุนในพื้นที่พร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายใน
ประเทศให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาครัฐต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ เพื่อให้สามารถรองรับการลงทุนในพื้นที่ได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาพื้นท่ีที่สอดคล้อง 
กับบริบทของการพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนเป็นนโยบายของรัฐบาล การดำาเนินการที่ผ่านมาของรัฐจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำาเนินการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนองรองรับกลุ่ม BIMSTEC โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
สายใหม่ ช่วงชุมพร - ระนอง โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง (ทั้งระบบ) เทศบาลเมืองทุ่งสง อำาเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถรองรับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให ้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ เป็นการดำาเนนิการตาม 
มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่22 มกราคม 2563 และแผนปฏบิตักิาร การพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้อย่างยัง่ยนื 
(พ.ศ.2562-2565) โดยขาดกลไลการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
ทำาให้ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงาน 
และการพฒันาในพ้ืนที ่ส่งผลต่อความพร้อมของการดำาเนนิงาน และขาดการบรูณาการร่วมกนัในพืน้ที ่รวมถงึนโยบาย
และมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีไม่ชัดเจนและไม่มีความแตกต่างในการให้สิทธิพิเศษจากพ้ืนที่อื่น ทำาให้ไม่สามารถ
ดึงดูดให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างเพิ่มข้ึนต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้  
การยอมรบัและการสนบัสนนุท่ีสำาคญัจากภาคกีารพฒันาภายในพืน้ที่

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้บรรลุเป้าหมายและสามารถ
ดำาเนินการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำาเป็นต้องรัดเร่งให้มีกลไลเพื่อขับเคลื่อนและกำากับดูแลการดำาเนิน 
การพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม รวมถึงการดำาเนินงานในส่วนราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริม 
ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยมีกลไกการบริหารจัดการ 
ที่ชัดเจน มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกให้รองรับ สอดคล้องและเพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งกำาหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ชัดเจน เหมาะสมให้เอื้อต่อการลงทุน โดยนำาศักยภาพของพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนในพื้นท่ี พร้อมกับการสร้างความรู ้ความเข้าใจของประชาชนและภาคีการพัฒนาในพื้นที่  เพื่อให้ 
เกิดการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนได้ต่อไป
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 การพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ ์
มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และยกระดับการลงทุนในพื้นที่ โดยการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ในพื้นที ่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ผ่านการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จากการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางสังคมอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม โดยมีปัจจัยความสำาเร็จท่ีสำาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก โดยเฉพาะการวางผังเมืองและผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการเมือง 
ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ระบบขนส่งสาธารณะ การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง พร้อมกับการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ให้กับคนในพ้ืนที่ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 ภาครัฐได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองระนองและเมืองชุมพรให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ของพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้โดยได้ดำาเนินการพัฒนาโครงการสำาคัญ ได้แก่ การประกาศใช้ผังเมือง 
รวมจงัหวดัระนองและชุมพรเพือ่กำาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พืน้ทีแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานทีม่อียูใ่นพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ
และเกดิประสทิธิภาพสงูสดุ และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง สิง่อำานวยความสะดวก สาธารณปูโภค/
สาธารณปูการ ให้มคีวามทนัสมยั และเอือ้ต่อการอยูอ่าศยัของคนทกุกลุม่ นอกจากนี ้ยงัมกีารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทางสังคมในเรื่องการยกระดับการบริการทางสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข 
เพือ่รองรบัการให้บรกิารประชาชนในพืน้ อาท ิโครงการก่อสร้างศนูย์บรกิารสขุภาพระดบัปฐมภูม ิเทศบาลชมุพร รวมท้ัง
การบรหิารจดัการทางทรพัยากรและสิง่แวดล้อมเมอืง 

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เมืองระนองและเมืองชุมพรได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090203
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองชุมพรและเมืองระยอง 
ตามแนวทางท่ีได้กำาหนดในแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562-2565 
โดยดำาเนินโครงการตามกรอบการพัฒนาที่  4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม  
และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่สำาหรับคนทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลายและมีความทันสมัย 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาที่สำาคัญ อาทิ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม การจัดภูมิทัศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง การพัฒนาเมืองแห่งความเท่าเทียมสำาหรับผู้สูงอายุและ 
คนพิการ การพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางสาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือป้องกันอาชญากรรม  
การปรับปรุงและขยายการประปา การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการบริหารจัดการขยะ นอกจากนี้ สำานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมมือทางวิชาการกับองค์การความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ดำาเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน 
ของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Sustainable Future City) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะช่วยผลักดันการพัฒนา
เมืองระนองและเมืองชุมพรให้เป็นเมืองน่าอยู่

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตั้งแต ่
ปี 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน  
พ.ศ. 2562-2565 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562) ซึ่งยังขาดกลไกในการกำาหนดนโยบาย 
และขับเคลื่อนการดำาเนินงานเฉพาะด้าน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการพัฒนาขาดความต่อเน่ือง 
และไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ียังขาดการรับรู ้และเข้าใจที่ถูกต้องในบริบท 
ของการเป็นเมืองน่าอยู่ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ในพื้นที่ 
ยังคงอยู่ในช่วงต้นของการดำาเนินงาน

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป ควรเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเป ็นกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำาเนินงานให ้สามารถบรรลุผลตามเป ้าหมาย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่งดำาเนินการวางผังเมืองและพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ  
มีความทันสมัย และปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่และรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่สำาหรับ 
คนทุกช่วงวัย รวมทั้งส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้เกิดการยอมรับการพัฒนาร่วมกันและ 
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนใน 10 พื้นที่เป้าหมาย (ตาก สระแก้ว สงขลา 
ตราด มุกดาหาร หนองคาย นครพนม เชียงราย 
กาญจนบุรี และนราธิวาส) เพื่อกระจายความเจริญ 
สู ่ภู มิภาค ยกระดับรายได ้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงบริเวณชายแดน และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ 
จากการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่และโอกาส 
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน 
และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในการเพิ่ม
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน ดำาเนินการโดยการพัฒนาต่อยอด
จากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที ่
ที่มีอยู ่เดิมให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพ 
ของพ้ืนท่ีให ้ เอื้อต ่อการค ้า การลงทุน การผลิต  

และการท่องเท่ียว รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีมีความเข้มแข็งและสามารถใช้โอกาสจากการพัฒนา 
ในพื้นท่ีในการประกอบกิจการ ตลอดจนดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นท่ีให้ลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ยกระดับผลิตภาพการผลิต  
เพิ่มการจ้างงานและรายได้ให้ประชาชน และเกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090301

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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โดยปัจจัยความสำาเร็จท่ีต้องให้ความสำาคัญ ประกอบด้วย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวย 
ความสะดวกในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการในพื้นที่โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการอำานวยความสะดวกด้านการลงทุน การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ศักยภาพผู ้ประกอบการ และบุคลากรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการในพื้นที่  
การเพิ่มความสามารถในการการเข้าถึงตลาดและแหล่งวัตถุดิบโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแดน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับพ้ืนท่ีสำาคัญ 
ของประเทศ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจหลัก และช่องทางการส่งสินค้าสินค้าออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
อย่างท่าเรือนำ้าลึก และสนามบิน เป็นต้น และการประชาสัมพันธ์และการตลาดโดยการพัฒนาเนื้อหา รูปแบบ  
และช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และจูงใจให้มาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งท่ีผ่านมาการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยู่ในช่วงการเตรียม 
ความพร้อมของพื้นที่ โดยการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนเพ่ือให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นประเด็นความท้าทายที่สำาคัญ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดทำาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปัจจุบันมีเพียง 3 ระดับ  
คือ การจดัทำาข้อมลูในระดบัประเทศ (GDP) ระดบัภาค (GRP) และระดบัย่อยทีส่ดุคอืจงัหวดั (GPP) จงึขาดข้อมลูทีส่ามารถ
นำามาใช้ประเมินการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกำาหนดขอบเขตพื้นที ่
ในระดับตำาบลได้สะท้อนผลที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2561-2563 การขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพเิศษได้ส่งผลให้มโีครงการลงทนุทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชนเกดิขึน้ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่งซึง่ช่วยเพิม่โอกาส 
การจ้างงานและเพิม่รายได้ให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่โดยเฉพาะมลูค่าการลงทนุจรงิจากโครงการทีเ่ริม่ดำาเนนิการแล้วเพ่ิมข้ึน
จากประมาณ 22,600 ล้านบาทในปี 2562 เป็นประมาณ 24,000 ล้านบาทในปี 2563 และยงัส่งผลให้มกีารลงทนุในกจิการ
ที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ โดยภาคเอกชนท้องถิ่น การจัดตั้งธุรกิจใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กว่า 2,000 ราย และการลงทุนในพืน้ท่ีนคิมอตุสาหกรรมสระแก้วทีเ่ปิดให้นกัลงทนุเข้าใช้พืน้ทีแ่ล้วตัง้แต่กลางปี 2562  
นอกจากนี ้การลงทนุจากภาครฐัในการดำาเนนิโครงการพฒันาพืน้ทีด้่านต่างๆ เพือ่สร้างความพร้อมให้แก่พืน้ที ่เกิดการจ้างงาน  
ดึงดดูการลงทนุ และสนบัสนนุการค้าระหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถงึสนบัสนนุให้ประชาชนในพ้ืนทีส่ามารถ 
เข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีซึ่งช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น การพัฒนาถนนสายหลักและสายรองที่ช่วยลดปัญหา 
การจราจรติดขัดบรเิวณด่านพรมแดน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารด้านสาธารณสขุท่ีช่วยเพิม่ความสามารถ
และคุณภาพในการให้บรกิาร นอกจากนี ้การลงทนุจากภาครฐัและเอกชนยงัสนบัสนนุให้เกดิการขยายกจิการต่าง ๆ  
ทีต่่อเนือ่งจากการลงทนุดงักล่าว เช่น โรงแรม ทีพ่กั ร้านอาหาร ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น แม้ว่าสถานการณ์การพฒันาและ
การลงทนุในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนทีเ่ติบโตอย่างต่อเนือ่งในปีทีผ่่านมาจะสะท้อนถงึประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ 
ในพืน้ทีจ่ากลงทนุของภาคเอกชนและภาครัฐ ซึง่คาดว่าจะส่งผลให้การขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมของเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษชายแดนบรรลตุามเป้าหมายได้
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การดำาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีความก้าวหน้าและเกิดผล 
เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่ีผ่านมารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตามองค์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ การเร่งรัดพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง ด่านศุลกากร  สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 
ในระดับสูงสุด การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวข้ามพรมแดนให้มีความสะดวกและถูกกฎหมายควบคู่ไปกับ 
การตรวจและประกันสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคติดต่อ การจัดตั้งและเปิดให้บริการ OSS ด้านการลงทุน 
และแรงงานเพื่ออำานวยความสะดวกในการลงทุนประกอบกิจการ และการจัดหาพื้นที่ราชพัสดุเพื่อให้เอกชน 
หรือ กนอ. เช่าดำาเนินกิจการ ซึ่งมีเอกชนและ กนอ. เช่าพ้ืนท่ีแล้ว 5 พ้ืนท่ีจาก 8 พ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึก
อบรมฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการกว่า 15,000 คนต่อปี เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ โดยคาดว่าการดำาเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่ท้ังทางตรงและทางอ้อม และเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในปัจจุบัน 
ถือเป็นช่วงปลายของการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยโครงการสำาคัญได้เริ่มทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2562  
- 2565 ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนได้อย่างมีนัยสำาคัญ อย่างไรก็ดี  
การสนับสนุนและพัฒนาผู ้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้มีความพร้อมและปรับตัวได ้ทัน 
กับการเปลี่ยนแปลงและสามารถได้รับประโยชน์จากการพัฒนา อาทิ การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่น 
การผลิตสินค้าและบริการในพื้นท่ีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาข้อมูลด้านการลงทุน 
และการตลาด รวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และ SMEs ให้สามารถ
แข่งขันและประกอบธุรกิจได้ในสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การเกิดโรคระบาด จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การดำาเนินงานในระยะต่อไปควรมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และส่งเสริมผู ้ประกอบการในพื้นท่ีให้สามารถแข่งขันและดำาเนินธุรกิจร่วมกับธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีได้ลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ และสนับสนุนให้เกิดการนำาวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างต่อเน่ือง เร่งจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่พัฒนาโดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ตาก  
ตราด นครพนม และกาญจนบุรี เพื่อจูงใจนักลงทุนรายใหญ่และเป็นทางเลือกในการลงทุน การสนับสนุนเงินกู้
ดอกเบ้ียตำ่าและมีระยะเวลาชำาระคืนท่ียาวแก่ผู ้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพของแรงงาน 
ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ และทำาการประชาสัมพันธ์และการตลาดในเชิงรุกที่เน้นกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับ
การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นการยกระดับการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
และปัจจัยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้น โดยมูลค่าการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (สกท.) และดำาเนนิการลงทนุแล้ว การลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสด ุ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
การจัดตั้งธุรกิจใหม่ และกิจการที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐ
จำาเป็นจะต้องสร้างความเชื่อม่ันเพื่อดึงดูดการลงทุนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนด โดยสนบัสนนุปัจจัยความสำาเรจ็ 
ทีส่ำาคญั ได้แก่ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อำานวยความสะดวก ความพร้อมของพื้นที่โดยเฉพาะในการจัดหาพื้นที่
ราชพัสดุเพื่อให้เอกชนหรือ กนอ. เช่าดำาเนินกิจการ และความพร้อมของแรงงานโดยเฉพาะการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐ ซ่ึงมีการกำาหนดมาตรการส่งเสริม
การลงทุนและการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน เช่น  
การจัดตั้งและให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุนและแรงงาน เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย มูลค่าการลงทุน 
ในช่วงปี 2561-2563 เพิม่ข้ึน รวมประมาณ 9,871 ล้านบาท  
ประกอบด้วย การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
จาก สกท. และเริม่ดำาเนินการลงทุนแล้ว 2,514 ล้านบาท  
(จากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด  
9,341 ล้านบาท) การลงทุนของเอกชนเพ่ือพัฒนาท่ีดิน 
ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและ 
นครพนม 2,105 ล้านบาท การลงทุนของ กนอ. 1,339 ล้านบาท  

62 สีส้ม 63 สีเหลือง 

https://www.shutterstock.com/th/image-photo/transport-on-
border-boat-pier-pha-1773462380 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น  3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท 4 
ซึ่งจะช่วยยกระดับการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 5 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มข้ึน โดยมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย  6 
การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และด าเนินการลงทุนแล้ว 7 
การลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของ8 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) การจัดตั้งธุรกิจใหม่ และกิจการที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการ9 
ส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐจ าเป็นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดการลงทุนให้บรรลุตาม10 
เป้าหมายที่ก าหนดโดยสนับสนุนปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย 11 
ความสะดวก ความพร้อมของพื้นที่โดยเฉพาะในการจัดหาพื้นที่ราชพัสดุเพ่ือให้เอกชนหรือ กนอ. เช่าด าเนินกิจการ 12 
และความพร้อมของแรงงานโดยเฉพาะการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ 13 
และมาตรการภาครัฐ ซึ่งมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 14 
ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน เช่น การจัดตั้งและให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 15 
ด้านการลงทุนและแรงงาน เป็นต้น 16 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย มูลค่า17 
การลงทุนในช่วงปี 2561-2563 เพิ่มขึ้น รวมประมาณ 18 
9,871 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุนที่ได้รับ 19 
การส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่มด าเนินการ20 
ลงทุนแล้ว 2,514 ล้านบาท (จากโครงการที่ขอรับ 21 
การส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 9,341 ล้านบาท)  22 
การลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ใน 23 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและนครพนม 24 
2,105 ล้านบาท การลงทุนของ กนอ. 1,339 ล้าน25 
บาท การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 3,773 ล้านบาท  26 
ซึ่งการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 27 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในปี 2565 ค่อนข้างสูง 28 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2563 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของ29 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่  โดยเฉพาะ 30 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรให้31 
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน การให้สิทธิประโยชน์32 
ด้านการลงทุนในระดับสูง และการผ่อนปรนเงื่อนไข33 
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับ34 
สิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต35 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เงินลงทุนขั้น36 
ต่ าเพียง 500,000 บาท รวมทั้งการก าหนดมาตรการ37 

090302 
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ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090302

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2563 รฐับาลได้ให้การสนบัสนนุในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบสำาคญั 
ของการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดนมาอย่างต่อเนือ่งเพ่ือสนบัสนนุให้เกดิการลงทนุในพ้ืนที ่ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
ในระดบัสงู และการผ่อนปรนเงือ่นไขให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากมาตรการ 
ส่งเสรมิการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน อาท ิเงนิลงทนุขัน้ตำา่เพยีง 500,000 บาท รวมทัง้การกำาหนด
มาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. เพ่ือกระตุ้นการลงทุน เช่น ยกเว้นค่าเช่าท่ีดิน 
และค่าบำารงุรกัษาสิง่อำานวยความสะดวกในปีแรกทีเ่ริม่ทำาสญัญาเช่า นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัตัง้และเปิดให้บรกิาร OSS  
ด้านการลงทุนและแรงงาน การบริหารจัดการแรงงานแบบไป-กลับ และการจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน ์
สำาหรบัการลงทนุของภาคเอกชน รวมทัง้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำาเนนิงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ทั้งในและต่างประเทศ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 3,773 ล้านบาท ซ่ึงการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565 ค่อนข้างสูง
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนับตั้งแต่ 
มีการยกเลิกคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 
อยู่ในกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นใหม่ และในบางพ้ืนที่ยังคงมีราษฎรครอบครองใช้ประโยชน์
ที่ดินราชพัสดุทำาให้เอกชนและ กนอ. ยังไม่สามารถเข้าใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อพัฒนาโครงการลงทุนได้ นอกจากนี้ 
สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการระดมทุนของภาคเอกชนในการเช่าที่ดินราชพัสดุ และการเริ่มดำาเนิน
โครงการลงทุนของเอกชนผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย การดำาเนินงานในระยะต่อไปควรมีการทบทวนมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนและกิจการเป้าหมายในแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
และสถานการณ์การพัฒนาให้มากขึ้น และควรเร่งรัดการดำาเนินโครงการลงทุนของเอกชนผู้ได้รับสิทธิพัฒนาในที่ดิน
ราชพัสดุเพื่อให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน และควรเร่งกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นกลไกกำาหนดนโยบายและขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้มีเอกภาพและสามารถดำาเนินการได้อย่างบูรณาการ 
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 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู ่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
การลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยในช่วงปีที่ 1-5 เน้นการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีปัจจัยสำาคัญสู่ความสำาเร็จ 
ประกอบด้วย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การบริการสาธารณะที่เป็นระบบและเพียงพอ ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา 
มีประเด็นท้าทายสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายคือ การวางและจัดทำาผังเมืองรวมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลายังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

จำานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 090303
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2563 มีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565  
ค่อนข้างสูง เนื่องจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา (สะเดา) ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางหลวงและทางหลวงชนบท  
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระบบไฟฟ้าและประปา ระบบกำาจัดขยะ เป็นต้น และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการและความรู้ด้านสุขภาพ รวมท้ังการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน 
การจัดทำาและพัฒนาตามผังเมือง นอกจากนี้ ยังได้นำาแนวคิดและเกณฑ์ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็น
เคร่ืองมือกำาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู ่ เป ้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล ้อม 
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงทำาให้เทศบาลเมืองสะเดาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ประเภทเทศบาลเมือง ในการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำาปี 2562 และในเบื้องต้นได้ผ่านการประเมิน 
เชิงประจักษ์เมืองน่าอยู่ในพื้นที่เฉพาะ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ประจำาปี 2563 ในระดับเหรียญทองแดง  
และเทศบาลตำาบลสำานักขามได้ผ ่านการประเมินความเป็นเมืองน่าอยู ่คู ่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี 2563  
ระดับ 1 : ระดับส่งเสริม (SAR Score) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2563 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการดำาเนินงานเพื่อขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองน ่าอยู ่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซ่ึงเน ้นการพัฒนาเมืองอยู ่ ดี  คนมีความสุข  
ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน และเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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1) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อำานวยความสะดวก โดยโครงการสำาคญัทีแ่ล้วเสร็จ ได้แก่ การก่อสร้างถนนสาย  
สข.1027 – ปาดงัเบซาร์ การก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4 – ทล.4054 เลยีบแนวชายแดน อ.สะเดา การปรบัปรงุซ่อมแซม 
ผวิจราจร/ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ระบบระบายนำา้ในเขตเทศบาลเมอืงสะเดา การก่อสร้างด่านศลุกากรสะเดาแห่งใหม่  
การปรบัปรงุด่านศลุกากรปาดังเบซาร์ การปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาสะเดา และโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง
ดำาเนนิการ ได้แก่ การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิแนวใหม่ แยกทางหลวงหมายเลข 4 – ด่านสะเดา แห่งท่ี 2 การปรับปรงุ 
ขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขาสะเดา (เพิม่เตมิ) การก่อสร้างสถานไีฟฟ้าสะเดา 2 และการก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรม 
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา (สะเดา) ระยะท่ี 1 ภายใต้แนวคดิการพฒันานคิมอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
2) การบรหิารจดัการเชงิพืน้ที ่โดยโครงการสำาคญัทีแ่ล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดต้ังศนูย์ช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ 
จากโรคโควิด-19 ณ ศูนย์การเรียนรู้สูอ่าเซยีน เทศบาลเมอืงสะเดา และการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยัสำาหรบัผูม้รีายได้น้อย
และผูด้้อยโอกาส และโครงการท่ีอยูร่ะหว่างดำาเนินการ ได้แก่ การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคระบาด 
หรอืภยัพบิตั ิโดยเฉพาะการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคโควดิ-19 และการส่งเสรมิการพฒันาการท่องเทีย่วเมอืงสะเดา 
โดยเฉพาะการท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม (อาท ิทุง่ตะวนันา พทุธอทุยานเขาเล่สะเดา) 
3) การจดับรกิารสาธารณะ โดยโครงการสำาคญัทีแ่ล้วเสรจ็ ได้แก่ การเพิม่ทกัษะกำาลงัแรงงานด้านอตุสาหกรรม ภาษาและ
การบริหารจัดการ และการท่องเท่ียว การพฒันาระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคตดิต่อ โรคอบุตัใิหม่ และภยัสขุภาพ  
การพฒันาระบบเฝ้าระวงัด้านอนามยัสิง่แวดล้อม และการให้ความช่วยเหลอืแก่กลุม่เปราะบางในชมุชน (ผูป่้วย/ผูส้งูอายุ/ 
ผูพ้กิาร/ผูด้้อยโอกาส) และโครงการท่ีอยู่ระหว่างดำาเนนิการ ได้แก่ การส่งเสรมิการศกึษาอย่างหลากหลายและเท่าเทยีม  
การก่อสร้างอาคารอบัุตเิหตเุป็นอาคาร คสล. 4 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดนิไหว) โรงพยาบาลสะเดา และการส่งเสรมิ 
การดำาเนนิกิจกรรมทางสงัคมของผูส้งูอายใุนชมุชน 
4) การเสรมิสร้างความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ โดยโครงการสำาคญัทีแ่ล้วเสรจ็ ได้แก่ การปรับปรงุเสรมิความม่ันคง 
แข็งแรงอาคารควบคุมผู้ต้องกัก การตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังและยานพาหนะเป้าหมายของตรวจคนเข้าเมือง 
จงัหวดัสงขลา การฝึกอบรมทบทวนชุดรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรบ.) ในหมูบ้่านอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง (อพป.) 
การส่งเสรมิให้มกีารบรโิภคอาหารท่ีปลอดภัย และการรณรงค์ขบัขีป่ลอดภยั (มอบหมวกนริภยั)
5) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น โดยโครงการสำาคัญที่แล้วเสร็จ ได้แก่  
การก่อสร้างถนนในชมุชนและอาคารเอนกประสงค์ และปรบัปรงุภมูทิศัน์ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา และการส่งเสรมิ
กจิกรรมรกัษาสิง่แวดล้อม (อาทิ การจัดการวชัพชื ผกัตบชวา) และโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างดำาเนนิการ ได้แก่ การก่อสร้างถนน
และถนนคนเดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา การจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษในเมือง (อาทิ นำ้าเสีย อากาศ)  
และการจดัการภยัพบิตัแิละสาธารณภัย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ประชาชน 
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซียมีความเส่ียงต่อการติดเชื้อ 
โควิด-19 จึงจำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ผนวกกับสถานการณ์ปัญหาราคายางตกตำ่า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ค้ายาง จึงจำาเป็นต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน อาทิ การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ การวางและจัดทำา
ผงัเมอืงรวมในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา เพ่ือบงัคับใช้เป็นกฎหมายมกีระบวนการท่ีต้องใช้เวลาในการดำาเนนิงาน 
โดยปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนจัดทำาเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย (ขั้นตอนที่ 7 จากทั้งหมด  
8 ขั้นตอนของกรมโยธาธิการและผังเมือง) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย การพัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ควรดำาเนินโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการพัฒนา  
โดยเร่งรัดการดำาเนินโครงการสำาคัญด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จได้ตามแผน เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ  
ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งสามารถรองรับการขยายตัวของเมือง การดำาเนินกิจกรรม
เศรษฐกิจที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในเมืองอย่างครบวงจร รวมท้ังการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน นอกจากนี้ควรเร่งรัดการจัดทำาผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
ให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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“พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10

การปรบัเปลีย่น
คา่นยิมและวฒันธรรม

10



 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำาคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัย  
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็น 
ประเด็นที่มีความท้าทาย เนื่องจากการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต ่
ช่วงวัยเด็ก นอกจากน้ีการเพ่ิมขึ้นของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ยังทำาให้ยากต่อการควบคุมและเฝ้าระวัง 
การบริโภคสื่อท่ีสร้างค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ จึงต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ 
การทำางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยแผนแม่บทประเด็นน้ี  
มีเป้าหมายระดับประเด็นท่ีกำาหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น นำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

จากเป้าหมายในระดับประเด็น ที่กำาหนดไว้ว่า “คนไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น” 
ซึ่งช้ีวัดโดยดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต 
การมีจิตสาธารณะ การอยู่อย่างพอเพียง การกระทำาอย่าง
รั บผิ ดชอบ และความ เป ็นธรรมทาง สั งคม )  ท้ั งนี้  
หาก พิจารณาจากข้อมูลอื่นๆ พบว่า การสร้างความร่วมมือ

100001
ปี 2562

ปี 2563

และการสนับสนุนทางสังคมถือว่าเป็นค่านิยมที่ยังความโดดเด่นในสังคมไทย โดยเมื่อพิจารณาจากรายงาน 
ความสุขโลก ปี 2563 (World Happiness Report 2020) พบว่า สัดส่วนค่าคะแนนสูงสุดขององค์ประกอบ 
ที่สะท้อนถึงความสุขของคนไทยอย่างต่อเนื่อง คือการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งถึงแม้คะแนนรวมของประเทศจะลดลง
เล็กน้อยจากปี 2562 ท่ีได้ 6.008 คะแนน เป็น 5.999 คะแนนในปี 2563 แต่ยังถือว่ามีสัดส่วนขององค์ประกอบ 
ของการสนับสนุนทางสังคมสูงที่สุด แต่สิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ เรื่องทุจริตคอรัปชั่น ที่เมื่อแปลงมุมมองด้านดังกล่าว
เป็นคะแนนของความสุขของคนไทย ยังเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในระดับที่ตำ่ามาก สอดคล้องกับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) ที่สะท้อนว่าประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยพบว่า
ในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 101

2 
 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝัง2 

ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนา3 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัย 4 

ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งนับเป็น5 

ประเด็นที่มีความท้าทาย เนื่องจากการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะต้ังแต่6 

ช่วงวัยเด็ก นอกจากนี้ การเพิ่มข้ึนของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ยังท าให้ยากต่อการควบคุมและเฝ้าระวังการบริโภค7 

สื่อที่สร้างค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ จึงต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุก8 

ภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว  โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้าหมายระดับประเด็น 9 

ที่ก าหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้ น  10 

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา11 

ประเทศมากขึ้น  12 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 13 

จากเป้าหมายในระดับประเด็น ที่ก าหนดไว้ว่า “คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ14 

ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข15 

และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น” ซึ่งชี้วัดโดยดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต16 

สาธารณะ การอยู่อย่างพอเพียง การ17 

กระท าอย่างรับผิดชอบ และความ18 

เป็นธรรมทางสังคม) ทั้งนี้ หาก19 

พิจารณาจากข้อมูลอ่ืนๆ พบว่า การ20 

ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ก า ร21 

สนับสนุนทางสั งคมถื อ ว่า เป็ น22 

ค่ านิ ยมที่ ยั ง คว าม โดด เด่ น ใ น23 

สังคมไทย โดยเมื่อพิจารณาจากรายงานความสุขโลก ปี 2563 (World Happiness Report 2020) พบว่า สัดส่วนค่า24 

คะแนนสูงสุดขององค์ประกอบที่สะท้อนถึงความสุขของคนไทยอย่างต่อเนื่อง คือการสนับสนุนทางสังคม  ซึ่งถึงแม้25 

คะแนนรวมของประเทศจะลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ที่ได้ 6.008 คะแนน  เป็น 5.999 คะแนนในปี 2563 แต่ยัง 26 

ถือว่ามีสัดส่วนขององค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมสูงที่สุด  แต่สิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ เร่ืองทุจริตคอรัปชั่น ที่27 

เมื่อแปลงมุมมองด้านดังกล่าวเป็นคะแนนของความสุขของคนไทย ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในระดับที่ต่ ามาก 28 

สอดคล้องกับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) ที่สะท้อนว่าประเทศไทยยังมีปัญหาใน29 

เร่ืองดังกล่าว โดยพบว่าในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 101  30 

 31 

การด าเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  32 

มีความท้าทายอยู่หลายประการ อาทิ การบูรณาการการท างานของภาครัฐอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ้ าซ้อนของ33 

โครงการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงกระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน เนื่องจาก34 

การสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ ในส่วนของการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์35 

3 1 6 4 5 

100001 
ปี 62 - 63 สีเหลือง 

World Happiness Index 2020  

การปรบัเปลีย่น
คา่นยิมและวฒันธรรม
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 การดำาเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม 
และวัฒนธรรม มีความท้าทายอยู่หลายประการ อาทิ การบูรณาการการทำางานของภาครัฐอย่างเป็นระบบเพื่อลด
ความซำ้าซ้อนของโครงการท้ังภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงกระบวนการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ 
ดำาเนินงาน เนื่องจากการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ จากภาคธุรกิจยังคงต้องเร ่งให้เกิดการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
การปรับปรุงวิธีการดำาเนินงานในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น และอีกหนึ่งประเด็นที่มีความท้าทาย 
มากที่สุดในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ให้กับคนไทย คือการเข้าถึงส่ือของคนไทยท่ีม ี
การเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ทำาให้หน่วยงานภาครัฐยากต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม  
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าเด็กไทยมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับอันตรายต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

100101
คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้าน

สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ประชากรอายุ 13 

ปี ข้ึนไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน ร้อย ละ 5 ต่อปี

2562 2563

ซึ่งหากพิจารณาจากสถานการณ์เชิงบวกในด้านความร่วมมือของคนในสังคม เช่น 

จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติ การระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล และ

สถานการณ์เชิงลบของสภาพปัญหาสังคมท่ีต้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท  

การสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาคอร์รัปชัน ซ่ึงพิจารณาแล้ว

แสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายตำ่ากว่า 

ค่าเป้าหมาย

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำานวน 137 บริษัท  

ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้แล้ว

100201
ภาคธุรกิจมีบทบาทสำาคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวนธุรกิจ

ที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำานวน 50 บริษัท
2562 2563

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม10
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

100301
ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม  

ทำาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมาย

ระดับความสำาเร็จของการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก และการใช้ส่ืออย่างปลอดภัย

และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของไทย ข้อมูลล่าสุด  

ณ ปี 2562 อยู่ที่ 68.1 คะแนน จัดอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากดัชนี

ความปลอดภัยสำาหรับเด็กบนโลกออนไลน์ ปี 2563 ประเทศไทยได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 

11 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ตำ่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ

ตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 10
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การปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิม 
และการเสรมิสรา้งจติสาธารณะและการเปน็พลเมอืงทีด่ี

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม อยู ่ร ่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
น้ันจำาเป็นต้องสร้างความสมดุลทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่วัยเด็ก เพื่อให้ง่ายต่อการหล่อหลอม
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกทางสังคม อาทิ ครอบครัว 
สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล 
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ  
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษาท่ีสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการมี 
จิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน  
และการพัฒนาผู้นำาชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
และมี รูปแบบที่ เหมาะสมกับกลุ ่มเป ้าหมายแต่ละกลุ ่ม โดยการดำาเนินการที่ผ ่านมายังมีความท้าทาย 
ในประเด็นสำาคัญ คือการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมนั้น ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะต้ังแต่ 
ช่วงวัยเด็ก รวมทั้งต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคม 
นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การดำาเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาครัฐเป็น
หลักในการดำาเนินการ และการดำาเนินการยังคงมีลักษณะการดำาเนินงานที่แยกส่วนกันตามกลุ่มเป้าหมายที่ตน 
รับผิดชอบเป็นหลัก

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 100101

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม10
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการประมวล “10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” จัดทำาโดย
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สำาคัญที่เกิดข้ึนในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวออนไลน์ต่าง ๆ พบว่า มีทั้งสถานการณ์ 
เชิงบวกในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติ การระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือ 
โรงพยาบาล และสถานการณ์เชิงลบของสภาพปัญหาสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท การสร้างความ 
ขัดแย้งในสังคม การสร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน และล่าสุดในครึ่งหลัง 
ของปี 2563 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้น สะท้อนความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ที่แตกต่างกันของคนในสังคมไทย

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  1 
แผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน3 

สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 : ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม5 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อป ี6 

ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น 7 
จ าเป็นต้องสร้างความสมดุลทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้ง่ายต่อการหล่อหลอมให้เป็น8 
พลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกทางสังคม อาทิ ครอบครัว 9 
โรงเรียน วัด ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 10 
คุณธรรมจริยธรรม จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ การจัดการเรียนการ11 
สอนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความ12 
เข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน และการพัฒนาผู้น าชุมชนและบุคคลให้เป็น13 
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 14 
แต่ละกลุ่ม โดยการด าเนินการที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นส าคัญ คือการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม15 
นั้น ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก รวมทั้งต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการ16 
ท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การด าเนินงานที่17 
ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาครัฐเป็นหลักในการด าเนินการ และการด าเนินการยังคงมีลักษณะการด าเนินงานที่แยก18 
ส่วนกันตามกลุ่มเป้าหมายที่ตนรับผิดชอบเป็นหลัก 19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการประมวล “10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” จัดท าโดยศูนย์20 
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าคัญ21 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวออนไลน์ต่าง ๆ พบว่า มีท้ังสถานการณ์เชิงบวกในด้าน22 
การสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติ   การระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล และ23 
สถานการณ์เชิงลบของสภาพปัญหาสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง อาทิ การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม การ24 
สร้างความเกลียดชังในโลกออนไลน์ ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน 25 

 26 
    ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2562). 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย  27 

100101 
สีเหลือง 

62 สีเหลือง 63 สีเหลือง 

ที่มา: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2562). 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย
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การดำาเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้มีการดำาเนินการเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายดังกล่าว 
ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้กลไกสำาคัญในส่วนของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านสถานศึกษา 
ศาสนสถาน ชุมชน และความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีโครงการสำาคัญท่ีทำาผ่านสถานศึกษา อาทิ  
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะอุปนิสัยให้นักเรียน 
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการสำาคัญท่ีทำาผ่าน 
ศาสนสถาน อาทิ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การอุดหนุนการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น 
ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการสำาคัญที่ทำาในระดับชุมชน อาทิ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อน 
ด้วยพลังบวร และโครงการสำาคัญในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกัน อาทิ โครงการสมัชชา
คุณธรรม ที่มีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดนำาร่องใน 4 ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ 
ที่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ไม่น้อยกว่า 250 องค์กร

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้หน่วยงานภาครัฐได้มีกิจกรรมดำาเนินการท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การดำาเนินการยังมีประเด็นท้าทาย 
เรื่องการบูรณาการการทำางานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซำ้าซ้อนของโครงการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 
ต่าง ๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และเนื่องจากการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลา  
การดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งจึงควรให้ความสำาคัญกับการประเมินผลลัพธ์ท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากน้ี ความหลากหลายและการเติบโตของสื่อออนไลน์ส่งผลให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีความท้าทาย 
ในเชิงพื้นที่และช่องทางการสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรม และจริยธรรม อีกประเด็นที่เป็นความท้าทาย
ต่อการสร้างค่านิยมคุณธรรมที่พึงประสงค์ คือ การทำาความเข้าใจกับความหลากหลายทางความคิดเพ่ือหาจุดร่วม
และสงวนจุดต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างทางความคิดของคนต่างวัย และนำาไปสู ่การสร้างค่านิยมร่วมกัน 
เพื่อทำาให้สังคมไทยท่ีมีความสุขตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมในระยะต่อไปควรอยู่บนฐานของการ
ทำางานบนหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการมีคุณธรรมจริยธรรมที่จะนำาไป
ปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปลูกฝังค่านิยมให้เหมาะสมกับบริบทและช่วงวัย โดยใช้ครอบครัวและประสานการดำาเนินงานจากทุกภาคส่วน 
เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินการ โดยเฉพาะการเสริมความเข้มแข็งในระดับชุมชนให้สามารถขับเคลื่อน 
การส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างพ้ืนท่ีและกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยม 
ในชุมชน โดยสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน (ความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระทำาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงศึกษากลไกใหม่ ๆ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจ อาทิ ระบบเครดิตสังคม (Social credit)

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
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ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำานึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำาเป็นต้องอาศัยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังการกำาหนดมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจ 
รว่มรับผิดชอบในการสร้างคา่นยิมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการดำาเนนิการที่ผา่นมายงัมคีวามท้าทายในประเดน็สำาคญั  
คือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องยังคงต้องมีการดำาเนินการเพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เห็นผล 
อย่างเป็นรปูธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อนจากจำานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563  
มีจำานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งหมด 137 แห่ง เพิ่มขึ้นจากจาก 125 แห่ง ในปี 2562 ความสำาเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
พ.ศ. 2562 ซึ่งกำาหนดให้มีการจัดตั้งสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขึ้นในกำากับของนายกรัฐมนตรี  
และการกำาหนดกฎระเบียบ กลไก และแนวทาง รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 100201

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจมีบทบาทสำาคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำานวน 50 บริษัท

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การดำาเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 สวส. ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง
แหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สินเช่ือดอกเบี้ยตำ่าจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งขาติ หรือการระดมทุนจากตลาดทุน โดยการสนับสนุนของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยคำ้าประกัน และการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาด
ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู ้และจัดหา 
ช่องทางการตลาด และเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือขายสินค้าออนไลน์ และจับคู่ทางธุรกิจ ขณะท่ีในภาคเอกชน
โดยการนำาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมผ่านโครงการ  
SET Social Impact Gym 2020 โดยเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบธรุกจิเพือ่สงัคม 13 บรษิทั ได้เข้าสูก่ระบวนการเรยีนรู้ 
เรียนทางธุรกิจ ด้วยเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในมิติการเกษตร กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านการพัฒนาชุมชน  
ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมต่อผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็มเอไอ และร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการดำาเนินธุรกิจ ให้สามารถเติบโตเป็นธุรกิจกระแสหลักในอนาคตที่สร้าง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ทางด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำาไร  
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินธุรกิจและการลงทุนเพ่ือสังคมอย่างยั่งยืนยัง มีแนวโน้มเติบโตและ 
เป็นกำาลังหลักในการสร้างและขับเคล่ือนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาและหล่อหลอม
คนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อาทิ
1) เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย Thailand Responsible Business Network หรือ TRBN ที่จัดตั้งขึ้น
ในปี 2562 โดย 9 องค์กรหลัก ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สภาธุรกิจตลาดทุนไทยกองทุนบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการ (กบข.) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจเพ่ือสังคม Sustainable 
Brand ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อกระตุ้นบริษัท
จดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปทำาธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  1 
แผนแม่บทย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 : จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ านวน 50 บริษัท 4 

ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการ5 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรค านึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการ6 

ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ าเป็นต้องอาศัยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน7 

พัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการก าหนดมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบใน8 

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการด าเนินการที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นส าคัญ คือ ภาคส่วนที่9 

เกี่ยวข้องยังคงต้องมีการด าเนินการเพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้10 

เกิดการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 11 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อนจากจ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563  12 
มีจ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งหมด 137 แห่ง เพิ่มขึ้นจากจาก 125 แห่ง ในปี 2562 ความส าเร็จในการ13 
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจาก14 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ15 
สังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้ง16 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. ขึ้น17 
ในก ากับของนายกรัฐมนตรี  และการก าหนด18 
กฎระเบียบ กลไก และแนวทาง รวมทั้งความ19 
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน20 
การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความ21 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 สวส. ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง 23 
แหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคาร24 
เอสเอ็มอี หรือการระดมทุนจากตลาดทุน โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด25 
หลักทรัพย์ (กลต.) และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ าประกัน และการพัฒนา26 
และยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจาก27 
กระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู้และจัดหาช่องทางการตลาด และเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อขายสินค้า28 
ออนไลน์ และจับคู่ทางธุรกิจ  29 

ขณะที่ ในภาคเอกชนโดยการน าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ 30 
เพื่อสังคมผ่านโครงการ SET Social Impact Gym 2020 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 13 บริษัท  31 
ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เรียนท าธุรกิจ ด้วยเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในมิติ การเกษตร กลุ่มผู้เปราะบาง 32 
ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษา และ ดานสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมต่อผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน  33 
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการด าเนินธุรกิจ ให้สามารถเติบโตเป็นธุรกิจกระแสหลัก34 
ในอนาคตที่สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 35 

ทางด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก าไร ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ36 
และการลงทุนเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนยังมีแนวโน้มเติบโต และเป็นก าลังหลักในการสร้างและขับเคลื่อนค่านิยมและ37 
วัฒนธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาและหล่อหลอมคนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อาทิ  38 
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2) สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จัดตั้งขึ้นในปี 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงธุรกิจเพื่อสังคมกับหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน และร่วมกันพัฒนาโครงการและสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน 
โดยปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด 31 บริษัท/วิสาหกิจ อาทิ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด มูลนิธิสถาบัน 
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสหกรณ์กรีนเนท จำากัด
3) สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรอื Global Compact Network Thailand (GCNT)  
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 
บริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 บริษัท อาทิ บริษัท ซีพี ออล์ จำากัด มหาชน บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำากัด มหาชน 
บริษัท ปตท. จำากัด มหาชน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 GCNT ได้
ประกาศที่จะลงทุนเพื่อการขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,283,880,796 บาท 
ผ่าน 1,088 โครงการ ในมิติด้านการยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการธุรกิจที่คำานึงถึงความยั่งยืน 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ได้มีการให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานและเปิดเผยผลการ 
ดำาเนินงานตามหลัก โดย ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้ว ยังรวมไปถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดความเส่ียงการผิดมาตรการควบคุม ด้านสังคม (Social) เช่น การส่งเสริม
กิจกรรมอาสาหรือบริจาคให้สังคม และให้ความสำาคัญกับสภาพการทำางานของลูกจ้าง มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเพื่อ
ผู้บริโภค และด้านธรรมาภิบาล (Governance) เช่น การมีระบบทางบัญชีที่โปร่งใส เปิดโอกาสและปกป้องสิทธิ์ 
ของผู้ถือหุ้น และไม่ส่งเสริมการกระทำาท่ีผิดกฎหมาย โดยสถาบันไทยพัฒน์ได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อประเมินผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และองค์กรธุรกิจทั่วไปทาง หรือ ESG Rating ขึ้น เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ESG ให้แก่ผู ้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาส 
การลงทุนจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ใช้เกณฑ์ ESG ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ในการลงทุน เพื่อพัฒนาสังคม และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างมีนัยสำาคัญ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการดำาเนนิการทีผ่่านมาทำาให้มกีารเพิม่ข้ึนของจำานวนธรุกจิ  
เพือ่สงัคมเป็นจำานวนมาก ซึง่เป็นผลจากพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม ทีม่กีารจงูใจให้เกดิการจดทะเบยีน
บรษัิท และทำาให้สามารถบรรลคุ่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้แล้ว และเกดิความตืน่ตวัและความร่วมมอืระหว่าง รัฐ เอกชน และ
องค์กรไม่แสวงหากำาไร ตลอดจนการยกระดบัมาตรฐานในการประกอบธรุกจิมากขึน้ อย่างไรกต็าม ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
ยงัคงต้องเร่งสร้างค่านยิมและวฒันธรรมทีพ่งึประสงค์ในการดำาเนนิธรุกจิเพือ่การเติบโตอย่างยัง่ยนื และการปรบัปรงุวธิกีาร
ดำาเนนิงานในทกุขัน้ตอน ตลอดห่วงโซ่ธรุกิจมากขึน้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรเร่งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เพิ่มขึ้น  
และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำาหรับธุรกิจขนาดใหญ่ ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
มาตรการเชิงสถาบัน อาทิ การลดหย่อนภาษี การกำาหนดกฏระเบียบเอื้อส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือสังคม และการ
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าจากการดำาเนินงานตามหลัก ESG ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันต้อง
เร่งสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญและคุณค่า (value) ของการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ในธุรกิจที ่
ดำาเนินงานตามหลัก ESG และ การบริโภคสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคมในกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อสร้าง
แรงเสริมขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง (momentum) จนสามารถปรับเปลี่ยนจากการดำาเนินงาน
เพื่อสังคมตามมาตรฐานและกฎระเบียบกำาหนด เป็นวิถีและแบบแผนในการประกอบธุรกิจ และการลงทุนทางสังคม
อย่างยั่งยืน
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การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคมทำาให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สื่อและสื่อสารมวลชนนับเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนสำาคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม วิธีคิด รวมทั้งค่านิยมและ
วฒันธรรมของคนในสงัคม โดยเฉพาะสือ่ดจิทัิลสมยัใหม่ทีปั่จจบุนัมคีวามหลากหลายและเข้าถงึได้ง่ายมากขึน้ ดงันัน้  
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงต้องให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรูเ้ท่าทันสือ่และใช้สือ่อย่างสร้างสรรค์ รวมทัง้ส่งเสรมิให้สือ่สารมวลชนปฏบิตังิานบนเสรภีาพควบคู่
กบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนพฒันาช่องทางเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารทีส่ร้างสรรค์ถกูต้อง 
เช่ือถอืได้ และเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายแต่ละช่วงวยั โดยการดำาเนินการทีผ่่านมายงัมคีวามท้าทายในประเด็นสำาคญั 
คือการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ทำาให้ยากต่อการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะในกลุม่เดก็และเยาวชน

ระดับความสำาเร็จของการสร ้างความรับรู ้  ความตระหนัก และการใช ้สื่อ อย ่างปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 100301

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ซึง่สะท้อนโดยระดบัความสำาเรจ็ของการสร้างการรบัรู้ ความตระหนกั และการใช้สือ่      
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หากเทียบเคียงตัวชี้วัดดังกล่าวด้วยคะแนนเฉลี่ย
สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2562 อยู่ที่ 68.1 คะแนน จัดอยู่ใน
ระดับที่ดีจึงมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากดัชนี
ความปลอดภัยสำาหรับเด็กบนโลกออนไลน์ ปี 2563 (Child online safety index 2020) ประเทศไทยได้รับคะแนน
เฉลี่ยที่ 11 คะแนน ซึ่งตำ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับนานาชาติ และจัดเป็นอันดับท้ายสุด คือ ลำาดับที่ 30 จากทั้งหมด 
30 ประเทศ โดยเฉพาะด้านความเสี่ยงไซเบอร์ (Cyber Risks) และด้านสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)  
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ที่ได้คะแนนในระดับตำ่าที่สุด จึงสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยยังต้องเผชิญกับเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสม (Risky Content) 
และอันตรายจากสื่อ ออนไลน์อยู่ในระดับที่สูงมาก

การดำาเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญในหลายด้านที่ช่วยส่งเสริมให้สื่อ 
ในสงัคมไทยมคีวามเข้มแข็งสามารถสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ประชาชนในสงัคม อาท ิการผลติสือ่และส่งเสรมิการผลติสือ่ 
ที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายของภาคีผู ้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสร้าง 
ช่องทางในการเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ท่ีหลากหลายทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแล กลั่นกรอง ตรวจสอบ 
และกำาจัดข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในข่าวที่ถูกต้อง  
ซึ่งเป็นการดำาเนินงานจากหลายภาคส่วนทั้งในภาคเอกชนที่ได้ดำาเนินโครงการเก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้ 
ควบคู่ไปกับทักษะการใช้ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน ส่วนในภาครัฐได้มีการดำาเนินงานจากหลายหน่วยงาน อาทิ กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดทำาโครงการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อส่ือสารกับสังคมให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรองเฝ้าระวังและการรู้เท่าทันสื่อ กรมประชาสัมพันธ์ 
ได้มกีารดำาเนนิงาน อาทิ การจดัทามาตรฐานดแูลสือ่ออนไลน์ โครงการรณรงค์ใช้สือ่อย่างสร้างสรรค์และรูเ้ท่าทนัสือ่ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหา ข่าวปลอม (Anti-Fake-
News) เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย
สังคมที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อพฤติกรรม วิธีคิด รวมทั้ง ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม เป็นต้น

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการดำาเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ มีแนวโน้มที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ได้ในส่วนของการเฝ้าระวังและคัดกรองส่ือกระแสหลัก แต่ด้วยปัจจุบัน 
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นำามาซึ่งปรากฏการณ์ Digital Disruption ที่ทำาให้ช่องทางการ
เข้าถึงสื่อของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สื่อกระแสหลักได้รับความนิยมน้อยลง จึงทำาให้ 
หน่วยงานภาครัฐยากต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองส่ือท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กท่ีมีข้อมูลบ่งชี้ว่า
เด็กไทยมีโอกาสสูงที่จะเผชิญกับอันตรายต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ความเสี่ยงจากการเข้าถึงเนื้อหา 
ที่ไม่เหมาะสม ความเสี่ยงจากการพบคนแปลกหน้า การถูกคุกคามในโลกไซเบอร์ การซื้อขาย ล่อลวงทำาให้เสียทรัพย์
หรือเกิดความเสื่อมเสียงชื่อเสียงได้ โดยเฉพาะในกลุ ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงการเลียนแบบพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม จึงนับว่าเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดให้ “สื่อในสังคมไทยมีความ 
เข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น”
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย นอกจากการดำาเนินการในลักษณะเดิม หน่วยงานภาครัฐควรดำาเนินการ 
เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ อาทิ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยการเสริม
สร้างความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient : DQ) โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เพราะทักษะเหล่านี้จะเป็น
รากฐานสำาคัญในการปลูกฝังความคิดและทัศนคติที่ดีต่อไป อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (digital  
Literacy) ที่สามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างแยบยล ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การผลิตสื่อสร้างสรรค์เข้าถึง
กลุ่มผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรคำานึงถึงความแตกต่างเรื่องพฤติกรรมและรูปแบบการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสื่อสารสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารมวลชนและสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ การกำาหนดมาตรการลดแรงจูงใจในการผลิตสื่อไม่สร้างสรรค์และสร้างแรงจูงใจในการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ควบคู่กันไป โดยการเก็บค่าเบี้ยปรับจากผู้ผลิตส่ือไม่สร้างสรรค์ และนำาเบี้ยปรับดังกล่าวไปสนับสนุน 
ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ผลิตรายการทีวีที่เป็นสื่อ
สร้างสรรค์ซึ่งการดำาเนินการเชิงรุกดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้การดำาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ได้
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“พัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ
และในทุกช่วงชีวิตให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11

การพัฒนาศกัยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ

11



 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
ใหค้นไทยเปน็ทรพัยากรมนษุยท่ี์มศีกัยภาพ มทีกัษะความรู้เป็นคนดีมวีนิยั เรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง มคีวามรอบรูท้างการเงิน 
มคีวามสามารถในการวางแผนชวีติและการวางแผนทางการเงนิทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถพฒันาตนเองและเปน็กำาลงั
สำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ 
เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู ้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
(Human Development Index - HDI) พบว่า ดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ป ี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 
ประเทศไทยมีค่าคะแนน HDI เท่ากับ 0.777 คะแนน เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ที่มีค่าคะแนน 0.765 ทำาให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูง โดยถูกจัดให้อยู่
ในอันดับที่ 79 ในการจัดอันดับโลก (จาก 189 ประเทศ) 
ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของ HDI สะท้อนให้เห็นถึง 
การพัฒนาของประเทศอย่างต่อเนื่องในเรื่องอายุคาดเฉลี่ย 
ของประชากร การเข้าถึงการศึกษา และรายได้ประชากรต่อหัว 

110001
ปี 2562

ปี 2563

โดยในช่วงปี 2533 ถึง 2562 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน 6.9 ปี ค่าเฉล่ียจำานวนปีในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 3.4 ปี 
และดัชนีคาดการณ์จำานวนปีในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 6.6 ปี รายได้มวลรวมประชาชาติต่อคนของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 153.4

การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ

ที่มา: รายงานการพัฒนามนุษย์ 2020  
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
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ทั้งน้ี การที่จะทำาให้บรรลุเป ้าหมายตามที่กำาหนดไว ้ในปี 2565 (HDI = 0.79) จึงต ้องให้ความสำาคัญ 
กับการเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยให้มีอายุยืนยาวขึ้น จำานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 
และเพิ่มรายได ้ต ่อหัวของประชากรให ้สู งขึ้น  อย ่างไรก็ตาม ยั งมีค ่ าดัชนีการพัฒนามนุษย ์ที่ คำ านึ ง 
ถึงความเหลื่อมลำ้า (Inequality-adjusted Human Development Index : IHDI) ท่ีมีค ่าลดลงถึง 
ร้อยละ 16.9 หรือมีค่าเท่ากับ 0.646 ซึ่งนับเป็นประเด็นท้าทายที่สำาคัญอย่างหนึ่งที่จะลดทอนโอกาส 
ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์อย ่างเท ่าเทียมในทุกช ่วงวัย ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจำาเป็น นอกจากนี้ การดำาเนินการในหลายส่วน อาทิ การเสริมสร้าง
ครอบครัวให้เข้มแข็ง การยกระดับสถานศึกษาปฐมวัย การพัฒนาเสริมสร้างทักษะทั้งวัยรุ่น วัยเรียน แรงงาน 
และผู้สูงอายุยังคงมีจำานวนน้อยเมื่อเทียบกับจำานวนกลุ่มเป้าหมาย ทำาให้ไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด
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ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

110101 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส�านึกความเป็นไทย ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 
2562 2563

โดยในปี 2563 ไม่มีการจัดทำารายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน เน่ืองจาก 
เป็นการประเมินผลทุก ๆ 2 ปี ดังนั้น หากพิจารณาดัชนีความก้าวหน้าฯ 
ในปี 2562 พบว่า ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนอยู่ที่ 0.6470 เพิ่มขึ้น
จาก 0.6276 ในปี 2560 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

110201
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80  

2562 2563

โดยในปี 2563 ไม่ได้มีการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICs) 
เน่ืองจากเป็นการสำารวจทุก ๆ 3 ปี โดยหากพิจารณาดัชนีการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระหว่างปี 2558 - 2559 และ 2562 พบว่า แนวโน้มของเด็กอายุ 36 - 59 เดือน 
ที่มีพัฒนาการสมวัยมีจำานวนเพิ่มขึ้นจาก 91.1 ในปี 2558 - 2559 เป็น 92.9 
ในปี 2562 จะเห็นว่าบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565 ที่ร้อยละ 80 แล้ว
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

110301

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 

มีส�านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว

ส่ือสาร และท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ท่ีต้องบรรลุในปี 2565 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 

(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

2562 2563

โดยในป ี  2563 Wor ld Economic Forum (WEF)  ไม ่มี การรายงาน 

ผลการจัดความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้น หากพิจารณาจากรายงานฯ ในปี 2562 

พบว่า คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 

อยู่ที่ 62.3 คะแนน ขณะที่ในปี 2561 อยู่ที่ 63.0 คะแนน ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

110401

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส�าคัญ 

ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู ้ส่ิงใหม่ตามพลวัต 

ของโครงสร้างอาชพีและความต้องการของตลาดแรงงานเพิม่ขึน้ กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ทีต้่องบรรลใุนปี 2565 อตัราการขยายตัวของผลติภาพแรงงาน ไม่ตำา่กว่าร้อยละ 2.5

2562 2563

โดยในปี 2563 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) 

คำานวณจากสดัส่วนมลูค่าผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผูม้งีานทำา พบว่า การแพร่ระบาด 

ของโควดิ-19 ส่งผลให้ผลติภณัฑ์มวลรวมมีมูลค่าลดลง ตัง้แต่ไตรมาส 2 - 3 ของปี 2563 

ส่งผลให้ผลติภาพแรงงานมมีลูค่า   202,153 บาทต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ  6.3  จากช่วงเดยีวกนั 

ของปีก่อน จึงทำาให้การเติบโตของผลิตภาพแรงงานตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว ้

ซึง่มีสถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวกิฤต
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

110402
มีคนไทยที่มีความสามารถและผู ้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท�าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องบรรลุในปี 2565 สัดส่วนกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 10

2562 2563

โดยในปี 2563 สัดส่วนกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า 

มีกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 4,115,457 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ร้อยละ 0.59 สำาหรับรายงานข้อมูลผู้สำาเร็จการศึกษาปี 2562 และประมาณการเข้าสู่

ตลาดแรงงาน ปี 2564 - 2565 พบว่า ผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาทั้งระดับ ปวช. ปวส. และ

ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น อีกท้ังดัชนี Global 

Talent Competitiveness Index: GTCI ปี 2020 ได้มีการประเมินจากศักยภาพ 

การดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรระดับหัวกะทิท่ีมีความรู ้ความสามารถของ

ประเทศต่าง ๆ 132 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 67 ซ่ึงอยู่ในอันดับ 

ทีไ่ม่สงูมาก เปรียบเทียบกบัสงิคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ท่ีอยูใ่นอนัดับท่ี 3, 26 และ 

46 ตามลำาดับ ซึง่มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

110501
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด�ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา

ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน กำาหนด 

ค่ า เป้ าหมายที่ ต้ องบรรลุ ในปี  2565 จำ านวนผู้ สู งอายุมีศั กยภาพมี งานทำ า 

และรายได้เหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

2562 2563

โดยปี 2563 พบว่าร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำา เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยสัดส่วน 

ผู ้สูงอายุที่มีงานทำาต่อจำานวนผู ้สูงอายุทั้งหมด อยู ่ท่ีร้อยละ 36.91 เพิ่มสูงข้ึนจาก 

ร้อยละ 34.5 ในปี 2562 สำาหรับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้สูงอายุในปี 2563 อยู่ที่ 11,972 บาท

ต่อเดือน เพิ่มขึ้นจาก 11,336 บาทต่อเดือนในปี 2562 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11

419



การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตสำานึกความเป็นไทย ดำารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

 เป ้าหมายการสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพมนุษย ์มุ ่ ง เน ้น 
การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนภาคเอกชนในการสนับสนุน
ครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงมีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชน 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาครอบครัว ศักยภาพของครอบครัว ภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว ตลอดจน 
กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ทั้งนี้ การดำาเนินการ
ที่ผ่านมายังคงเป็นโครงการท่ีเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงถือเป็นความท้าทาย
สำาคัญที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำาเนินงานที่เป็นองค์รวมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110101

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต11

420

110101



การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ภาครัฐและ
ภาคีทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคล่ือนเป้าหมายโดยดำาเนินการ
ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อาทิ 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีสุข โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โครงการขับเคลื่อนและขยาย
ผลการดำาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างสุขชุมชนบนวิถีพอเพียง การน้อมนำา 
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล มุ่งพัฒนา 
คุณภาพชีวิตบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข ขจัดความยากจน 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 1,885 ศูนย์ทั่วประเทศ 
ตามความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกพืช/ 
เลี้ยงสัตว์ เกษตรผสมผสาน การแปรรูป หัตถกรรม 
พื้นบ้าน เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย พิจารณาจาก 
ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนซ่ึงเป็นหนึ่ง 
ในดัชนีย่อยของดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยใน 
ปี 2563 ไม่มกีารจดัทำารายงานดชันคีวามก้าวหน้าของคน 
เนื่องจากเป ็นการประเมินผลทุก ๆ 2 ป ี  ดังนั้น 
หากพิจารณาดัชนีความก้าวหน้าฯ ในปี 2562 พบว่า 
ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนอยู่ท่ี 0.6470 
เพิ่มขึ้น จาก 0.6276 ในปี 2560 แต่ยังคงตำ่ากว่าตัวเลข
ของปี 2558 ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงผู้สูงอายุ 
ที่อยู ่ลำาพังคนเดียว และจำานวนครัวเรือนที่มีหัวหน้า 
ครัวเรือนเดี่ยว (หย่า/หม้าย) เพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูล
การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย ปี 2562 ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่
ยังมีทัศนคติท่ีเชื่อว่าการเลี้ยงดูเด็ก สั่งสอนหรือให้การศึกษาเด็กอย่างเหมาะสม จำาเป็นต้องมีการลงโทษ 
ทางร่างกาย ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องเร่งขับเคลื่อนเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ในทุกมิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนต่อไป
 

ประเด็นท้าทายที่ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย 
การดำา เนินโครงการที่มุ่ ง เน้นการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งยังไม่มีความยืดหยุ่น 
เพียงพอ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนิยามครอบครัว
ในรูปแบบเดิม (พ่อ แม่ ลูก) ยังขาดการคำานึงถึงลักษณะ
โครงสร้างครอบครัวในสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปและ
มีความหลากหลาย อาทิ ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัว
พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ซึ่งภาครัฐ 
ควรให้ความสำาคญักบัการออกนโยบายและมาตรการทีม่ี
ความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละครอบครัว เพ่ือสร้าง 
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง นอกจากน้ี มาตรการส่งเสริม 
การเลี้ยงดูบุตรในครอบครัวจำาเป็นต้องได้รับการ 
มีส่วนร่วมจากสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการ
ออกแบบระบบนิเวศรองรับที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม 
กับการเลี้ยงดูบุตร

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

62 ส้ม 63 ส้ม 
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ปี 2558 ปี 2560 ปี 2562p

ดชันีย่อยด้านชีวติครอบครัวและชุมชน

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย ครอบครัวไทยเข้มแขง็ และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 4 

เป้าหมายการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์มุ่งเน้นการสร้างครอบครัวที่เหมาะสม5 

กับโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และ6 

ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการ7 

แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม สนับสนุนภาคเอกชนในการสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึง 8 

มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้อง9 

อาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัว ศักยภาพของครอบครัว ภาคีเครือข่าย10 

ทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว ตลอดจนกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง11 

ศักยภาพมนุษย์ ทั้งนี้ การดำเนินการที่ผ่านมายังคงเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา 12 

ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินงานที่เป็นองค์รวมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบรรลุ13 

เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากดัชนีย่อย15 

ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีย่อยของ16 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน โดยในปี 2563 ไม่มีการจัดทำ17 

รายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน เนื่องจากเป็นการ18 

ประเมิ นผลทุก  ๆ  2 ปี  ดั งนั้ น  หากพิ จารณ าดั ชนี19 

ความก้าวหน้าฯ ในปี 2562 พบว่า ดัชนีย่อยด้านชีวิต20 

ครอบครัวและชุมชนอยู่ที่ 0.6470 เพิ่มขึ้น จาก 0.6276 21 

ในปี 2560 แต่ยังคงต่ำกว่าตัวเลขของปี 2558 ซึ่งแนวโน้ม22 

ดังกล่าวสะท้อนถึงผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว และ23 

จำนวนครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว (หย่า/หม้าย) เพิ่มขึ้น ประกอบกับข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี 24 

ในประเทศไทย ปี 2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติที่เช่ือว่าการเลี้ยงดูเด็ก ส่ังสอน 25 

หรือให้การศึกษาเด็กอย่างเหมาะสม จำเป็นต้องมีการลงโทษทางร่างกาย ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าวประเทศไทย 26 

จึงยังคงต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในทุกมิติด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนต่อไป 27 

การดำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ภาครัฐและภาคีทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโดยดำเนินการส่งเสริม 28 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาครอบครัว29 

ที่มา : สำนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

110101 

ส้ม 

ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การสร้างระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำางาน อาทิ มีการจ้าง
พนักงานชั่วคราวมาทำางานแทนสตรีที่ลาคลอดบุตร โดยเมื่อครบกำาหนดแล้วสามารถกลับเข้าทำางานได้ทันที ระบบ 
การทำางานที่บ้าน ระบบรองรับให้สตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถดูแลบุตรได้ การสร้างความร่วมมือกับนายจ้าง 
เพือ่กำาหนดรปูแบบการทำางานท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่ การสนบัสนุนวันลาเพือ่การดแูลครอบครวัหลากหลาย การขยาย
จำานวนวนัลาสำาหรบัหญิงตัง้ครรภ์ตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศทีก่ำาหนดวนัลาคลอดไวอ้ยา่งนอ้ย 14 
สัปดาห ์หรอืระยะเวลา 6 เดอืนหลงัคลอด รวมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาครอบครัว ทัง้การปลูกฝงั 
วิถีการดำาเนินชีวิตที่ดีโดยเริ่มจากบทบาทของพ่อแม่ การใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว การสร้างพ้ืนที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน และ 
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและชุมชน

การพัฒนาเด็กตั้งแต ่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
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 เป้าหมายการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัยให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อม 
ทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ การส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต ่
เริ่มตั้งครรภ์ การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมดูแลด้านโภชนาการเด็ก การสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับการดูแลพัฒนาเด็กให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคล่ือนสำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เริ่มตั้งแต่การเกิดอย่างมีคุณภาพ การเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย การจัดบริการและสวัสดิการสำาหรับ
เด็กปฐมวัย ระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการติดตามพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย และการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ยังถือเป็นความท้าทายสำาคัญที่ประเทศไทยจะต้องเร่งดำาเนินการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110201

การพัฒนาเด็กตั้งแต ่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสำารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICs) มีการสำารวจทุก ๆ 
3 ปี โดยหากพิจารณาดัชนีการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระหว่างปี 2558 - 2559 และ 2562 พบว่า แนวโน้มของ
เด็กอายุ 36 - 59 เดือนที่มีพัฒนาการสมวัยมีจำานวน
เพิ่มขึ้น จาก 91.1 ในปี 2558 - 2559 เป็น 92.9 
ในปี 2562 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดในปี 2565 
ท่ีร้อยละ 80 แล้ว ทั้งนี้ ดัชนีการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดังกล่าววัดจากร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการอย่างน้อย 
3 ใน 4 เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ การอ่านออกและ 
การรู ้จักตัวเลข กายภาพ สังคมและอารมณ์ และ 
การเรียนรู้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาพัฒนาการแต่ละ
ด้านพบว่าด้านการอ่านออกและการรู้จักตัวเลขยังถือ
เป ็นจุดอ ่อนที่ยังต ้องเร ่งพัฒนารวมถึงข ้อมูลจาก 
กรมการปกครอง ปี 2559 ช้ีให้เห็นว่าเด็ก 0 - 5 ปี 
ประมาณ 1.38 ล้านคนอยู่ในครอบครัวที่ขาดแคลน 
ทนุทรพัย์ อกีทัง้เดก็ก่อนวยัเรยีน 3 - 5 ปี กว่า 2.3 แสนคน 
ไม่ได้เข้าเรียนอนุบาล ซึ่งสะท้อนถึงความเหล่ือมลำ้า
ทางการศึกษาที่ยังเป็นประเด็นความท้าทายสำาคัญ 

ที่มา: การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559,
สำานักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: การสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, 
สำานักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานภาครัฐมีการดำาเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีความก้าวหน้า
สำาคัญ คือ การออกพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 การร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2563 - 2570 
เพื่อเป็นแนวนโยบายหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกด้าน อีกทั้งยังมีการดำาเนิน
โครงการต่าง ๆ ท่ีสำาคัญ อาทิ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 600 
บาท/เดือน โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดหาอาหารกลางวันและนมสำาหรับเด็กปฐมวัย โครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรก การให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนจนถึงหลังคลอด 6 เดือน/รับการตรวจ
ครรภ์ฟรีและฝากครรภ์ฟรี ส่งเสริมให้พ่อแม่เล่นกับลูกให้เหมาะสมกับวัย โดยการเผยแพร่คู่มือการเฝ้าระวังและ 
สง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั ผา่นช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เชน่ แอปพลเิคชนั Khunlook คลปิวดิโีอการสอน 
หลักสูตรโค้ดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ระดับปฐมวัย
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย
ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมลำ้าของคุณภาพการจัด
บริการปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่ง 
ยงัไม่ได้มาตรฐานและไม่มคีณุภาพ ประกอบกบัศักยภาพ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทักษะพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ความรู ้ด ้านสิทธิเด็ก จริยธรรม ที่ยังต้องเร่งพัฒนา 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
รวมถึงการลดช่องว ่างระหว่างของพัฒนาการเด็ก 
โดยเฉพาะที่ เป ็นป ัญหามาจากความเหลื่ อมลำ้ า 
ทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ถอืเป็นความท้าทายทีส่ำาคญั
ของภาครัฐในการจัดบริการการศึกษาท่ีอยู ่บนหลัก 
ของความเสมอภาค ตลอดจนการส่งเสริมการตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ งด ้าน
พัฒนาการ ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม
จากฝั่งพ่อแม่ผู ้ปกครอง อาทิ การควบคุมและจำากัด 
การใช้สื่อของเด็ก เนื่องจากการรับสื่อผ่านจอต้ังแต ่
ยงัเลก็มคีวามสมัพนัธ์กับพฒันาการด้านภาษาล่าช้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป
ควรกำาหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการจัดสรรทรัพยากร
เ พ่ือปรับปรุงและพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ที่มีคุณภาพตำ่ากว่ามาตรฐาน พัฒนาระบบการค้นหา 
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย อีกทั้งมีระบบช่วยเหลือ 
ส่งต่อท่ีมีประสทิธภิาพ พฒันาระบบทีช่่วยในการตดิตาม
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของเด็ก จัดทำาระบบ
และกลไกในการคุม้ครองสิทธเิดก็ พฒันาระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลและเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน พัฒนา
ทกัษะของพอ่แมผู่้ปกครองในการมทีักษะพอ่แม ่รวมถึง
การคัดกรองและคัดเลือกครู และผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้
ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัการดแูลเดก็ปฐมวยัในสถานพฒันา
เด็กปฐมวัย และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว 
โดยใช้กลไกพื้นท่ี อาทิ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในการเป็นผู้ให้คำาแนะนำาและเป็นพ่ีเลี้ยงให้ครู
และผู้ดูแลเด็กในระบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนา
ระบบการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพที่จูงใจครูและ 
ผู้ดูแลเด็กเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย
การพฒันาเด็กปฐมวัยได้อย่างยัง่ยนืต่อไป
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การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้
มีสำานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดช่วงชีวิตดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110301

 เป้าหมายการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นอย่างรอบด้าน 
ทั้งทักษะด้านอารมณ์ ความรู้สึก การเข้าสังคม รวมทั้งการสื่อสาร (Soft skills) และทักษะที่ใช้ในการทำางาน 
ที่สามารถเรียนรู้ได้เรื่อย ๆ ท้ังในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน (Hard skills) โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะด้านภาษา ศิลปะ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัย
สำาคัญของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ รวมถึง
การสร้างกลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาประชากรช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น 
ทั้งนี้ จากผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน และทักษะเพื่อการดำารงชีวิตในโลกยุคใหม่ ยังคงเป็นความท้าทายสำาคัญที่จะต้องดำาเนินการเพื่อให ้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย ในป ี  2563 
World Economic Forum (WEF) ไม่มีการรายงาน
ผลการจัดความสามารถทางการแข ่ง ขัน ดังนั้น 
หากพิจารณาจากรายงานฯ ในป ี  2562 พบว ่า
คะแนนความสามารถในการแข ่ ง ขันการพัฒนา 
ทุนมนุษย ์ด ้านทักษะ (Skill) ของไทยมีแนวโน ้ม 
ลดลงจากปี 2561 โดยในปี 2562 อยู่ท่ี 62.3 คะแนน 
ขณะที่ในปี 2561 อยู่ท่ี 63.0 คะแนน หรือเพิ่มเป็น
อันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศท่ัวโลก จากอันดับท่ี 
66 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ในปี 2561 ทั้งนี้ สาเหตุ
สำาคัญมาจากทักษะของบัณฑิตท่ีลดลง และการสอน 
ให ้คิด เชิ งวิ เคราะห ์ที่ ยั งมีคะแนนที่ ค ่ อนข ้ างตำ่ า

(3.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 7) ประกอบกับกองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563 ได้มีการ
คาดการณ์ว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์โควิด-19 ประมาณ 177,453 คน 
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ซึ่งเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา สะท้อนถึงการขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ที่จำาเป็น 
ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว ่าไทยยังคงไม่สามารถบรรลุค ่าเป ้าหมายที่กำาหนดให้คะแนน 
ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ไว้ในปี 2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานภาครัฐได้ดำาเนินการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ 
การจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการพัฒนา
หลกัสตูร โดยวางแผนนำารอ่งการนำาหลกัสตูรฐานสมรรถนะไปใชป้ฏบิตัจิรงิใน 6 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัระยอง ศรสีะเกษ 
สตลู เชยีงใหม ่กาญจนบรีุ และปตัตาน ีการสอนโคด้ด้ิง (Coding) ต้ังแตร่ะดบัชัน้อนบุาล เพือ่พัฒนาทกัษะทีห่ลากหลาย
โดยเฉพาะทกัษะความคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะการคิดอยา่งเปน็ระบบ ทกัษะการคดิวเิคราะห ์และความรอบรูท้างดจิทิลั 
ทั้งนี้ มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นและเชื่อมต่อกับโลกการทำางานจริง ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE) การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีสุมิพล (SIMTEC) เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากร 
ทางด้านทักษะฝีมือแรงงาน โดยเปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจน 
การสร้างระบบการศึกษายกกำาลังสอง (Thailand Education Eco-System) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดได้

62 ส้ม 63 ส้ม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้  3 

มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 5 

ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 6 

เป้าหมายการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านทั้งทักษะด้านอารมณ์ 7 

ความรู้สึก การเข้าสังคม รวมทั้งการสื่อสาร (Soft skills) และทักษะที่ใช้ในการทำงาน ที่สามารถเรียนรู้ได้เรื่อย ๆ ทั้งใน8 

ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน (Hard skills) โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะชีวิตภายใต้สังคม9 

พหุวัฒนธรรม ทักษะด้านภาษา ศิลปะ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยสำคัญของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น10 

เกี่ยวข้องตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเพิ่มศักยภาพ11 

ให้แก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างกลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่12 

เอื้อต่อการพัฒนาประชากรช่วงวัยเรยีน/วัยรุน่ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร13 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ 14 

ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 15 

สถานการณ์การบรรลุ เป้าหมาย  ในปี  2563 World Economic 16 

Forum (WEF) ไม่มีการรายงานผลการจัดความสามารถทางการ17 

แข่งขัน ดังนั้น หากพิจารณาจากรายงานฯ ในปี 2562 พบว่า คะแนน18 

ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)  19 

ของไทยมีแนวโน้มลดลงจากปี  2561 โดยในปี  2562 อยู่ที่  62.3 20 

คะแนน ขณะที่ในปี 2561 อยู่ที่ 63.0 คะแนน หรือเพิ่มเป็นอันดับที่ 73 21 

จาก 141 ประเทศทั่วโลก จากอันดับที่ 66 จาก 140 ประเทศทั่วโลก 22 

ในปี 2561 ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญมาจากทักษะของบัณฑิตที่ลดลง และ23 

การสอนให้คิดเชิงวิเคราะห์ที่ยังมีคะแนนที่ค่อนข้างต่ำ (3.2 คะแนน24 

จากคะแนนเต็ม 7) ประกอบกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง25 

การศึกษา ปี 2563 ได้มีการคาดการณ์ว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ประมาณ 26 

177,453 คน ซึ่งเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา สะท้อนถึงการขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ท่ีจำเป็น 27 

ดังนั้น สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไทยยังคงไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดให้คะแนนความสามารถในการ28 

แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ไว้ในปี 2565  29 

การดำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การจัดการ30 

ศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการพัฒนาหลักสูตร  31 

โดยวางแผนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ปฏิบัติจริงใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล 32 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ทักษะของบัณฑิตในภาพรวมยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้ เนื่องจากการขาดความเชื่อมโยงระหว่างทักษะในการทำางานจริงและการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐและสถานประกอบการในการออกแบบ
พัฒนาหลักสูตร และอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสอดรับกับสภาพการทำางานจริง ประกอบกับการอบรมและพัฒนาทักษะ
แรงงานของภาคเอกชนที่ยังคงจำากัดอยู่ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลัก อีกทั้งการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติยังคงไม่ครอบคลุมสถานศึกษาในวงกว้าง โดยในระยะแรกยังจำากัดอยู่ที่พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษานำาร่อง การจัดการเรียนการสอนยังเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากการที่ระบบการศึกษาของประเทศยังไม่เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะ 
การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของวัยเรียน/วัยรุ่น 
ทั้งน้ี กลไกการบริหารจัดการท่ียังไม่มีความยืดหยุ่นดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและ
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงความท้าทายของการจัดการศึกษาในยุคหลังโควิด-19 
ที่ส่งผลกระทบต่อการหลุดออกนอกระบบการศึกษา จึงต้องอาศัยการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและการเปลี่ยน
กระบวนทศัน์ในการจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมกับความเปลีย่นของบรบิทโลกและของประเทศทีค่าดเดาได้ยากมากยิง่ข้ึน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งรัดการดำาเนินโครงการต่าง ๆ  ที่เป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น อาทิ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ เรียนรู้
เฉพาะวิชาที่จำาเป็น และบูรณาการเช่ือมโยงการดำาเนินงานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสอดรับ
กับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้ง ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบข้ามสาขาวิชาในทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิต อาทิ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ 
การเจรจาต่อรอง การเป็นพลเมืองวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งมีวิธีการวัดผลประเมินผลที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ อาทิ การปฏิบัติจริง การสัมภาษณ์ การเขียนรายงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและทักษะของครูผู้สอน
ให้มีความสามารถในการเป็นผู ้อำานวยความสะดวกในการเรียนการสอนเชิงรุก และมีทักษะและความรอบรู ้ 
ทางดิจิทัล รวมถึงการสร้างกลไกการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น ยกเลิกกฎระเบียบที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
ในตัวนักเรียนการอุดหนุนเงินสำาหรับเด็กนักเรียนยากจน ตลอดจนมีแนวปฏิบัติในการออกแบบนโยบายและ
มาตรการด้านการศึกษา รองรับสภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาวัยเรียนวัยรุ่น 
อย่างยั่งยืน

การพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพวัยแรงงาน
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110401

การพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพวัยแรงงาน

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำาคัญ 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต 

ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ผลิตภาพแรงงาน ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 2.5 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานมีจุดเน้นการพัฒนาในการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ตามหลักการทำางานท่ีมีคุณค่า โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานให้เกิดเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลสถานการณ์แรงงาน ความต้องการแรงงาน/ค่าจ้าง/การอบรม และข้อมูลแรงงานรายบุคคล ส่งเสริม 
การพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงาน การส่งเสริม
การมีงานทำาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ 
ยกระดับศักยภาพแรงงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงกฎหมาย 
ที่ เ ก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน ท้ังน้ี ความท้าทาย 
ของการพัฒนาในด้านการยกระดับศักยภาพแรงงาน คือ การที่แรงงานส่วนใหญ่ที่ได้รับโอกาสในการเข้ารับ 
การฝึกทักษะ/การอบรม เป็นแรงงานที่อยู่ในระบบ ทำาให้แรงงานนอกระบบยังคงขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะ
และฝีมือแรงงาน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) คำานวณจาก
สดัส่วนมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อผูมี้งานทำา พบว่า ในปี 2563 (ใช้ข้อมลูไตรมาส 1 - 3 ปี 2563) เนือ่งจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีมูลค่าลดลงต้ังแต่ไตรมาส 2 - 3 ปี 2563 และส่งผลให้ 
ผลติภาพแรงงานมมีลูค่า 202,153 บาทต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ 6.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงทำาให้การเติบโต
ของผลิตภาพแรงงานตำ่ากว่าค่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ว่าเติบโตไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 2.5 

62 เขียว 63 แดง 

1 
 

110401 
แดง แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต             1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ3 
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ4 
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น  5 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ผลิตภาพแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5  6 

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานมีจุดเน้นการพัฒนาในการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  7 
ตามหลักการทำงานที่มีคุณค่า โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานให้เกิดเชื่อมโยงระบบข้อมูล8 
สถานการณ์แรงงาน ความต้องการแรงงาน/ค่าจ้าง/การอบรม และข้อมูลแรงงานรายบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ9 
แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำ  10 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ11 
แรงงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ12 
ประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งนี้ ความท้าทายของการพัฒนาในด้านการ13 
ยกระดับศักยภาพแรงงาน  คือ การที่แรงงานส่วนใหญ่ที่ได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกทักษะ/การอบรม  14 
เป็นแรงงานที่อยู่ในระบบ ทำให้แรงงานนอกระบบยังคงขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน 15 

สถานก ารณ์ ก ารบ รร ลุ เป้ าห ม าย  16 
โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ17 
ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) คำนวณจาก18 
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน19 
ประเทศต่อผู้มีงานทำ พบว่า ในปี 2563 20 
(ใช้ ข้ อมู ล ไตรม าส  1  - 3 ปี  2563 ) 21 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 22 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมมีมูลค่าลดลง23 
ตั้ งแต่ ไตรมาส 2 - 3 ปี  2563 ส่งผล 24 
ให้ผลิตภาพแรงงานมีมูลค่า 202,153 25 
บาทต่อคนต่อปี ลดลงร้อยละ 6.3 จาก26 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงทำให้การ27 
เติบโตของผลิตภาพแรงงานต่ำกว่าค่า28 
เป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5  29 

การดำเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ได้ดำเนินการยกระดับผลิตภาพแรงงานที่สำคัญ ประกอบด้วย มาตรการ30 
พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และได้รับรายได้31 
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง32 
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยการการสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม thailandfutureworkfroce.com เพื่อพัฒนาผู้ที่จบ33 
ในสาขาต่าง ๆ ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มาเป็นกำลังคนดิจิทัล และการพัฒนาแรงงานวิชาชีพ 34 
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะให้กับผู้เรียน35 
สายอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 36 
ชั้นปีที่ 2 ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการผลิต โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับกลุ่ม  10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : 37 
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิดที่ว่า ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 38 
ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  39 

ท่ีมา: สำรวจการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2562, 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4

3.3
4.3 4.7

3.0 3.0

-6.3

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563*

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน

*ใชข้อ้มูลไตรมาส 1 – 3 ปี 2563 เทียบกบัขอ้มูลไตรมาส 1 - 3 ปี 2562

ที่มา: การสำารวจภาวการณ์ทำาของประชากร พ.ศ. 2557 – 2563, 
สำานักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 ได้ดำาเนินการยกระดับผลิตภาพแรงงานที่สำาคัญ ประกอบด้วย มาตรการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการฝึกอบรมแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และได้รับรายได้ 
ตามมาตรฐานฝมีอืแรงงาน นอกจากนี ้ยงัมมีาตรการเพือ่พฒันาทกัษะแรงงานเพือ่รองรบัการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ที่ยั่งยืน โดยการการสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม thailandfutureworkfroce.com เพื่อพัฒนาผู้ที่จบในสาขา
ต่าง ๆ ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มาเป็นกำาลังคนดิจิทัล และการพัฒนาแรงงานวิชาชีพโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา 
ในระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ชัน้ปีที ่3 และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปทีี ่2 กอ่นทีจ่ะเขา้
สูภ่าคการผลติ โดยมหีลกัสตูรการฝกึอบรมทีส่อดคลอ้งกบักลุม่ 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย : กลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ 
เพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิดที่ว่า ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน

*ใช้ข้อมูลไตรมาส 1-3 ปี 2563 เทียบกับข้อมูลไตรมาส 1-3 ปี 2562
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ในปี 2563 เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19 ทำาให้เศรษฐกิจชะลอตัว 
และสถานประกอบการลดต้นทุนโดยการเลิกจ้าง และลดการพัฒนาทักษะแรงงานลง ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพ
แรงงานลดลงในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ การยกระดับผลิตภาพยังจำาเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลทักษะแรงงาน 
เพื่อใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
อย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มผลิตภาพแรงงานต้องยกระดับการอบรมและพัฒนาทักษะ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยต้องคำานึงถึงทักษะพื้นฐาน และทักษะเฉพาะที่สำาคัญ 
ต่อการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันต้องสร้างแรงจูงใจให้แรงงานที่อยู่ระหว่างการหางานเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำาโดยพัฒนาควบคู ่ไปกับการยกระดับผลิตภาพแรงงานด้านอื่น เช่น การใช้
เทคโนโลยีในการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานตำ่าที่สุด อีกทั้งการใช้ 
แฟลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะความรู ้  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานที่ เป ิดโอกาสให้กับแรงงาน 
ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบสามารถพัฒนาตนเองได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวโดยสามารถ 
ได้ใบรับรองการผ่านการอบรมจะทำาให้เกิดความสะดวกและจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้นในทักษะ 
ที่สนใจ และภาครัฐอาจจะมีการสนับสนุนในลักษณะการร่วมจ่ายหรือการให้คูปองสำาหรับการฝึกอบรมให้กับ
สถานประกอบการในการจัดการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีค ่าใช ้จ ่ายสูง 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการยกระดับคุณภาพและทักษะแรงงานของสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110402

 การบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศด้วยสัดส่วนกำาลังแรงงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การพัฒนาเพื่อบรรลุผลลัพธ์ในระยะยาว สิ่งที่สำาคัญ 
คือการให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทย 
หรือคนต่างชาติที่กำาเนิดในประเทศไทยให้สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทำาประโยชน์และ 
สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการมีระบบฐานข้อมูล
แรงงานไทยและแรงงานต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รายบุคคล การพัฒนาทักษะแรงงานด้วยการส่งเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเป็น
ผู ้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ด้วยนโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุ เป้าหมาย โดยมี สัดส่วน
กำ าลั งแรงงานด้ านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
เป็นการประเมินสถานการณ์ ในปี 2562 พบว่า 
มีกำาลั งแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทัง้สิน้ 4,115,457 คน เพิม่ขึน้จากป ี2561 ที ่4,091,397 คน 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 สำาหรับข้อมูลผู้ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษา ปี 2562 และ 2561 จากรายงานข้อมูล 
ผู้สำาเร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผู้เข้า 
สู่ตลาดแรงงาน ปี 2564 - 2565 ของกระทรวงแรงงาน 
พบว่า ปี 2562 ผู้ท่ีอยู่ระหว่างศึกษาท้ังระดับ ปวช. 
ปวส. และปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ

มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งดัชนี Global Talent Competitiveness Index: GTCI ปี 2020 ได้มีการประเมิน 
จากศักยภาพการดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรระดับหัวกะทิท่ีมีความรู้ความสามารถของประเทศต่าง ๆ  132 ประเทศ 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 67 ซ่ึงอยู่ในอันดับที่ไม่สูงมาก เปรียบเทียบกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส ์
ที่อยู่ในอันดับที่ 3, 26 และ 46 ตามลำาดับ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ ในการดึงดูดเด็กและเยาวชน
เข้าสู่อาชีพนักวิจัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม 
โครงงานวิจัยกับนักวิจัยของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา ให้มีการศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และการสนับสนุนและดึงดูดนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการ 
ของศูนย์แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการดำาเนินการในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอน 
ทางวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย, โรงเรียนกำาเนิดวิทย์, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (โรงเรียน
นำาร่อง 200 แห่ง) โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย (500 คน) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (200 คน) สำาหรับการสนับสนุนให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้ามาทำางานในประเทศ 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ่านการกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่ได้มีการให้สิทธิประโยชน์พิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ทำาให้แรงงานทักษะสูงมีความสะดวก 
ในการย้ายเข้ามาทำางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยได้
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาให้มีกำาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น 
อาจจะเป็นการดำาเนินการและติดตามประเมินผลที่ต้องใช้ระยะเวลา และต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการสร้างความตระหนักถึงความจำาเป็นในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็ก
และเยาวชนรับรู้ เพื่อส่งผลต่อการเลือกศึกษาในอนาคต รวมถึงการสร้างความรับรู้ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
ถึงโอกาสทางด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความนิยมการเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ยังคงตำ่ากว่า 
สาขาแพทย์อยู ่มาก อีกท้ังยังมีประเด็นท้าทายเรื่องการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความแตกต่าง 
ทางเศรษฐานะทางสงัคมให้มโีอกาสได้เข้าถงึความรูค้วามสนใจทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยการเปิดพืน้ที ่
ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีความท้าทาย 
จากภายนอกที่ประเทศต่าง ๆ ได้มีการดึงดูดแรงงานเข้าไปทำางานในประเทศต่าง ๆ โดยการให้สิทธิประโยชน ์
ที่มากกว่าประเทศไทย อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐจะต้องสนับสนุนโดยการผ่อนปรนข้อกำาหนดทางด้านกฎหมาย 
ให้ประโยชน์ทางด้านการลดภาษีเงินได้ การคุ้มครองด้านสิทธิ์ของแรงงานและสิทธิในการรักษาพยาบาล รวมถึง 
การกำาหนดมาตรการเพือ่รองรับผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางจากตา่งประเทศตัง้แตต่น้ทางจนถงึปลายทาง อาท ิการสำารวจ 
กำาลังคนของแต่ละสาขาอาชีพที่มีความจำาเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในเชิงลึก มีการวิเคราะห์ความ
สมดลุระหวา่งแรงงานไทยและตา่งชาต ิการปรบัปรงุระบบกระบวนการทำางานทีบ่รูณารว่มกนักบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทั้งในและนอกประเทศในการสรรหา การคัดกรอง การสร้างแรงจูงใจให้กับแรงงาน การปรับลดขั้นตอนที่ไม่จำาเป็น 
และส่งเสริมการให้ทุนสนับสนุนต่อเนื่องทั้งการศึกษาในประเทศและต่างประเทศสำาหรับผู้ท่ีสนใจสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยดีว้ยการสรา้งความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ยทีเ่ปน็รปูธรรมและมคีวามตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะความรว่มมือ 
กับมหาวิทยาลัยในการจัดค่ายเฉพาะทางสำาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อให้มีพ้ืนที่ทดลองและเปิดโอกาส 
ในการพบปะอาจารย์ นักวิจัยในสาขานั้น ๆ รวมถึงการจัดกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในสาขาต่าง ๆ ได้เข้ามา 
ทำากิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงการช่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ท้ังนี้ ยังต้องให้ 
ความสำาคัญกับการสร้างคุณค่าและความก้าวหน้าของเส้นทางสายอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้วยการใช้ความสำาเร็จของผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบันดาลใจให้นักเรียน 
นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความแน่วแน่ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 
ได้ประกอบอาชีพและใช้ความรู้ ความสามารถตามศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศต่อไป

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
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 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ ต้องตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู ่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาให้ผู ้สูงอายุ 
กลายเป็นพลงัในการขับเคลือ่นประเทศ และมุง่เน้นส่งเสรมิให้มกีารทำางานหลงัเกษยีณผ่านการเสรมิทกัษะการดำารงชวีติ 
ทกัษะอาชพีในการหารายได้ มีงานทำาที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการเสริมสร้างสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค
ให้แก่ผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพ่ือสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำาเป็นพื้นฐานในการ
ดำารงชีวิต โดยการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่การมีงานทำาของผู ้สูงอาย ุ
การส่งเสริมวินัยการออม การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับพื้นที่ 
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับผู้สูงอายุ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่สำาคัญ คือ การมุ่งเน้นส่งเสริม
การมีงานทำาของผู ้สูงวัยให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในระดับพ้ืนท่ี รวมถึงการสร้างช่องทาง 
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู ้โครงการหรือการดำาเนินโครงการที่รัฐดำาเนินการแก่ผู ้สูงอายุ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงการดำาเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 110501

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนผู้สูงอายุมีศักยภาพมีงานทำาและรายได้เหมาะสม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย เมื่อพิจารณา
สถานการณ์จากร้อยละผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพมีงานทำา 
ในปี 2563 พบว่า ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำา 
เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีงานทำาต่อ
จำานวนผู้สูงอายุทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 36.91 เพิ่มสูงขึ้น
จากร้อยละ 34.5 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลของการเพิ่มขึ้น
จากการทำางานในภาคเกษตรกรรม สำาหรับค่าจ้างเฉลี่ย
ของผู้สูงอายุในปี 2563 อยู่ท่ี 11,972 บาทต่อเดือน 
เพิ่มสูงขึ้นจาก 11,336 บาทต่อเดือน ในปี 2562 
ตามค่าจ้างเฉล่ียที่เพิ่มสูงข้ึนในกลุ่มภาคการผลิตและ
ภาคการค้าและบริการเป็นหลัก ขณะที่ค ่าจ้างของ 
ผู ้สูงอายุในกลุ ่มภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 
ซ่ึงจากประเด็นสถานการณ์ผู้สูงอายุข้างต้นยังตำ่ากว่า 

62 แดง 63 เหลือง 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 
แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้3 
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น  4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนผู้สูงอายมุีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  5 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 6 
ต้องตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาให้ผู้สูงอายุกลายเป็นพลังในการ7 
ขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพ 8 
ในการหารายได้ มีงานท าท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ มีการเสริมสร้างสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่9 
ผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพื่อสร้าง10 
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการ11 
ด ารงชีวิต โดยการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การมีงานท าของผู้สูงอายุ  12 
การส่งเสริมวินัยการออม การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับพื้นที ่และ13 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ คือ การมุ่งเน้นส่งเสริมการ14 
มีงานท าของผู้สูงวัยให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ รวมถึงการสร้างช่องทางการสื่อสาร 15 
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้โครงการหรือการด าเนินโครงการที่รัฐด าเนินการแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถเข้าถึง16 
การด าเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างกว้างขวาง 17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาสถานการณ์18 
จากร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า ในปี 2563 พบว่า 19 
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 20 
โดยสัดส่วนผู้สูงอายุทีม่ีงานท าต่อจ านวนผูสู้งอายุทัง้หมดอยู่21 
ที่ร้อยละ 36.91 เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 34.5 ในปี 2562  22 
ซึ่ ง เป็ นผลของการ เพิ่ ม ขึ้ น จากกา รท า ง าน ในภาค23 
เกษตรกรรม ส าหรับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้สูงอายุในปี 2563 24 
อยู่ที่ 11,972 บาทต่อเดือน เพิ่มสูงขึ้นจาก 11,336 บาทต่อ25 
เดือนในปี 2562 ตามค่าจ้างเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มภาค26 
การผลิต และภาคการค้าและบริการเป็นหลัก ขณะที่ค่าจ้าง27 
ของผู้สูงอายุในกลุ่มภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  28 
ซึ่งจากประเด็นสถานการณ์ผู้สูงอายุข้างต้นยังต่ ากว่า 29 
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการเพิ่มจ านวนผู้สูงอายุมีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม ที่ร้อยละ 10 ในปี 2565 30 
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคีเครือข่ายพัฒนาที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริม31 
ให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตัวเองและร่วมเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาและขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึง32 
สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลถึงความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุ ท าให้ขาดรายได้ และส่งผลกระทบต่อการท างาน33 
ของผู้สูงอายุลดลง 34 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้ขับเคลื่อนเป้าหมายโดยการด าเนินโครงการต่าง ๆ 35 
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เอ้ือต่อการมีงานท า สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมไปถึงการส่งเสริมและ36 
พัฒนาระบบการออมของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ตลอดจนร่วมเป็นพลังส าคัญ37 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งมีโครงการส าคัญ เช่น โครงการสร้างความตระหนัก38 
และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการท างานและการเป็น39 
ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน โครงการเสริมพลัง 40 

ท่ีมา: ส ารวจการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2563, 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

110501 
เหลือง 

 

แ 

ที่มา: สำารวจการทำางานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2563,
สำานักงานสถิติแห่งชาติ, สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ค ่าเป ้าหมายที่ตั้ งไว ้ในการเพิ่มจำานวนผู ้สูงอายุมีศักยภาพมีงานทำาและรายได ้เหมาะสม ท่ีร ้อยละ 10  
ในปี 2565 ส่งผลให้ภาครัฐและภาคีเครือข่ายพัฒนาที่เกี่ยวข้องจำาเป็นต้องเตรียมพร้อมในการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตัวเองและร่วมเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ รวมถงึสถานการณ์โควดิ-19 ส่งผลถงึความมัน่คงทางรายได้ของผูส้งูอาย ุทำาให้ขาดรายได้ และส่งผลกระทบ
ต่อการทำางานของผูส้งูอายลุดลง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานของรัฐได้ขับเคลื่อนเป้าหมายโดยการดำาเนินโครงการต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพที่เอื้อต่อการมีงานทำา สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมไปถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการออมของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ตลอดจนร่วมเป็นพลังสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งมีโครงการสำาคัญ เช่น โครงการสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำางานและการเป็น 
ผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน โครงการเสริมพลังภูมิปัญญา 
ผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการจัดระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
เป็นต้น อีกทั้งยังมีออกกฎหมายสนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยให้สามารถใช้สิทธิยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 100% ของเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสูงอายุ
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ประเดน็ท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การจ้างงาน 
ผูส้งูอายใุนภาคส่วนต่าง ๆ ยงัคงเป็นประเดน็ท้าทายสำาคญั 
ทัง้ในเรือ่งการสร้างการรับรูแ้ละประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การกำาหนดมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู ้สูงอาย ุ
ในภาคเอกชนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจูงใจให้เกิด
การจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกชน
หรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความกังวลในการจ้างงาน 
ผู้สูงอายุ เนื่องจากความเปาะบางในด้านปัญหาสุขภาพ 
อั นจะ เป ็ นอุ ปสร รคสำ า คัญต ่ อก า รทำ า ง านและ 
มองเป็นจุดอ่อน รวมถึงยังมีความท้าทายในเร่ืองการ
พัฒนาทักษะความรู ้ พื้นฐานและทักษะสมัยใหม ่ 
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
ภาครัฐและภาคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้องจะต ้องควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานของผู้สูงอายุ รวมถึง 
ยังต้องให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมุ ่งเน้น 
การปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิดของคนในสังคมให้มอง 
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าสามารถทำาประโยชน์ให้สังคม 
นำาไปสู่การส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุ รวมถึง
ควรมีการจัดกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่มี
ศักยภาพ เน้นเร่ืองการจ้างงาน เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า 
มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีรายได้ และสามารถทำาประโยชน์ 
ให้กับสังคม และ 2) กลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวยากจน 
ครอบครัวแหว่งกลาง เน้นให้ลูกหลานกลับมาอยู่กับ
ครอบครัวมากขึ้น โดยท้องถ่ินควรมีบทบาทสำาคัญ 
ในการดูแล ช ่วยเหลือผู ้สูงอายุที่มีความเสี่ยงและ
ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ควรให้ความสำาคัญ
กับการเสริมทักษะหรือเพิ่มทักษะสมัยใหม ่ให ้กับ 
ผู ้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการเรียนรู ้ตลอดช่วงชีวิต 
พร้อมทั้งเข้ามามีบทบาทในเชิงรุกมากขึ้นในการให้
ความรู้ การฝึกอบรมงานวิชาชีพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
รวมทั้งสร ้างแรงจูงใจในการทำางานให้กับผู ้ สูงอายุ 
ด้วยการออกแบบการทำางานท่ียืดหยุ่น เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของผู ้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับ
พื้นที่มากข้ึน รวมถึงการปรับแก้ระเบียบกฎเกณฑ์ 
กฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการจ้างงานผูส้งูอาย ุเพือ่ให้เกิด
การจ้างงาน ผู้สูงอายุมีงานทำา สามารถพึ่งพาตนเองได้

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11
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“ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส�าหรับศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาที่หลากหลาย”

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12

การพัฒนาการเรียนรู้12



 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรูแ้ละมใีจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มกีารออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการพัฒนาคนไทยตามพหปัุญญาให้เต็มตามศกัยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพ
ผูม้คีวามสามารถพเิศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมัน่คง รวมถงึการรวมนกัวจัิยและนกัเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ โดยม ี2 เป้าหมายระดบัประเดน็ ได้แก่  (1) คนไทยมีการศกึษาท่ีมคีณุภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมปีระสทิธผิลเพิม่ขึน้ มนีสิยัใฝ่เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ และ (2) คนไทยได้
รบัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพตามความถนดัและความสามารถของพหปัุญญาดขีึน้

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

 

คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู ้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้ก�าหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวทิยาศาสตร์ (คะแนนเฉลีย่) และ 2) อนัดับขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศด้านการศกึษา ประเมินโดย 
International Institute for Management Development (IMD) อย่างไรกต็าม PISA จะจดัการประเมนิต่อเนือ่ง 
ทุกสามปี ซ่ึงการประเมินรอบล่าสุดเมื่อปี 2561 คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 412 คะแนน ซ่ึงยังห่างไกลกับค่าเป้าหมาย 
ในปี 2565 อยู่ถึง 58 คะแนน และการประเมินในรอบถัดไปจะจัดข้ึนในปี 2564 ท้ังนี้ ส�าหรับการประเมิน 

120001
ปี 2562

ปี 2563

สถานการณ์ในปี 2563 ได้ประเมินจากค่าเฉลี่ยคะแนน 
ผลการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เทียบกับปีการศึกษา 
2561 ซึ่งมีกลุ ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินสอดคล้อง 
กบัการประเมิน PISA โดยในปีการศกึษา 2562 ค่าเฉลีย่คะแนน 
O-NET ในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ที่ 54.4 และ 
28.36 เพิ่มขึ้มจากปีการศึกษา 2561 ที่ 53.42 และ 26.01 
ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม คะแนนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

การพัฒนาการเรยีนรู้
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120002

ปี 2562

ปี 2563

คนไทยได ้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายคือ Global 
Talent Competitiveness Index (GTCI) ซ่ึงเป็น
ดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล
ของโลก จัดท�าโดย INSEAD สถาบันสอนธุรกิจชั้นน�า
ของฝร่ังเศส โดยในปี 2563 ประเทศไทยได้รับ
คะแนนอยู ่ที่ 41.3 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ 

สามารถพิจารณาเพิ่มเติมโดยเทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซ่ึงเป ็นดัชนีชี้ วัด 
ด้านทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2563 ยังคงที่จากปี 2562 ที่อันดับ 43 
ของประเทศที่ถูกประเมิน โดยเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

3 
 

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น ได้ก าหนด1 

ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายคือ Global Talent Competitiveness Index 2 

(GTCI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก 3 

จัดท าโดย INSEAD สถาบันสอนธุรกิจชั้นน าของฝรั่งเศส  โดยในปี 2563 4 

ประเทศไทยได้รับคะแนนอยู่ที่ 41.3 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้5 

ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมโดย6 

เทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้าน7 

ทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2563 ยังคงที่8 

จากปี 2562 ที่อันดับ 43 ของประเทศที่ถูกประเมิน โดยเป็นอันดับ 3 ของ9 

อาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย   10 

 11 

ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ ความพร้อมด้าน12 

ทรัพยากรของโรงเรียน สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุคใหม่ การขาดแคลนครูผู้สอนที่สอนตรงสาขาวิชา13 

และการกระจายทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอในโรงเรียนขนาดเล็ก การขาดข้อมูลในมิติที่14 

สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอน ข้อจ ากัดของความเข้าใจและการจัดการเรียน การสอนตามแนวทฤษฎีพหุ15 

ปัญญา สังคมยังมีค่านิยมของสังคมในการการยกย่องความเก่งด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลด้าน16 

การศึกษาแบบบูรณาการของประเทศ 17 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการ18 

บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 19 

รหัส เป้าหมายแผน 
สถานะ  

การบรรลุเป้าหมาย 
2562 2563 

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราความแตกต่างของ 
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้า
เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้ คะแนน PISA 
จะมีการประเมินทุก ๆ 3 ปี โดยการประเมินล่าสุดปี 2561 ความแตกต่าง
ของกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทียบกับต่ าสุดแตกต่างกันถึง 210 
คะแนน และในส่วนของข้อมูลอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นปีล่าสุด ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 66.4 ปรับตัวลดลงจากข้อมูลปี 
2561 ท่ีร้อยละ 68.6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์บรรลุเป้าหมายที่
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ 
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 แดง  แดง 

ที่มา: International Institute for Management Development
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คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น ได้ก าหนด1 

ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายคือ Global Talent Competitiveness Index 2 

(GTCI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก 3 

จัดท าโดย INSEAD สถาบันสอนธุรกิจชั้นน าของฝรั่งเศส  โดยในปี 2563 4 

ประเทศไทยได้รับคะแนนอยู่ที่ 41.3 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้5 

ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมโดย6 

เทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้าน7 

ทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2563 ยังคงที่8 

จากปี 2562 ที่อันดับ 43 ของประเทศที่ถูกประเมิน โดยเป็นอันดับ 3 ของ9 

อาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย   10 

 11 
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คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้า
เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้ คะแนน PISA 
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คะแนน และในส่วนของข้อมูลอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นปีล่าสุด ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 66.4 ปรับตัวลดลงจากข้อมูลปี 
2561 ท่ีร้อยละ 68.6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์บรรลุเป้าหมายที่
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ 
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และวิทยาศาสตร์ ของปีการศึกษา 2562 อยู่ที่ 24.13 
และ 29.86 ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2561  
ที ่27.00 และ 36.28 ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 
ในภาพรวมของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จาก 35.67 
เหลือ 34.19 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการ
ศึกษา โดย IMD ในปี 2563 พบว่า ประเทศไทย 
อยู่อันดับที่ 55 ดีขึ้น จากปี 2562 ที่ 56 ซึ่งถึงแม ้
จะมีอันดับที่ ดีขึ้ น  แต ่ยั งห ่ างจากค ่า เป ้ าหมาย 

ท่ีก�าหนดไว ้ในป ี 2565 (อันดับที่  45) และเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนพบว ่า ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของประเทศไทยยังคงเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
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ประเทศไทยได้รับคะแนนอยู่ที่ 41.3 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้5 

ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมโดย6 

เทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้าน7 

ทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2563 ยังคงที่8 

จากปี 2562 ที่อันดับ 43 ของประเทศที่ถูกประเมิน โดยเป็นอันดับ 3 ของ9 
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ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ ความพร้อม 
ด้านทรัพยากรของโรงเรียน สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุคใหม่ การขาดแคลนครูผู้สอนที่สอนตรงสาขาวิชา
และการกระจายทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอในโรงเรียนขนาดเล็ก การขาดข้อมูลในมิติ 
ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอน ข้อจ�ากัดของความเข้าใจและการจัดการเรียน การสอนตามแนวทฤษฎี 
พหุปัญญา สังคมยังมีค่านิยมของสังคมในการการยกย่องความเก่งด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา
แบบบูรณาการของประเทศ

การพัฒนาการเรียนรู้ 12
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ประกอบด้วย 2 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 

ทีจ่�าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถงึการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

ตลอดชีวิต ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนครูผ่านการทดสอบ

สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 50 อัตราความแตกต่าง 

ของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นอยู่ทีร้่อยละ 80

2562 2563

ทัง้น้ี คะแนน PISA จะมีการประเมนิทกุ ๆ  3 ปี โดยการประเมินล่าสดุปี 2561 ความแตกต่าง

ของกลุม่โรงเรยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทียบกับต�่าสุดแตกต่างกันถึง 210 คะแนน และ 

ใ น ส่วนของข้อมูลอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีล่าสุด ปี 2562  

อยูท่ีร้่อยละ 66.4 ปรับตัวลดลงจากข้อมลูปี 2561 ทีร้่อยละ 68.6 ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายทีต่�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ

120201

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ก�าหนด

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียน 

การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

อยู่ที่ร้อยละ 10 

2562 2563

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดยังคงเป็นข้อมูลปี 2560 ซ่ึงเป็นข้อมูลโรงเรียนจ�านวน 

57,238 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป 57,192 แห่ง โรงเรียนที่เน้น

วิทยาศาสตร์ 18 แห่ง โรงเรียนกีฬา 12 แห่ง และ โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์ 16 แห่ง 

โดยยังคงสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 

ขั้นวิกฤติ

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 120101

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ�าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 50 
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 

และ อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 80

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาการเรียนรู้ให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลงและทักษะ 
ที่จ�าเป็นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้าง 
ผู้เรียนให้สามารถก�ากับการเรียนรู้ของตนได้  เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ท�าหน้าที่กระตุ้น 
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน�าวิธีเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาท 
เป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการศึกษา ผู้สอน รูปแบบและระบบการเรียนรู ้
การบริหารจัดการระบบการเรียนรู ้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ ่านมา 
ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ การขาดข้อมูลในมิติที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู ้สอน โดยเฉพาะ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ คะแนน PISA ท่ีปรับตัวลดลง
ด้านการอ่าน และปัญหาเด็กตกหล่นที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่การเรียนในระบบได้
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากผลคะแนน PISA 2561 ของไทย
ลดลงเทียบกับปี 2558 โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทยอยู่ที่ 393 ลดลงจาก 409 คะแนน คะแนนเฉล่ียด้าน
คณิตศาสตร์อยู่ที่ 419 เพิ่มขึ้นจาก 415 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 426 เพิ่มขึ้นจาก 421 
คะแนน ท�าให้คะแนนโดยเฉลี่ยปี 2561 อยู่ท่ี 413 คะแนน และหากพิจารณาอัตราความแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนระหว่างกลุ่มโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 
น้อยที่สุด พบว่า มีความแตกต่างกันมากขึ้น โดยผล PISA 2561 กลุ ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนน 
เฉลี่ยสูงสุดที่ 580 คะแนน และโรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษามีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุดท่ี 370 คะแนน มีความ 
แตกต่างกันถึง 210 คะแนน ขณะที่ในปี 2558 มีคะแนนแตกต่างกัน 180 คะแนน ในขณะทีอ่ัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2562 อยู่ร้อยละ 66.4 ลดลงจากร้อยละ 68.6 ในปี 2561 ซึ่งค่อนข้างห่าง 
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80 ในปี 2565) ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งด�าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาระบบการเรียนรู ้เพื่อให้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21

การด�าเนินการที่ผ่านมา  การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2562 – 2563  
ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินโครงการท่ีมุ ่งพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ยกระดับศักยภาพครูผู้สอน ตลอดจน 
รปูแบบและระบบการเรยีนรูเ้พื่อเสริมสร้างทักษะส�าหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้ความส�าคัญกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
การพัฒนาข้อก�าหนดแนวทางการผลิตครูแบบอิงฐานสมรรถนะ การสอนโคดดิ้ง (Coding) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
เพื่อพัฒนาทักษะที่หลากหลายโดยเฉพาะทักษะความคิดสร ้างสรรค ์  ทักษะการคิดอย ่างเป ็นระบบ  
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความรอบรู้ทางดิจิทัล โครงการการยกระดับคุณภาพผู ้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการประเมิน PISA โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL Research-Based Learning)  
รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการผ่านการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซ่ึงเปิดโอกาสให้สถานศึกษา 
มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการพัฒนาหลักสูตรโดยวางแผนน�าร่องการน�าหลักสูตรฐานสมรรถนะ นอกจากนี้  

ที่มา: การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ยงัมกีารด�าเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนาเชงิโครงสร้างผ่านการน�าเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เข้ามาช่วยในการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและครอบคลุม โดยในปี 2563 มีการจัดท�าแพลตฟอร์ม
ด ้านการศึกษาเพื่อความเป ็นเลิศ (Dig i tal Educat ion Excellence Platform) หรือ “DEEP”  
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ที่รวบรวมหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ของประเทศ ตอบโจทย์
การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการด�าเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีความก้าวหน้าผ่านการด�าเนินงานในหลายโครงการ อย่างไรก็ตาม รูปแบบ
การเรียนท่ีสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ ความพร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียน 
สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุคใหม่ การขาดข้อมูลในมิติที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอนโดยเฉพาะ
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติซ่ึงจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้า
ของการด�าเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นท้ังนี้ ข้อค้นพบท่ีส�าคัญของผล PISA เกิดจากปัญหา 
การขาดแคลนครูผู้สอนที่สอนตรงสาขาวิชาและการกระจายทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนด้านการเข้าเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงให้เห็นปัญหาเด็กตกหล่น 
ที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู ่การเรียนในระบบได้ อีกทั้งอัตราการเข้าเรียนต่อสุทธิมีแนวโน้ม 
รุนแรงเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐจะต้องเร่งติดตาม 
เด็กตกหล่นหรือหลุดจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเปราะบางให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา นอกจากนี้  
ยังมีความท้าทายในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น ซ่ึงต้องเตรียมความพร้อม
ของครูในด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลและการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน 
การสอนให้กับโรงเรียนและผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย  การพฒันากระบวนการเรยีนรูค้วรเร่งรดักระบวนการพฒันาครใูนการน�าไปสู่ 
การเป็นครูยุคใหม่ให้ท่ัวถึงและมีระบบการจัดท�าข้อมูลที่สามารถสะท้อนคุณภาพของครูได้อย่างชัดเจน  
ด�าเนินโครงการประเมินคุณภาพที่มุ ่งเน้นผลลัพธ์ด้านผู ้เรียน และควรขยายผลระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ไปให้ทั่วถึงผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจับคู่โรงเรียนพี่เลี้ยง การกระจายทรัพยากรทางการศึกษาในเรื่องการจัดสรรครู
และการผลิตครูที่มี คุณภาพให้ไปสอนในท้องถิ่น การสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
กับความจ�าเป็นในแต่ละพื้นท่ี  อีกท้ังควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและทักษะด้านดิจิทัลในการเรียน
การสอนให้แก่ครูและนักเรียน รวมทั้งมีการสร้างความร่วมมือกับ EdTech startup ในการพัฒนาและน�าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่เหมาะสมมาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ผ่านสื่อออนไลน์ท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การติดตามผลการเรียนรู้
ของนักเรียน (Tracking System) การลดภาระงานของครู ตลอดจนมีการวิเคราะห์มิติท่ีเก่ียวข้องกับผู้เรียน 
กลุ่มเปราะบางอย่างรอบด้าน เพื่อให้การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นทางการศึกษาตรงจุดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย

การพัฒนาการเรียนรู้12

446

120101



 ภายใต้การตระหนักรู้ถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาและรักษา 
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน 
ให้เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาอย่างมั่นคงและครอบคลุม โดยปัจจัยท่ีส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาทิ 
การพัฒนาสถานศึกษาและมีเวทีในการแสดงความสามารถรองรับพหุปัญญาที่หลากหลาย การสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้กับผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามทฤษฎีพหุปัญญา การสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาพหุปัญญาของผู ้เรียนทุกช่วงวัย  การพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา รวมถึงการส�ารวจ วัดระดับ คัดกรอง ติดตามประเมินผล และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการพัฒนาพหุปัญญา  อย่างไรก็ดี การด�าเนินงานที่ผ่านมายังมีความท้าทายที่โครงการส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญ
กับพหุปัญญาแบบเดิม อาทิ วิทยาศาสตร์ กีฬา รวมถึงยังขาดกลไกรองรับการพัฒนาพหุปัญญาด้านอื่น ๆ ทั้งระบบ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 120201

การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน ์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านเและมีการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 10

สัดส่วนเด็กและเยวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา ร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนและสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่าง ๆ  
หลายประเภท โดยข้อมูลในปี 2560ซึ่งรวมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษาระดับก่อน 
ประถมศึกษา พบว่ามีโรงเรียนจ�านวนทั้งสิ้น 57,238 แห่ง ซึ่งจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษาเฉพาะทาง 
ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป โรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬา และโรงเรียนเน้นนาฏศิลป์  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยมีการรองรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางความสามารถพิเศษ
ระดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ ในเบื้องต้นยังมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้สามารถ 
ยกระดับและดึงศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดต่าง ๆ อยู่ด้วย

การด�าเนินการที่ผ่านมา  การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2562 – 2563  
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการด�าเนินงานท่ีเน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก อาทิ  โครงการขับเคล่ือน 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) การเพิ่มเติมโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
โครงการพัฒนาก�าลั งคนด ้านวิศวกรรมศาสตร ์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและ 
เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (KOSEN) การสนับสนุนโครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 โดยเพิ่มให้เป็น 36 ห้องเรียนต่อปี  
และมีการสนับสนุนความสามารถด้านอื่น ๆอีกบางส่วน ผ่านการด�าเนินโครงการห้องเรียนกีฬาภายใต้สังกัดต่าง ๆ 
ประมาณ 39 แห่ง รวมถึงมีการด�าเนินการโครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือน Virtual TKPark เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
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ที่มา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 - 2560,  ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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โรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ 18

โรงเรียนกีฬา 12

โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์ 16

โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป 57,192



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าระบบการศึกษาของไทยจะมีการจัดการเรียนการสอน 
ที่รองรับความสามารถพิเศษเฉพาะด้านแต่ยังท�าได้ในลักษณะกระจุกตัว อีกทั้ง ความเข้าใจและการน�าใช้การจัด 
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญายังมีอยู ่ในวงจ�ากัด รวมถึงสังคมยังมีค่านิยมการยกย่องความเก่ง 
ด้านวิชาการเท่าน้ัน ท�าให้เกิดสถานการณ์เร่งเรียนหรือการสนับสนุนไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยขาด 
การค�านึงถึงพหุปัญญาด้านอื่นที่เด็กแต่ละคนมีแตกต่างกัน นอกจากนี้ การติดตามการด�าเนินการตามเป้าหมาย 
ในการสร้างการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายยังคงขาดข้อมูลตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลลัพธ ์
ตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายไปสู่การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อพัฒนาเด็ก
ทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ จ�าเป็นที่ต้องมีการด�าเนินงานอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในห้องเรียน และการสร้างความเข้าใจในวงกว้างกับสังคม โดยระดับนโยบาย  
ควรมีการก�าหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนส�าหรับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา รวมถึงมีการสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจในการน�าทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ค�านึงถึงศักยภาพและความสนใจของ 
ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู และพัฒนานักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านดังกล่าวมากขึ้น เพื่อสนับสนุนครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งควรมีการส�ารวจ คัดกรอง วัดระดับ และติดตามผลผู้เรียน และควรมีการปรับทัศนคติผู้เรียนและผู้ปกครอง
ว่าผู้เรียนเก่งไม่จ�าเป็นต้องเก่งเฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการจัดท�าและประมวลผล
ข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อช่วยให้การติดตามการด�าเนินการตามเป้าหมายเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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“ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบน�าไปสู่การ 
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และมีทักษะสุขภาวะที่เหมาะสม”

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 13

การเสรมิสรา้ง
ใหค้นไทยมสีขุภาวะทีดี่

13



 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ีการเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบอันจะน�าไปสู่การมีศักยภาพ
ในการจดัการสขุภาวะทีดี่ได้ด้วยตนเอง ควบคูไ่ปกบัการสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการสร้างเสรมิสขุภาวะ
ให้มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ที่ทันสมัยส่งผลให้เกิดการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาและสร้างระบบ
รับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยมเีป้าหมายระดบัประเด็นทีก่�าหนดให้คนไทยมีสขุภาวะทีด่ขีึน้และมคีวามเป็นอยูด่เีพ่ิมขึน้

 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนแม่บทประเด็นการเสรมิสร้างให้คนไทยมสุีขภาวะทีดี่ ได้ก�าหนดตัวช้ีวดัคอื อายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพดี 
ทีเ่พ่ิมขึน้ต่อเนือ่ง จากฐานข้อมูล Healthy life expectancy (HALE) ซึง่จัดท�าโดยองค์การอนามยัโลก (World Health 
Organization (WHO)) พบว่า ในปี 2562 อายคุาดเฉล่ียของการมสุีขภาพดีของประชากรประเทศไทยอยูท่ี ่68.3 ปี  
ซึง่บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในปี 2565 ที ่68 ปี ทัง้นี ้ค่าสีสถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของปี 2562 เป็นการอ้างอิง
จากข้อมลูทีม่กีารเผยแพร่ล่าสดุ ณ ปี 2559 ในขณะทีค่่าสสีถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของปี 2563 เป็นการอ้างอิง
จากข้อมลูตามข้อเทจ็จริงในปัจจุบันทีม่กีารเผยแพร่ถึง ปี 2562

ที่มา: World Health Organization (WHO)

130001
ปี 2562

ปี 2563

การเสรมิสรา้ง
ใหค้นไทยมสีขุภาวะทีด่ี
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายท่ีจ�าเป็นต้องแก้ไข อาทิ (1) การพัฒนา 
และรวมระบบบริหารจัดการส่วนกลางด้านข้อมูลสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องให้เป็นฐานเดียวกันและมีความปลอดภัย 
(2) ประเด็น “ภาวะแพทย์สมองไหล” ซึ่งเป็นการที่บุคลากรทางการแพทย์ออกจากระบบภาครัฐไปยังภาคเอกชน
อย่างต่อเนื่อง (3) ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ�าหน่วยปฐมภูมิยังไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดแคลนแพทย์
และสหวิชาชีพที่ท�างานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ (4) ข้อมูลทางสุขภาพและระบบสุขภาพมีความซับซ้อน 
มากเกินไป ประกอบกับปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคล่ือน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวสาร 
ผ่านส่ือออนไลน์ ท�าให้ประชากรบางกลุ่มขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
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ประกอบด้วย 5 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

130101

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม 

บ่มเพาะจิตส�านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 

พ.ศ. 2565 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรเป็นร้อยละ 50 

2562 2563

จากข้อมูลของกรมอนามัย ณ ปี 2562 ซ่ึงได้มีการส�ารวจความรอบรู ้ด้านสุขภาพ 

ของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู ้ด้านสุขภาพ 

ของคนไทยอยู่ที่ 88.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 136 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 

ของคะแนนเต็ม ส่งผลให้ค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

130201

จ�านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาการขยายจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ

และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมทั่วประเทศในฐานะตัวชี้วัด 

เปรียบเทียบกับอัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็นด้วยภาวะที่ควรควบคุม 

ด้วยบริการผู้ป่วยนอกลดลงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ

ปฐมภูมิเป็น 3,000 แห่ง

2562 2563

โดยในปี 2563 มจี�านวนหน่วยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืข่ายหน่วยบริการปฐมภมู ิ1,991 

แห่ง ครอบคลมุการให้บรกิารประชาชน 19,626,529 คน เพิม่ข้ึนจาก ปี 2562 อยูที่ ่1,180 

แห่ง ครอบคลมุการให้บรกิารประชาชน 12,793,734 คน ซึง่คดิเป็นร้อยละ 66.4 จากค่า 

เป้าหมายจ�านวน 3,000 แห่ง ภายในปี 2565 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น การจัดอันดับ

ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู่อันดับที่ 1 ใน 25
2562 2563

โดยอันดับระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกตั้ งแต ่ป ี  2561 ที่ผ ่านมา ประเทศไทย 

อยู่ในอันดับที่ 27 จาก 56 ประเทศจากการจัอันดับท่ีส�ารวจโดยบลูมเบิร์ก ส่วนในปี  2562 

ผลการส�ารวจโดยซีอีโอเวิลด์ พบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 จาก 89 ประเทศ 

ทั่ วโลก โดยได ้คะแนนทั้ งหมด 67.99 เต็ม 100 ประกอบกับในป ี  2562  

มีสถานพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชน ผ่านการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานกระบวนการ 

พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA - Hospital Accreditation) จาก

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จ�านวนทัง้สิน้ 924 แห่ง คดิเป็น 

ร้อยละ 66 จาก 1400 แห่งที่ขอรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน HA ซ่ึงม ี

ค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง คงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

130401 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล�้าลดลง ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุน

ปี พ.ศ. 2565 ดชันคีวามก้าวหน้าของการพฒันาคนด้านสขุภาพ ทกุจงัหวัดไม่ต�า่กว่า 0.67
2562 2563

โดยข้อมูลจากดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ณ ปี 2562  

มีค่าดัชนีย่อยด้านสุขภาพอยู่ที่ 0.5843 ซ่ึงปรับลดลงจากปีที่ผ ่านมาท่ีมีค่าดัชนี 

อยูท่ี ่0.5906 เนือ่งจากมกีารเจบ็ป่วยและผูพ้กิารเพิม่ข้ึน ซ่ึงมค่ีาสถานะการบรรลเุป้าหมาย 

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงคงอยูใ่นระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

130501
ประชาชนมคีวามรอบรูส้ขุภาพ เร่ืองโรคอบุตัใิหม่และอบัุตซิ�า้ทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศมากข้ึน ประชาชนมีความรู ้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า 

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อันเป็นโรคอุบัติใหม ่

ที่องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

พบว่าไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 เป็นอันดับท่ี 4 ของโลก จากการประเมิน

ของ Global COVID-19 Index (GCI) ที่วิเคราะห์ข้อมูลจาก 184 ประเทศทั่วโลก 

ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

ที่คุกคามสุขภาวะ 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 130101

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

ที่คุกคามสุขภาวะ 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ์
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ 

จิตส�านึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรเป็นร้อยละ 50 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาวะท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเอง แม้ว่าภาพรวมของคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพได้บรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดในช่วง 5 ปีแรกแล้ว แต่เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุและระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ 
และผูท้ีมี่ระดบัการศกึษาต�า่เป็นกลุม่ทีม่คีะแนนเฉลีย่ความรอบรูด้้านสขุภาพน้อย ดงันัน้การด�าเนนิงานในช่วงทีผ่่านมา 
จึงเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพท่ีเป็นมิตรต่อผู ้ใช้ในกลุ ่มดังกล่าว  
พัฒนาแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ตลอดจนการบูรณาการด�าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
ทั้งในระดับนโยบายและชุมชนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุข 
ให้มีความสามารถในการสื่อสารแนวทางการจัดการสุขภาพให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย จากข้อมูลของ 
กรมอนามัย ณ ปี 2562 ซึ่งได้มีการส�ารวจความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ข้ึนไป1  

พบว่า คะแนนเฉล่ียความรอบรู้ด้านสขุภาพของคนไทย
อยู่ที่ 88.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 136 คะแนน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงได้บรรลุเป้า
หมายในช่วง 5 ปีแรกของอัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ของประชากรร ้อยละ 50 ภายในป ี 2565 แล ้ว 
อย่างไรก็ดี ยังพบว่าคนไทยร้อยละ 19.09 มีความรู ้
ด ้านสุขภาพที่ ไม ่ เพียงพอที่จะมีส ่วนร ่วมหรือใช ้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและบริการสุขภาพ โดยพบ

ทั้ งนี้  ในช ่ วงสถานการณ ์การแพร ่ ระบาด 
ของโควิด-19 ประชาชนมีความตระหนักรู้ด้าน
สุขภาพ และให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก
อ น า มั ย เ พ่ิ ม ข้ึ น อ ย ่ า ง มี นั ย ส� า คั ญ  โ ด ย 
สวนดุ สิต โพลได ้ ส� า รวจความคิด เห็นของ 
ประชาชนเร่ือง“การดูแลสุขภาพของประชาชน 
หลังมีโควิด-19 ระบาด” พบว่า พฤติกรรม 
ด้านสุขภาพที่ประชาชนปฏิบัติมากขึ้น ได้แก่ 
การเอาใจใส่คนในครอบครัว ร้อยละ 80.59  
รองลงมาคือซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ร้อยละ 
75.78 การเลือกอาหารการกิน ร้อยละ 67.86 
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ ร้อยละ 
61.18 ตลอดจนการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ 
ร้อยละ 49.07 ตามล�าดับ ซึ่งความรอบรู้และ
พฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพที่ ดี ขึ้ นถื อ เป ็น 
ส ่ วนหนึ่ ง ของความส� า เ ร็ จ ในการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของไทย

 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 130101 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม3 
สุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมี4 
สุขภาพดีสูงขึ้น 5 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรเป็นร้อยละ 50  6 
การพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ7 
ในการจัดการสุขภาวะตนเอง แม้ว่าภาพรวมของคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในช่วง 5 ปี8 
แรกแล้ว แต่เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุและระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ำเป็นกลุ่มที่มี9 
คะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อย ดังนั้นการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาจึงเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ10 
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ในกลุ่มดังกล่าว พัฒนาแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาข่าว11 
ปลอม ตลอดจนการบูรณาการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทั้งในระดับนโยบายและชุมชนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 12 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความสามารถในการสื่อสารแนวทางการจัดการสุขภาพให้แก่13 
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  14 
 15 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 16 
จากข้อมูลของกรมอนามัย ณ ปี 17 
2562 ซึ่งได้มีการสำรวจความรอบรู้18 
ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 19 
15 ปี ขึ ้นไป1 พบว่า คะแนนเฉลี่ย20 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย21 
อยู่ท ี ่ 88.72 คะแนน จากคะแนน22 
เต็ม 136 คะแนน หรือคิดเป็นร้อย23 
ละ 65 ของคะแนนเต็ม ซึ่งได้บรรลุ24 
เป้าหมายในช่วง 5 ปีแรกของอัตรา25 
ความรอบร ู ้ ด ้ านส ุขภาวะของ26 
ประชากรร ้อยละ 50 ภายในปี  27 
2565 แล้ว อย่างไรก็ดี ยังพบว่าคน28 
ไทยร ้อยละ 19.09 มีความร ู ้ด ้าน29 
สุขภาพที่ไม่เพียงพอที่จะมีส่วนร่วมหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและบริการสุขภาพ  โดยพบว่ากลุ่มประชากรที่30 
สัมพันธ์กับการมีความรู้ด้านสุขภาพที่ไม่เพียงพอ ประกอบด้วย กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่มีปัญหาในการสื่อสารทั้ง31 
การอ่าน การเขียน และการได้ยิน กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และกลุ่มที่ไม่มีบทบาทหรือไม่เป็น32 
สมาชิกของชมรมในชุมชน  33 

 
1 เขตสุขภาพ คือ เขต 1: เชียงใหม่ / เขต 2: พิษณุโลก / เขต 3: นครสวรรค์ / เขต 4: สระบุรี / เขต 5: ราชบุรี / เขต 6: ชลบุรี / เขต 7: ขอนแก่น 
/ เขต 8: อุดรธาน ี/ เขต 9: นครราชสีมา / เขต 10: อบุลราชธานี / เขต 11: นครศรีธรรมราช / เขต 12: ยะลา 

130101 
สีเขียว 

ที่มา: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 

62 สีส้ม 63 สีเขียว 

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

1 เขตสุขภาพ คือ เขต 1: เชียงใหม่ / เขต 2: พิษณุโลก / เขต 3: นครสวรรค์ / เขต 4: สระบุรี / เขต 5: ราชบุรี / เขต 6: ชลบุรี / เขต 7: ขอนแก่น / เขต 8: อุดรธานี / 
เขต 9: นครราชสีมา / เขต 10: อุบลราชธานี / เขต 11: นครศรีธรรมราช / เขต 12: ยะลา

ว่ากลุ่มประชากรท่ีสัมพันธ์กับการมีความรู้ด้านสุขภาพที่ไม่เพียงพอ ประกอบด้วย กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปกลุ่มที่มี
ปัญหาในการสื่อสารทั้งการอ่าน การเขียน และการได้ยิน กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากส่ือออนไลน ์
และกลุ่มที่ไม่มีบทบาทหรือไม่เป็นสมาชิกของชมรมในชุมชน 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู ้
ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการจัดท�า Application เช่น DoctorMe แชะก่อนหม�่า และเว็บไซต ์
หมอชาวบ้าน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและความรู้ด้านกิจกรรมทางกายและจิตใจ การขับเคลื่อนการสร้าง 
ความตระหนักรู้ในโรงเรียน โรงพยาบาล ชมุชน และสถานประกอบการ ด้วยกจิกรรมและสือ่วดีทีศัน์ส�าหรบัผูส้งูอายุ 
และผูท้ีมี่การศกึษาระดบัต�า่ การด�าเนนิงานยังครอบคลุมพัฒนากลไกส�าหรับการตอบสนองต่อข้อมูลเท็จด้านสุขภาพ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของข้อมูลและข่าวสุขภาพท่ีเส่ียงและเท็จร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS  
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขในระดับพื้นที่ 
ด้วยการอบรมและแต่งตั้ง อสม. ในฐานะผู้น�าด้านความรอบรู้สุขภาวะ (Health Literacy Coaching)  
เพ่ือเป็นตัวเชื่อมในการกระจายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจากกรมอนามัยสู่ชุมชน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพจะได้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด
ภายในปี 2565 แล้ว ข้อมูลทางสุขภาพและระบบบริการสุขภาพยังมีความซับซ้อนมากเกินกว่าประชากรจ�านวนหนึ่ง
จะสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะกลุ ่มผู ้ที่ไม ่ได ้รับโอกาสทางการศึกษาและกลุ ่มผู ้สูงอายุ 
ท�าให้ประชากรกลุ่มนี้ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะเอื้อให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ทั้งนี้ การเข้ามามีอิทธิพลของข่าวปลอมด้านสุขภาพในสื่อออนไลน์ ประกอบกับข้อจ�ากัดของประชาชน
บางกลุ ่มในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผล ยังส่งผลให้เกิดความเข้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเจ็บป่วย นอกจากน้ีการด�าเนินงานยังขาดแนวทางบูรณาการเชิงรุก
ในระดับพื้นท่ีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาวะท่ีดี ระหว่างหน่วยงานราชการ ส่ือมวลชน ตลอดจน
องค์กรในท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการด�าเนินงาน ตลอดจนความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ที่น�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว การขับเคลื่อนในอนาคตควรให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
ความตระหนักรู ้ด้านสุขภาวะส�าหรับกลุ ่มเป้าหมาย น�าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรมอนามัยในฐานะ 
ผู้ประสานงานหลัก ซึ่งจ�าเป็นต้องบูรณาการการด�าเนินงาน เน้นการปรับใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย รวมทั้ง
พัฒนาและก�าหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีในปัจจุบันให้มากขึ้น อาทิ  
Social Media และ AI Chatbot ที่เป็นมิตรกับกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม ยกระดับความสามารถของบุคคลากร 
และหน่วยงานในท้องถิ่นในการเผยแพร่ จัดเก็บ และคัดกรองข้อมูลในชุมชน นอกจากนี้ สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง 
ศูนย์เฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือสาสุขชัวร์ (Risk Response For Health 
Literacy Center: RRHL) เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลอันเป็นเท็จและสร้างเครือข่ายการรับรู้ข้อมูลทางสุขภาพที่ถูกต้อง
ในวงกว้าง โดยการด�าเนินงานของศูนย์ดังกล่าวควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความยืดหยุ่นในการประสานงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
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การใช้ชุมชนเป็นฐานราก 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 
มีสุขภาวะที่ดี

จ�านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาการขยายจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย 
หน ่วยบริการปฐมภูมิ ให ้ครอบคลุมทั่ วประเทศในฐานะตัวชี้ วัด เปรียบเทียบกับอัตราการ 
นอนโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็นด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอกลดลงการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป็น 3,000 แห่ง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 130201

 การพัฒนาเพื่อให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในชุมชนนั้น มีความส�าคัญในการสร้างรากฐานทางสาธารณสุข 
โดยมุ่งให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการการสร้างเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเชื่อมโยง 
จากบ้าน ครอบครัว ชุมชน ไปยังหน่วยบริการทุกระดับ โดยมีทีมหมอครอบครัวปฏิบัติงานเป็นการประจ�า 
รับผิดชอบประชาชนและพื้นที่ชัดเจน ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจ�านวนชุมชนสุขภาพดี ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ 
ประกอบด้วย ศักยภาพและจ�านวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอ 
การบูรณาการฐานข้อมูลของผู้รับบริการในหน่วยปฐมภูมิในที่เชื่อมโยงกับสถานพยาบาลในระดับที่สูงขึ้น
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาการขยายจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิให้ครอบคลุมท่ัวประเทศในฐานะตัวช้ีวัดเปรียบเทียบกับอัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็นด้วยภาวะ 
ที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอกลดลง พบว่าจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ
เพิ่มขึ้นจาก 1,180 แห่ง ครอบคลุมการให้บริการประชาชน 12,793,734 คน ในปี 2562 เป็น 1,991 แห่ง ครอบคลุม
การให้บริการประชาชน 19,626,529 คน ในปี 2563 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.4 จากค่าเป้าหมายจ�านวน 3,000 แห่ง 
ภายในปี 2565 ทั้งนี้การขยายจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิถือเป็นการด�าเนินงานส�าคัญในการเพิ่มจ�านวนชุมชน
สุขภาพดี ช่วยสนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และรักษาสุขภาพแบบองค์รวมโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ แผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือ
ข่ายหน่วยบรกิารปฐมภมูยิงัได้ก�าหนดให้มกีารกระจายตัวของหน่วยบริการทกุเขตสุขภาพทัว่ประเทศ โดยมุง่เป้าหมาย 
ความครอบคลุมการให้บริการประชากรให้มากกว่าร้อยละ 40 ต่อหนึ่งเขตสุขภาพ ทั้งนี้ การใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการสร้างสังคมที่บ่มเพาะสุขภาวะที่ดียังเป็นส่วนหน่ึงของความส�าเร็จการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ของไทย ผ่านการประสานความร่วมมือขององค์กรสุขภาพปฐมภูมิที่กระจายตัวในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น อสม. 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา  การยกระดับศักยภาพและองค์ความรู้ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผ่านโครงการ
เวชศาสตร์ครอบครัวส�าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว และหลักสูตรอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์
ครอบครัวส�าหรับแพทย์ปฐมภูมิ นอกจากนี้ ยังได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาโปรแกรมการพูดคุย 
ส่วนตัวภายใต้ Application “คุยกับหมอ” ซึ่งถือเป็นโครงการบริการด้านสุขภาพทางไกล (Telehealth) สามารถ
ปรึกษาสุขภาพแบบส่วนตัวกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ�าคลินิกหมอครอบครัว 
โดยประชาชนไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล มุ่งเป้าหมายเพ่ือลดความแออัด เว้นระยะห่างทางสังคม 
ซึ่งได้ด�าเนินการขยายผลแล้วใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ก�าแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
กาฬสินธุ์ และสงขลา

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประจ�าหน่วยปฐมภูมิ 
ยังไม่เพียงพอ และขาดแคลนแพทย์และสหวิชาชีพท่ีท�างานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ ตลอดจนขาดการวางแผน
อัตราก�าลังในแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับบริบทที่ เปลี่ยนไป อาทิ ทันตแพทย์ นักกายภาพบ�าบัด 
และนักจิตวิทยา การบูรณาการความร่วมมือในเชิงองค์ความรู้และฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลในระดับท่ีสูงข้ึนยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากฐานข ้อมูลในการต ่อยอดการพัฒนาการรักษาผู ้ป ่วยได ้อย ่างเต็มที่  ข ้อจ�ากัดยังรวมถึงศักยภาพ 
และขีดความสามารถของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีแตกต่างกันในเขตเมืองและชนบท

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  ส่งเสริมการจัดอบรมสุขภาพปฐมภูมิของส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส�าหรับ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านสุขภาพ ให้เกิด 
ความเชี่ยวชาญและท�าหน้าท่ีสนับสนุนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ความส�าคัญ 
กับการวางแผนก�าลังคน และวางแนวทางขับเคลื่อนการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยการสร้างเครือข่าย
สถาบันการผลิต 1 เครือข่าย 1 จังหวัดภายในปี 2567 รวมทั้งการเพิ่มแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ค่าตอบแทน เน้นการด�าเนินการเพื่อบูรณาการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูม ิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ให้
มีความแตกต่างน้อยที่สุดตลอดจนเร่งรัดการจัดท�าระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และ Health Information 
Exchange (HIE) Platform เพื่อจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการ และการเข้าถึงข้อมูลของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวรวมทั้งจัดท�าระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกัน

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
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ที่มา: นิตยสารซีอีโอเวิลด์

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 130301

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานที่ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู่อันดับที่ 1 ใน 25 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค�าปรึกษา วินิจฉัย เพ่ือแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย ์
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการตามหลักมาตรฐานทางวิชาการ รวมถึงกระจายอ�านาจการบริหาร
เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาในส่วนของการบูรณาการระบบฐานข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีทันสมัยมีจ�านวนไม ่เพียงพอ 
และการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุข 
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย
ถือ ไ ด้ ว่า มีร ะบบ สุขภาพอ ยู่ใน เกณฑ์ค่อน ข้า ง ดี  
พิ จารณาจากอันดับระบบสุขภาพดีที่ สุ ด ในโลก
ต้ังแต่ปี 2561 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 
ท่ี 27 จาก 56 ประเทศจากการจัดอันดับท่ีส�ารวจ 
โดยบลูมเบิร์ก ส่วนในปี 2562 ผลการส�ารวจโดยซีอีโอ
เวลิด ์พบวา่ประเทศไทย อยูใ่นอันดบัที ่6 จาก 89 ประเทศ 
ท่ัวโลก โดยได้คะแนนท้ังหมด 67.99 เต็ม 100 
และยังเป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้อยูเ่หนอืสงิคโปรท์ีอ่ยูอ่นัดบัที ่24 
ที่ได้ 48.54 คะแนน และมาเลเซีย อันดับที่ 34 ได้ 45.1 
คะแนน ส่วนอินโดนีเซีย อันดับท่ี 52 เวียดนาม อันดับท่ี 
66 ประกอบกับในปี 2562 มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(HA - Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรอง 
คุ ณ ภ า พ ส ถ า น พ ย า บ า ล  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )  
จ�านวนทัง้ส้ิน 924 แหง่ คดิเปน็รอ้ยละ 66 จาก 1400 แหง่
ที่ขอรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน HA โดยผ่าน 
การรับรองในระดับการพัฒนาตามมาตรฐานข้ัน 1 
จ�านวน 10 แห่ง ขั้นที่ 2 จ�านวน 75 แห่ง ขั้น 3 ปกติ 
จ�านวน 832 แห่ง และขั้น 3 ก้าวหน้า (Advanced HA) 
จ�านวน 7 แห่ง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา มีตัวอย่างการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
อาท ิโครงการพฒันาระบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ผู้ประกัน
ตนได้รับ การตรวจสุขภาพตามตารางการตรวจร่างกาย 
และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางการ
ตรวจสขุภาพท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม ส�าหรับประชาชนอายุ  
15 - 80 ปี โดยภายในปี 2563 ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัย โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัย
ใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทาง 
การแพทย์และสุขภาพแบบทันสมัยครบวงจร อาทิ  

ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal 
Medical Service) เป็นการรักษาแบบออนไลน์ 
ผา่นระบบ VDO Call และสง่ยาทางไปรษณยี ์เปน็การเพิม่ 
ขีดความสามารถการรักษาและลดค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ป่วยและญาติ การพัฒนาและประยุกต์ใช้งานบริการ 
ทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ในพื้นที่ ชนบท (Telehealth) โดยกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กสทช.) เริ่มต้นด�าเนินการใน 8 จังหวัด  
15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 4 คลินิก
หมอครอบครัว (รพ.สต ขนาดใหญ่) และ 5 โรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) และขยายผลการใช้งานแอปพลิเคชัน 
“หมอรู้จักคุณ” และ 6-value HPC Programs 
โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเดิมของมหาวิทยาลัย
นเรศวรกับหน่วยบริการทุกระดับ ควบคู่กับการให้ 
ค�าปรึกษาแพทย์และสาธารณสุขทางไกล (Telemedicine, 
Telehealth) และส่งเสริมการท�างานเชิงรุก ทีมหมอ
ครอบครัวและอาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้
ประชาชนได้รับการดูแลตลอดช่วงชีวิตอย่างเท่าเทียม
แม้อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การบริหารจัดการทรัพยากร 
ด้านการบริการสาธารณสุข เช่น การผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพ และการจัดหา
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปี เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาแม้จะมีการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยอย่างต่อเน่ือง แต่ยังพบข้อจ�ากัดในการด�าเนินการในส่วนของ (1) การขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ทันสมัยมีจ�านวนไม่เพียงพอ อาท ิ
โรคสุขภาพจิตที่มีข้อจ�ากัดในรับผู้ป่วยเนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์ การรักษาโรคมะเร็งที่มีข้อจ�ากัดของระยะเวลา
ในการรักษา (2) ความปลอดภัยของฐานข้อมูล เนื่องจากในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลถูกเจาะ
ระบบฐานข้อมูลคนไข้ ส่งผลให้การบริการคนไข้หยุดซะงัก และไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในการจะกู้คืน
ระบบต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้ดังเดิม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ
สามารถเข้าถึงได้ดียิ่งข้ึน ต้องมีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ 
และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยกระจายไปยังทุกภูมิภาคให้มากขึ้น พยายามมิให้บุคลากรทางการแพทย์กระจุกตัว
อยู่แต่ในกรุงเทพมหานคร โดยการสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ ควบคู่กับการหาแนวทางแก้ไขวิธีจัดการโรคให้กับผู้ป่วยให้
ได้รับบริการอย่างเพียงพอ และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งรัดให้เกิดการบูรณาการ
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากข้ึนอีกท้ังยังต้องพิจารณาถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยของฐานข้อมูลเป็นวาระ
เร่งด่วน เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีความก้าวหน้าและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บุคลากรและหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบต้องมีองค์ความรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
โดยมีการวางแผนรับมือและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก
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การกระจายบริการสาธารณสุข 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล�้าลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ทุกจังหวัดไม่ต�่ากว่า 0.67

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 130401

เป้าหมายคือการยกระดับคุณภาพและกระจายการบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง เพ่ิมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสุขภาพให้เพียงพอและเหมาะสมกับแต่ละพ้ืนท่ี สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการขยายบริการ เพิ่มขีดความสามารถของระบบการบริการปฐมภูมิ 
โดยจัดให้มีหน่วยบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพของเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปีที่ผ่านมา แม้จะมีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะการผลิตแพทย์ พยาบาล และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบัน
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรยังคงอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นท่ีห่างไกล ส่งผลให้การรับบริการ
สาธารณสุขเกิดความเหลื่อมล�้า จึงท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) 
มีการจัดท�าทุก 2 ปี จึงอ้างอิงข้อมูลเดิมจากดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ณ ปี 2562 โดยมี
ค่าดัชนีย่อยด้านสุขภาพอยู่ที่ 0.5843ซึ่งปรับลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.5906 เนื่องจากมีการเจ็บป่วย
และผู้พิการเพิ่มขึ้น

จากตาราง พบว่า ในปัจจุบันมี 10 จังหวัดที่มีดัชนีเกินค่าเป้าหมาย โดยมี 5 จังหวัดที่ถือว่ามีความก้าวหน้ามากที่สุด 
ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา และระนอง ตามล�าดับ เนื่องจากจังหวัดเหล่านี้มีอันดับโดดเด่น
ทางด้านสุขภาพ อาทิ อัตราผู้ป่วยใน ผู้พิการ ทารกแรกเกิดมีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ และสุขภาพจิต นอกจากจังหวัด
ข้างต้นที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดแล้ว ยังมีอีก 5 จังหวัด ที่มีดัชนีเกินค่าเป้าหมาย ได้แก่ สมุทรสาคร ค่าดัชนี 
0.7015 กรุงเทพมหานคร ค่าดัชนี 0.6963 ตราด ค่าดัชนี 0.6962 บึงกาฬ ค่าดัชนี 0.6842 และสมุทรปราการ 
ค่าดชัน ี0.6701 อย่างไรกต็าม เม่ือพจิารณาจากดชันีของจงัหวดัทีม่คีวามก้าวหน้าน้อยทีส่ดุ พบว่า จังหวดัอนัดบัท้าย ๆ 
ยังมีดัชนีห่างจากค่าเป้าหมายอยู่พอสมควร ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ท่ี 0.67 
ในปี 2565

จึงจ�าเป็นที่ภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ต้องเร่งด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริการสาธารณสุข 
ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการบริการท่ีมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การเพิ่มบุคลากรทางการแพทย ์
ให้เพียงต่อความต้องการในพื้นที่ จากข้อมูลของส�านักงานเลขาธิการแพทยสภา ณ เดือนกรกฎาคม 2563 
พบว่า แพทย์ทั้งหมดมีจ�านวน 61,279 คน ถึงแม้จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ�านวนแพทย์ทั้งสิ้น 58,555 คน 
แต่กระนั้นสัดส่วนแพทย์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นเดิม โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
มีจ�านวน 29,762 คน และต่างจังหวัด 31,516 คน ตามล�าดับ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา  มีตัวอย่างการด�าเนินการ 
ที่ส�าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ
มีการปฏิรูประบบจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
และบริการดูแลระยะยาวส�าหรับผู ้สูงอายุที่ต้องการ 
ความช่วยเหลอื (ภาวะพึง่พงิ) กระจายไปยงัส่วนภูมิภาค 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้งจัดให้มี
กล ไกช ่ วย เหลือและสนับสนุนสวั สดิ การ ชุมชน 
โดยครอบคลุมด้านค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มี
บริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้ค�าปรึกษา 
การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรัง
ต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย โครงการ
พัฒนาแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศ 
พัฒนาก�าลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็น 
มืออาชีพ มีองค์ความรู้และสามารถให้บริการทางการ
แพทย์แก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนา
กลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยการด�าเนินงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จการ
ผลิต พัฒนา และบริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิและศักยภาพของเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
เป็นหลัก

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลการ
ด�าเนินงานที่ผ ่านมาแม ้จะมีการแก ้ไขป ัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะการผลิต
แพทย์ พยาบาล และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนอย่าง 
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรยังคงมีอยู ่  โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขต
กรุงเทพมหานครและพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้การรับ
บริการสาธารณสุขเกิดความเหล่ือมล�้า นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นท้าทายที่ต ้องพิจารณา คือ “ภาวะแพทย์ 
สมองไหล”  กล่าวคือ การที่แพทย์ออกจากระบบ 
ภาครัฐไปยังภาคเอกชนหรือเป ิดสถานประกอบ
เวชกรรม (คลินิก) เป็นของตัวเอง ถึงแม้จะมีความ
พยายามในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ออกมามาก
เพียงไรก็ตาม แต่ก็ยังมีแพทย์ออกจากระบบอย่าง 
ต่อเนื่อง ประกอบกับการเร่งผลิตแพทย์เป็นจ�านวนมาก 
ท�าให้เกดิข้อกงัวลว่าอาจส่งผลต่อคณุภาพในการรักษาได้ 
จากที่กล่าวมาท�าให้การด�าเนินงานยังไม่บรรลุเป้า
หมายตามที่ก�าหนดไว้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย   การพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เพื่อลดความเหล่ือมล�้า 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ควรเร่งรัดการด�าเนิน
การที่เก่ียวข้องกับการเตรียมผลิตและความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพ 
สามารถกระจายบุคลากรไปยังพื้นที่ห่างไกลได้อย่างท่ัวถึง ควบคู่กับการมีมาตรการจูงใจท่ีดึงดูดบุคลากรให้อยู่ใน
ระบบ โดยอาจพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระงานและมีชั่วโมงการท�างานท่ีเหมาะสม ประกอบกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริการโดยการน�าระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาสนับสนุนการท�างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยโรค การพัฒนาแอปพลิเคชันให้ค�าปรึกษา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทางไกล (Telemedicine, Telehealth) เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่าง 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ในการเข้ารับบริการคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
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โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรับมือกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้าได้อย่างทันท่วงที อาทิ การจัดตั้ง
ศนูย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิท่ีได้มาตรฐาน การยกระดบัระบบเฝ้าระวงัและระบบรบัมอื การเตรยีมความพร้อมเครอืข่าย 
และกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเส่ียงและช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน ตลอดจนมีกฎหมายและมาตรการทางสังคมรองรับการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม ่
อุบัติซ�้า

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและ 
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้า 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ประชาชนที่มีความรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 130501
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ซ่ึงเป็นโรคอุบัติใหม่ท่ีองค์การอนามัยโลกประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” 
(Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) หรือโรคระบาดใหญ่ (Pandemic)  ข้อมูล 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 
54 ล้านราย เป็นคนไทยประมาณ 3,800 ราย และคร่าชีวิตคนไปกว่า 1.3 ล้านราย เป็นคนไทย 60 ราย โดยไทยเป็น
ประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 เป็นอันดับท่ี 4 ของโลก ตามผลการประเมินของ Global COVID-19 Index (GCI) 
ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก 184 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการคิดคะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
คะแนนร้อยละ 70 มาจากตัวชีว้ดั 4 ด้าน ได้แก่ (1) จ�านวนผูต้ดิเชือ้ทีย่งัดแูลอยู ่ (Active Case) ต่อประชากร (2) 
ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู ้ติดเช้ือ (3) จ�านวนการตรวจต่อจ�านวนผู ้ติดเชื้อ (4) จ�านวนการตรวจต่อประชากร 
ส่วนคะแนนอีกร้อยละ 30 เป็นคะแนนคงที่ ซ่ึงได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health 
Security Index : GHS) ท่ีประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ใน 3 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ (2) ความสามารถในการตอบสนอง
อย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค (3) ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเช้ือ และ  
(4) ดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข1 ซ่ึงการจัดอันดับของ GCI สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ 
ของประเทศไทยในการรับมือและปรับตัวกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการด�าเนินงานของภาครัฐและความร่วมมือจากภาคประชาชน 

ที่มา: https://covid19.pemandu.org/gci-ranking/ สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
(เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2563)

 1 https://www.thaipost.net/main/detail/74018 สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินโครงการ
ส�าคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้
ด ้ านสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็น เ ร่ือง 
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ ตามแนวทางการพัฒนาในแผนแม่บทย่อย 
การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีโครงการส�าคัญของภาครัฐ 
ที่ด�าเนินการเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ดังนี้ (1) การสร้างเครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพ มูลนิธิชุมชนไทร่วมกับส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�าเนิน
โครงการเสริมศักยภาพบุคคลและสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน ขยายกลุ ่มอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่
ต่าง ๆ ด�าเนินงานเชิงรุกร่วมกับท้องถ่ินและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือภัยพิบัติโควิด-19 โดยชุมชน นอกจากนี้ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัด
ตั้งทีมอาสาโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู ่บ ้าน (อสม.) ร ่วมกับก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน  
คณะกรรมการหมู่บ้าน แพทย์ประจ�าต�าบลคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงท่ีเข้ามาในพื้นที่ (2) การพฒันาระบบตดิตาม 
ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัโรค และการจัดหาวัคซีนให้กับ
ประชาชน อาทิการพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” 
ที่ช่วยระบุต�าแหน่งพื้นท่ีเสี่ยงในการระบาดของโรค 
โควิด-19 และแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่เป็นการ
เก็บข ้อมูลการเข ้าใช ้ งานในพื้น ท่ีสาธารณะของ
ประชาชน ส�าหรับการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีการวางแผนจองวัคซีนล่วง
หน้าควบคู ่ไปกับการพัฒนาวัคซีนใช้เองในประเทศ 

และ (3) การเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม 
วิเคราะห์และประเมินการคาดการณ์แนวโน้มและ
โอกาสการเกิดโรค ส�านักงานการวิจัยแห ่งชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิ จัยและ
นวัตกรรมได ้จัดต้ังศูนย ์ปฏิบั ติการด ้านนวัตกรรม 
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา
ระบบคาดการณ ์การระบาดของ โรค โควิ ด -19  
ซึ่งช ่วยให ้การก�าหนดมาตรการและการเฝ ้าระวัง 
การระบาดของโรคดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตามในอนาคตประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ
ปัจจัยอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการรับมือกับสถานการณ์
ดังกล ่าวยังจ�าเป ็นต ้องด�าเนินการอย ่างต ่อเนื่อง 
เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงในการแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า โดยเฉพาะการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย�าในภาวะฉุกเฉิน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) การบูรณาการและเช่ือมโยงภาพรวมของการ 
ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้ด�าเนิน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในประเด็นเร่ืองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง แต่เป็นเพียงการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก ส่งผลให้ 
ไม่สามารถสะท้อนสัดส่วนประชาชนที่มีความรอบรูด้้านสขุภาพในประเดน็ดงักล่าวได้อย่างครบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ใน 
ตวัชีว้ดัของแผน (2) การสือ่สารความเสีย่งท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย�า 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังขาดมาตรการก�ากับดูแลอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
และไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการสื่อสารความเส่ียง และ (3) การพัฒนาและรวมระบบบริหารจัดการส่วนกลาง 
ด้านข้อมูล อาทิ ผลทางห้องปฏิบัติการ รายงานการเฝ้าระวังสอบสวนโรค ข้อมูลทรัพยากรทางการแพทย์ 
และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นฐานเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ 
โรคอุบัติซ�้าเกิดประสิทธิผลสูงสุด จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่ (1) การก�าหนดแนวทางบูรณาการ
การด�าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ของประชาชนในเร่ืองโรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การด�าเนินงานดังกล่าวในภาพรวมของประเทศ (2) ภาครัฐควรเร่งรัดการด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูลข่าวสารบนสือ่สงัคมออนไลน์ และก�าหนดกลยทุธ์ในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีร่วดเรว็และถกูต้องแม่นย�า 
อาทิ การดึงดูดกลุ่มที่มีอิทธิพลทางสังคม (Social Influencer) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 
เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (3) ควรมีการปรับใช้เทคโนโลยีในบริหารจัดการข้อมูลกลาง
ของประเทศให้เป็นฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
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“มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐาน
ของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
การสร้างนิสัยรักกีฬา มีน�้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา
และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ 
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี 
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ”

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14

ศกัยภาพการกฬีา14



 

  แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (14) ศกัยภาพการกฬีา ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการใช้
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมคีณุภาพตามมาตรฐาน การสร้างนสิยัรกักีฬาและมนี�า้ใจเป็นนกักฬีา และการใช้กีฬา
และนนัทนาการในการพฒันาจิตใจ สร้างความสามคัคี โดยมเีป้าหมายระดบัประเดน็ คอื  คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น  
มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนด้วยกีฬา

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้นด้วยกีฬา ได้ก�าหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายไว้ 
ได ้แก ่ อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต ่อเนื่อง  
จากฐานข้อมูล Healthy life expectancy (HALE) ซึ่งจัดท�า
โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization 
(WHO)) พบว่า ในปี 2562 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ของประชากรประ เทศไทยอยู ่ที่  68 .3  ป ี  ซึ่ งบรร ลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ที่ 68 ปี ทั้งนี้ค่าสีสถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายของปี 2562 เป็นการอ้างอิงจากข้อมูล 
ที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ณ ปี 2559 ในขณะท่ีค่าสีสถานการณ์ 
การบรรลุเป้าหมายของปี 2563 เป็นการอ้างอิงจากข้อมูลตาม 
ข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ถึง ปี 2562

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของประชากรไทย จากฐานข้อมูล Life expectancy (LE)  
จัดท�าโดย ธนาคารโลก (The World Bank) พบว่าอายุคาดเฉลี่ย
ของประชากรไทยในภาพรวม มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 
2558 ที่ 76.1 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 76.9 ปี ในปี 2561 ประกอบกับ
กระแสการรักสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการของคนไทยในช่วงที่ผ ่านมา สะท้อนให้เห็นถึง 
การบรรลุค่าเป้าหมายอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีได้ส�าเร็จ

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization (WHO))

ที่มา: ธนาคารโลก (The World Bank)

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)

อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทย (แรกเกิด)

  อายุ (ปี)

ศกัยภาพการกฬีา

140001
ปี 2562

ปี 2563
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ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่  
(1) การสร้างค่านิยมและแรงจูงใจในการรักการออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการของประชาชนทุกช่วงวัย 
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การค้นหา การสร้าง การพัฒนานักกีฬา การคัดเลือก และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นไปตามไปตามเกณฑ์ในระดับสากล ตลอดจนการต่อยอดทางอาชีพ 
หลังเกษียณของนักกีฬา และ (3) การสร้างความยอมรับในมาตรฐานคุณภาพของบุคลากรทางด้านการกีฬา 
และนันทนาการ เพื่อสร้างโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับนานาชาติ ตลอดจนการสร้างบุคลาการที่เป็นผู้น�า 
การออกก�าลังกายและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระดับต่าง ๆ
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

140101
การส ่ง เสริมการออกก�าลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให ้กลายเป ็นวิถี ชีวิต  

และการส ่ง เสริมให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมในกิจกรรมออกก�าลังกาย กีฬา 

และนนัทนาการ ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี 2565 ได้แก่ ประชาชนทกุภาคส่วน 

ของประชากรทั้งหมดออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ร้อยละ 40 

2562 2563

โดยถึงแม้ว ่าสถานการณ์ภาพรวมการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอของคนไทย 

ในปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 แต่ในปี 2563 พบว่าอตัราส่วนประชาชนทีอ่อกกาลงักาย

สม�่าเสมอของกลุ ่มเป้าหมายที่มีช ่วงอายุตั้งแต่ 15 ข้ึนไป อยู ่ที่ร ้อยละ 41.82  

โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 40.40 และปี 2561 ที่ร้อยละ 26.56 ซึ่งส่งผล

ให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายส�าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

140301
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 

2565 ได้แก่ มีบุคลากรด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ (การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย) ในปี 2563 จ�านวนผู้ลงทะเบียนบุคลากรการกีฬาในระดับนานาชาติได้

ลดลงจากปี 2562 ที่จ�านวน 322 คน เป็น จ�านวน 80 คน ในปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็น 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

140201
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 

2565 ได้แก่ อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย 

อันดับที่ 7 ในระดับเอเชีย
2562 2563

โดยในปี 2561 ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 11 ซ่ึงลดลงจากอันดับท่ี 6 ในปี 2557 ของ

การแข่งขนัในมหกรรมกฬีาเอเชียนเกมส์ซ่ึงจดัข้ึนทุก ๆ 4 ปี และหากพจิารณาเทียบเคยีง

จากผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์แล้ว พบว่าอันดับการแข่งขันของไทยก็ลดลงจาก 

อันดับที่ 2 ในปี 2560 มาอยู่ที่อันดับท่ี 3 ในปี 2562 เช่นเดียวกัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็น

สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพิ่มขึ้น

การส่งเสริมการออกก�าลังกาย และกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ร้อยละ 40 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140101

เพื่อส่งเสริมให้การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐานกลายเป็นวิถีชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศให้มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการออกก�าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจน
สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การออกก�าลังกาย การเล่นกีฬาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ท้ังนี้  
เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และการประกอบกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตามความถนัดหรือความสนใจ
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต น�าไปสู่การพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนในสังคม โดยต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความพร้อมและการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ รวมทั้งการสร้าง 
แรงจูงใจในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม�่าเสมอผ่านการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังคงมีความท้าทายในการสร้างค่านิยม  
และแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอของประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการออกก�าลังกายที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับประชาชนในทุกระดับ 
และทุกช่วงวัย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสถานการณ ์
ภาพรวมการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอของคนไทย
ในปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 แต่จากข้อมูลด้านการ
ออกก�าลังกายกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร  ์
การกีฬา (กรมพลศึกษา) กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา พบว่า ในปี 2562 และปี 2563 อัตราส่วน
ประชาชนที่ ออกก� าลั งกายสม�่ า เ สมอของกลุ ่ ม 
เป้าหมายท่ีมีช่วงอายุต้ังแต่ 15 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 40.40 และ 41.82 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 
จาก ปี 2561 ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 26.56 ประกอบกับ
ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมากระทรวงสาธารณะสุขร่วมมือ 
กับภาคีเครือข ่ายขับเคลื่อนนโยบายส ่งเสริมการ 
ออกก�าลังกายทั่วประเทศ โดยด�าเนินการผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ท้ังในพื้นที่ส ่วนกลาง  
จังหวัด และท้องถิ่น อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัว 
และตระหนักถึงการรักสุขภาพ และหันมาออกก�าลังกาย เล่นกีฬามากยิ่งข้ึน ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
การท�าให้คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพ่ิมข้ึน ที่ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ไว้ท่ีร้อยละ 40 ของประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรท้ังหมดออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ภายในปี 2565  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงท่ีผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ได้ด�าเนินโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งศูนย์กีฬา หนึ่งกีฬาเด่น โดยเป็นการพัฒนา Mobile Application (DPE MOVE) 
เพื่อบันทึก เผยแพร่ข้อมูลและผลงานด้านการพลศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพ นันทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ทั้งส�าหรับประชาชนและบุคลากรการด้านการกีฬาในการด�าเนินการ
ส่งเสริมการออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการ นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย 
ได้ด�าเนินโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายให้กับประชาชน
ทุกช่วงวัย และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวผ่านการท�ากิจกรรมทางกายร่วมกัน โดยได้พัฒนา 
ระบบฐานข้อมูล 10 ล้านครอบครัวไทย และได้ขับเคลื่อนการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ
ครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง 4 ภาค 77 จังหวัด ซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายใต้แพลตฟอร์ม  โครงการ  
10 ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ จ�านวน 1,316,990 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
โดยได้ด�าเนินการร่วมกับโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งเป็นการเก็บสะสมคะแนนสถิติการออกก�าลังกายของผู ้เข้าร่วม 
ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นการกระตุ้นการรักการออกก�าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทย

ที่มา: กรมพลศึกษา

(ร้อยละ)

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด
ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายที่ส�าคัญในการการท�าให้คนไทยออกก�าลังกาย  
เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอ คือ การสร้างค่านิยมและแรงจูงใจในการรักการออกก�าลังกายให้กลายเป็น
ชีวิตประจ�าวันของประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ หรือรูปแบบการออกก�าลังกาย  
เล่นกีฬา และนันทนาการท่ีสามารถตอบสนองและดึงดูดความสนใจของประชาชนในทุกระดับและทุกช่วงวัย 
ให้มีความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถสร้างค่านิยมและการสร้างแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย
และเล่นกีฬาที่มีความยั่งยืนและกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทย หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรยกระดับและพัฒนา 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกีฬา การออกก�าลังกาย และนันทนาการ 
ให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงและเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ควรบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย อาทิ 
การใช้น�าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือกระตุ้นและสร้างความท้าทายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล  
และประกอบการวางแผนในการจัดท�านโยบายในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
ของคนไทยอย่างสม�่าเสมออย่างยั่งยืนตามเป้าหมายต่อไป
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140201

การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับ 7 ในระดับเอเชีย 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

เพื่อสร้างและพัฒนานักกีฬาของไทยสู ่การแข่งขัน 
และประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ เพ่ือให  ้
การกีฬาของ ไทย เป ็ นที่ ยอมรั บ ในระดับสากล  
และนักกีฬาไทยสามารถต่อยอดความเป็นเลิศสู ่การ
ประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสุข
และความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬาแล้ว ยังสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาล
ใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้เกิดความนิยม
ในการเล่นกีฬา ตลอดจน สามารถผลักดันอุตสาหกรรม
การกีฬาของไทย ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจะบรรล ุ
เป้าหมายอันดับ 7 ในการแข่งขันระดับเอเชียได้นั้น  
ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับ 
การสร ้างและการสรรหานักกีฬาจากการแข ่งขัน 
ทั้ ง ในและต ่างประเทศควบคู ่กับการพัฒนาและ 
น�าวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นเครื่องมือหลักในการ
พัฒนานักกีฬา เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย และต่อยอดไปสู  ่
การสร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคง



สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย โดยอันดับผล 
การแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาตขิองไทยในช่วงท่ีผ่านมา  
ทั้งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ลดลงจากการแข่งขันคร้ังท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 
เม่ือพิจารณาจากอันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬา 
ระดบันานาชาต ิ(ระดบัเอเชยี)  ของนักกีฬาไทย ซึ่งอันดับ
การแข่งขนัในมหกรรมกฬีาเอเชยีนเกมส์ในครัง้ทีผ่่านมา 
ในปี 2557 และในปี 2561 ผลการแข่งขันของไทยลดลง
จากอันดับที่ 6 มาอยู่ในอันดับที่ 11 ซึ่งหากพิจารณา
จากผลการแข่งขันมหกรรมกีฬาอื่น ๆ ในช่วงที่ผ่านมา 
อาทิ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งหมดจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งท่ี 29 ในปี 2560  
ไทยอยู่อันดับที่ 2 และในการแข่งขันครั้งที่ 30 ในปี 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 และหากดูเฉพาะ
กีฬาสากลประเทศไทยได้อันดับท่ี 3 เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการบรรลุเป้าหมาย
อันดับ 7 (ระดับเอเชีย) ของการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จะจัดขึ้นครั้งถัดไปในปี 2565 
 
การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2562 – 2563 มีหน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบรรล ุ
เป้าหมายแผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ อาทิ มหาวิทยาลัย และกระทรวงการท่องเท่ียว 
และกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา ได้ด�าเนินโครงการเพ่ือพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล นอกจากนี้ได้มีการด�าเนินโครงการเพ่ือเตรียมและ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ตลอดจนโครงการความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ 
เพ่ือมุ่งสู่การเฟ้นหานักกีฬาท่ีมีความสามารถท่ัวประเทศและผลักดันให้นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในระดับ
นานาชาต ิตลอดจนเพือ่เพิม่โอกาสของไทยในการเป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนักฬีาระดับนานาชาต ิโดยทีผ่่านมา  
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ผลักดันให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์สเปเชียลโอลิมปิค 
เอเชียแปซิฟิค ยูนิฟายด์แบดมินตัน (1st Special Olympics Asia Pacific Unified Badminton Championship 
2019) ครั้งแรกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เพื่อส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างผู้พิการทางสติปัญญากับคนปกติ  
อันเป็นการสร้างการยอมรับทางสังคมให้กับผู้พิการในการแสดงให้เห็นว่าผู้พิการทางสติปัญญาสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมได้ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจากคณะนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก รวม 14 ประเทศ 
ซึ่งส ่งผลให้การกีฬาของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นยังมีนักกีฬาของไทย 
ที่ประสบความส�าเร็จในการเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติ อาทิ ธีราทร บุญมาทัน ซ่ึงเป็นคนไทยคนแรก 
ที่คว้าแชมป์เจลีก (ฟุตบอล) ในระดับนานาชาติ
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ที่มา: สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

(อันดับ)

ปี 2560 ปี 2562



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ คือ การพัฒนากระบวนการค้นหา  
การสร้าง เลือกสรร และพัฒนานักกีฬาในทุกระดับอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งนักกีฬาที่มี 
ความสามารถ มีความถนัดเฉพาะและมีพรสวรรค์ที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งยังมีประเด็นเรื่อง 
ระบบการคัดเลือกและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในระดับสากล ตลอดจนยังขาด 
การต่อยอดทางอาชีพหลังเกษียณของนักกีฬา

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนานักกีฬาให้ประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ ควรมีการจัดท�า
หลักสูตรเฉพาะในการพัฒนานักกีฬาให้เหมาะสมกับทุกระดับการศึกษา ต้ังแต่การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับ
อุดมศึกษา และการยกระดับและพัฒนากระบวนการค้นหา การสร้าง และการเลือกสรรนักกีฬาที่เป็นระบบ 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ในแต่ละประเภทกีฬา
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี นอกจากนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรร่วมมือกับสมาคมการกีฬาต่าง ๆ ในการสร้างระบบ 
การคัดเลือกและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่มีความเสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม
มาตรฐานในระดับสากลตามเกณฑ์ของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติตามความถนัดท่ีหลากหลาย ตลอดจนจัดท�าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete pathway) 
และเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพหลังเลิกเล่นกีฬา โดยจัดให้มีการจัดท�าหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับ 
การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักกีฬาไทยสามารถเติบโตจากการเป็นนกักฬีาสมคัรเล่นก้าวไปสูก่ารเป็นนกักฬีาอาชพี
ที่ภาคภูมิใจและสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างมั่นคงต่อไป
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บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

จ�านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140301

โดยมุ ่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการของประเทศ บนฐานของวิทยาศาสตร์
การกีฬาให ้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และมีจ�านวนบุคลากรด ้านกีฬาและนันทนาการ 
ที่เพียงพอกับความต้องการของทุกประเภทกีฬา รวมทั้งเพื่อให้สามารถให้บริการด้านกีฬาและสามารถ
ถ่ายทอดความรู ้แก่ประชาชนทุกกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม น�าไปสู ่การออกก�าลังกาย  
เล ่นกีฬา และนันทนาการของประชาชนท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนเพื่ อ ให ้บุคลากรด ้าน 
การกีฬาของไทยมีมาตรฐานเป ็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่ งจ�าเป ็นต ้องให ้ความส�าคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรหรือการอบรมบุคลากรกีฬาและนันทนาการที่มีความเป็นสากล และการบริหารจัดการทั้งใน
ด ้ านการพัฒนาและการติดตามประเมินผลบุคลากรกีฬาและนันทนาการที่ มีคุณภาพ รวมทั้ งการ 
ส ่งเสริมให ้บุคลากรการกีฬาของไทยมีบทบาทในเวทีการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการของไทยที่ผ ่านมายังคงมีความท้าทายในการสร้าง
มาตรฐานและการก�ากับคุณภาพบุคลากรให้ครอบคลุมกีฬาและนันทนาการทุกประเภท และการเป ็น 
ที่ยอมรับในมาตรฐานคุณภาพ ความยุติธรรม และความเป ็นมืออาชีพของบุคลากรทางด ้านการกีฬา
และนันทนาการของประเทศ 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา
จากข ้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬา 
ของชาติ (การกีฬาแห่งประเทศไทย) ในช่วงปี 
2558 ถึงปี 2562 ท่ีผ่านมา พบว่า จ�านวน 
ผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติ
มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 
2563 จ�านวนผู ้ลงทะเบียนบุคลากรการกีฬา 
ในระดับนานาชาติได ้ลดลงจากปีก ่อนอยู ่ที่ 
จ� านวน 80 คน อีกทั้ งจากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส ่งผลให  ้
การคัดเลือกและฝึกอบรมผูล้งทะเบียนบุคลากร
ด ้ านการกีฬา ไม ่ ส ามารถด� า เนิ นการ ไ ด ้ 
อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก�าหนด เนื่องจาก
มีการใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม  
(Social Distancing) จึงส่งผลให้จ�านวนบุคลากร
การกีฬาลดลงในปี 2563 อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีบุคลากรด้านการกีฬา 
ของไทยมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ภายในปี 2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา เพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2562 – 2563 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการด�าเนินการ 
ตามภารกิจประจ�าของหน่วยงานเป็นหลัก อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันกีฬาระดับนานาชาติ ได้ด�าเนินโครงการการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬา
ด้วยองค์ความรู ้และนวัตกรรมและมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการบริหารและการอบรม 
การใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนการก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนาบุคลากรกีฬาในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้ง  
กรมพลศึกษา ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาต้นกล้าและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับ 
พื้นฐาน เพื่อเพิ่มจ�านวนของบุคลากรการกีฬา โดยมุ่งเน้นการอบรมเพื่อให้บุคลากรการกีฬาสามารถน�าความรู ้
ไปพัฒนานักกีฬาในระดับพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
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ที่มา: การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติ



ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่าแนวโน้มของผู้ลงทะเบยีนบุคลากรด้านการกฬีาระดับนานาชาติ 
ของไทยจะมีจ�านวนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีประเด็นท้าทายในด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร
ด้านการกีฬาและนันทนาการท่ีมีอยู่ให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีโอกาส 
ในการปฏิบัติหน้าที่ในเวทีการแข่งขันกีฬาระดบัชาติและระดบันานาชาติมากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ ควรให้ความส�าคญั 
กบัสร้างบคุลากรทีเ่ป็นผู้น�าการออกก�าลงักายในชุมชนท้องถ่ินที่เพียงพอในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาบุคลากร 
ด้านการกีฬาและนันทนาการของไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ควรร่วมกับสมาคมกีฬาระดับต่าง ๆ  
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานในระดับสากลในการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการตามมาตรฐานเกณฑ์ของสมาคมหรือสหพันธ์นานาชาติ วิชาชีพต่าง ๆ โดยการใช้ผู ้เชี่ยวชาญ 
ด้านต่าง ๆ จากทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลาการด้านการกีฬาและนันทนาการของไทยให้มีคุณภาพ 
นอกจากนั้น ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลาการที่เป็นผู้น�าการออกก�าลังกายในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วน และเพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ ไปสู ่ บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการในระดับต่าง ๆ รวมทั้งประชาชน เด็กและเยาวชน  
บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู ้ด้อยโอกาสในระดับจังหวัดและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกพื้นที่  
ตลอดจนควรเร่งด�าเนินการสร้างความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างพื้นที่และผลักดันบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการของไทยให ้มีบทบาทในองค ์กรกีฬาระดับสากลและเวทีการแข ่งขันระดับนานาชาต ิ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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“การดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม มาเป็นพลังสังคม 
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 
และประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15

พลงัทางสงัคม15



  แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (15) พลงัทางสงัคม มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาและเสรมิสร้าง
พลังทางสังคม เป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ  
ทุกวัย และภาคีต่าง  ๆ ในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ 
ความต้องการในระดับพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันบนฐานความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการท่ีมีส่วนร่วมจากชุมชน 
และภาคีในสงัคมอย่างแท้จริง โดยมเีป้าหมายระดบัประเดน็ คอื ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการพฒันาสังคมเพิม่ข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

พลงัทางสงัคม

 150001
ปี 2562

ปี 2563

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน พิจารณา
จากมิติด ้านโอกาสของดัชนี ช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม  
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สิทธิส่วนบุคคล  
2) อิสรภาพและการมีทางเลือก 3) การเปิดรับความแตกต่าง
และ 4) การเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง จัดท�าโดย Social Progress  
Imperative พบว่า ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีค่าคะแนน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 45.91 47.69 
และ 55.83 ตามล�าดับ โดยระหว่างปี 2562 2563 มีค่าคะแนน
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเฉลี่ยร้อยละ 17.07 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
มากกว่าเป้าหมายท่ีก�าหนด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2565)  
โดยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมที่มีการปรับค่าคะแนน 
เพิ่มมากที่สุด ได้แก่ การศึกษาขั้นสูง (เพิ่มข้ึน 24.36 คะแนน)  
รองลงมา คือ สิทธิส่วนบุคคล (เพิ่มขึ้น 6.97 คะแนน) อิสรภาพ
และการมีทางเลือก (เพิ่มข้ึน 1.29 คะแนน) ส่วนการเปิดรับ
ความแตกต่างปรับลดลงเล็กน้อย (ลดลง 0.05 คะแนน)  
อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบ
ของดัชนีชี้ วัดความก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาสประเด็น 
การเปิดรับความแตกต่าง ซ่ึงมีค่าคะแนนค่อนข้างต�่าและ 
มีการปรับตัวลดลง จึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการพัฒนาประเด็น
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ค่าคะแนนของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า
ทางสังคมด้านโอกาสเพิ่มข้ึนและคงสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Social Progress Imperative

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม

องค์ประกอบดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาส
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อสิรภาพและการมทีางเลอืก

สทิธสิ่วนบุคคล

องคประกอบดัชนีวัดความกาวหนาทางสังคมดานโอกาส

ปี 2563

ปี 2562
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น มีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็น
ต้องเร่งแก้ไขปัญหา อาทิ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ มีทักษะในการใช้ข้อมูล/ความรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีกลไก/รูปแบบการรวมตัวและการด�าเนินงานที่สามารถจัดการปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่สังคมสูงวัยท่ีภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม และประชาชน 
ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในวัยแรงงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุในมิติต่าง ๆ   
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ควรมีระบบฐานข้อมูลผู ้สูงอายุ เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการวางแผนเตรียมความพร้อมทุกมิติและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้สูงอายุในสังคมไทยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ที่สมบูรณ์ได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมเป็น
หุ้นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

150101

150201

ภาคีการพฒันามีบทบาทในการพฒันาสงัคมมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ป ี

ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 60

2562

2562

2563

2563

ซึ่งเทียบเคียงจาก (1) ข้อมูลด้านจ�านวนองค์กรชุมชน พบว่า ภาพรวมในปี 2562-2563 

มีจ�านวนองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 จากปี 2561 (2) ครัวเรือนที่มีส่วนร่วม 

ท�ากิจกรรมสาธารณะของหมู ่บ้าน พบว่า ภาพรวมในปี 2562-2563 มีครัวเรือน 

ในชนบทเกอืบทัง้หมดมส่ีวนร่วมท�ากจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของชุมชนหรอืท้องถ่ิน

ร้อยละ 99.63 เพิม่ขึน้จากปี 2561 (3) ภาคเอกชนมบีรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน (DJSI) พบว่า ในปี 2563 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 22 แห่ง 

จาก 20 แห่ง ในปี 2562 (4) การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย (TRBN) 

พบว่า ในปี 2562 มีจ�านวน 9 องค์กรหลัก เพื่อกระตุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัท

เอกชนทั่วไปท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ และ (5) สมาคม

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) พบว่า ปัจจุบันมีสมาชิก 50 บริษัท 

ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน ซึ่งการ

ด�าเนินงานของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา

สังคมเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่งตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงมสีถานะบรรลคุ่าเป้าหมายแล้ว

พบว่า ภาพรวมข้อมูลในปี 2559-2563 มีประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการ

ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 51.9 ซึ่งยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนด นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ม ี
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การเตรียมความพร้อมเมื่ออายุมากขึ้น อาทิ อายุ 50-59 ปี มีการเตรียมการเรื่องการออม  

คิดเป็นร ้อยละ 74.3 และการดูแลสุขภาพ คิดเป็นร ้อยละ 74.1 ซึ่งมีสถานะ 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

150202
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง เฉลี่ยลดลง 

ร้อยละ 10
2562 2563

พบว่า ภาพรวมข้อมูลในปี 2562-2563 ผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติ คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 9.5 ของผู้สูงอายุยากจนในระบบ TPMAP ทั้งหมด ซึ่งมีจ�านวนลดลงจากปี 2561  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.1  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 10 มีสถานะบรรลุ

ค่าเป้าหมายแล้ว
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาดัชนี 
ชี้วัดทุนทางสังคมในด้านจ�านวนองค์กรชุมชน พบว่า  
ในปี 2562 มีจ�านวน 265.79 ต่อประชากรแสนคน   
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 จากปี 2561 ครัวเรือนในชนบท
เกื อบทั้ งหมดมีส ่ วนร ่ วมท� ากิ จกรรมสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถ่ิน (ร้อยละ 99.63)  
และในด้านสภาองค์กรชุมชน ในปี 2563 มีจ�านวน 
7,794 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของจ�านวนต�าบล/
เทศบาล/เขตทั่วประเทศ (7,825) แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนในระดับพื้นท่ีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ ่ม/

พลังทางสังคม 15
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150101

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 150101

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การเสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ในทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีการพัฒนา จะเป็นพลัง
ที่มีความส�าคัญควบคู่ไปกับการด�าเนินงานของภาครัฐในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมที่เป็นการน�า 
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ โดยมีปัจจัยขับเคล่ือนท่ีส�าคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคี
เครือข่าย ศักยภาพของภาคีเครือข่าย ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อบทบาทของภาคีเครือข่าย สภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการท�างานของภาคีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กลไกการเชื่อมประสานการด�าเนินงาน กระบวนการท�างาน 
กฎระเบียบที่เอื้อต่อการท�างานของภาคีการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมและประเทศเพิ่มขึ้น 
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สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

  จ�านวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน) 

  ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท�ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%) 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ที่มา:

ข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ข้อมูลจ�านวนองค์กรชุมชน



องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน มีจิตอาสาร่วมท�ากิจกรรม 
ท่ี เป ็นประโยชน ์ต ่อชุมชน หรือท ้อง ถ่ิน มีกลไก 
ส ภ า อ ง ค ์ ก ร ชุ ม ช น ส นั บ ส นุ น ก า ร ร ว ม ก ลุ ่ ม 
ของคนในชุมชน/ต� าบลเ พ่ือหา รือ  แลกเป ล่ียน 
ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้นครอบคลุมเกือบครบทุกพื้นที่ ในด้านภาคเอกชน
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการซึ่งด�าเนินการเกี่ยวกับการผลิต  
การจ�าหน่ายสินค้า หรือการบริการ ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่สงัคมเป็นเป้าหมายหลกั และจดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิ
เพือ่สงัคมตามพระราชบญัญตัสิ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ. 2562 แล้ว จ�านวน 141 แห่ง ด ้านบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นธุรกิจท่ีมีความยั่งยืนได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน (Dow Jones 
Sustainability Indexes – DJSI) ในปี 2563 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 22 แห่ง รวมทั้งมีการจัดต้ังเครือข่าย 
เพือ่ความยัง่ยนืประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network-TRBN) ในปี 2562 จ�านวน 9 องค์กรหลกั  
เพื่อกระตุ ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปท�าธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศ 
ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อด�าเนินการตามเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact 
Network Thailand-GCNT) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 50 บริษัท ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ยั่งยืน โดย GCNT ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ของโครงการส�าคัญ
ในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ การด�าเนินงานของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภาคี 
การพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ช่วงปี 2562 – 2563 ภาครัฐได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร 
ภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพและมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564-2565)
ที่ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง 
และมธีรรมาภิบาล การพัฒนากฎหมาย นโยบาย กลไก มาตรการ เพ่ือสนบัสนนุและส่งเสริมองค์กรภาคประชาสังคม 
การพัฒนาองค์ความรู ้ การศึกษาวิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม  
รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน องค์กรภาคประชาสังคมให้เป็นหุ ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยง 
การท�างานในระดับภูมิภาคประชาคมโลก ในส่วนของภาคเอกชนมีการจัดต้ังส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ ่มกิจการเพื่อสังคม 
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ที่มา: Social Progress Imperative

บริษัทจดทะเบียน 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัขนีความยั่งยืน (DJSI)
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บริษัทจดทะเบียนท่ีไดรับการคัดเลือก
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ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าโครงการ SET  
Social Impact GYM 2020 เป็นเวร์ิกชอ็ปเข้มข้นพฒันาผู้ประกอบการธรุกจิเพือ่สงัคม จ�านวน 13 ราย แบบตวัต่อตวั 
โดยโค้ชจติอาสา (Professional และ Volunteer หรือ Prolunteer) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 34 คน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมมีศักยภาพพร้อมต่อยอด
ธุรกิจและขยายผลลัพธ์ครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทั้งด้านการศึกษา เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ผู้เปราะบาง  
สิง่แวดล้อม และสขุภาพได้อย่างแท้จรงิ  

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
แต่ยังต้องให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
ในการบริหารจัดการ มีทักษะในการใช้ข้อมูล/ความรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มีกลไก/รูปแบบการรวมตัว
และการท�างานท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้สามารถเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา
ประเทศ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความเสมอภาคและยั่งยืน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานระยะต่อไป ภาครัฐต้องเร่งสร้างสภาพแวดล้อม กลไก 
ที่เอื้อต่อการเพ่ิมบทบาทของภาคีการพัฒนา อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท�าฐานข้อมูล 
และการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาคีการพัฒนา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้เป็นระบบ ไม่ซ�้าซ้อนกัน การเพ่ิมช่องทางและเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย
ใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม การสร้างมาตรการจูงใจและขวัญก�าลังใจ การส่งเสริมการปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพ
องค์กรชุมชนในระดับพื้นท่ี อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
ด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวัง การส่ือสารข้อมูลด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการด�าเนินงาน 
ของอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคมต่าง ๆ  เพ่ือช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมความเอื้ออาทร การช่วยเหลือเก้ือกูล 
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน�าไปสู ่ความร่วมมือ การเข ้ามามีส ่วนร่วมในการดูแล การพัฒนาชุมชนและสังคม 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ  
25-59 ปี ทั้งหมด

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 150201

 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เพื่อให้กลุ ่มประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุม่ประชากรช่วงอาย ุ25-59 ปี ได้เข้าสูก่ารเป็นผู้สงูอาย ุ
ที่มีศักยภาพ คือ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ 
มีสุขภาพกาย ใจท่ีดี และมีหลักประกันท่ีมั่นคง คือ  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหลักประกัน
ทางสังคม ได้รับความคุ้มครองทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และได้รับการตระหนักถึงความมีศักด์ิศรีของความเป็น 
ผู ้ สู งอายุ  ซ่ึ งการจะ เป ็น ผู ้ สู งอายุ ท่ี มี ศั กยภาพ  
มีความจ�าเป็นต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมทางสังคม 
หลักประกันในชีวิต และรายได้ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ
ของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่ สังคมสูงวัย  

และการสร้างภมูคิุม้กนัทกุมติใิห้กับประชากรไทยก่อนอาย ุ60 ปี ประกอบด้วยด้านสขุภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านงบประมาณ บุคคลากร อุปกรณ์ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก อาทิ โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยพจิารณาจาก
สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีต่อการเตรียมการ
ก ่อนเข ้าสู ่วัยสูงอายุทั้ งมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ�านวน
ประชากรอายุ 25-59 ปี พบว่า ปี 2559 ประชากร
วัย 25-59 ปี เพียงครึ่งหนึ่งหรือ ร้อยละ 51.9  
มกีารเตรยีมความพร้อมก่อนวยัสงูอาย ุ ซ่ึงยงัต�า่กว่า
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนด คือ ร้อยละ 60 ในปี 2565 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ
กับการเตรียมความพร้อมเมื่อมีอายุมากขึ้น อาทิ 
ประชาชนช่วงอายุ 50-59 ปี มีการเตรียมการ
เรื่องการออมร้อยละ 74.3 ขณะเดียวกันได้ให้
ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ ร้อยละ 74.1 

โดยเฉลี่ยทุกด้าน (ทั้ง 10 ข้อ)

การเตรียมเรื่อง การท�าศพส�าหรับตนเอง

การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตามกฎหมาย

การท�างานให้ชุมชน หรือเป็นอาสาสมัครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ

การใช้ชีวิตเมื่ออยู่ในวันสูงอายุ

การออมหรือการสะสมเงินทองทรัพย์สินให้เพียงพอ เพื่อใช้ในวัยสูงอายุ

การศึกษาธรรมะหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่บ่อยขึ้น เมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ

การท�าตนเองให้มีสภาพทางจิตใจที่ดีหรือปล่อยวางก่อนวัยสูงอายุ

การท�าตนเองให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงก่อนวัยสูงอายุ

การจะให้ใครเป็นผู้ดูแลในช่วงวัยสูงอายุ

การจะอยู่กับใครเมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา  ในช่วงปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ภาครัฐได้เตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย รวมถึงเตรียม
ความพร้อมให้คนไทยมีความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยได้ก�าหนดแนวทางและเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินโครงการที่สนับสนุนการเตรียมความพร้อม ทั้งการเผยแพร่ความรู ้
เรื่องการออมก่อนวัยเกษียณอายุของแรงงานทั้งในและนอกระบบ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ  
โดยส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน  
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การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ

150201

ที่มา: โครงการส�ารวจทัศนคติของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีต่อผู้สูงอายุ 
ประมวลผลโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้อยละของประชากร
ที่มีการเตรียมตัวด้านต่าง ๆ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2559
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เพ่ือส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวที่เพียงพอรองรับการเกษียณอายุ โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น การจัดท�าคู่มือพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ  
การจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ การส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือน  
การพัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือรองรับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้องถ่ิน  
ตลอดจนการส่งเสริมให้เครือข่ายและชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการดูแลผู้สูงอายุ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน สังคมสูงวัยไม่ใช่เร่ืองของคนสูงวัยเท่านั้น แต่เป็นเร่ือง
ของคนทุกวัย การสร้างความพร้อมในมิติต่างๆ ส�าหรับประชาชนในทุกช่วงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้านสุขภาพ อาทิ การสร้างระบบบริการสุขภาพ 
ที่ครอบคลุมและทั่วถึง ด้านสังคม อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายทางสังคม การพัฒนาผู้สูงอายุ  
ด้านสภาพแวดล้อม อาทิ ระบบอารยสถาปัตย์ ตลอดจน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเตรียมการเข้าสู ่
สังคมสูงวัย อาทิ องค์ความรู้ การก�าหนดมาตรการ/กฎหมายคุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัดท�า
ระบบฐานข้อมูลผู ้สูงอายุ ที่จะน�าไปสู ่การเตรียมพร้อมในการสร้างภูมิคุ ้มกันสังคมไทยเข้าสู ่สังคมสูงอายุ 
อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญกับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุต้ังแต่
ช่วงอายุน้อย จะส่งผลให้ประชาชนเป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรง และมีการวางแผนด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิท่ีผู้สูงอายุพึงได้รับ 
ตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุน�าความรู้ ประสบการณ์ มาท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนา
ประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะมีวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  
ตลอดจนผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สมัครใจอุทิศตนท�างานช่วยพัฒนาประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการเตรียมความพร้อมประชากร 
ก่อนวัยสูงอายุ และโครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะในวัยแรงงาน 
(อายุ 25-59 ปี) เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยสร้างความตระหนักในกลุ ่มคนวัยท�างานถึงความส�าคัญ 
ของการออมเงิน และการเตรียมตัวเองสู่การเป็นผู้สูงอายุและอยู่ในสังคมสูงอายุ รวมทั้ง การเตรียมความพร้อม 
ด้านเศรษฐกิจ ทั้งการมีงานท�า มีรายได้และวางแผนการเงิน ความพร้อมด้านสุขภาพที่ให้มีระบบบริการสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพ ด้านสังคม โดยการสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน การสร้างเครือข่ายทางสังคม  
และด้านสภาพแวดล้อม โดยการมีบริการสาธารณะ และสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานประกอบการ รวมทั้งให้มี
การสร้างทัศนคติของคนในสังคมให้มองผู ้สูงอายุเป็นทุนทางสังคม ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาส 
หรือเป็นภาระต่อสังคม แต่เป็นผู้มีศักยภาพหากได้รับการส่งเสริมหรือให้โอกาส
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บทย่อย คือ สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหา
ความยากจนหลายมิติลดลง จากข้อมูลในระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ส�าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai 
People Map and Analytics Platform: TPMAP)  
พบว่า ผู ้สูงอายุ ท่ียากจนหลายมิติมีจ�านวนทั้งสิ้น  
6.9 แสนคนในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.5  
ของผู ้ สู งอายุยากจนในระบบ TPMAP ท้ังหมด  
แ ล ะ ล ด ล ง จ า ก  8 . 8  แ ส น ค น ใ น ป ี  2 5 6 1  
คิดเป ็นสัดส ่วนร ้อยละ 12 ของผู ้สู งอายุยากจน 
ในระบบ TPMAP หรือจ�านวนผู ้สูงอายุที่มีป ัญหา 
ความยากจนหลายมิติลดลงร ้อยละ 21.1 สูงกว ่า 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 10
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 150202

การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง ร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย สังคม ครอบครัว และการเงิน  
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันท่ีดีในชีวิต มีร่างกายและจิตใจแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน�าไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง  
รู ้สึกว่าตนสามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยมีปัจจัยขับเคล่ือนท่ีส�าคัญ คือ การสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู ้สูงอายุ การจ้างงานที่เหมาะสม และการพัฒนาระบบการดูแลและคุ ้มครอง 
ทางสังคมของผู้สูงอายุ  

150202

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จ�านวนผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติ
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเน่ือง  
โดยก�าหนดเป็นวาระระดับชาติ และจัดท�าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีเข้ามาอ�านวยความสะดวกความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในหลากหลายด้าน  
ซึ่งในปี 2561 – 2562 ท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ควบคู ่ไปกับการพัฒนาผู ้สูงอายุในทุกมิติด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู ้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือสนับสนุน 
และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในการสร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุ การออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเหมาะสมในการอยู ่อาศัย ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ และการออกก�าลังกายของผู ้สูงอายุ  
เช่น โครงการศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) โดยกรมธนารักษ์ เพ่ือสร้างท่ีพัก
อาศัยพร ้อมอุปกรณ์สิ่ งอ�านวยความสะดวกที่ เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตของผู ้สู งอายุแบบครบวงจร  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นต้น ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้องถ่ิน ท่ีมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีบทบาทหลักในการดูแลผู ้สู งอายุ ในชุมชน เพื่อพัฒนาเครือข ่ายชุมชนท ้องถิ่นในการดูแลผู ้สู งอายุ  
เช ่น โครงการพัฒนาศูนย ์คุณภาพชีวิตผู ้สู งอายุ ในชุมชนท ้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
โครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)  ให้มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม 
และสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพ 
สร้างและขยายโอกาสการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งการอบรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแล 
สุขภาวะของตนเอง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครอง
ทางสังคมของผู้สูงอายุมีการด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก รวมทั้งพัฒนา
นวัตกรรมในการดูแลผู ้สูงอายุ สร ้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู ้สูงอายุ มีการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ตามนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล การจ้างงาน 
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นหลัก และการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และการพัฒนาระบบการดูแล 
และคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะช่วยเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ 
ในการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูวยัในหลากหลายรปูแบบ เช่น การดแูลสขุภาพ และการบรกิารด้านการเงิน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยังคงมีประเด็น
ท้าทายในหลายประเด็น อาทิ ด้านรายได้ ยังไม่มีมาตรการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพ 
ปัจจุบันผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน มักจะเป็นผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง หรือองค์ความรู้ในสาขาขาดแคลน   
ที่ยังไม่สามารถหาบุคคลในวัยแรงงานมาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ ด้านสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ ขาดมาตรการ
คุ้มครองผู้สูงอายุที่เหมาะสมและครอบคลุม ขณะเดียวกัน ภาครัฐไม่สามารถจัดศูนย์ดูแลด้านที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัว และไม่มีลูกหลานได้อย่างจริงจัง ควรมีการก�าหนดมาตรการรองรับการดูแลผู้สูงอายุ
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ที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบททางสังคมในแต่ละพื้นที่ อาทิ สังคมเมือง สังคมชนบท และด้านการสร้างคุณค่า
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต่างๆ โดยสร้างพื้นที่ที่เอื้อส�าหรับผู้สูงอายุด�าเนิน
กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการดูแลและจัดสวัสดิการให้ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นนั้น  
ประชากรวัยแรงงานต้องมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน ท�าให้คุณภาพของการดูแลลดลง ดังนั้น  
เพื่อให้การดูแลและมีการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนควรมีบทบาทในการดูแล 
ผู ้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และภาครัฐควรผลักดันนโยบายการเตรียมเป็นผู ้สูงอายุและการดูแลผู ้สูงอายุให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนทรัพยากร ท้ังบุคลากร และงบประมาณ ในการเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะด้านสวัสดิการสังคม  นอกจากนี้ ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู ้สูงอายุเปราะบาง  
เช่น เจ็บป่วย พิการ เป็นต้น ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู ่ที่ดีอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู ้สูงอายุและอ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิต 
ของคนทุกเพศทุกวัยที่อยู ่ร่วมกันในสังคมอย่างครอบคลุมและครบวงจร ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่าย 
ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลและให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน ควรส่งเสริมให้ลูกหลาน 
กลับมาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น สนับสนุนด้านอาชีพในการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับหน่วยงานหรือบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ต้องท�าหน้าที่ทั้งในการด�ารงชีวิต 
ประจ�าวันของผู้สูงอายุ หรือยามเจ็บป่วย ตลอดจนควรจัดท�าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สอดรับกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงท่ีน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการวางแผนดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีและสร้างสุขภาวะที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
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“เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น”

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16

เศรษฐกจิฐานราก16



 

 แผนแม่บทฯ ประเดน็ (16) เศรษฐกจิฐานราก เป็นแผนการพฒันาทีมุ่่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกจิฐานราก 
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื ้อซ่ึงกันและกัน  
มีคุณธรรม มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอื้อให้เกิด  
การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล�้า 
และความไม่เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย 
เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวัดจากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development  
Index: IDI)  ซึ่งใช้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากร 
ในมิติต่าง ๆ มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจาย 
ความมั่งคั่ง ซึ่งตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า โดยในปี 2561  ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
อยู่อันดับที่ 17 จาก 74 ประเทศ และอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีคะแนนการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
เท่ากับ 4.24 ยังคงมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 (4.30) โดยในปี 2562 ยังไม่มีการประมวลผล 
ของตัวช้ีวัดดังกล่าว ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจากดัชนี IDI  สามารถเทียบเคียงได้จากสัดส่วนการกระจายรายได ้
ของกลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่า ในปี 2562 
ประชากรรายได้น้อย (Bottom 40) มีสัดส่วนการถือครองรายได้เพิ่มขึ้นจาก 14.17% (2560) เป็น 15.11% (2562) 
และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 
ลดจาก 0.453 (2560) เป็น 0.430 (2562) 
แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ของ
ประชากรรายได้น้อยลดลง ทั้งนี้ การพิจารณาจาก
สัดส่วนรายได้และค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ยังไม่สามารถครอบคลุมการพัฒนาตามเป้าหมาย
ของดชันกีารพฒันาอย่างทัว่ถงึ อย่างไรกด็ ีการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากยังคงมีความท้าทายในประเด็น
การพัฒนาด้านศักยภาพ เนื่องจากประชากร 
กลุ ่มรายได้น้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกลุ ่มคนที ่
ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีระดับ
การศึกษาและทักษะต�่า รวมถึงการด�าเนินงาน
ด้านนโยบายของรัฐซึ่งออกจากส่วนกลาง ท�าให้ 
ไม่สามารถตอบโจทย์สภาพปัญหาที่แตกต่างกัน 
ในแต่ละพื้นที่ได้

160001
ปี 2562

ปี 2563
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การด�าเนนิการเพือ่บรรลุเป้าหมายข้างตน้เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากอยา่งมปีระสทิธภิาพ ควรมุง่ใหค้วามส�าคญั
กับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการ 
การพัฒนาศักยภาพท่ีมีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 
เข้ามามีบทบาทในการท�างานให้มากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และทักษะเพ่ือใช้ในการปรับตัวต่อบริบท 
ของตลาดที่เปลี่ยนไปในอนาคตได้ การสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังทางด้านสาธารณูปโภค 
การคมนาคมขนส่ง และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และยกระดับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในท้องถ่ินห่างไกล รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะสามารถน�าไปใช้ต่อยอดเพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นได้ 
ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งกระจาย
แหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

160101
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี 2565 อตัราการเตบิโตของรายได้ของกลุม่ประชากร

ร้อยละ 40 ทีม่รีายได้ต�า่สดุ เฉลีย่ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 15 ต่อปี

2562 2563

โดยในปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต�่าสุด 

โตขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.2 (มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี) ซ่ึงมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ

160201
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก

ของมูลค่าสินค้า OTOP เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน
2562 2563

โดยในปี 2563 อัตราการเติบโตของมูลค่าสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 68.1 

(เทียบปีฐาน 2560) ซึ่งมีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย 

ในปี 2565

160202
กลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรล ุ

ในปี 2565 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ ร้อยละ 55

2562 2563

โดยในปี 2562 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด 

อยู่ที่ร้อยละ 64.12 ลดลงจากปี 2560 ที่อยู่ร้อยละ 85.15 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการฐานรากมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักขาดโอกาส 
ทางเศรษฐกจิและมคีวามเสีย่งทีจ่ะเผชญิกบัปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล�า้ ให้มอีาชีพ มรีายได้ มีคณุภาพชวีติ 
ท่ีดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองเองได้อย่างยั่งยืน โดยการสร้างองค์ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการ การส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงแนวทางการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอื่น ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ การส่งเสริมการเข้าถึงการตลาด  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 
ของเศรษฐกิจฐานรากที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความต้องการ และบริบทของพื้นที่ ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 
ที่จะส่งผลให้การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมาคือการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ขาดองค์ความรู ้ที่จ�าเป็นส�าหรับผู ้ประกอบการ การกระจุกตัวของการด�าเนินงานในบางพื้นที่  
และความช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด
เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 160101
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40  
ทีม่รีายได้ต�า่สุด (Bottom 40) จากข้อมลูการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรือน ปี 2562 พบว่า รายได้เฉล่ีย 
ของประชากร Bottom 40 เท่ากับ 3,721 บาท/คน/เดือน เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2560 ที่มีรายได้เฉล่ีย 
เท่ากับ 3,408 บาท/คน/เดือน คิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 9.2 หรือประมาณร้อยละ 4.6 ต่อปี ทั้งนี้  
แม้จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นมากจากปีก่อนหน้า (ร้อยละ 0.8 ต่อปี ระหว่างปี 2558-2560) แต่ก็ยังคงไม่บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ณ ปี 2565 (เพิม่ขึน้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 15 ต่อปี) ส่วนหนึง่เนือ่งจากประชากรในกลุ่ม Bottom 40 
เป็นผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ (Economically Inactive) กว่าร้อยละ 50.5 ขณะที่อีกกว่าร้อยละ 32.7 
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยไม่มีลูกจ้างและช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ทักษะต�่า มีระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษาหรือต�่ากว่า ท�าให้มีความท้าทายในการมีรายได้เพิ่มขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา หน ่วยงานรัฐได ้ด�าเนินการโครงการต ่าง ๆ ที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพ 
การเป็นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก ในปี 2562 – 2563 โดยมีโครงการที่มุ่งเน้นในการเสริมสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร 
สู ่Smart Farmer โครงการส่งเสรมิเกษตรทฤษฎใีหม่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู ้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ที่มา: การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
(ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.)
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจฐานราก  
ในปี 2563 ยังคงเผชิญกับความท้าทายเดียวกันกับปี 2562 ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นกลุ ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีระดับการศึกษาและทักษะต�่า โดยเฉพาะครัวเรือน 
แหว่งกลางท่ีมีเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุในครัวเรือน และครัวเรือนสูงอายุ ท�าให้การยกระดับศักยภาพและรายได ้
ให้แก่กลุ่มประชากรเหล่านี้มีความท้าทาย รวมถึงโครงการของภาครัฐท่ียังคงกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะบางพ้ืนที่  
และการจัดหลักสูตรอบรมที่เป็นการออกแบบมาจากหน่วยงานส่วนกลาง ซ่ึงอาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในพ้ืนที่แต่ละพื้นท่ีมากนัก นอกจากนี้ ยังขาดการด�าเนินงานที่ชัดเจนในส่วนของการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย การพฒันาศักยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกจิฐานรากในระยะต่อไป 
ควรสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการการพัฒนาศักยภาพที่มีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย และสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทในการท�างานให้มากขึ้น อาทิ การส่งเสริมทักษะดิจิทัล
ในผู้สูงอายุ และการยกระดับ/ปรับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป  
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics 
Platform : TPMAP) เพือ่ใช้ในการระบุตวัตนผูท่ี้เดอืดร้อนและจ�าเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ 
ควรส่งเสริมการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ สนับสนุน
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  
เพื่อกระจายศูนย์กลางความเจริญไปสู่ท้องถ่ินต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และยกระดับ
ศักยภาพของผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นห่างไกล อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของการที่ประชากร
วัยแรงงานของครัวเรือนต้องย้ายถิ่นออกไปเพื่อท�างานในเมืองใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดจ�านวนครัวเรือนแหว่งกลางได้

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ เป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะช่วยเพิ่มรายได ้
ให้กับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากได้ โดยผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนท้องถิ่น
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาท้ังในด้านของการกระจายรายได้ในสู่ชุมชนมากขึ้น และการสร้างความสัมพันธ ์
ทางสังคมระหว่างผู้คนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ การส่งเสริม 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปของผู ้บริโภค อาทิ การตลาดออนไลน์ ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายข้างต้น 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในช่วงที่ผ่านมา มีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างความหลากหลาย คุณค่า  
และอัตลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการค้าให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่และผู้บริโภค 
ที่หลากหลาย 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 160201

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

เศรษฐกิจฐานราก 16

507

160201



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากอัตราการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า 
OTOP รวมในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย.63) พบว่า มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2560) 
เพ่ิมข้ึนที่ร้อยละ 68.1 โดยสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ว่าต้องมากกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ แม้ว่าจะสามารถบรรลุ 
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดได้แล้ว แต่หากพิจารณาอัตราการเติบโตโดยเทียบกับปีก่อนหน้า (%YoY) จะพบว่าในปี 2563 
มูลค่าการขายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8.4 ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา (ในปี 2561 และ 2562 มีอัตรา 
การเติบโตเมือ่เทยีบกบัปีก่อน ถงึร้อยละ 24.5 และร้อยละ 24.6 ตามล�าดับ) ทัง้นี ้ เนือ่งจากในปี 2563 เกิดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ลดน้อยลง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่องทางที่ส�าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้า OTOP

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานภาครัฐด�าเนินงานด้านการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งเสริม
การพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการเพิ่มช่องทาง 
การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการต่อยอด 
การผลิตสินค้า OTOP โดยการประยุกต์เข้ากับธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรทั้งในด้านของแหล่งเงินทุนและที่ดิน เช่น โครงการยกระดับ
ศักยภาพกองทุนหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินท�ากินของเกษตรกร เป็นต้น

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

อัตราการเติบโตมูลค่าสินค้า OTOP เทียบกับปีฐาน (2560)
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เนื่องจากในปี 2563 มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยอย่างรุนแรง คือ  
การแพร ่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให ้รายได  ้
จากสินค้า OTOP ลดลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจาก 
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากส่วนใหญ่ยังจ�าเป็น 
ต้องพึ่งพิงรายได้ที่มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะที่กลุ ่ม 
ผูป้ระกอบการยงัคงมคีวามท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากบั 
บริบทใหม่ (New Normal) ท้ังในด้านของการตลาด
และการเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้า

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากในระยะต ่อไป ควรส ่ ง เส ริม 
ให้ผูป้ระกอบการมีความรู้และทกัษะเพ่ือใช้ในการปรบัตวั 
ต ่ อบริ บทของตลาดที่ เ ปลี่ ย น ไป ในอนาคต ได ้ 
โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูล OTOP  
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมความหลายหลาก 
และมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต โดยเฉพาะช่องทางการขายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงการส่งเสริมการอบรมเพื่อเพ่ิมองค์ความรู้เพื่อปรับแนวคิดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า คุณค่า 
และลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความแตกต่างยังคงเป็นส่ิงส�าคัญต่อการเพิ่มยอดขายและรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนท้องถิ่นได้
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การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ  40  มีความสามารถในการบริหารจัดการหน้ีสิน 
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 เท่ากับร้อยละ 55

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 160202

160101

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยลดสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของ 
กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล�้า ให้สามารถบริหารจัดการหน้ีสิน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ ซึ่งจะน�าไปสู ่การจัดการทางการเงินที่เพียงพอ  
และเพิ่มโอกาสให้หลุดพ้นจากความยากจน หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ 

การด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย มีจุดเน้นในการยกระดับความรู้พื้นฐานด้านบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน  
รวมทั้งการยกระดับรายได้โดยการสร้างอาชีพ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ที่ครอบคลุม 
ทั้งแหล่งทุนของรัฐ แหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กรชุมชน และแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินภายใต้การก�ากับ 
ของรัฐ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่เป็นทางการ เช่น ที่ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายที่ส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายในช่วงท่ีผ่านมาคือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชน 
ที่มีปัญหาด้านหนี้สิน โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นหนี้นอกระบบ ในขณะเดียวกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 
ในการจัดการหน้ีสินของตนเอง และการเพ่ิมความรู้ด้านทักษะทางการเงินจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน และด�าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนที่มีรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 
พบว่า ในปี 2562 ภาพรวมสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ 42.03 ขณะที่สัดส่วนภาระหนี้ 
ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด หรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเท่ากับร้อยละ 64.12 ลดลง 
จากปี 2560 ที่มีสัดส่วนภาระหนี้เท่ากับร้อยละ 85.15 ซึ่งสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนดังกล่าวในปี 2562 
ยังคงไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ (ร้อยละ 55 ในปี 2565) แต่เมื่อพิจารณาจ�านวนครัวเรือนที่มีรายได้ต�่าสุด
ร้อยละ 40 ที่เป็นหนี้ พบว่า มีจ�านวนลดลงจาก 4.04 ล้านครัวเรือนในปี 2560 เหลือ 3.8 ล้านครัวเรือนในปี 2562 
ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มประชากรรายได้น้อยมีความสามารถในการช�าระหนี้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความรู้
ทางการเงินของคนไทยจากการส�ารวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน 
ในปี 2561 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงิน 
ของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ 62.8 โดยคนไทยมีความรู้ทางการเงินเพียงร้อยละ 56.7 เท่านั้น

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 (ร้อยละ)

ที่มา: การส�ารวจเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
(ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.)
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา การด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการท�าให้ประชากรกลุ่มที่มีรายน้อยมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นการด�าเนินงานใน 2 ส่วนหลัก คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ของครัวเรือน โดยเฉพาะในครัวเรือนท่ีมีหนี้นอกระบบ และการสร้างกลไกให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน 
ในระบบได้ โดยการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน การไกล่เกล่ีย 
ประนอมหนี้โดยตั้งคนกลางเจรจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหน้ีนอกระบบ (โครงการคลินิกแก้หนี้ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้ลูกหนี้นอกระบบ คลินิกแก้หน้ี และโครงการบริหาร
จัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหาร
หนี้ของตนเองได้ เป็นต้น 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563  
ท่ีกระทบต่อรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างรุนแรงจะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการช�าระหน้ีของครัวเรือน 
จึงต้องให้ความส�าคัญกับกลไกการสร้างงานสร้างรายได้ เพ่ือให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งต้อง
ให้ความส�าคัญกับความรู้ทางด้านการเงินในระดับครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนตระหนักและมีความสามารถ 
ในการจัดการการเงินของตนได้ และต้องส่งเสริมให้ผู้มีหนี้สินเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่รัฐมีมาตรการแก้ปัญหา  
โดยเฉพาะมาตรการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการกระจายของแหล่งเงินกู้ในระบบ 
ให้ครอบคลุม ขณะเดียวกันต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มาตรการเร่งด่วนท่ีควรให้ความส�าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะสามารถน�าไปใช้ต่อยอดเพื่อยกระดับ
รายได้ให้สงูข้ึนได้ ควบคูไ่ปกบัการประชาสมัพนัธ์เพือ่เพิม่โอกาสให้ผูม้รีายได้น้อยเข้าถงึมาตรการช่วยเหลอืจากภาครฐั 
รวมทั้งกระจายแหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึง อาทิ การส่งเสริมโครงการ pico-finance เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบที่มีดอกเบ้ียต�่ากว่า นอกจากนี้ ในระยะยาวภาครัฐยังจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูล 
และกลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่สามารถช่วยให้ภาครัฐทราบถึงตัวตนของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดการการเงินและการออม 
เพื่อป้องกันปัญหาการก่อหนี้สินโดยเฉพาะหนี้นอกระบบได้ 
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ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

“สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ
ของประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความเสมอภาค
และหลกัประกันทางสังคม

17

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17



 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน พิจารณาจากสัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด 
ทีไ่ด้รบัความคุม้ครองตามมาตรการคุม้ครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณ ีได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบตุร (3) ตาย  
(4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู ้อยู ่ในอุปการะ  
และ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลหลักประกันสุขภาพ พบว่า ในปี 2562 มีจ�านวน
ประชากรไทยได้รบัหลกัประกนัสขุภาพคดิเป็นสดัส่วนสูงถงึ ร้อยละ 99.92 ของประชากรทัง้หมดของประเทศ ซ่ึงลดลง 
จากปี 2561 เพียงเลก็น้อย อย่างไรกต็ามยงัคงสูงกว่าค่าเป้าหมายในปี 2565 (ร้อยละ 70) และเมือ่เทียบเคียงข้อมลู
การคุม้ครองอ่ืน ๆ ประกอบ พบว่า ในปี 2562 มเีพียงกลุ่มผู้สูงอายท่ีุมสัีดส่วนการได้รับการคุม้ครองมากกว่าค่าเป้าหมาย 
โดยจ�านวนผูส้งูอายท่ีุได้รบัสวสัดกิารเบ้ียยงัชพีคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�านวนผูส้งูอายทุัง้หมด ในขณะทีก่ลุม่เดก็ 
กลุ่มผู ้พิการ กลุ ่มแรงงานนอกระบบ ยังคงอยู ่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
จ�านวนเด็กยากจน (ค�านวณจากจ�านวนเด็กที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร)  

ที่ได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 
ของจ�านวนเดก็ยากจนทัง้หมด ลดลงจากร้อยละ 
84.5 ในปี 2561จ�านวนผูพ้กิารทีไ่ด้รบัเบีย้ผูพิ้การ
ร้อยละ 63.3 ของผูพ้กิารทัง้หมด ลดลงจากร้อยละ 
75.6 ในปี 2561 และส�าหรับกลุ ่มแรงงาน 
นอกระบบ พบว่า มีสัดส่วนการมีหลักประกัน 
อยูท่ีร้่อยละ 24.0จากจ�านวนแรงงานนอกระบบ
ทัง้หมด ซึง่มแีนวโน้มทิศทางการปรับตัวท่ีดีข้ึน
จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 39 และ 40 ท่ีมีสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่งคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน
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หลักประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ 
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สัดส่วนของประชากรจ าแนกตามการมีหลักประกัน 
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน 

ข้อมูล หลักประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ ปี 2562 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 3 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ให้ความส าคัญ 4 
กับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม5 
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม6 
ล  าในทุกมิติ รวมทั งการป้องกันปัญหาความเหลื่อมล  าและความไม่เสมอภาคที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ นจาก7 
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทั งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการก าจัด8 
วงจรความเหลื่อมล  าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมาย9 
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  10 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  11 

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนประชากร12 
ไทยทั งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก ่(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) 13 
ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) 14 
การบาดเจ็บจากการท างาน ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลหลักประกันสุขภาพ พบว่า ในปี 2562 มีจ านวนประชากรไทยได้รับ15 
หลักประกันสุขภาพคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 99.92 ของประชากรทั งหมดของประเทศ ซึ่งลดลงจากปี 2561 เพียง16 
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามยังคงสูงกว่าค่า17 
เป้าหมายในปี 2565 (ร้อยละ 70) และ 18 
เมื่อเทียบเคียงข้อมูลการคุ้มครองอ่ืน ๆ 19 
ประกอบ พบว่า ในปี 2562 มีเพียงกลุ่ม20 
ผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนการไดร้บัการคุ้มครอง21 
มากกว่ าค่ า เป้ าหมาย  โ ดยจ านวน22 
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี ยยังชีพคิด23 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ านวน24 
ผู้สูงอายุทั งหมด ในขณะที่กลุ่มเด็ก กลุ่ม25 
ผู้พิการ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ยังคงอยู่26 
ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 27 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  จ านวนเด็ก28 
ยากจน (ค านวณจากจ านวนเด็กที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูบุตร) ที่ได้รับเงินอุดหนุน29 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ของจ านวนเด็กยากจนทั งหมด ลดลงจากร้อยละ 84.5 ในปี 2561 จ านวนผู้พิการที่ได้รับเบี ยผู้30 
พิการร้อยละ 63.3 ของผู้พิการทั งหมด ลดลงจากร้อยละ 75.6 ในปี 2561 และส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ พบว่า  31 
มีสัดส่วนการมีหลักประกันอยู่ที่ร้อยละ 24.0 จากจ านวนแรงงานนอกระบบทั งหมด ซึ่งมีแนวโน้มทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ น32 
จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง  33 

การด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การสร้างความ34 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการมีหลักประกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงในการด ารงชีวิตเพื่อส่งเสริมให้แรงงานเข้าร่วม35 
ระบบประกันสังคมอย่างเต็มใจและยั่งยืน การพัฒนารูปแบบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่36 
เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นและต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายการคุ้มครองอย่าง37 
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั งการขยายความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล TPMAP กับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ38 
การพัฒนาคนทั งหมด ทั งของหน่วยงานราชการ และนอกเหนือจากระบบราชการ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของประชากร39 
กลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น  40 

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์,    
        กระทรวงแรงงาน 
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 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (17) ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม ให้ความส�าคัญ
กบัการสร้างหลกัประกนัทางสงัคมทีค่รอบคลมุและเหมาะสมกบัคนทุกช่วงวยั ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ 
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลือ่มล�า้ในทุกมติ ิ รวมทัง้การป้องกนัปัญหาความเหลือ่มล�า้และความไม่เสมอภาคทีค่าดว่าจะทวคีวามรุนแรง
เพิม่มากขึน้จากกระแสโลกาภวิตัน์และการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างต่าง ๆ  ทัง้จากในและต่างประเทศ ซึง่จะเป็นกลไก
ส�าคญัในการก�าจดัวงจรความเหลือ่มล�า้และความยากจนทีจ่ะถกูถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ได้อย่างยัง่ยนื โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั  
โดยมเีป้าหมายระดบัประเดน็ คอื คนไทยทกุคนได้รับการคุม้ครองและมหีลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

ความเสมอภาค
และหลกัประกนัทางสงัคม

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 17
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการมีหลักประกันทางสังคมเพ่ือความมั่นคงในการด�ารงชีวิตเพ่ือส่งเสริม 
ให้แรงงานเข้าร่วมระบบประกันสังคมอย่างเต็มใจและย่ังยืน การพัฒนารูปแบบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์
ภายใต้ระบบประกันสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความจ�าเป็นและต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือขยายการคุ้มครองอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล TPMAP 
กับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทั้งหมด ทั้งของหน่วยงานราชการ และนอกเหนือจากระบบราชการ 
เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น 

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม17
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ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ 

มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุในปี 2565 

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/

พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน

อุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน ร้อยละ 80 

2562 2563

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูลการคุ้มครองต่าง ๆ พบว่า ในปี 2562 มีเพียงกลุ่มผู้สูงอาย ุ

ที่มีหลักประกันสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ขณะที่กลุ่มเด็ก ผู้พิการ และแรงงาน

นอกระบบยังอยู่ต�า่กว่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จ�านวนเด็กยากจน (ค�านวณ

จากจ�านวนเด็กที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร)  

ที่ได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ลดลงจากร้อยละ 84.5 ในปี 2561 

จ�านวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 63.3 ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา  

และจ�านวนกลุ ่มแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนการมีหลักประกันอยู ่ท่ี ร้อยละ 24.0 

 จากจ�านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

170201
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที ่ต้องการบรรลุ ในปี 2565

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือลดลง

ร้อยละ10 

2562 2563

ซึง่เทยีบเคียงจากระบบบรหิารจัดการข้อมลูการพฒันาคนแบบชีเ้ป้า (Thai People Map 

and Analytics Platform: TPMAP) พบว่า ภาพรวมในปี 2560 – 2562 ความยากจน

แบบหลากหลายมิติปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ค่าดัชนีความยากจน 

แบบหลากหลายมติขิองเดก็ สตร ีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูป่้วยเรือ้รงั เท่ากบั 0.008 0.006 

0.007 0.012 และ 0.010 ตามล�าดบั ซึง่มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 17
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การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี 
ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 
(6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน ร้อยละ 80

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มุ่งเน้นการขยาย 
ความคุ ้มครองขั้นต�่าให้แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์  
สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้าเพื่อความทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะในกลุ ่มคน 
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่มีแนวโน้มการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับสูงกว่า
คนทั่วไป รวมถึงข้อจ�ากัดในการเข้าถึงโอกาสในมิติต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  
โดยการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ สวัสดิการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
กลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการสร ้างหลักประกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคม จะเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะส่งผลให ้
คนไทยทกุคน โดยเฉพาะกลุม่ด้อยโอกาสและกลุม่เปราะบางได้รบัการคุม้ครองเพิม่ขึน้ และสามารถด�าเนินชวีติ 
ได้อย่างมีคุณภาพและมั่นคง ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมา  
คือ การผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองของระบบประกันสังคม ทั้งการปรับรูปแบบบริการ
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  
รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอและดึงดูดแรงงานนอกระบบเข้ามาในระบบ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 170101

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม17
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครอง 
ตามมาตรการคุ้มครองทางสงัคม อย่างน้อย 9 กรณ ีได้แก่ (1) เจบ็ป่วย (2) คลอดบตุร  (3) ตาย (4) ทพุพลภาพ/
พกิาร (5) เงนิช่วยเหลอืครอบครวัหรอืบตุร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผูอ้ยู่ในอปุการะ และ (9) การบาดเจ็บ 
จากการท�างาน ซึง่เทยีบเคยีงจากข้อมลูการคุม้ครองต่าง ๆ  พบว่า ในปี 2562 มเีพียงกลุม่ผู้สงูอายทุีมี่หลกัประกัน
สงูกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ในปี 2565) โดยผู้สงูอายทุีไ่ด้รบัสวสัดิการเบ้ียยงัชพีคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.7  
ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ขณะที่ประชากรกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบยังอยู่ต�่ากว่า 
เป้าหมาย โดยจากข้อมูลในปี 2562 จ�านวนเด็กยากจน (ค�านวณจากจ�านวนเด็กที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ 
ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร) ที่ได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ลดลง 
จากร้อยละ 84.5 ในปี 2561 ในส่วนของกลุ่มผู้พิการ พบว่า ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 63.3  
ปรับตัวลดลงจากปีทีผ่่านมา ส�าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น มีสัดส่วนการมีหลักประกันอยู่ที่ร้อยละ 24.0  
จากจ�านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด แม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวอาจอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย  
แต่มีแนวโน้มทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ซ่ึงเป็นผลจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40  
ที่มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนนิการทีผ่่านมา การด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัเพือ่ขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2562 - 2563  
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการด�าเนนิโครงการต่อเน่ืองตามภารกจิประจ�าเป็นหลกั เช่น โครงการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น รวมถึงการด�าเนินการใหม่ ๆ เพ่ือขยาย 
ความครอบคลุมของหลักประกันผ่านการขยายความคุ้มครองของหลักประกัน อาทิ การขยายความคุ้มครอง 
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ซึง่ท�าให้แนวโน้มสดัส่วนแรงงานนอกระบบทีม่หีลกัประกนัปรบัตวัดขีึน้ แม้ว่าภาพรวม
อาจยงัคงอยูใ่นระดบัต�า่กต็าม
 

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ,กระทรวงแรงงาน

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ3 
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทาง5 
สังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ6 
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน ร้อยละ 80 7 

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มุ่งเน้นการขยายความคุ้มครองขั้นต ่า8 
ให้แก่ประชาชนทุกคนเพื อให้สามารถด่าเนินชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วน9 
หน้าเพื อความทั วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที มีแนวโนม้การได้รับผลกระทบจาก10 
การเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าคนทั วไป รวมถึงข้อจ่ากัดในการเข้าถึงโอกาสในมิติต่าง ๆ ที จะน่าไปสู่การพัฒนา11 
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการด่าเนินการเพื อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยส่าคัญ ได้แก่ สวัสดิการที ครอบคลุมทุกพื้นที 12 
และกลุ่มเป้าหมาย กลไกและเครื องมือในการขับเคลื อนการสร้างหลักประกันทางสังคมที มีประสิทธิภาพ ตลอดจน13 
สภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อการสร้างหลักประกันทางสังคม จะเป็นองค์ประกอบส่าคัญที จะส่งผลให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ14 
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองเพิ มขึ้น และสามารถด่าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมั นคง ทั้งนี้ 15 
ประเด็นท้าทายส่าคัญที ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในช่วงที ผ่านมา คือ การผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ความ16 
คุ้มครองของระบบประกันสังคม ทั้งการปรับรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความตระหนักรู้ถึง17 
ความส่าคัญของการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอและดึงดูดแรงงานนอกระบบเข้า18 
มาในระบบ  19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ20 
คุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร  (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ21 
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน22 
อุปการะ  และ  ( 9 )  กา รบาด เจ็ บจากการท่ า ง าน  23 
ซึ งเทียบเคียงจากข้อมูลการคุ้มครองต่าง ๆ พบว่า ในปี 24 
2562 มีเพียงกลุ่มผู้สูงอายุที มีหลักประกันสูงกว่า 25 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ในปี 2565) โดยผู้สูงอายุที ได้รับ26 
สวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของ27 
จ่านวนผู้ สู งอายุทั้ งหมด ขณะที ประชากรกลุ่ ม เด็ก  28 
กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบยังอยู่ต ่ากว่า29 
เป้าหมาย โดยจากข้อมูลในปี 2562 จ่านวนเด็กยากจน 30 
(ค่านวณจากจ่านวนเด็กที มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ ใน31 
โครงการเงินอุดหนุนเพื อการเลี้ยงดูบุตร ) ที ได้รับเงิน32 
อุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ลดลงจากร้อยละ 84.5 33 
ในปี 2561 ในส่วนของกลุ่มผู้พิการ พบว่า ผู้พิการที ได้รับเบี้ยมีสัดส่วนอยู่ที ร้อยละ 63.3 ปรับตัวลดลงจากปีที ผ่านมา 34 

170101 
ส้ม 

ท่ีมา :กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั งคงของมนุษย์ ,กระทรวงแรงงาน 
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เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ 

สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
จ าแนกตามการมีหลักประกัน 

มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน 

ข้อมูลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ ปี 2562 

62 สเีหลือง 63 สสี้ม 
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ประเด็นท้าทายที ่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ความย่ังยืนทางการคลังในการจัดสวัสดิการถือเป็น
ความท้าทายท่ีส�าคัญของการจัดสวัสดิการในระยะต่อไป  
เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ส่งผลให้งบประมาณของภาครัฐมีจ�ากัดมากย่ิงข้ึน  
ขณะท่ีความจ�าเป็นและความต้องการหลักประกัน 
ทางสังคมมีเพ่ิมสูงข้ึน ข้อจ�ากัดดังกล่าวอาจท�าให้ 
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนหลุดออกจากความคุ้มครอง  
ดังเช่นในกรณีของประชากรวัยเด็กท่ีสัดส่วนผู้ได้รับเงิน
อุดหนุนจากโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูบุตร 
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากกระบวนการ
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายมีความเข้มงวดมากย่ิงข้ึน  
ซ่ึงแม้ว่าจะส่งผลดีในเร่ืองของงบประมาณแต่อาจท�าให้
เด็กยากจนบางส่วนไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในขณะ
เดียวกัน ความเหมาะสมของการเข้าถึงความคุ้มครอง 
ทาง สังคม ในแ ต่ละก ลุ่ม เ ป้าหมาย ยังคง เ ป็น 
ความท้าทายท่ีส�าคัญ เพราะลักษณะเฉพาะของแต่ละ
กลุ่มท�าให้ภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการเข้าถึง
แต่ละกลุ่มให้สอดคล้องและเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยในส่วน
ของแรงงานนอกระบบน้ัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้น�าไปสู่รูปแบบการท�างาน
ท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นลักษณะไม่ประจ�ามากข้ึน ส่งผล 
ให้แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอีก ดังน้ัน 
การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการมี 
หลักประกันทางสังคมเพ่ือความม่ันคงในการด�ารงชีวิต 
เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานเข้าร่วมระบบประกันสังคม
อย่างเต็มใจและย่ังยืน รวมถึงการพัฒนารูปแบบ 
ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของแรงงาน 
นอกระบบภายใต้ระบบประกันสังคมท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับความจ�าเป็นและต้องการท่ีแตกต่างกัน
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขยายการคุ้มครอง 
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจึงยังคงเป็น 
ความท้าทายท่ีส�าคัญของการด�าเนินงานในระยะต่อไป

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย การด�าเนินงาน
เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ 
ความคุ ้มครองและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม 
ที่เหมาะสมและครอบคลุม ควรเริ่มจากการพัฒนา
ระบบการคัดกรองตรวจสอบที่แม่นย�า เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาภาวะตกหล่น
ของกลุ ่มเป้าหมาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองและ
หลกัประกันทางสังคม อาท ิระบบบรหิารจดัการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and  
Analytics Platform : TPMAP) ทีส่ามารถเชือ่มโยง
ข้อมลูระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ซ่ึงระบบฐานข้อมูล
ดังกล ่าว ยังจะสามารถช ่วยระบุความซ�้าซ ้อน 
ของสวัสดิการ รวมถึงออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ วิธีการจ่ายเงินสมทบ 
กับรูปแบบรายได ้ของแรงงานนอกระบบที่ มี 
ความไม่แน่นอนในแต่ละเดือนเพื่อให้งบประมาณ 
ของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ การปรับปรุง
ระเบียบ/กฎหมายให้สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค 
งบประมาณด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ การยกระดบัศกัยภาพของกลุม่เป้าหมาย 
เพื่ อ เพิ่ มความสามารถ ในการร ่ วมจ ่ ายและ 
ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการมีหลักประกัน
ทางสงัคม รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมอืของทกุภาค
ส่วนและภาคีการพัฒนาในการจัดสวัสดิการ อาทิ 
ชุมชนท้องถิ่น ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู  ่
การพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของหลักประกันทาง
สงัคมบนฐานข้อมลูเชงิประจักษ์ และการบรรลเุป้าหมาย
การสร้างความคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคง 
ในการด�ารงชวิีตให้แก่ผูด้้อยโอกาสและกลุม่เปราะบาง
ต่อไป

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 170201

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือลดลงร้อยละ 10

การมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมายที่ต ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มุ ่งเน้นการพัฒนากลไกสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในกลุ ่มเปราะบาง 
หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งมีความเสี่ยงและความท้าทายสูงในการปรับตัวให้ทันกับพลวัต
ความเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคล้อง
กับความต้องการอย่างแท้จริง โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมของคนไทยให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายที่ส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายของการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมา คือ ความซ�้าซ้อนในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  
และความถูกต ้องแม ่นย�าในการระบุตัวตนและแหล่งที่อยู ่ของกลุ ่มเป ้าหมายบางส ่วนเนื่องจาก 
ความไม่ครอบคลุมของข้อมูล ดังนั้น ความครอบคลุมของข้อมูลและการบูรณาการการท�างานของ 
หน่วยงานโดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีจึงถือส่ิงส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ โดยการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การมีระบบข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ 
และให้ความช่วยเหลือให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีกลไกการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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ที่มา: Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเทียบเคียงจากระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) พบว่า ภาพรวม 
ในปี 2560 – 2562 ความยากจนแบบหลากหลายมิติปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก�าหนดให้ในปี 2565  
ลดลงร้อยละ 10 โดยข้อมูลในปี 2562 ค่าดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และผู้ป่วยเรื้อรัง เท่ากับ 0.008 0.006 0.007 0.012 และ 0.010 ตามล�าดับ 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว 
ในช่วงปี 2562 - 2563 มโีครงการและการด�าเนนิการทีส่�าคญั เช่น การเพิม่สมาชกิกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) 
โดยเฉพาะกลุม่อาชีพอสิระ โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมทัง้ในกลุม่คนไร้ทีพ่ึง่ เดก็และเยาวชน 
และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ การด�าเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ 
โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย และโครงการส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม เป็นต้น โดยการด�าเนินการส่วนใหญ่ 
เป็นการอาศัยข้อมูลจากระบบ TPMAP ในการชี้กลุ่มเป้าหมายและลักษณะความต้องการช่วยเหลือ 
ในมิติต่าง ๆเป็นส�าคัญ ซึ่งน�าไปสู่การด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

1 
 

0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030

2560 2561 2562

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ 

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง 

ที่มา : Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ3 
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ5 
ลดลงร้อยละ 10 6 
การมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  7 
มุ่งเน้นการพัฒนากลไกสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งมี8 
ความเสี่ยงและความท้าทายสูงในการปรับตัวให้ทันกับพลวัตความเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ9 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมของ10 
คนไทยให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ประเด็น 11 
ท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา คือ ความซ้้าซ้อนในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 12 
และความถูกต้องแม่นย้าในการระบุตัวตนและแหล่งที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเนื่องจากความไม่ครอบคลุมของข้อมูล 13 
ดังนั้น ความครอบคลุมของข้อมูลและการบูรณาการการท้างานของหน่วยงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่จึงถือสิ่งส้าคัญที่ต้อง14 
เร่งด้าเนินการ โดยการด้าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ส้าคัญ ได้แก่ การมีระบบข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้15 
ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีกลไกการบูรณาการ16 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญที่ต้องเร่งด้าเนินการ 17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนี18 
ความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย 19 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 20 
และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเทียบเคียงจากระบบบริหารจัดการ21 
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and 22 
Analytics Platform: TPMAP) พบว่า ภาพรวมในปี 2560 23 
– 2562 ความยากจนแบบหลากหลายมิติปรับตัวลดลง24 
อย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้อง25 
กับทิศทางเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 26 
ที่ก้าหนดให้ในปี 2565 ลดลงร้อยละ 10 โดยข้อมูลในปี 27 
2562 ค่าดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของเด็ก สตรี 28 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเร้ือรัง เท่ากับ 0.008 0.006 0.007 0.012 และ 0.010 ตามล้าดับ  29 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด้าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวในช่วงปี 2562-2563  30 
มีโครงการและการด้าเนินการที่ส้าคัญ เช่น การเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ 31 
โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมทั้งในกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง เด็กและเยาวชน และกลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ  32 
การด้าเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและ33 
สถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย และโครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้34 
ศักยภาพทางสังคม เป็นต้น โดยการด้าเนินการส่วนใหญ่เป็นการอาศัยข้อมูลจากระบบ TPMAP ในการชี้กลุ่มเป้าหมาย35 
และลักษณะความต้องการช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ เป็นส้าคัญ ซึ่งน้าไปสู่การด้าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ36 
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  37 

170201 
เหลือง 

62 สเีหลือง 63 สเีหลือง 

ดัชนีความยากจนแบบหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขยายความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล TPMAP 
กับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทั้งหมด ทั้งของหน่วยงานราชการ และนอกเหนือจาก
ระบบราชการ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น ยังคง 
เป ็นความท้าทายที่ส�าคัญของการบรรลุเป ้าหมายการมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน นอกจาก 
ความเชื่อมโยงในระดับข้อมูลแล้วการบูรณาการในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อลดความซ�้าซ้อน 
ในบางกลุ่มเป้าหมายและความขาดแคลนในบางกลุ่มเป้าหมาย ก็ถือเป็นความท้าทายของการด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานในระยะต่อไป ยังคงต้องเร่งผลักดันการสร้างกลไก 
ความร่วมมือและบูรณาการกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับนโยบายจนถึง
ระดับปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการให้ความช่วยเหลือที่สอดรับ 
กับความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและครบถ้วน โดยจ�าเป็นต้องขยายระบบฐานข้อมูล 
ให้มีขนาดใหญ่และเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลทั้งหมดของภาครัฐและนอกเหนือจากภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูล 
มีความสมบูรณ์และถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและสร้างกลไกให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง 
และรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และในขณะเดียวกันควรสร้างทัศนคติและองค์ความรู้ของบุคลากร 
หรือเจ ้าหน ้าที่ที่ เกี่ยวข ้องให ้ เ กิดการท�างานในเชิงรุกและเข ้าถึงกลุ ่มเป ้าหมายอย ่างทันท ่วงที 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างกลไกการช่วยเหลือและพัฒนาแบบมุ่งเป้าที่สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ 
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“อนุรักษ์ ฟื้ นฟู คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18

การเติบโตอย่างยั่งยืน18



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
ให้มรีะบบนเิวศทีส่มดลุ สนบัสนนุการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวทัง้ในเขตเมอืงและชมุชน รวมท้ังส่งเสรมิการลงทนุและเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรมการผลติและการบรโิภคไปสูค่วามยัง่ยนื โดยให้ความส�าคญักบัประเดน็ต่าง ๆ ทัง้การดแูลฐานทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การบริหารจดัการมลพษิทัง้ระบบ ตลอดจนการพฒันาและด�าเนนิการ 
โครงการทีย่กระดบักระบวนทศัน์ เพือ่ก�าหนดอนาคตประเทศให้พัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และวฒันธรรม 
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น    
คอื สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนแม่บทประเด็นข ้างต ้น ภายใต ้เป ้าหมาย  
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่าง
ยั่งยืน เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับของ Sustainable 
Development Report ในปี 2563 พบว่า ประเทศไทย 
อยูใ่นอนัดบัที ่41 จาก 166 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงบรรลผุล
ตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อยู ่ในระดับต�่ากว่า 50 
ประเทศแรกของโลกภายในปี 2565 แล้ว สะท้อนให้เห็น
ถึงการพัฒนาตามมิติ 5P ของสหประชาชาติ ได้แก่ 
คุณภาพชีวิตของผู ้คน (People) ความเจริญทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Prosperity) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (Planet) สันติภาพ (Peace) และ 
หุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ของประเทศไทย 
ให ้มีคุณภาพดี ข้ึนอย ่างยั่ งยืน และเป ็นรากฐาน 
ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป

180001
ปี 2562

ปี 2563

การเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา : SDG Index and Dashboards

AVERAGE PERFORMANCE BY SDGSPILLOVER INDEX

100 (best) to 0 (worst)

Sustainable Development Report 2020      The Sustainable Development Goals and Covid-19 

Notes: The full title of Goal 2 “Zero Hunger” is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.    
 The full title of each SDG is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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SDG Global rank 41 (OF 166)

L D D p D L D L L

• D • D 5 5 5 p
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อย่างไรก็ตาม การรักษาระดับของค่าเป้าหมายไม่ให้ลดลงจากเดิมและเพื่อเตรียมการในการบรรลุเป้าหมาย 
ในระยะต่อไปที่ก�าหนดไว้อยู ่ในระดับต�่ากว่า 40 ประเทศแรกของโลก ในปี 2570 ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ที่ต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การยกระดับกระบวนทัศน์ โดยการสร้างความตระหนักรู้
ถึงความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ผลกระทบต่อสังคม การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาองค์ความรู้การวิจัย 
และนวัตกรรมให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ัง การบูรณาร่วมกัน 
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการณ์บรรลุเป้าหมายดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ถึง 50 คะแนน 
2562 2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทย มีค่าคะแนน Environmental Performance Index 

(EPI) อยู่ที่ 45.4 คะแนน ลดลงจากปี 2561 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 49.88 ซึ่งมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

180102

180201

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

ก�าหนดค ่า เป ้าหมายที่ต ้องการบรรลุ  ในป ี  2565 สัดส ่วนของพื้นที่ สี เ ขียว 

ที่เป็นป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 

และชนบท เป็นร้อยละ 32 ร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ 

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ในปี 2565 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) ถึง 70

2562

2562

2563

2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีมีพื้นที่สีเขียวส่วนที่เป็นป่าธรรมชาติ 137.9 ล้านไร่  

คิดเป็นร้อยละ 31.68 ของปะเทศ เท่ากับพื้นท่ีป่าธรรมชาติในปี 2562 ซ่ึงค่าสถานะ

การบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

โดยในปี 2563 ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลประจ�าปี 2563 การพิจารณา

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยจึงยังเป็นการรายงานผลโดยใช้ข้อมูล 

OHI ประจ�าปี 2562 ซ่ึงไทยได้คะแนน OHI ที่ 66 คะแนน ซึ่งค่าสถานะการบรรล ุ

เป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

180301
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

อย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ
2562 2563

ในปี 2561 ประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 15.76 

ซึ่งจากผลการด�าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถบรรลุค่า 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

180401

180402

คุณภาพของน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพ 

เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565  คุณภาพของแหล่งน�้าผิวดิน แหล่ง

น�้าทะเล และแหล่งน�้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อย

ละ 15 ของพื้นที่เป้าหมาย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องการบรรลุ ในปี 2565 คุณภาพอากาศ เสียง และ 

ความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย ร้อยละ 15 ของพื้นที่เป้าหมาย 

2562

2562

2563

2563

โดย คณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้ผวิดนิทีอ่ยูใ่นเกณฑ์พอใช้ถงึดมีากในปี 2562 มสีดัส่วนลดลง

จากร้อยละ 91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 82 คุณภาพน�้าบาดาลมีคุณภาพโดยรวม 

อยู ่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานน�้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ และคุณภาพน�้าชายฝั ่งทะเล  

ในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 94  

ในปี 2561 ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่า

ค่าเป้าหมาย

การเทียบเคียงข้อมูลการรายงานผลการด�าเนินงานที่สะท้อนสถานการณ์ด้านคุณภาพ

อากาศและเสียง โดยข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นท่ี พบว่า

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เพิ่มขึ้นจาก 42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./

ลบ.ม.) ในปี 2561 เป็น 45 มคก./ลบ.ม. ในปี 2562 และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน มีค่าเฉลี่ยรายปีเพิ่มข้ึนจาก 24 มคก./ลบ.ม. เป็น 25.6 มคก./ลบ.ม. ใน

ช่วงเวลาเดียวกัน  และข้อมูลระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและ
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

180403

180501

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร

และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องการบรรลุ ในปี 2565 ดชันีประสทิธภิาพการจัดการขยะ ถึง 0.74

 

 

คนไทยมคีณุลักษณะและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ด้านสิง่แวดล้อมและคณุภาพชวีติทีด่ ี

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 ดัชนีการตระรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อย

ละ 20 ปัจจุบัน 

2562

2562

2563

2563

โดยประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 28.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

จากปี 2561 ที่มีปริมาณขยะจ�านวน 27.93 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยในระบบไม่ได้รับ 

การก�าจัดอย่างถูกต้อง 6.38 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอย 

ในระบบไม่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้อง 7.32 ล้านตัน ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

เทียบเคียงข้อมูลจากความตระหนักรู้ของภาคประชาชนได้จากการให้ความสนใจและ

การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน 

โดยมีจ�านวนอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกเครือข่าย

ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รวบรวมโดยกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ซ่ึงมีจ�านวนเพิ่มข้ึนจาก 232,904 คน (16 กุมภาพันธ์ 

2563) เป็น 243,152 คน (11 พฤศจิกายน 2563) ซ่ึงค่าสถานะการบรรลุเป้าหมาย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ปริมณฑล ในปี 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.6 

เดซิเบลเอ ลดลงเล็กน้อยจาก 69.2 เดซิเบลเอ ในปี 2561 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่

เกิน 70 เดซิเบลเอ ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับ

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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การเติบโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื บนพืน้ฐานของการบรโิภคและการผลติของประเทศมคีวามยัง่ยนืสงูนัน้ 
เป็นหน่ึงในเป้าหมายที่ส�าคัญของการพัฒนาประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อน 
การพัฒนาต้องให้ความส�าคัญกับการรักษาและฟื้นฟูทุนทางธรรมชาติด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ ์
และการใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตที่ส�าคัญของประเทศ ทั้งที่เป็นภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ให้เป็นไปในทิศทางที่ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตมากขึ้น ร่วมกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้บริโภค
ตระหนักถงึการบรโิภคทีย่ั่งยนื โดยการสนบัสนนุการด�าเนนิงานจากภาครฐัและองค์กรทีเ่กีย่วข้องในการใช้มาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างกระบวนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนทั้งองคาพยพ ซึ่งจะก่อให้เกิด 
การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการด�าเนินงานเพ่ือให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศด�าเนินไปในทิศทางท่ีจะเสริมสร้างความยั่งยืนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคในระยะ 
ที่ผ่านมานั้น พบว่ายังมีความท้าทายส�าคัญด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการก�าหนดมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
ในดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยได้คะแนนต�่ากว่ามาตรฐาน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านประมง ด้านป่าไม้  
และด้านมลภาวะทางอากาศ

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ถึง 50 คะแนน ภายในปี 2565

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180101
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย การด�าเนินการ 
เพื่อกระตุ ้นและส ่งเสริมการผลิตและการบริโภค 
อย่างยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ มีเกณฑ์ชี้วัด
ส�าคัญคือดัชนสีมรรถนะสิง่แวดล้อม (คะแนน) ซึง่จดัท�า
ขึน้โดย Yale Center for Environmental Law and 
Policy โดยในปี 2563 ดชันย่ีอยกลุม่อนามยัสิง่แวดล้อม 
ได้มีการปรับเพิ่มองค์ประกอบของดัชนีด้าน Waste  
Management จึงส่งผลให้องค์ประกอบของดัชนี
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม มีจ�านวนดัชนีเพ่ิมขึ้นจาก 10  
เป็น 11 ดัชนี ท้ังนี้ Environmental Performance  
Index 2020 ของประเทศไทย มีคะแนนเฉล่ียลดลง 
จาก 49.8 คะแนนในปี 2561 เป็น 45.4 คะแนน อยูใ่น
ล�าดบัท่ี 78 จากท้ังหมด 180 ประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิรกัษาคณุภาพระบบนเิวศ
ในภาพรวมของประเทศด้านการท�าประมง (Fisheries) 
และด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่
อาศัย (Biodiversity & Habitat) ท่ีปรับตัวลดลง  

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  2 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความย่ังยืนสูงข้ึน   3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565  ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ถึง 50 คะแนน ภายในปี 2565 4 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง5 
นั้น เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการ6 
ขับเคลื่อนการพัฒนาต้องให้ความส าคัญกับการรักษา ฟ้ืนฟูทุนทางธรรมชาติด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการ7 
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตที่ส าคั ญของประเทศ ทั้งที่ เป็น8 
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ให้เป็นไปในทิศทางท่ีผู้ประกอบให้ความส าคัญในล าดับสูงกับการ9 
ผลิตที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตมากขึ้น ร่วมกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 10 
โดยเฉพาะผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนการด าเนินงานจากภาครัฐและองค์กรที่11 
เกี่ยวข้องในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้การขับเคลื่อน12 
การด าเนินงานมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างกระบวนการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืนทั้งองคาพยพ 13 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการด าเนินงานเพ่ือให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและ14 
สังคมของประเทศด าเนินไปในทิศทางที่จะเสริมสร้างความยั่งยืนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคใน15 
ระยะที่ผ่านมานั้น พบว่ายังมีความท้าทายส าคัญด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการก าหนด16 
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 17 
โดยเฉพาะในดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยได้คะแนนต่ ากว่ามาตรฐาน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านประมง 18 
ด้านป่าไม้ และดา้นมลภาวะทางอากาศ 19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการเพ่ือ20 
กระตุ้นและส่งเสริมการผลิตและบริโภคยั่งยืนให้บรรลุ21 
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้  มี เกณฑ์ชี้ วั ดส าคัญคือดัชนี22 
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน) ซึ่งจัดท าขึ้นโดย Yale 23 
Center for Environmental Law and Policy โดยในปี 24 
2563 ดัชนีย่อยกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการปรับเพ่ิม25 
องค์ประกอบของดัชนีด้าน Waste Management จึง26 
ส่งผลให้องค์ประกอบของดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม มี27 
จ านวนดั ชนี เ พ่ิ มขึ้ นจาก  10  เป็ น  11  ดั ชนี  ทั้ ง นี้ 28 
Environmental Performance Index 2020 ของ29 
ประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 49.8 คะแนนในปี 30 
2561 เป็น 45.4 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 78 จากทั้งหมด 31 
180 ประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานด้านการ32 
ส่งเสริมรักษาคุณภาพระบบนิเวศในภาพรวมของประเทศ33 

180101 
ส้ม 

 

62 สเีหลอืง 63 สสีม้ 
 

ที่มา : environmental performance index 

การท่ีจะบรรลุสู่เป้าหมายในการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตของประเทศ โดยมีค่าคะแนนดัชนีสมรรถนะ 
สิง่แวดล้อมที ่50 คะแนน ภายในปี 2565 จงึเป็นความท้าทายทีภ่าคส่วนทีเ่กีย่วข้องจะต้องเร่งด�าเนนิการ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้โดยที่ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ในระดับท่ีสามารถเกื้อกูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคมชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงท่ีผ่านมาภาคส่วนได้น�าแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
หรือ BCG มาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานขององค์กร โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโต 
ไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” ซึ่งการด�าเนินงานมีมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ด้วย
การน�าความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรชีวภาพท่ีประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้มากขึ้น ร่วมกับการด�าเนินงานในมิติด้านการน�าทรัพยากรมาใช้ให้ 
เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูงสุด (Circular Economy) โดยให้ความส�าคัญกับการลดปริมาณของเสียให้น้อยลง
หรือเท่ากับศูนย์หรือ ZERO WASTE ด้วยการปรับกระบวนการผลิตที่ค�านึงถึงการน�าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุด และการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน (Green Economy) โดยเฉพาะความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ต้นทุนทางส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ 
หน่วยงานภาครัฐยังได้เร่งด�าเนินงานด้านการสนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
ทั้งทางตรงและทางอ ้อมด ้วยการจัดท�าโครงการต ่าง ๆ อาทิ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ ์  

ที่มา: environmental performance index

การเติบโตอย่างยั่งยืน 18
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ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน  โครงการจัดท�าแผนที่ เคร่ืองหมายแสดงแนวเขต
พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ส�ารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก (พื้นที่ชุ ่มน�้า) และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เป็นต้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายการบริโภคและการผลิตของประเทศอย่างยั่งยืน 
เป็นการด�าเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด�าเนิน
ธุรกิจ ให้เป็นไปในวิถีท่ีค�านึงถึงและเป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมในการท่ีจะฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพเดิมในระดับที่จะยังคงความสามารถในการเป็นปัจจัยสนับสนุน 
การเตบิโตของระบบ ทัง้ในระดบัปัจเจก ชุมชน พืน้ที ่จงัหวดัและประเทศได้อย่างยัง่ยนื การขบัเคลือ่นงานด้านการบรโิภค 
และการผลิตของประเทศเพื่อบรรลุสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญคือ การขับเคลื่อนงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพระบบนิเวศ ในประเด็นด้านการท�าประมง (Fisheries) และด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย (Biodiversity & Habitat) ซ่ึงท�าให้ประเทศไทยมีค่าคะแนนของดัชนีสมรรถนะ 
สิ่งแวดล้อมในปี 2563 ลดลงจากปี 2561 อย่างมีนัยส�าคัญ ยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้เหตุการณ์วิกฤตการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติที่เกี่ยวข้อง 
กบังบประมาณและความร่วมมอืท้ังในและระหว่างประเทศทีม่แีนวโน้มหดตัวลง จะยิง่เป็นปัจจยัทีส่่งผลให้การพฒันา 
ประเทศด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะมีแนวโน้มถูกลดทอนความส�าคัญลงในทิศทาง
เดียวกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานด้านการบริโภคและการผลิตของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะ
ต่อไป ยังต้องอาศัยการประสานการด�าเนินงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรักษา ฟื้นฟูทุนทางธรรมชาติด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในประเด็น 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการท�าประมง (Fisheries) ซึง่ต้องอาศยัการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพือ่ป้องปรามการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย ร่วมกับการรักษาแนวปะการัง การเพ่ิมพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล ก�าหนดระยะเวลาในการท�าประมง 
ตามฤดูกาล และสนับสนุนการใช้เครื่องมือท�าประมงที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ เพื่อให้การท�าประมงพาณิชย ์
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น ในขณะที่การด�าเนินงานด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและแหล่งท่ีอยู่อาศัย (Biodiversity & Habitat) ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความตระหนักรู ้
ด้านการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิด้วยการบรหิารจดัการ ร่วมกับการดแูล ฟ้ืนฟรูกัษาแหล่งทีอ่ยู ่
อาศัยของสัตว์น�้า/แหล่งอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อนให้คงอยู ่และเป็นฐานทรัพยากรประมงที่จะสนับสนุนคุณภาพ 
ของระบบนิเวศทางทะเลได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับการให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมแก่ชุมชน/
พื้นที่ ผู้เป็นเจ้าของและดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ให้คงอยู่เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน
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การรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้ ภายใต้การเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภท เป็นการด�าเนินงานที่มุ ่งเน้น 
ให้ความส�าคัญกับการป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า  และการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ รวมท้ังการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและมีการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีต้นน�้าอย่างเหมาะสม บนพื้นฐาน
ของการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส�าคัญของพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว และการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม 
ทีเ่อือ้ต่อการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื ด้วยการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีม 
เป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ตลอดจน
ริเริ่มท่ีจะแสวงหาความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าและริเริ่มกลไกอนุรักษ์ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ผ่านกระบวนการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากลหรอืพฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียวให้บรรลุเป้าหมาย ทัง้นี ้ประเด็นการพฒันา 
ที่เป็นความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตที่ดิน การตระหนัก
ถึงความส�าคัญของพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของประเทศ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180102

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์
และพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท เป็นร้อยละ 32 ร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย  การด�าเนินงานเ พ่ือเ พ่ิมพ้ืนที่ สี เขียวทุกประเภทในระยะที่ผ ่านมา  
พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียว ทั้งท่ีเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ พื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท 
รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 137.9 ล้านไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.65 ของพื้นที่ประเทศ โดยเมื่อพิจารณาพื้นที่สีเขียวในมิติของเมืองต่าง ๆ ท่ัวประเทศไทย  
พบว่าสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน กล่าวคือ จ�านวน
พื้นที่สีเขียวของประเทศมีจ�านวนทั้งสิ้น 38.3150 ตารางกิโลเมตร แบ่งได้เป็นพื้นท่ีสีเขียวเพื่อบริการสาธารณะ 
ร้อยละ 46.98 พื้นท่ีสีเขียวเฉพาะร้อยละ 24.77 พื้นที่สีเขียวธรรมชาติร้อยละ 21.38 พื้นที่สีเขียวบริเวณริมทาง
สัญจรร้อยละ 3.55 พื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 2.88 และพื้นที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ร้อยละ 0.43 
ตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนา/ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรวัด 
ที่เป็นมาตรฐานของการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนและจ�านวนของพ้ืนที่ 
สีเขียวในระดับภาพรวมของประเทศท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลง ยังเป็นนัยยะที่สะท้อนให้เห็น 
ได้ว่าความพยายามในการสงวนรักษาพื้นท่ีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอยู่ในระดับที่ควบคุมและสามารถหยุดยั้งการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติลงได้ในระดับท่ีไม่ส่งผล
ต่อพื้นที่โดยรวมของประเทศ

การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ด�าเนินการประกาศเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์เพ่ิมเติม ร่วมกับการป้องกัน
และปราบปรามการบุกรุกท�าลายป่าไม้มาโดยตลอด รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามแนวธรรมชาติ บริหารจัดการที่ดินโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบ
ดาวเทียม (RTK GNSS Network) และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูรักษา 
ในทกุมติอิย่างรอบด้านยิง่ข้ึน อาทิ การออกพระราชบัญญัติป่าชมุชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญติัป่าไม้ (ฉบบัที ่8 พ.ศ. 2562) 

 1 
แผนแม่บทย่อย พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น  2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180102 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้4 
ประโยชน์ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท เป็นร้อยละ 32 ร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ตามล าดับ  5 

การรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้ ภายใต้การเติบโตอย่าง6 
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท เป็นการด าเนินงานที่มุ่งเน้นให้7 
ความส าคัญกับการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า  และการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทาง8 
ชีวภาพ ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มา9 
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือให้คน10 
ในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการ11 
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว และการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ12 
การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมเป็น13 
ธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียว ตลอดจนริเริ่มที่14 
จะแสวงหาความร่วมมือทั้งจากภายในและภายนอกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าและริเริ่มกลไกอนุรักษ์ที่15 
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ผ่านกระบวนการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้เป็นไปตาม16 
มาตรฐานสากลหรือพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนา17 
ที่เป็นความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตที่ดิน การตระหนัก18 

180102 

เหลือง 
 

62 สเีหลอืง 63 สเีหลอืง 

 

47% 

26% 

21% 

3% 

3% 

0.43% 
จ ำนวนพืน้ทีส่ีเขียว 

 1. พืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือบริการสาธารณะ 

 2. พืน้ท่ีสีเขียวเฉพาะ 

 3. พืน้ท่ีสีเขียวธรรมชาติ 

 4. พืน้ท่ีสีเขียวบริเวณริมทางสญัจร 

 5. พืน้ท่ีสีเขียวเศรษฐกิจชมุชน 

 6. พืน้ท่ีสีเขียวท่ียงัไมม่ีการใชป้ระโยชน ์

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพ

จ�านวนพื้นที่สีเขียว

0.43%3%
3%

21%

26%

47%
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และการด�าเนินโครงการส�าคัญด ้านการจัดที่ดินท�ากินให ้ชุมชน ซึ่ งส ่งผลให ้ถึงป ัจจุบัน มีการจัดที่ดิน 
ท�ากินให้ชุมชนแล้วกว่า 900 พื้นที่ใน 70 จังหวัด ครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 1,615,467 ไร่ โดยการด�าเนินงาน 
ดังกล่าว เป็นแนวทางส�าคัญที่จะช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หลายหน่วยงาน
ยงัได้ด�าเนินโครงการทีช่่วยส่งเสรมิสนบัสนนุการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวของประเทศ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในหลากหลาย 
มิติ อาทิ โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท�าลายป่าระดับจังหวัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่า ตลอดจน โครงการผลักดันการจัดท�าผังชุมชน
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง เป็นต้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขยายตัวเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรและการเติบโตของเมือง
ส�าคัญที่เป็นแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ได้ส่งผลกดดันให้ทรัพยากรที่ดินที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีเพิ่มสูงขึ้นได้ การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะและพ้ืนที่ป่าไม้ เพื่อด�าเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงสร้างท่ีอยู่อาศัย จึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีสร้างความขัดแย้งระหว่างภาคส่วน
เศรษฐกจิ/สงัคมท่ีต้องการใช้ประโยชน์กบัภาคส่วนรฐั/ชุมชน/ประชาชนทีต้่องการสงวนรกัษาทรพัยากรมาอย่างต่อเนือ่ง 
และเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลท�าให้ความพยายามในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเป็นไปได้อย่างเช่ืองช้า  
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตที่ดิน/ป่าไม้ และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และดิน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการใช้
ทรัพยากรตกอยู่กับภาคส่วนที่ท�าให้ท�าหน้าท่ีดูแลรักษาทรัพยากรอย่างแท้จริง จึงยังคงเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริม
ให้การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้/พื้นที่สีเขียว สัมฤทธิ์ผลในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การวางแผนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
กับมิติการพัฒนา ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่ โดยการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณต้องด�าเนินการจัดหาพื้นที่เพิ่ม
จากพื้นที่ที่มีศักยภาพต่าง ๆ อาทิพื้นที่ว่าง พ้ืนท่ีรกร้าง และพ้ืนท่ีส่วนราชการ โดยต้องพิจารณาให้ครอบคลุม 
ถึงการกระจายตัวและการเข้าถึงได้โดยสะดวกของประชาชน/ชุมชนผู้จะได้รับประโยชน์จากบริการทางธรรมชาติ
ของพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้การเพิ่มพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ ป่าปลูก หรือแม้แต่ป่าในเมืองจะต้องน�าไปบูรณาการกับผังภาค 
ผังเมืองรวม และผังพื้นท่ีเฉพาะ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น  
การสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนประชาชนในพื้นท่ีให้มีส่วนร่วมในการสงวนรักษา/ลดการบุกรุกพื้นท่ีป่าธรรมชาติด้วย
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่พึงเกิดข้ึนจากทรัพยากรป่าไม้ให้กระจายลงสู่ชุมชนผู้ดูแลรักษาพื้นที่ป่า ดังเช่นที่ได้
ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน จะเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้พื้นท่ีสีเขียวของ
ประเทศได้รับการดูแล เฝ้าระวังจากผู้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงต่อไป
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การสร้างความเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนจาก
กิจกรรมภาคทะเลที่หลากหลายบนฐานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งต้องให้ความส�าคัญกับการรักษา
สมดุลของการใช ้ประโยชน ์และการสงวนรักษา
ทรัพยากรทางทะเลให้คงขีดความสามารถในการฟื้นฟู
กลับมาสู่สภาพที่สมบูรณ์ในระดับที่จะค�้าจุนระบบนิเวศ
ทางทะเลให้คงความหลากหลายอยู ่ได้ในระดับเดิม 
อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังสามารถสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจด้วยการให้บริการเชิงนิเวศได้อย ่าง 
ต่อเนื่องสม�่าเสมอ ซึ่งการที่จะสร้างสมดุลในลักษณะ 
ดังกล่าวให้เกิดข้ึนและคงอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น 
จ�าเป ็นต ้องให ้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้าน 
การจัดการฐานข้อมูลและองค์ความรู ้ทางทะเลและ
ชายฝั่ง การป้องกันระบบนิเวศจากภัยคุกคาม ทั้งทาง
ธรรมและกิจกรรมของมนุษย์ การก�าหนดเขตพื้นที่
คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการระบบ
นิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการเสริมสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อ 

ความสมบรูณ์ของระบบนเิวศทางทะเล ซึง่การด�าเนนิงาน 
ด้วยจุดมุ ่งเน้นดังกล่าวมีความท้าทายท่ีต้องได้รับ 
การดูแลจัดการที่ส�าคัญ ได้แก่การบูรณาการท�างาน 
ร ่วมกันของหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อให ้การใช ้
ประโยชน์จากทะเลที่มีอัตราเพ่ิมมากขึ้นตามการเติบโต
ของประชากรและความเจริญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาคการท ่องเที่ ยวได ้รับการดูแลบริหารจัดการ 
อย่างถูกต้อง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูลรายงาน 
การจัดท�าดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health  
Index: OHI) โดย Global OHI team ซ่ึงจัดท�าและ 
เผยแพร่เป็นประจ�าทุกต้นปี ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล
รายงานผลประจ�าปี 2563 การพิจารณาสถานการณ์
การบรรลเุป้าหมายของประเทศไทยจงึยังเป็นการรายงาน 
ผลโดยใช้ข้อมูล OHI ประจ�าปี 2562 ซึ่งไทยได้คะแนน 
OHI ท่ี 66 คะแนน อยู่ล�าดับท่ี 130 จากท้ังหมด 221 
ประเทศทั่วโลก โดยตัวชี้วัดท่ีไทยได้คะแนนลดน้อยลง 

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) ถึง 70 คะแนน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180201
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ที่มา: OHI ocean health index

ได้แก่ ศักยภาพด้านอาหารจากการท�าประมงและ 
เพาะเลี้ยงทางทะเล และศักยภาพของผลิตภัณฑ์
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ไ ด ้ จ า ก ม ห า ส มุ ท ร  โ ด ย ป ั จ จุ บั น  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ งอยู ่ ระหว ่าง 
การศึกษาและจัดท�าดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของ
ประเทศไทย (OHI) เพื่อใช้ประเมินความสามารถ 
ของมหาสมุทรตามบริบทของประเทศได้อย่างเหมาะสม 
ต่อไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีภารกิจ
เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหลายหน่วยงาน 
ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนด�าเนินโครงการ
และกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรทางทะเล  
การจัดการมลพิษและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประกาศให้ปัญหาขยะ
เป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไข โดยเฉพาะ
ขยะทะเล ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
ได้ด�าเนินโครงการบริหารจดัการขยะทะเลมาอย่างต่อเนือ่ง
ตั้งแต่ปี 2559 และได้ด�าเนินการออกมาตรการทาง
กฎหมาย และการรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมก�ากับ 
การใช ้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ั ่ ง 
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน อาทิ การจัดท�าพระราชบัญญัต ิ
เรือไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เพื่อก�าหนดมาตรการ
ควบคุมเรือประมง และการจัดท�าพระราชบัญญัติ 
รักษาผลประโยชน์ทางทะเล พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

รวมทั้ง ได ้ด�าเนินงานขับเคลื่อนการประเมินดัชนี
คุณภาพมหาสมุทร (Ocean Heal th Index)  
ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยผ่านการน�าเข้า
ชุดข้อมูลจ�านวน 94 ชุด โดย ทช. ได้ประสานความ 
ร่วมมือกับ 11 กระทรวงท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุง OHI 
ให้มีองค์ประกอบของตัวชี้วัดย่อยที่สะท้อนการด�าเนิน
งานของประเทศไทยและมีความเหมาะสมกับสภาพ 
ของพื้นที่ทั้ งในระดับเมือง ภูมิภาค และประเทศ  
ซึ่งในระยะยาวตัวชี้วัดที่ได้ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุง
แล้วดังกล่าวสามารถน�าเสนอเพื่อเพิ่มเติมเป็นตัวช้ีวัด
ของ OHI หลักได้ ซึ่งในปี 2563 ทช. ได้ด�าเนินการ
พัฒนาจัดท�า OHI โดยเน้นการประเมินค่าดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทรของประเทศไทยเบื้องต้นจ�านวน 5 เป้าหมาย 
ได้แก่ Food provision, Coastal protection,  
Carbon storage, Biodiversity และ Sense of place 
พบว่าได ้ค ่าคะแนนจากการประเมิน 65 คะแนน  
( เต็ม 100)  โดยที่ การประเมินคะแนนดังกล ่าว 
ยังอยู ่ระหว่างการปรับปรุงชั้นข้อมูล และจุดอ้างอิง
สถานภาพให้มีความถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น โดยคาดว่า 
การด�าเนินงานจะใช้ระยะเวลาประมาณ 9-10 ปี  
(แบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 ระยะ) ในการที่จะได้มาซึ่ง 
OHI ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในระดับที่
สามารถน�าไปเผยแพร่และเทียบเคียงกับระหว่าง
ประเทศได้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเติบโตของประชากรและความเจริญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการขาดข้อมูลทางวิชาการ โดยเฉพาะประเด็นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและชายฝั่ง ท�าให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสื่อมโทรมลงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อีกทั้ง 
การด�าเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งของประเทศไทย ยังมีความทับซ้อนระหว่างกิจกรรม 
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทั้งในเชิงภารกิจท่ีแต่ละหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบและในเชิงพ้ืนท่ี จ�าเป็นต้อง
ปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรต่าง ๆ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามพระราชบัญญัติการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 เพื่อจัดสมดุลระหว่างการสร้างรายได้กับการอนุรักษ์ และในส่วนของ
ภาคประชาชนยังต้องเสริมทัศนคติท่ีดีและความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะและน�้าเสียที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวทางการด�าเนินงานที่เกี่ยวเนื่อง
และซ้อนทบัในมติขิองการด�าเนนิงานกบัการด�าเนนิงานของเป้าหมายย่อยด้านการจัดการขยะ น�า้ การลดก๊าซเรือนกระจก  
รวมถึงการผลิตและบริโภคยั่งยืน  ซึ่งการบูรณาการแนวทางการด�าเนินงานในแต่ละเป้าหมายย่อยเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายหลัก จะช่วยให้การพิจารณาผลกระทบจากการด�าเนินงานมีความชัดเจนในมิติของเครื่องมือ/แนวทาง 
ที่ใช้ในการจัดการกับประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรได้ชัดเจนขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมุ่งเน้นด�าเนินงานด้านการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ด้วยการสร้างกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างสมดุล
ในการใช้และแบ่งปันประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากบริการของนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วน 
อย่างยั่งยืนเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมกลไกการด�าเนินงานในระดับพ้ืนท่ีท่ีมีองค์ประกอบของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้เข้ามาก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบนพ้ืนฐานของความ
ต้องการจากพ้ืนที่ที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้ง ผลักดันการน�า
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย อาทิ การคิดค่าบริการบ�าบัดน�้าเสียตามปริมาณการใช้น�้า และการบังคับก�าจัด 
ซากขยะอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ เพื่อเร่งกระบวนการให้ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากร
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการด�าเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและพื้นท่ีโดยรวมอย่างเป็น 
รูปธรรม นอกจากนี้ ควรน�าแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลที่ให้ความส�าคัญกับการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาใช้ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 และมาตรฐานสากลอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือลดความขัดแย้ง
ทางทะเลระหว่างประเทศ/พื้นที่โดยไม่จ�าเป็น
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การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปควบคู่กับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์บนเง่ือนไขที่สังคมเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศนั้น มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญ คือการด�าเนินนโยบายด้านการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ การพฒันาระบบข้อมลู การรายงานผลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก 
ของประเทศ ตลอดจนศกัยภาพในการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนทีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงการด�าเนนิงาน 
ของประเทศไทยทีผ่่านมา สามารถบรรลเุป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้แล้ว 
อย่างไรก็ดี  ความท้าทายในการที่จะรักษาสถานภาพการด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายให้คงไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  
โดยท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวของการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งจากภายใน 
และต่างประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึนนั้น จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการท�างานร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องระหว่างสาขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนมุ่งเน้น
การหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180301

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหลายฉบับ เช ่น แผนที่น�าทางการลด 
ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศปี 2564 - 2573 แผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ.2558 – 2593 
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศรายสาขา พ.ศ. 2564- 2573 (สาขาพลังงาน ขนส่ง กระบวนการ 
ทางอุตสาหกรรม และการจัดการของเสีย) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (สาขา 
การจัดการน�้า การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเท่ียว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาขาสาธารณสุข 
เป็นต้น รวมทั้ง ปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2563 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ ่งมั่นของประเทศไทยในการที่จะจัดการและรับมือกับปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งที่เป็นความมุ่งมั่นของสาขาการผลิตและท่ีเป็นกรอบการด�าเนินงานในระดับ
ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยังได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ท้าทายมากขึ้นในระยะ
ต่อไป โดยได้จัดส่ง NDC ต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะต่อไปด้วยแล้ว 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อ
เนื่อง โดยในปี 2561 ไทยสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง
ร ้ อ ย ล ะ  1 5 . 7 6  ( คิ ด เ ป ็ น ป ริ ม า ณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้คือ 57.84 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซึ่งจาก
ผลการด�าเนินงานดงักล่าว แสดงให้เหน็ว่า
ประเทศไทยสามารถบรรลคุ่าเป้าหมายของแผน
แม่บทย่อยในระยะแรก (ช่วงปี 2561 – 
2565) ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 12 ได้ภายในเวลาท่ีก�าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับการด�าเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2563 
ที่ระบุว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างร้อยละ 7 – 20  จากภาคพลังงานและขนส่ง ทั้งนี้ 
การด�าเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไปซ่ึงจะเร่ิมปี 2564 จะเป็นการด�าเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่
ประเทศก�าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) โดยมเีป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกร้อย
ละ 20 จากระดบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยที่ระดับของ NDC สามารถเพิ่มขึ้น
ได้ถึงร้อยละ 25 ขึ้นอยู ่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน  
และการเสริมสร้างศักยภาพท่ีเพิ่มข้ึนและเพียงพอของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ

ที่มา : องคก์ารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180301 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง  
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปควบคู่กับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์บนเงื่อนไขที่สังคมเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศนั้น มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ คือการด าเนินนโยบายด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูล การรายงานผลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ตลอดจนศักยภาพในการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการ
ด าเนินงานของประเทศไทยที่ผ่านมา สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ดี  ความท้าทายในการที่จะรักษาสถานภาพการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายให้คงไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงมีการขยายตัวของการลงทุนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทั้งจาก
ภายในและต่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้น จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสาขาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนมุ่งเน้นการหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง  
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ไทยสามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง
ร้อยละ 15.76 (คิดเป็นปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้คือ 57.84 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ซึ่งจาก
ผลการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยในระยะแรก (ช่วงปี 2561 – 2565) ที่ก าหนดไว้ที่ร้อย
ละ 12 ได้ภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ
ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) ที่จะสิ้นสุดลงในปี 2563 ที่ระบุว่าประเทศไทย
มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างร้อยละ 7 – 20  จากภาคพลังงานและขนส่ง ทั้งนี้ การด าเนินงานเพ่ือ
ลดก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไปซึ่งจะเริ่มปี 2564 จะเป็นการด าเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด 
(Nationally Determined Contribution: NDC) โดยมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 
จากระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยที่ระดับของ NDC สามารถเพ่ิมขึ้นได้ถึง

180301
เขียว 

 

62 เขียว 63 เขียว 
 

ที่มา: องค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�าหนด แต่การด�าเนินงานในระยะต่อไปภายใต้ NDC ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2564 
นั้น นับเป็นความท้าทายท่ีไทยจะต้องใช้ความพยายามในการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
อย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่มีก�าหนด ซึ่งการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
จะมีความเกี่ยวข้องกับสาขาการผลิตท่ีมีมิติหลากหลาย ทั้งที่เป็นสาขาหลักและสาขาที่ด�าเนินการโดยความสมัครใจ 
ท�าให้ประเด็นการบูรณาการการท�างานเพ่ือวางป้าหมายร่วมกันในระยะต่อไป จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและประยุกต์
ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตและการบริโภคกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เป็นหน่วย 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเครือข่าย 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศในทกุระดบัทั้งที่เป็นภาคีภาคประชาชนในพื้นที่ 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้มีองค์ความรู้เท่าทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสามารถรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การควบคุมดูแลการปล่อยมลพิษจากอตุสาหกรรมหรอืจากเขตอตุสาหกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตรให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ตลอดจนเร่งพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ หรือมาตรการทางภาษีคาร์บอนให้มีการน�าไปใช ้
อย่างแพร่หลาย เพื่อให้การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สามารถขยายผลได้อย่างกว้างขวาง ร่วมกบั
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือน
กระจกโดยภาคสมัครใจมากกว่าใช้กฎหมายบังคับ ซึ่งจะส่งผลให้การลดก๊าซเรือนกระจกสามารถสร้างมลูค่าและจงูใจ
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้วยความสมัครใจและจะเป็นเครือข่ายท่ีมีการบูรณาการ 
การด�าเนินงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการจูงใจ 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยภาคสมัครใจมากกว่าใช้กฎหมายบังคับ
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การพฒันาคณุภาพน�า้ภายใต้แนวทางทีส่อดรบักบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื มุ่งเน้นการจดัการและป้องกนัผลกระทบล่วงหน้า 
โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศเปราะบางและพ้ืนที่
เสี่ยง ซึ่งการดูแลรักษาคุณภาพทรัพยากรน�้า มีมิติของการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการหรือควบคุม 
แหล่งก�าเนดิมลพษิทางน�า้ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ การพัฒนาการบริหารจัดการคณุภาพน�้าทีเ่หมาะสม 
ด้วยการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และการสร้างสภาพแวดล้อม 
ท่ีเอื้อต่อการจัดการคุณภาพน�้าท่ีเหมาะสม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎหมาย 
กบัแหล่งก�าเนดิมลพิษ รวมท้ังเฝ้าระวงัและเตอืนภัยคณุภาพน�า้ โดยความท้าทายส�าคญัในการทีจ่ะบรรลุถงึเป้าหมาย 
ในการปรบัปรงุคุณภาพของแหล่งน�า้ในประเทศให้อยูใ่นเกณฑ์ทีเ่หมาะสมกบัประเภทการใช้ประโยชน์คอื การควบคมุ 
ก�ากับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื้นที่ ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนาระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียสามารถรองรับ 
กับการขยายตัวของพื้นท่ีได้ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง ต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น�้าถึง 
ความรับผิดชอบในการจัดการน�้าเสีย บนหลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย ซ่ึงจะช่วยให้การใช้น�้าของภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

คุณภาพของน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

คุณภาพของแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าทะเล และแหล่งน�้าใต้ดิน อยู ่ในเกณฑ์เหมาะสม 
กับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 ของพื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180401 
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิารณาข้อมลูคณุภาพของน�า้ในแหล่งน�า้ผวิดิน แหล่งน�า้ใต้ดิน และแหล่งน�า้ทะเล 
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลระบุคุณภาพน�้าตามพื้นที่ 
เป้าหมายดังที่ระบุไว้ในแผนย่อยของแผนแม่บท การประเมินสถานการณ์คุณภาพน�้า จึงเป็นการพิจารณาผลใน 
ภาพรวมทั้งประเทศตามข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยในปี 2562 คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินของไทยที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 82 และแหล่งน�้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
เพิ่มขึ้นถึงสองเท่าตัวจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัว 
ของจ�านวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการระบายน�้าเสียที่มีอยู่เดิมในภาพรวมของประเทศ
ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของพื้นที่/ชุมชนมีจ�านวนไม่เพียงพอ เมื่อต้องเผชิญ 
กับการลักลอบท้ิงขยะและของเสียจากภาคอุตสาหกรรม จึงท�าให้สถานการณ์คุณภาพน�้าในปี 2562 เสื่อมโทรมลง
กว่าปีทีผ่่านมา ส�าหรบัคุณภาพน�า้บาดาล พบว่ามคีณุภาพโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดีตามมาตรฐานน�า้บาดาลทีใ่ช้บรโิภคได้ 
มีเพียงบางพื้นท่ีเท ่าน้ันท่ีมีปริมาณธาตุเหล็กและแมงกานีสในปริมาณสูงกว ่ามาตรฐาน ซึ่งเป ็นผลจาก 
สภาพธรณีวิทยาอุทกธรณีวิทยา และสภาพแวดล้อม ขณะที่คุณภาพน�้าบาดาลในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย 
และบริเวณทะเลสาบสงขลามคีวามกร่อยเคม็เพ่ิมขึน้และบางจุดเปล่ียนจากน�า้จืดเป็นกร่อยเคม็ ร่วมกบัพบการปนเป้ือน 
ของสารพิษ โดยมีสาเหตุจากการใช้ปุ ๋ยเคมีและสารก�าจัดศัตรูพืชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและสารเคมีอันตราย 
จากอุตสาหกรรม นอกจากนี้ คุณภาพน�้าชายฝั่งทะเล ในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมากร้อยละ 95  
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 94 ในปี 2561 โดยคุณภาพน�้าชายฝั่งทะเลที่ปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยนั้น มีสาเหตุ
ส�าคญัเนือ่งมาจากการขยายตวัของปรมิาณนกัท่องเทีย่วและการด�าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเท่ียวทีเ่พิม่ขึน้ 
ท�าให้ระบบการระบายน�้าเสียท่ียังไม่เป็นไปตามมาตรฐานไม่สามารถรองรับเพื่อน�าเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดได้
ทั้งหมด ส่งผลให้มีน�้าเสียบางส่วนถูกลักลอบปล่อยลงสู่ทะเลโดยตรง

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล   
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180401 คุณภาพของน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าใต้ดิน และแหล่งน้้าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 คุณภาพของแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าทะเล และแหล่งน้้าใต้ดิน อยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพน ้าภายใต้แนวทางที่สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดการและป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้า โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบาง
และพื นที่เสี่ยง ซึ่งการดูแลรักษาคุณภาพทรัพยากรน ้า มีมิติของการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือ
ควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพน ้าที่
เหมาะสม ด้วยการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการจัดการคุณภาพน ้าที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ และการบังคับใช้
กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ รวมทั งเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน ้า โดยความท้าทายส้าคัญในการที่จะบรรลุ
ถึงเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน ้าในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
คือ การควบคุมก้ากับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาระบบรวบรวมและบ้าบัด
น ้าเสียสามารถรองรับกับการขยายตัวของพื นที่ได้ในทิศทางเดียวกัน รวมทั ง ต้องให้ความส้าคัญกับการสร้างความ
เข้าใจกับผู้ใช้น ้าถึงภาระความรับผิดชอบในการจัดการน ้าเสีย บนหลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การ
ใช้น ้าของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ น 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาข้อมูล
คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าใต้ดิน และ
แหล่งน ้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้
ประโยชน์ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลระบุ
คุณภาพน ้าตามพื นที่เป้าหมายดังที่ระบุไว้ในแผนย่อยของ
แผนแม่บท การประเมินสถานการณ์คุณภาพน ้า จึงเป็น
การพิจารณาผลในภาพรวมทั งประเทศตามข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยในปี 2562 คุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดินของไทยที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก มีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 82 และ
แหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพ่ิมขึ นถึงสองเท่าตัว
จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมี

180401
เหลือง 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

62 เหลอืง 63 เหลอืง 

คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่ง (ร้อยละ)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล   
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180401 คุณภาพของน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าใต้ดิน และแหล่งน้้าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์  
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 คุณภาพของแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าทะเล และแหล่งน้้าใต้ดิน อยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพน ้าภายใต้แนวทางที่สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการจัดการและป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้า โดยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบาง
และพื นที่เสี่ยง ซึ่งการดูแลรักษาคุณภาพทรัพยากรน ้า มีมิติของการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือ
ควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพน ้าที่
เหมาะสม ด้วยการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการจัดการคุณภาพน ้าที่เหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ และการบังคับใช้
กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ รวมทั งเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน ้า โดยความท้าทายส้าคัญในการที่จะบรรลุ
ถึงเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน ้าในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
คือ การควบคุมก้ากับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาระบบรวบรวมและบ้าบัด
น ้าเสียสามารถรองรับกับการขยายตัวของพื นที่ได้ในทิศทางเดียวกัน รวมทั ง ต้องให้ความส้าคัญกับการสร้างความ
เข้าใจกับผู้ใช้น ้าถึงภาระความรับผิดชอบในการจัดการน ้าเสีย บนหลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้การ
ใช้น ้าของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ น 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาข้อมูล
คุณภาพของน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน แหล่งน ้าใต้ดิน และ
แหล่งน ้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้
ประโยชน์ พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลระบุ
คุณภาพน ้าตามพื นที่เป้าหมายดังที่ระบุไว้ในแผนย่อยของ
แผนแม่บท การประเมินสถานการณ์คุณภาพน ้า จึงเป็น
การพิจารณาผลในภาพรวมทั งประเทศตามข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยในปี 2562 คุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดินของไทยที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก มีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 82 และ
แหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพ่ิมขึ นถึงสองเท่าตัว
จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งมี

180401
เหลือง 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

62 เหลอืง 63 เหลอืง 

เกณฑ์คุณภาพน�้า (ร้อยละ)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดเขตพ้ืนที่จัดการน�้าเสียเพิ่มเติมให้ครอบคุลม 
ทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อช่วยเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าเสียของประเทศให้ด�าเนินไป 
อย่างมีมาตรฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางน�้าได้อย่างทันสถานการณ์ 
อีกทั้ง ยังได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการท้ิงเทของเสียหรือวัสดุอื่น 
ลงทะเล พ.ศ. .... เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารลอนดอน ค.ศ.1996 ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไก 
ในการควบคุมการทิ้งเทลงทะเล โดยในระหว่างปี 2562-2563 ได้มีการด�าเนินการแก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐาน
ส�าหรับบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย  
เพ่ือก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง และพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
บาดาลแบบดิจิทัล (e-Form) เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน�้าบาดาล

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 
และบริการของประเทศ ความเป็นเมืองโตเดี่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมการผลิต 
และบริโภคที่ไม่ยั่งยืน ล้วนเป็นความย้อนแย้งเชิงนโยบายที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการหรือควบคุมมลพิษ 
จากแหล่งก�าเนิด ท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงต่อทรัพยากรน�้าของประเทศ 
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยมีคุณภาพน�้าท่ีดีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 
กับประเภทการใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาในมิติอื่น นั้น ต้องให้ความส�าคัญ 
กับการควบคุม และแหล่งก�าเนิดน�้าเสีย โดยเฉพาะน�้าเสียในพ้ืนท่ีวิกฤต พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเท่ียวส�าคัญ 
ร่วมกบัการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยีของพืน้ทีด่งักล่าว ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ 
กับผู ้ใช้น�้าในภาคครัวเรือนและภาคเศรษฐกิจถึงภาระความรับผิดชอบในการจัดการน�้าเสีย และด�าเนินงาน 
ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละพื้นที่ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้า
ทะเลให้เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ ด้วยการควบคุมและการจัดการแหล่งก�าเนิดมลพิษทางน�้า  
โดยเฉพาะน�้าเสียในพื้นท่ีวิกฤต จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ให้เกิดผลบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งการด�าเนินงานที่ส�าคัญได้แก่การวางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้าผิวดิน น�้าบาดาล 
และแหล่งน�้าทะเลเพื่อติดตามสถานการณ์น�า้ให้มีการประเมินการใช้น�า้ที่ไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมพื้นที่แหล่งน�้าส�าคัญท่ัวประเทศ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลย ี
ที่มีนัยยะต่อการด�าเนินงานด้านการส�ารวจ จัดการและแก้ไขปัญหาการปนเปื ้อนมลพิษในดินและน�้าใต้ดิน  
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน�้าใต้ดินของประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการท่ีเป็นสากล 
ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างการยอมรับต่อภาระความรับผิดชอบในการจัดการน�้าเสียของภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ  
โดยเฉพาะในส่วนของครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดผลเป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ/เมืองท่องเที่ยวส�าคัญ ที่ต้องคิดค�านวณค่าบริการในการบ�าบัดน�้าเสีย 
ตามปริมาณการใช้น�้า ซึ่งอัตราค่าบริการของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและศักยภาพของพ้ืนท่ี 
เป็นต้น
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การจดัการคณุภาพอากาศ เสยีง และความส่ันสะเทือนมแีนวทางครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและการควบคมุมลพษิ
จากแหล่งก�าเนดิทีมุ่ง่เน้นการบรหิารจดัการ/ส่งเสริมระบบคมนาคมและการขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพอากาศและเสยีง ซ่ึงมุง่เน้นการตดิตามตรวจสอบและรายงาน/แจ้งเตอืนสถานการณ์คณุภาพอากาศ  
และเสยีง การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทีเ่กดิจากมลพษิทางอากาศ โดยวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งเพือ่ 
เฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ร่วมกับการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงที่มี
ประสทิธภิาพ ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายและการด�าเนินมาตรการทางการเงนิ การคลงั ตลอดจน ด�าเนนิการศกึษาวจิยัและ
การพฒันานวตักรรม เพือ่พฒันาคณุภาพของอากาศและเสียง ด้วยการศกึษาขีดความสามารถของพ้ืนท่ีในการรองรบั
มลพิษ การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด�าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ยังต้องเผชิญกับ 
ความท้าท้ายส�าคญัท่ีท�าให้การบรรลถึุงเป้าหมายทีก่�าหนดยงัเป็นไปได้อย่างล่าช้า คอื การบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ควบคุม
ก�ากบัการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการดแูลรกัษาคณุภาพอากาศและเสยีงไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
อีกทั้งการด�าเนินงานของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
ยังขาดความเป็นเอกภาพ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ยานยนต์ไฟฟ้า ยงัเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่สามารถพัฒนาไปสู่การผลติเชงิพาณชิย์ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180402

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร

ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 
ร้อยละ 15 ของพื้นที่เป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยยงัไม่มกีารจดัท�ารายงานข้อมลูทีแ่สดงถงึการบรรลเุป้าหมาย 
ด้านการจดัการคณุภาพอากาศและเสียงในระดบัพืน้ทีต่ามทีก่�าหนดในแผนแม่บท การเทยีบเคยีงข้อมลูการรายงานผล 
การด�าเนนิงานท่ีสะท้อนสถานการณ์ด้านคณุภาพอากาศและเสยีงดงักล่าวได้ จงึประกอบด้วยข้อมลูปรมิาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) เฉล่ียรายปีและค่าเฉล่ียรายพ้ืนที่  
ซึง่ในปี 2562 พบว่า ฝุน่ละอองทัง้สองขนาดมค่ีาเฉลีย่เพิม่ขึน้เกอืบทกุพืน้ทีข่องประเทศ โดยฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ  
10 ไมครอน เพิม่ขึน้จาก 42 ไมโครกรมั/ลกูบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ในปี 2561 เป็น 45 มคก./ลบ.ม. ในปี 2562  
ขณะทีฝุ่น่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน มค่ีาเฉลีย่รายปีเพ่ิมขึน้จาก 24 มคก./ลบ.ม. เป็น 25.6 มคก./ลบ.ม. ในช่วงเวลา
เดยีวกนั ซึง่ปริมาณฝุน่ละอองท้ังสองขนาดยงัคงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน 
พบว่ามค่ีาเกนิมาตรฐานในพืน้ท่ีเมอืงใหญ่ท่ีมกีารจราจรหนาแน่น และเขตอตุสาหกรรมส�าหรบัสถานการณ์หมอกควนั 
และจุดความร้อนสะสม ในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่าในปี 2562 จ�านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  
10 ไมครอนเกนิค่ามาตรฐาน เท่ากบั 59 วนั เพิม่ข้ึนจาก 34 วนั ในปี 2561 ท�านองเดียวกนักับปรมิาณฝุน่ละอองขนาด 
ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ในพืน้ที ่9 จงัหวดัภาคเหนอื มจี�านวนวนัทีเ่กนิค่ามาตรฐานในปี 2562 อยู ่109 วนั เพิม่ขึน้จาก 83 วนั 
ในปี 2561 ส�าหรบัข้อมลูระดบัเสยีงบรเิวณพืน้ทีร่มิถนนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ในปี 2562 พบว่า ค่าเฉลีย่ของ
ระดบัเสยีงเฉลีย่ (Leq) 24 ชัว่โมง เท่ากบั 68.6 เดซเิบลเอ ลดลงเล็กน้อยจาก 69.2 เดซิเบลเอ ในปี 2561 ซ่ึงอยูใ่น 
เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอที่ก�าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการประเด็นปัญหา 
ด้านคุณภาพอากาศและเสยีงได้ตามมาตรฐานสากล

ที่มา: รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2562

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล   
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย 
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 

การจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนมีแนวทางครอบคลุมถึงการบริหารจัดการและการควบคุม
มลพิษจากแหล่งก าเนิดที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ/ส่งเสริมระบบคมนาคมและการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งมุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบและรายงาน/แจ้งเตือนสถานการณ์
คุณภาพอากาศ และเสียง การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ โดยวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ร่วมกับการบริหารจัดการมลพิษทาง
อากาศและเสียงที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินมาตรการทางการเงิน การคลัง 
ตลอดจน ด าเนินการศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของอากาศและเสียง ด้วยการศึกษา
ขีดความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับมลพิษ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินงาน
ตามแนวทางดังกล่าว ยังต้องเผชิญกับความท้าท้ายส าคัญที่ท าให้การบรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดยังเป็นไปได้อย่าง
ล่าช้า คือ การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมก ากับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาคุณภาพอากาศและ
เสียงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังขาดความเป็นเอกภาพ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยานยนต์ไฟฟ้า ยังเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่
สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  

180402
เหลือง 

62 เหลอืง 63 เหลอืง 

ที่มา : รายงานสถานการณแ์ละการจดัการปัญหามลพิษทางอากาศและเสยีงของประเทศไทย ปี 2562 

ปริมาณฝุ่นละอองPM2.5 เฉลี่ยรายปี2554-2562
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา รฐับาลได้มกีารตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที ่
เฝ้าระวัง เพื่อควบคุมให้มีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน  
ซึง่เป็นการด�าเนนิงานท่ีสอดรบักบัการประกาศให้การแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้
กรอบแนวคิดการจัดการเชิงรุก และได้มีการด�าเนินการ
ตามกรอบแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพอากาศ 
ของประเทศระยะ 20 ปี ทีมุ่่งเน้นการตดิตามตรวจสอบ
คณุภาพอากาศในพืน้ทีว่กิฤต ตลอดจนได้ด�าเนนิการจดัตัง้
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษอากาศเพื่อท�าหน้าที่ติดตาม  
ตรวจสอบ เฝ้าระวงั และรายงานสถานการณ์มลพษิอากาศ
อย่างเข้มข้น ขณะท่ีการด�าเนินงานด้านมลพิษทางเสียง  
ได้มีการผลักดันมาตรการจัดการปัญหามลพิษทางเสียง 
จากสนามบินสาธารณะ เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนา
สนามบนิในอนาคตซึง่เป็นการด�าเนนิงานเชงิรุกร่วมด้วย 
ทัง้นี ้หากพจิารณาการด�าเนนิงานในระดบัพืน้ที ่โดยเฉพาะ
ในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 9 จงัหวดั ทีป่ระสบกบัปัญหา
หมอกควันจากการเผาเศษซากวัสดุทางการเกษตร 
และไฟป่าตามฤดูกาล รวมถึงหมอกควันข้ามพรมแดน 
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ท�าให้สถานการณ์หมอกควัน 
ในพื้นที่ประสบกับวิกฤติคุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกปี 
และรฐับาลได้ด�าเนนิการป้องกนั แก้ไขและบรรเทาปัญหา 
ทีเ่กิดขึน้ด้วยการด�าเนินโครงการในระดบัพืน้ทีห่ลายด้าน 
เช ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
ภาคประชาชน (ทสม.) โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่วิกฤต โครงการติดตาม 
ตรวจสอบและบังคับการกับแหล ่งก�า เนิดมลพิษ  
และการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ โครงการ 
ตรวจสอบมลพษิทางอากาศและเสยีงรถ เป็นต้น
 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา
มลพษิทางอากาศยงัคงเป็นปัญหาในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะ
เมืองใหญ่ เนื่องจากจ�านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน ท�าให ้
เกดิปัญหาความหนาแน่นเชงิพืน้ทีแ่ละการด�าเนนิกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิทีม่กีารใช้ทรพัยากรและพลงังานอย่างเข้มข้น 
จนก่อเกิดปัญหามลพิษสะสมในระดับท่ีเกินมาตรฐาน 
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเป็นข้อจ�ากัดในการเจริญ
เติบโตของพืน้ที/่ประเทศ การด�าเนนิงานเพือ่แก้ไขบรรเทา
ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียงในระยะต่อไป 
นอกจากจะต้องต่อยอดการด�าเนนิงานในระยะทีผ่่านมาให้
เกดิความต่อเนือ่งแล้ว ยงัมปีระเด็นท้าทายส�าคญั ทีต้่อง 
มุง่เน้นด�าเนนิการให้สมัฤทธิผ์ลยิง่ขึน้ ได้แก่ การบงัคบัใช้
และพฒันากฎหมายสิง่แวดล้อมให้มคีวามชดัเจนและน�าไป
สู่การปฏิบิติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บนหลักการ 
ของความเท่าเทียมและเป็นธรรม การถ่ายโอนภารกิจ 
ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้กับ 
หน่วยงานระดับพ้ืนท่ี เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เกดิผลในทางปฏบิตั ิ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจพิจารณาด�าเนินการในพื้นที ่
ท่ีมีศักยภาพและมีความพร ้อมในมิ ติ ท่ี เ ก่ียวข ้อง  
และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีใกล้เคียง/พ้ืนท่ีอื่น ๆ ต่อไป  
เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพอากาศและเสียงของประเทศเป็นไป 
ในทิศทางทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยทัว่ไปอย่างยัง่ยนืมากขึน้ การด�าเนนิงานทีส่�าคญัในระยะต่อ
ไปจึงต้องมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กร หน่วยงานและ 
ภาคประชาชนในพื้นที่ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของพื้นที่ให้เป็นไปเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง เช่น การส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นท่ีออกแบบ/ก�าหนดวิธีการบริหารจัดการใน
การพิทักษ์ รักษา ฟื้นฟู ตลอดจน ลาดตระเวน ตรวจสอบพื้นท่ีป่าชุมชนและป่าใกล้เคียงด้วยกลไกของชุมชนเอง  
โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วน ร่วมกับการขยายผลการด�าเนินงานด้านการจัดท่ีดินท�ากิน 
ให้ชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศให้บรรลุผลโดยเร็ว และจูงใจให้เกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดิน
ท�ากนิฯ ปรบัตัวและเปลีย่นวถิกีารท�าการเกษตรไปสูเ่กษตรอนิทรย์ีและเกษตรทฤษฎใีหม่มากขึน้ โดยรฐัให้ความช่วย
เหลือในด้านรายได้ของเกษตรกรในช่วงปรับตัว เป็นต้น ในขณะเดียวกันต้องด�าเนินงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้มีความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทลงโทษตั้งแต ่
โทษเบาจนถึงโทษหนัก รวมท้ังให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส ส�าหรับการด�าเนินงานเพื่อบรรเทา/ลดปัญหามลพิษ 
ทางอากาศและเสียงในเขตเมืองหลักน้ัน ควรแก้ไขปัญหาที่แหล่งก�าเนิดให้เข้มงวดมากขึ้น อาทิ การใช้มาตรการ 
ทางภาษีในการควบคมุดแูลสภาพเครือ่งยนต์ของพาหนะ โดยการเกบ็ภาษสี�าหรบัรถยนต์เก่าทีม่กีารเผาไหม้เชือ้เพลงิ 
ไม่สมบูรณ์ ผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของเมือง เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ผลักดัน 
การพัฒนาการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวางแผนการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยริเริ่ม
จากภาคส่วนของรัฐเพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลต่อไป เป็นต้น
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การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 
ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม บนฐานของความรับผิดชอบร่วมกันตามบทบาทหน้าท่ีของทุกภาคส่วน มีการด�าเนินงาน 
ท่ีส�าคัญเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายท่ีก�าหนด ประกอบด้วยการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับประเภทและชนิดขยะ การพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการขยะ ซ่ึงการด�าเนินงานตามแนวทาง 
ดังกล่าวมีความท้าทายส�าคัญ ท่ีต้องได้รับการแก้ไข ได้แก่ รูปแบบและวิธีการในการจัดการขยะของประเทศ 
ท่ียังไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ท�าให้ปริมาณขยะจากแหล่งก�าเนิดไม่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกวิธีท้ังหมด  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะทั้งระบบให้สูงข้ึน จึงจะเป็นประเด็นที่ต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้ 
บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180403

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร

ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร
และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ ถึง 0.74 ในปี 2565
(ค�านวณจากปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล)

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ปริมาณขยะ
มูลฝอยของประเทศจากรายงานของกรมควบคุม
มลพิษ ในปี 2562 พบว่า ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 28.7 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากป ี
2561 ท่ีมีปริมาณขยะจ�านวน 27.93 ล้านตัน ซึ่ง
เป็นผลเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
ปริมาณนักท่องเที่ยว แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะ
เพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะในปี 2562 ของไทยมี
แนวโน้มดีข้ึน ท�าให้มีขยะมูลฝอยที่ถูกคัดแยก ณ 
ต้นทาง และถูกน�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่มีเป็น
จ�านวนถึง 12.52 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 44 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยขยะส่วนที่เหลือได้ถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธีเป็นจ�านวน 9.81 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 34 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด อย่างไรก็ตาม พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการก�าจัดอย่าง
ถูกต้องมีแนวโน้มลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยที่ด�าเนินการแบบรวมศูนย์ (Cluster) 
หลายแห่งมีการใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขณะท่ีบางแห่งขาดการดูแล รักษาและบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก�าจัดขยะมูลฝอยส่งผลให้ระบบก�าจัดขยะไม่ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท�าให้มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยในระบบไม่ได้รับการก�าจัดอย่างถูกต้องเป็นจ�านวนถึง 6.38 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนทั้งหมด ส�าหรับของเสียอันตรายเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ในปี 2562 มีจ�านวน 17.50 ล้านตัน 
ลดลง 5.21 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการออกมาตรการแก้ไขปัญหาปัญหาลักลอบน�าเข้า 
ขยะพลาสติกและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ รวมทั้งการมีระบบ
ติดตามการขนส ่งและการบังคับใช ้กฎหมายก�ากับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยั งไม ่ เข ้าระบบการจัดการ 
กากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  1 

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป2 
ตามมาตรฐานสากล   3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180403 การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีใน4 
ภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5 

ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ ถึง 0.74 ในปี 2565 (ค านวณจาก6 
ปริมาณขยะท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล) 7 

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ8 

ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม บนฐานของความรับผิดชอบร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วน มีกา ร9 

ด าเนินงานที่ส าคัญเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วยการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเภทและชนิด10 

ขยะ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เก่ียวข้อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใน11 

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการขยะ ซึ่งการ12 

ด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวมีความท้าทายส าคัญ ที่ต้องได้รับการแก้ไขได้แก่ รูปแบบและวิธีการในการจัดการ13 

ขยะของประเทศท่ียังไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ท าให้ปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดไม่ได้รับการก าจัดอย่าง14 

180403
เหลือง 

62 สเีหลอืง 63 สเีหลอืง 
 

ที่มา : รายงานสถานการณแ์ละการจดัการปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสยีงของประเทศไทย ปี 2562 

ที่มา: รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษ
ทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2562

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
การน�ากลับไปใช้ประโยชน์การก�าจัดถูกต้อง

 และไม่ถูกต้องปี 2553-2563
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การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะมาอย่างต่อเนื่อง และก�าหนดให้การจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะการจัดการขยะพลาสติกและปัญหาขยะทะเล ได้มีการจัดท�า Road-
map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 และขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ผ่านแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี 2562 
ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ 
ยังได้ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและของเสียอันตรายระยะ 20 ปี 
(2561 - 2580) เพื่อเป็นกรอบแนวทางส�าหรับจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งยังได ้ด�าเนินโครงการท�าความดีด ้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล ้อม  
โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุตามเป้าหมายการจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลในระยะต่อ
ไป ต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการปริมาณขยะที่มีจ�านวนมากเกินความสามารถในการจัดการของ
ระบบที่มีขีดความสามารถที่จ�ากัด ร ่วมกับมุ ่งเน ้นการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและกลไกเครื่องมือ 
ด้านการจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้รับการจัดการและก�าจัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายใน
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศได ้อย ่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล ต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการลด 
การเ กิดขยะมูลฝอยจากแหล ่งก� า เนิด โดยการรณรงค ์และ 
สร้างความตระหนักรู ้ให้ประชาชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้องใน 
การร ่วมกันแก ้ ไขป ัญหา ทั้ งที่ เป ็นบ ้านเ รือน สถานศึกษา  
สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณ 
การเกิดขยะมูลฝอย ร่วมกับการสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการ
และส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิดและสร ้างความตระหนักถึงความส�าคัญในการคัดแยกและ 
น�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีอายุการใช้งานนานและสามารถน�ากลับมา
ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ ห ม ่ ไ ด ้ ห ล า ย ค รั้ ง  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ร ว ม ก ลุ ่ ม พื้ น ท่ี 
เพื่อจัดการขยะมูลฝอยของพื้นท่ีท่ีมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหา 
ขยะในพ้ืนท่ีจ�ากัด
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การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมภายใต้บรบิทของพืน้ทีแ่ละกระบวนทศัน์การพฒันาในระดบัประเทศ
ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยทั้งภายนอกและภายในท่ีส่งผลให้เกิดประเด็นการพัฒนาเพ่ือการดูแลรักษา 
และใช้ประโยชน์ทรพัยากรของพืน้ท่ี/ประเทศใหม่ ๆ ได้ส่งผลกดดันให้พืน้ทีซ่ึ่งเป็นเจ้าของ/เป็นจดุก�าเนดิของทรพัยากร 
ต้องพัฒนาขดีความสามรถของปัจจยัภายใน โดยเฉพาะปัจจยัด้านคนให้มขีดีความสามารถในการปรบัเปลีย่นแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามาถรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลงได้อย่างรอบด้าน  
โดยการด�าเนินเพื่อปรับกระบวนทัศน์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนที่และประเทศ  
นัน้ ต้องมุ่งเน้นด�าเนนิการด้านการเสรมิสร้างความตระหนกัรูแ้ละเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้านสิง่แวดล้อมของคนไทย  
การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและการประสานการด�าเนนิงานร่วมกนัของหน่วยงาน สถาบนัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานด้าน
สิ่งแวดล้อม การสร้างมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ 
ต่อการท�าให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ซ่ึงความท้าทาย 
ท่ีส�าคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การจูงใจประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้ยอมรบัและปฏบิตัติามมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อมให้เป็นพฤตกิรรมขัน้พืน้ฐานของสงัคมและประเทศ

การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ 

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีการตระรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อยละ 20 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 180501
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจบัุน ยงัไม่มข้ีอมลูตวัชีว้ดัดชันกีารตระหนกัรูด้้านสิง่แวดล้อมทีแ่สดงถงึการบรรล ุ
เป้าหมายตามท่ีก�าหนด อย่างไรก็ดี การประเมินผลความก้าวหน้าสามารถเทียบเคียงข้อมูลความตระหนักรู ้
ของภาคประชาชนได้จากการให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประชาชน จากข้อมลู (1) จ�านวนอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจากทกุเครือข่ายของหน่วยงาน
สงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รวบรวมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม) ซ่ึงมจี�านวนเพิม่ขึน้ 
จาก 232,904 คน (16 กมุภาพนัธ์ 2563) เป็น 243,152 คน (11 พฤศจกิายน 2563) (2) จ�านวนองค์การเอกชน 
ด้านสิง่แวดล้อม ทีม่จี�านวนถงึ 281 องค์กร (11 พฤศจิกายน 2563) และ (3) การให้ความร่วมมอืของภาคประชาชน 
และภาคเอกชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาทิ  
การขบัเคลือ่นการงดให้ถงุพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว (Single Use Plastic) “Everyday Say No to Plastic Bags”  
ของศูนย์การค้า ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์มาร์เกต และร้านสะดวกซ้ือ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กิจกรรม 
ปลกูป่า กจิกรรมท�าความสะอาดพืน้ทีแ่ละชายหาดสาธารณะ กจิกรรมการเกบ็ขยะต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นสมาชกิ
โครงการจติอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นต้น ซ่ึงข้อมลูดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่าประชาชน ชมุชนรวมถงึองค์กรต่าง ๆ 
ล้วนให้ความส�าคญัและต้องการเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการด้านการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ  
ทัง้ในมติขิองการเป็นผูร้เิริม่ด�าเนนิการและในมิตขิองการเป็นฟันเฟืองผูข้บัเคลือ่นการด�าเนนิงาน

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างย่ังยืน  
แผนแม่บทย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 ดัชนีการตระรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อยละ 20  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทของพ้ืนที่และกระบวนทั ศน์การพัฒนาใน
ระดับประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลให้เกิดประเด็นการพัฒนาเพ่ือการ
ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรของพ้ืนที่/ประเทศใหม่ ๆ ได้ส่งผลกดดันให้พ้ืนที่ซึ่งเป็นเจ้าของ/เป็นจุดก าเนิด
ของทรัพยากรต้องพัฒนาขีดความสามรถของปัจจัยภายใน โดยเฉพาะปัจจัยด้านคนให้มีขีดความสามารถในการ
ปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามาถรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้าน โดยการด าเนินเพ่ือปรับกระบวนทัศน์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่และประเทศ นั้น ต้องมุ่งเน้นด าเนินการด้านการเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย การก าหนดบทบาทหน้าที่และการประสานการด าเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงาน สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท าให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งความท้าทายที่ส าคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายการตระหนักรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม คือ การจูงใจประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นพฤติกรรมข้ันพื้นฐานของสังคมและประเทศ  

180501
เหลือง 

62 เหลอืง 63 เหลอืง 

ที่มา : กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

ข้อมูลสรุปจ�านวนสมาชิก ทสม. ทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาค

ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครฐัไดด้�าเนนิโครงการเกี่ยวกบัการสร้างจติส�านกึและความรู้ในการผลิตและการบรโิภค 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติราชการส�านักงาน 
ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม อาท ิโครงการ ทสจ. เคล่ือนที ่ (Mobile service) โครงการยกระดบั
ศกัยภาพชมุชนสูส่งัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การขบัเคลือ่นการงดให้ถุงพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว (Single Use Plastic) 
ต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 รวมถึงการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ภาคเหนือภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ)  
และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมด้วยการสร้างเครอืข่ายราษฎรพทิกัษ์ป่า เป็นต้น

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กระแสการเปลีย่นแปลงในบรบิทของโลกและสถานการณ์การเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศในระยะทีผ่่านมา ทัง้ทีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อเนือ่งยาวนานและทีส่่งผลรวดเรว็รนุแรงในระยะสัน้ 
เช่น การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สงัคมสงูวยั Technology Disruptions การเปล่ียนแปลงของข้ัวอ�านาจทางการเมอืง 
และเศรษฐกจิโลก และการแพร่ระบาดของโควดิ-19 (COVID-19) ล้วนเป็นกระแสการเปลีย่นแปลงหลกัทีส่่งผลกระทบ 
ต่อทศิทางและกระบวนทัศน์ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
การเตรียมพร้อมให้คนไทยในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลและที่เป็นกลุ่มคนในสังคม/ชุมชน มีความเข้าใจถึงกระแส 
การเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านที่จะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรในประเทศ  
และสงัเคราะห์มาเป็นชดุองค์ความรูแ้ละความเข้าใจให้แก่ตวัเองในระดบัทีจ่ะส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
ให้เป็นไปในทศิทางท่ีพงึประสงค์ด้านสิง่แวดล้อมทีด่ไีด้น้ัน นับเป็นความท้าทายท่ีต้องการความร่วมมือจากทุกองคาพยพ 
ในประเทศ
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ข้อเสนอแนะในการบรรลเุป้าหมาย การเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเีครอืข่ายทีเ่ข้าใจบรบิทการพฒันา
ทัง้ภายนอกและภายในประเทศ ซึง่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและชมุชนทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารจดัการทรพัยากร
และสิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ที ่จะเป็นแนวทางส�าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชน คนไทยในระดับปัจเจกและชุมชน 
ยนิดทีีจ่ะรบัฟังและให้ความร่วมมอืในการทีจ่ะเรียนรู้เพ่ือคดิค้นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อม  
ซึ่งกระบวนการในลักษณะดังกล่าวจะต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอเพ่ือให้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ 
กระบวนการชวนคิดเกิดขึ้นเป็นปกติในพื้นท่ี และท้ายท่ีสุดจะส่งผลให้คนในชุมชน/พ้ืนท่ี/สังคมของไทยมีพฤติกรรม 
ในการแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมไปกับการค�านึงถึงสมดุล 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้อย่างเป็นรปูธรรม 
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“การพัฒนาการจัดการเชิงลุ่มน�้าเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน�้า
เพ่ือปรับสมดุลด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19

การบรหิารจดัการ
น�า้ทัง้ระบบ

19



 

 

  แผนแม่บทฯ ประเดน็ (19) การบรหิารจดัการน�า้ทัง้ระบบ การบรหิารจัดการน�า้ทัง้ระบบมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ปรับสมดลุการบรหิารจดัการน�า้ ในการอปุโภคบรโิภค เกษตรกรรม อตุสาหกรรม และพฒันาระบบบรหิารจดัการ
น�า้ทัง้ระบบ รวมทัง้การพฒันาการจดัการลุม่น�า้ท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงด้านน�า้ของประเทศโดยม ี 3 เป้าหมาย 
ระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น  
ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า และ (3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

190001

190002

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2563

(1) ความม่ันคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น พิจารณาจากการจัดอันดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้าของประเทศโดย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ข้อมูลฉลับล่าสุดในปี 2559 ซ่ึงผลจากการวัดระดับความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ  
มีเกณฑ์การวัดระดับจาก 1 ถึง 5 โดยประเทศไทยอยู่ในระดับที่ 2 เป็นระดับที่มีการด�าเนินการด้านความมั่นคง 
บางส่วน จากข้อมูลพบว่าคงท่ีจากรอบส�ารวจก่อนหน้าในปี 2556 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจาก
คะแนน พบว่าคะแนนเพิ่มข้ึนจาก 47.9 คะแนน เป็น 54.4 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีความมั่นคง 
ด้านน�้าเพิ่มขึ้น และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ 60 คะแนน ในปี 2565 

(2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า  พิจารณา
จากผลิตภาพจากการใช้น�้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าข้อมูล สามารถเทียบเคียงข้อมูลได้จาก
รายงานผลิตภาพน�้าภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 2562 ข้อมูลล่าสุดที่จัดท�าโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าผลิตภาพจากการใช้น�้าของประเทศไทยต่อน�้า 1 ลบ.ม ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เท่ากบั 3.59 ดอลล่าร์สหรฐั เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยูใ่นอันดับท่ี 6 เป็นรองเพียง 5 ประเทศ  
(1) สิงคโปร์ (2) บรูไน (3) มาเลเซีย  (4) อินโดนีเซีย (5) ฟิลิปปินส์ และจัดอยู่ในล�าลับที่ 132 ในระดับโลก 
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 190003 ปี 2562
ปี 2563

(3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี พิจารณาจาก
ดัชนีสัดส่วนของแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล�้าผิดกฎหมาย โดยสามารถเทียบเคียงสถานการณ์
จากข้อมูล จ�านวนพื้นท่ีชุ่มน�้าท่ีมีความส�าคัญระดับระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) จัดท�าโดยส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับ
ระหว่างประเทศ มีจ�านวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ในปี 2563 ได้มีการขึ้นทะเบียนแม่น�้าสงครามตอนล่างเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มี
ความส�าคญัระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) อย่างเป็นทางการท�าให้พืน้ทีชุ่ม่น�า้แม่น�า้สงครามตอนล่าง เป็นแรมซาร์ไซต์ 
ล�าดับที่ 2,420 ของโลก และเป็นล�าดับท่ี 15 ของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่ามีแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของเป้าหมายระดับประเด็น ทั้ง 3 เป้าหมายแล้วแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 
ยังคงมีความท้าทายอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นตามที่ก�าหนดไว้ ความท้าทายที่ส�าคัญใน 
การขับเคลื่อนการบริการจัดการน�้าทั้งระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) การรับมือ 
ต่อความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อันเนื่องมาจากการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของพื้นที่เมืองเพิ่มมากข้ึน (2) การฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน�้าท่ีถูกท�าลายจากพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและบริการ และ (3) การรวบรวมและจัดการข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการน�้าท้ังระบบ อาทิ ปริมาณความต้องการการใช้น�้าในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า แหล่งน�้าที่ได้รับการฟื้นฟู รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ 

รหัส เป้าหมายแผนย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

190101

190103

190102

ระดับความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน 

ปี พ.ศ. 2565 ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 80 คะแนน

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพ่ิมข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี  

พ.ศ. 2565 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3

2562

2562

2562

2563

2563

2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล  Sustainable Development Report 2020 ในปี 2563 

ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการน�้าดื่มรูปแบบต่าง ๆ เพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ 98.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 99.9 ในปี 2563 ซึ่งมีค่าสถานการณ์

บรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Effectiveness 

Index) วัดจากคุณภาพในการบริหารของภาครัฐในจากหลากหลายมิติ และมีการ

ก�าหนดค่าคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง -2.5 ถึง 2.5 โดยในปี 2562 ประเทศไทยมี

คะแนนอยู่ที่ 0.36 เป็นอันดับที่ 62 จาก 193 ประเทศ โดยอันดับของประเทศไทย 

แย่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 และ 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 60 ส่วนคะแนน  

ซึง่มีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มกีารเปลีย่นแปลง อยูท่ี่ระดับต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูลจากผลการประเมินในรายงาน Asian Water Development 

Outlook ฉบับล่าสุด (ปี 2016) ประเทศไทยมีดัชนีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่

ระดับ 2 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายง  อยู่ที่ระดับต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

190201

190202

190203

ระดับความม่ันคงด้านน�้าในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 

พ.ศ. 2565 ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองอยู่ในระดับ 1.5

ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565 ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 4.2

ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565

ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในปี 2559 

2562

2562

2562

2563

2563

2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล Sustainable Development Report แสดงให้เห็นว่า

สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยที่เข้าถึงบริการน�้าประปาเพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 83.9 ในปี 2019 เป็นร้อยละ 86.8 ในปี 2020 โดยยังคงเป็นรองอีก  

3 ประเทศในอาเซียน ซึ่งมีค ่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูล Asian Water Development Outlook ประเทศไทย 

มีดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2559 อยู ่ในระดับ 4 จาก 

5 หรือ 15.7 จาก 20 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีอยู ่ในระดับท่ีดีมาก โดยอยู ่ในอันดับท่ี 3 

จาก 48 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายไม่มี 

การเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ที่ระบุว่าผลิตภาพด้านน�้าของประเทศไทยอยู่ที่ระดับ 5.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 4.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ซึ่งมีค่าสถานะการบรรล ุ

เป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

190301
แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพท่ีดี ท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วน

ล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื ้นฟู ร ้อยละ 50 ของพื้นท่ี 

เป้าหมาย และสัดส่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ่มน�้าได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 20

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูล (1) จากการแจ้งขอข้ึนทะเบียนสิ่งปลูกสร้างล่วงล�้าล�าน�้า  

ตามค� าสั่ งของหั วหน ้ าคณะรักษาความสงบแห ่ งชาติ  ท่ี  32/2560 เ ร่ือง  

การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วง

ล�้าล�าแม่น�้า จ�านวนทั้งสิ้น 86,906 หลัง กรมเจ้าท่าพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการขึ้น

ทะเบียนจ�านวนทั้งสิ้น 7,892 หลัง (2) การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล�้าล�าคลอง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 9 คลอง ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่ม ี

การเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง
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การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190101

ความพอเพียงและคุณภาพของน�้าอุปโภคบริโภคมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต ่าง ๆ เป ็นส ่วนสนับสนุนความมั่นคงด ้านน�้าของประเทศ ปัจจัยหลักท่ีต ้องด�าเนินการ
เพื่ อ ให ้บรรลุ เป ้ าหมายดั งกล ่ าว  ประกอบด ้ วย  (1 )  การขยายพื้ นที่ ให ้บริ การและประสิทธิภาพ 
ของบริการน�้าอุปโภคบริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงการพัฒนาและควบคุมคุณภาพน�้า
อุป โภคบริ โภคให ้ ได ้ มาตรฐาน (2 )  การจัดท� าระบบบ� าบัดน�้ า เสี ยชุมชน เพื่ อป ้ องกันผลกระทบ 
ต่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศในแหล่งน�้า และ (3) การปรับปรุง
ป ัจจัยแวดล ้อมที่ เกี่ ยวข ้อง อาทิ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ าอุปโภคบริ โภค และการพัฒนา
นวัตกรรมประหยัดน�้ า  การด�า เนินงานที่ผ ่ านมาประเทศไทยประสบความส�าเ ร็จในการขยายความ
ครอบคลุมของการให ้บริการน�้าอุปโภคบริโภค โดยสัดส ่วนของประชาชนที่สามารถเข ้าถึงบริการน�้า
อุปโภคบริ โภคมีสัดส ่วนเพิ่มขึ้นอย ่างมาก โดยมีความท ้าทายส�าคัญ ได ้แก ่  คุณภาพของน�้ าอุปโภค
บริ โภคที่ ยั ง ไม ่ ได ้มาตรฐาน และชุมชนส ่วนใหญ ่ยั งขาดระบบบ� าบัดน�้ า เสียรวม ในขณะเดียวกัน 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียบางแห่งที่ก ่อสร ้างแล้วเสร็จ ยังประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการ ท�าให้ขาด
การบ�ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ เต็มประสิทธิภาพ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
การเพิ่มสัดส่วนของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงบริการ
น�้าอุปโภคบริโภคมีความก้าวหน้าท่ีดีข้ึน แต่การพัฒนา
และควบคุมคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค และการจัดท�า
ระบบบ�าบัดน�้าเสียยังคงเป็นช่องว่างการด�าเนินงานที่
ส�าคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค 
โดยข้อมูลจาก Sustainable Development Report 
2020 ที่จัดท�าโดย Sustainable Development  
Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann 
Stiftung แสดงให้เห็นว่าในปี 2563 ประเทศไทยมี
สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงบริการน�้าดื่ม 
รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98.2 ในปี 2562 
เป็นร้อยละ 99.9 ในปี 2563 เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ 
ในอาเซียน ประเทศไทยมีอันดับท่ีดีข้ึน จากเดิมอันดับ 
3 เป็นอันดับ 2 เทียบเท่าประเทศบรูไน และเป็นรอง
เพียงประเทศสิงคโปร์ (ร ้อยละ 100) แต่ในขณะ
เดียวกันข ้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน�้ าอุปโภค
บริโภคจัดท�าโดยกรมอนามัยในปี 2562 แสดงให้เห็น
ว่ามีแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
น�้าประปาดื่มได้ถึงร้อยละ 59 โดยน�้าอุปโภคบริโภค
ที่มาจากประปาภูเขาและประปาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนของแหล่งน�้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
สงูทีส่ดุถงึร้อยละ 96.4 และ 74.3 ตามล�าดบั  นอกจากนี้ 
จากข ้อมูลขององค ์การจัดการน�้าเสีย พบว ่ายังมี
ปริมาณน�้าเสียชุมชนที่ไม่ผ่านการบ�าบัดราว 1.7 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18  
ของปริมาณน�้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยน�้าเสีย
ชุมชนที่ ไม ่ ได ้ รับการบ� า บัดจะเพิ่ มความ รุนแรง 
ของปัญหามลพิษทางน�้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่มา: การตรวจสอบคุณภาพน�้าในครัวเรือนเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน�้า

ประปาดื่มได้ ของกรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

ที่มา: Sustainable Development Report 2020
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา
การด�าเนินงานที่ส�าคัญของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปีงบประมาณ 2462-2563 ได้แก่ 
การเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป ็นแหล่งน�้าส�ารองส�าหรับระบบประปาหมู ่บ ้าน ประปาเทศบาล และประปา 
ส่วนภูมิภาค ที่มีปริมาณน�้าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตในช่วงฤดูแล้ง จ�านวน 548 แห่ง ซ่ึงด�าเนินการโดย 
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล และกรมฯ มีแผนจะด�าเนินงานอีกจ�านวน 4,194 แห่ง ในช่วงปีงบประมาณ  
2563-2566 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน�้าได้ด�าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้าน ก่อนส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และชุมพร

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้
บริการน�้าอุปโภคบริโภคและการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนา 
ความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค โดยปัญหาด้านประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหลายประการ อาทิ (1) การขาดแคลนน�้าดิบส�าหรับผลิตน�้าประปาในฤดูแล้ง ท�าให้ไม่สามารถให้บริการได ้
ในช่วงฤดูแล้งหรือมีน�้าไหลอ่อนในบางเวลา (2) การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านประสบสภาวะขาดทุนส่งผลต่อ
ความยั่งยืนในการด�าเนินงาน รวมทั้ง(3) หน่วยงานไม่ส่งผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปาหมู่บ้านที่อยู ่ใน
ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนทุกแห่ง ซึ่งท�าให้ประชาชนผู ้รับบริการมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารปนเปื ้อนหรือ 
เชื้อโรคที่อยู่ในน�้า ส�าหรับปัญหาด้านการด�าเนินงานเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าเสียมักมีสาเหตุเนื่องมาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับปรุงการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้ (1) กรมทรัพยากรน�้า และกรมอนามัย ควรให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในบ�ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและการปรับปรุงคุณภาพน�้าประปาให้ได้มาตรฐาน (2) เพื่อลด 
ข้อจ�ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงาน
ก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์การจัดการน�้าเสีย (อจน.) ควรมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อจน. และบริษัทเอกชน ในการลงทุนและบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ร่วมกัน ทั้งนี้ อาจสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันพัฒนาระบบบ�าบัด
น�้าเสียส�าหรับใช้งานร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดเก็บค่าบริการจัดการน�้าเสียที่สอดคล้องกับต้นทุน 
การบริหารจัดการเพ่ือให้การด�าเนินงานมีความยั่งยืน และ (3) ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นประจ�าและ 
ทั่วถึงทุกพื้นที่
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การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้นเพิ่มข้ึนเป็นระดับ 3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190102

การเพิ่มความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติมี
ป ัจจัยสู ่ความส�าเร็จที่แบ่งตามขั้นตอนของแนวคิด
ในการจัดการภัยพิบัติ 3 ระยะ ดังนี้ (1) การเตรียม
ความพร้อมก่อนเกิดพิบัติภัย ได ้แก่ การประเมิน
ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ การระบุกลุ ่มประชาชน
ที่มีความเสี่ยง และการจัดท�าแผนการปรับตัวและ
ก า ร บ ร ร เ ท า ภั ย พิ บั ติ ด ้ า น น�้ า ใ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง  
(2) การเผชิญสถานการณ์ภัย ได ้แก ่  การจัดท�า
ระบบการเตือนภัย ท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดท� า
แผนเผชิญเหตุ และการช ่วยเหลือบรรเทาทุกข ์ 
(3) การบรรเทาและฟื ้นฟูสภาพแวดล ้อม ได ้แก ่ 
การประเมินความเสียหาย และการจัดท� าแผน
และมาตรการในการเยียวยาฟื ้นฟูผู ้ประสบภัยที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยั งมีป ัจจัยแวดล ้อมที่

เอื้อต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้า ได้แก่ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการภัยและการปรับตัว 
การป ้ อ ง กันการชะล ้ า งพั งทลายของ ดิน  และ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับกับ
การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน�้า ท้ังน้ี ความท้าทาย
ในการด� า เนินงานเพื่ อบรรลุ เป ้ าหมายการ เพิ่ ม
ความสามารถในการรับมื อกับพิบั ติภั ยด ้ านน�้ า 
ได ้แก ่  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีท�าให ้
ป ริ ม า ณ แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง ฝ น มี 
ความแปรปรวนและคาดการณ์ได้ยาก รวมทั้งการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่ งมีแนวโน ้ม
จะท�าให ้มูลค ่าความเสียหายจากภัยพิบั ติด ้านน�้า
เพิ่มสูงขึ้น
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ที่มา:World Risk Report 2018-2020

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจากส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้า  
ดังน้ัน จึงยังไม่สามารถแสดงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี จากผลการประเมิน 
ในรายงาน Asian Water Development Outlook ฉบับล่าสุด (ปี 2016) ของธนาคารพัฒนาเอเชีย  
(Asian Development Bank) ประเทศไทยมีดัชนีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่ระดับ 2 จากคะแนนเต็ม 5 
ซึ่งการประเมินตัวชี้วัดพิจารณาจากความสามารถในการรับมือภัยพิบัติด้านน�้า 3 ประเภท โดยประเทศไทยได้รับ
คะแนนในแต่ละประเภท ดังนี้  (1) ด้านน�า้ท่วมและวาตภยั (Flood and Windstorms) มีระดับคะแนนอยู่ท่ี 2.5  
(2) ด้านภัยแล้ง (Drought) มีระดับคะแนนอยู่ท่ี 2.1 และ (3) ด้านคล่ืนพายุซัดฝั่ง/น�้าท่วมชายฝั่ง (Storm 
Surge/Coastal Flooding) มีระดับคะแนนอยู่ที่ 3.3 ผลการประเมินข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี 
ความสามารถในการรับมือกับภัยแล้งต�่าที่สุด นอกจากน้ี จากผลการประเมินในรายงาน World Risk Report 
ของ Bündnis Entwicklung Hilft และ Ruhr University Bochum ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นการประเมิน 
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ 5 ประเภท ได้แก่ น�้าท่วม พายุ แผ่นดินไหว ภัยแล้ง และการเพ่ิมขึ้นของระดับน�้าทะเล 
โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยดัชนีความเสี่ยงของประเทศไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น (ดัชนีความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนแสดงถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น) จาก 6.12 ในปี 2018 เป็น 6.48 ในปี 2019 
และ 6.54 ในปี 2020 ซึ่งสวนทางกับค่าเฉล่ียของทวีปเอเชียที่มีแนวโน้มที่ลดลง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาตาม
ปัจจัยสู ่ความส�าเร็จตามแนวคิดในการจัดการภัยพิบัติ 3 ประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงการมี 
ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติอยู่ในระดับที่ดี อาทิ การมีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู ่เสมอ ระบบการแจ้งเตือนภัยของ
ประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุม 4 ขั้นตอนส�าคัญ ได้แก่ การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัย 
การแจ้งเตือนล่วงหน้า การแจ้งเตือนภัย และการรับมือและการอพยพ
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา
การด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคล่ือน
เป้าหมายการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าในช่วงปี 2563 
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน�้า และการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการกับภัยพิบัติ โดยการด�าเนินงาน 
ในด ้ านมาตรการใช ้สิ่ งก ่อสร ้ างที่ ส� าคัญ ได ้แก ่  
(1) การก ่อสร ้างและปรับปรุงเขื่อนป ้องกันตล่ิง  
อ่างเกบ็น�า้ และก่อสร้างระบบระบายน�า้ รวมถงึโครงข่าย
เชื่ อม โยงแม ่น�้ าล� าคลอง  ของกรมชลประทาน  
(2) การปรับปรุงฟื ้นฟูแหล่งน�้านอกเขตชลประทาน  
ของกรมทรัพยากรน�้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บ
กกัและระบายน�า้ ซึง่จะช่วยป้องกนับรรเทาอทุกภยัและ
ภยัแล้ง โดยการด�าเนินงานจะช่วยเพ่ิมความจเุกบ็กกัของ
แหล ่งน�้ ารวม 26.8 ล ้านลูกบาศก ์ เมตร ส�าหรับ 
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยมีโครงการท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานี
อุทกวิทยาส�าหรับติดตามสถานการณ์น�้า และโครงการ 
ติดตั้ งระบบเตือนภัยล ่วงหน ้าส� าหรับพื้นที่ เสี่ ยง 
อุทกภัย–ดินถล่มในพื้นท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา 
ของกรมทรพัยากรน�า้

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ 
ภยัพบิตัด้ิานน�า้เกิดถีแ่ละรนุแรงข้ึน ยงัคงเป็นความท้าทาย
ต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าในระยะต่อไป ในขณะ
เดยีวกนั การขยายตวัของเมอืงและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  
ซึง่ส่งผลให้ความต้องการใช้น�า้ภาคอุตสาหกรรมและภาคครวั
เรือนเพิ่มสูงขึ้น อาจเป็นการเพิ่มความเปราะบางต่อ 
การขาดแคลนน�้า นอกจากนี้ การที่ประเทศในภูมิภาค  
โดยเฉพาะประเทศทีอ่ยูท่างด้านต้นน�า้ มกีารใช้ประโยชน์จาก
แม่น�า้นานาชาตทิีไ่หลผ่านประเทศไทยเพิม่ขึน้ กอ็าจเป็น
ความท้าทายต่อการบรหิารจดัน�า้ของไทยและอาจท�าให้ไทย
ต้องเผชญิกบัความเสีย่งต่อภยัพบัิตด้ิานน�า้ท่ีเพิม่สงูข้ึน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาความสามารถของประเทศไทยในการรับมือ
กับภัยพิบัติทางน�้าในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญ
เพ่ิมข้ึนกับการลดความเส่ียงต่อภัยพิบัติด ้านน�้าใน
ระยะยาว  พร ้ อม ท้ั งการ เ พ่ิมความสามารถใน 
การจัดการภัย ดังนี้ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น�้าทั้งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน�้าเพื่อการผลิต 
เ พื่ อ บ ร ร เ ท า ป ั ญ ห า ก า ร ข า ด แ ค ล น น�้ า  อ า ทิ  
การปรับปรุงระบบจ่ายน�้าประปาเพื่อลดปริมาณน�้า
สูญเสีย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประหยัดน�้า 
และการปรับปรุงเทคนิคการท�าเกษตรเพ่ือลดการใช้น�้า 
(2) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความยืดหยุ่น 
(Adaptive infrastructure) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน�้ า และลดป ัญหาน�้ า ท ่ ว มขั ง  และ  
(3) การเชื่อมโยงข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านน�้า
จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรน�้าภาวะวิกฤติ 

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
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การบริหารจัดการน�้าอย ่างมีธรรมาภิบาล เป ็นการบริหารจัดการท่ีอยู ่บนพื้นฐานการมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ เพื่อน�าไปสู ่ความม่ันคงของการใช ้น�้าท้ังระบบ ซึ่งป ัจจัยส�าคัญท่ีจะน�า
ไปสู ่การเพ่ิมระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ประกอบด้วย  (1) การบริหารจัดการด้านน�้าท่ี
มีศักยภาพและค�านึงถึงสมดุลน�้า อาทิ การมีแผนบริหารจัดการน�้าและงบประมาณที่เป ็นธรรม และการ
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  (2) การศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการบริหารจัดการ
น�้ าและส ่ง เสริมบทบาท หน ้า ท่ี  และภารกิจของหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง และ (3)  การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการน�้า  ทั้งนี้  การด�าเนินงานที่ผ ่านมามีความท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ การขาดการเชื่อม
โยงข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้องด ้านน�้าทั้งหมดเข ้าด ้วยกันอย่างเป ็นระบบเพื่อให ้เกิดฐานข้อมูลด ้านน�้าที่มีความ
ครอบคลุมและทันสมัย รวมถึงการกฎหมายและแผนปฏิบัติด ้านน�้าบางส่วนยังไม ่ได ้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190103

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 80 คะแนน

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
เนื่องจากตัวชี้วัดระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการน�้าของประเทศไทยยังอยู ่ระหว่างการพัฒนา  
จึงยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์การบรรรลุเป้า
หมายได้อย่างชัดเจน แต่มีตัวชี้วัดในระดับนานาชาติที่
เกี่ ยวข ้อง ได ้แก ่  ดัชนีประสิทธิภาพของภาครัฐ  
(Government Effectiveness Index) ซ่ึงประเมิน 
โดยธนาคารโลก โดยวัดจากคุณภาพในการบริหารของ
ภาครัฐในจากหลากหลายมิติ  และมีการก�าหนด 
ค่าคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง -2.5 ถึง 2.5 โดยในปี 
2562 ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที่ 0.36 เป็นอันดับที่ 62 
จาก 193 ประเทศ โดยอันดับของประเทศไทยแย่ลงเล็ก
น้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 และ 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 

ผลการด�าเนินการที่ผ่านมาที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การด�าเนินงานที่ส�าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปี 2562-2563 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการเพิ่มระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ได้แก่ (1) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการน�้าภายใต้คณะกรรมการ
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน�้า
แห่งชาติ จ�านวนรวม 15 คณะ แบ่งเป็น คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าจ�านวน 4 คณะ 
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าจ�านวน 2 คณะ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคและวิชาการ
จ�านวน 2 คณะ และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจ�านวน 3 คณะ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
รายภาค จ�านวน 4 คณะ  (2) การประกาศใช้และเตรียมประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้าเพิ่ม
เติม ได้แก่ ระเบียบกรมทรัพยากรน�้าบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานท่ีเพื่อประกอบการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน�้าบาดาล พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน�้า
บาดาล และร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดลุ่มน�้า พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายล�าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากร
น�้า พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 รวมถึงการจัดท�าร่างกฎ

ที่มา: ธนาคารโลก

60 ส่วนคะแนนในปี 2562 แย่ลงเมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 นอกจากนี้ ประเทศไทยมีปัจจัย
หลายประการที่แสดงถึงการมีธรรมาภิบาลในด้านน�้า อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 
ซ่ึงก�าหนดกรอบด้านการบริหารจัดการน�้าในมิติต่างๆ รวมทั้งกรอบในการจัดองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน�้า  
ทั้งในระดับชาติ ระดับลุ ่มน�้า และระดับองค์กรผู ้ใช ้น�้า ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรมี 
ความเป็นธรรมและโปร่งใส ส�าหรับความก้าวหน้าในด้านการจัดองค์กร ปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากร
น�้าแห่งชาติ และส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของ
ประเทศและบูรณาการการด�าเนินงานในภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
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กระทรวงก�าหนดให้ทางน�้าชลประทานเป็นทางน�้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ (4) การเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของสภาน�้าแห่งเอเชีย (Asia Water Council) ซึ่งองค์กรด้านน�้าระดับภูมิภาคเอเชียที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้สารัตถะด้านน�้า ขยายภาคีเครือข่ายด้านน�้าทั้งด้านวิชาการและบริหารจัดการ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อติดตามสถานการณ์น�้าปัญหาด้านน�้า และสร้างเครือข่ายภาคีด้านน�้า และ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าท่ีดีในการจัดต้ังองค์กรการบริหารทรัพยากรน�้าในระดับชาติ ซึ่งช่วย
บรรเทาปัญหาส�าคัญของการบริหารจัดการน�้าในอดีตซึ่งเกิดจากการขาดเอกภาพและความซ�้าซ ้อนใน 
การด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจัดท�าแนวทางเกี่ยวกับการจัดสรรน�้า 
ขออนุญาตใช้น�้า การจัดเก็บค่าน�้า และการจัดองค์กรการบริหารทรัพยากรน�้าในระดับลุ ่มน�้าและกลุ่มผู้ใช้
น�้าภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ ท�าให้การผลักดันการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมยังคงเป็นอุปสรรค นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงขาดระบบ
ฐานข้อมูลในด้านน�้าที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านน�้าทั้งในระดับลุ ่มน�้า ระดับประเทศ รวมถึงแหล่งน�้านานาชาติ  
ที่ครอบคลุมทุกมิติที่ เกี่ยวข้อง และมีข ้อมูลที่ เป ็นปัจจุบัน ซึ่งเป ็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการส่งเสริม
ศักยภาพในการบริหารจัดการน�้าของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุงการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู ่การ
เพ่ิมระดับธรรมาภิบาล ดังนี้ (1) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน�้า โดยเร่งจัดท�ากฎหมายและข้อบังคับ
เก่ียวกับการจัดสรรน�้า ขออนุญาตใช้น�้า การจัดเก็บค่าน�้า โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(2) ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระดับพ้ืนท่ี โดยการจัดต้ังองค์กรการบริหารทรัพยากร
น�้าในระดับลุ ่มน�้าและกลุ ่มผู ้ใช ้น�้า และ (3) สร ้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการยกระดับธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการน�้า โดยพัฒนาฐานข้อมูลด้านน�้าท่ีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน�้าในทุกมิติจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมทั้งเปิดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างสาธารณะ
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การเพ่ิมผลิตภาพของการน�้าทั้งระบบ
ในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองอยู่ในระดับ 1.5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190201

ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองครอบคลุมการบริหารจัดการน�้าใน 3 มิติหลัก ได ้แก ่ การให้บริการน�้า
อุปโภคบริโภคแก่ประชากรในเมืองอย่างเพียงพอและทั่วถึง การบริหารจัดการน�้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการลดความเสี่ยงจากน�้าท่วม โดยปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการเพิ่มความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง
ประกอบด ้วย (1) การขยายระบบประปาในเขตเมืองให ้มีความครอบคลุมและมีน�้ า ท่ี ได ้มาตรฐาน  
(2) การจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย รวมทั้งการควบคุมน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด และ (3) การจัดท�าระบบ
ป้องกันน�้าท ่วม ระบบระบายน�้า การมีผังเมืองที่ เหมาะสมและการบังคับใช ้ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
และ (4) การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต ่อการสร้างความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง อาทิ การมีส ่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน�้า การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การสร ้างความตระหนักในการประหยัดและอนุรักษ์น�้า ส�าหรับความท้าทายต่อการด�าเนินงานที่ผ ่าน
มาเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง ได ้แก ่ การเติบโตของพ้ืนที่และประชากรในเมือง ซ่ึงส ่งผล
ให ้ความต ้องการใช ้น�้ า ในเขตเมืองเพิ่ม ขึ้น การบุกรุกแหล ่งน�้ าและการใช ้ประโยชน ์ที่ดินที่กีดขวาง 
ทางไหลของน�้า ซึ่งลดความสามารถในการระบายน�้าหลาก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณน�้าเสียและ
ขยะ ซึ่งก ่อให้เกิดการอุดตันทางระบายน�้าและความเสื่อมโทรมของคุณภาพน�้าในแหล่งน�้า
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ใ นด ้ า นคว ามครอบคลุ ม ขอ ง ร ะบบประปา ใน 
เขตเมือง ข้อมูลจาก Sustainable Development 
Report ซึ่งจัดท�าโดย Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN) และ Bertelsmann 
Stiftung แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประชากรใน
เขตเมืองของประเทศไทยท่ีเข้าถึงบริการน�้าประปา
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.9 ในปี 2019 เป็นร้อยละ 
86.8 ในปี 2020 โดยยังคงเป็นรองอีก 3 ประเทศ
ในอาเซียน ได ้แก ่ สิงคโปร ์ บรูไน และมาเลเซีย 
ส�าหรับสถานการณ์ด ้านน�้าเสีย ป ัจจุบันมีน�้าเสีย
ชุมชนประมาณร ้อยละ 82 ที่ ได ้ รั บการบ� าบัด  
แบ่งเป ็นน�้าเสียชุมชนที่ผ ่านการบ�าบัดด ้วยระบบ
บ�าบัดน�้าเสียตามกฎหมายควบคุมอาคารและการ
บ�าบัดได้เองตามธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 48 และ
น�้าเสียผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชนซ่ึงอยู ่
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

อีกร้อยละ 34 ในด้านการลดปัญหาน�้าท่วมในเมือง ในช่วงปี 2560-2565 กรมโยธิการและผังเมืองมีแผน
ในการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วมเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จจ�านวน 73 แห่ง โดยปัจจุบันได้เริ่มด�าเนินการไป
แล้วจ�านวน 55 แห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ยังอยู ่ระหว่างการพัฒนา
ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง ดังนั้น จึงยังไม่สามารถแสดงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน อย ่างไรก็ดี  จากรายงาน Asian Water Development Outlook ฉบับล ่าสุด (ป ี  2016)  
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) พบว่า ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองของ
ประเทศไทยอยู ่ที่ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยดัชนีความมั่นคงในเขตเมืองจะประเมินจากตัว
ชี้วัดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความครอบคลุมของการให้บริการน�้าประปา (Water supply) ความสามารถใน 
การบ�าบัดระบบน�้ า เสีย (Wastewater Treatment) และระบบการระบายน�้ าหลาก (Drainage)  
ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนในด้านความความครอบคลุมของการให้บริการน�้าประปาอยู ่ในระดับค่อนข้างดี 
แต่คะแนนด้านการบ�าบัดน�้าเสียและการระบายน�้าหลากยังอยู ่ในระดับต�่า
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา
การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป ้าหมายในช่วงป ี 2562 – 2563 ส ่วนมากเป ็น 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายพื้นท่ีการให้บริการน�้าประปา รวมทั้งเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบผลิต ระบบส่งน�้า และระบบจ่ายน�้าประปาในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน�้าประปาแก่
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ โดยในปี 2563 มีโครงการวางท่อประปาเพื่อขยายเขตพื้นที่ให้บริการจ�านวน 
13 โครงการ ซึ่งจะส่งผลให้ความยาวท่อประปารวมเพ่ิม 3,008 กิโลเมตร ก�าลังการผลิตน�้าประปาเพ่ิมข้ึน 
528,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปริมาณผู ้ใช้น�้ารายใหม่เพิ่มขึ้นจ�านวน 352,917 ล้านราย  ในด้าน 
การลดความเสี่ยงจากน�้าท่วมในเขตเมือง ในช่วงปี 2563 มีการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน
หลายแห ่ง อาทิ  โครงการก ่อสร ้างระบบระบายน�้าหลักในเมืองชุมพร ระยะเวลาด�าเนินโครงการป ี  
2561-2563 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน�้าท่วม พื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต ระยะเวลาด�าเนินโครงการปี 
2559-2564 โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมพื้นที่ชุมชนบ่อผุด อ�าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาด�าเนินโครงการปี 2562-2565 และโครงการก่อสร้างระบบ
ป้องกันน�้าท่วมพื้นท่ีชุมชนโผงเผง ระยะท่ี 3 อ�าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระยะเวลาด�าเนินโครงการปี 
2562-2564 รวมทั้งการวางผังการระบายน�้าจังหวัดใน 6 ลุ ่มน�้า ได้แก่ กก ป่าสัก ชี ปิง โขง และมูล  
นอกจากนี้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าเสีย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ก�าหนดเขต
พื้นที่ จัดการน�้าเสียขององค์กรจัดการน�้าเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งได ้
อนุ มั ติงบกลางประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เ พ่ือใช ้ ในโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท�างานของโรงบ�าบัดน�้าเสียและสถานีสูบป้องกันน�้าท่วมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี จ�านวน 2 โครงการ 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
จากสถานะเก่ียวกับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองใน 3 มิติ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านน�้าอุปโภค
บริ โภคอยู ่ ในระดับที่ ดี  แต ่การบริหารจัดการน�้ า เสียและการลดความเสี่ ยงจากน�้ าท ่ วมยั งคง เป ็น 
ความท้าทายที่ส�าคัญ โดยอุปสรรคของในการด�าเนินงานหลายประการยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้บรรลุผล
เท ่าที่ควร อาทิ  การเจริญเติบโตของพื้นที่ เมืองท�าให ้ เกิดการขาดแคลนพื้นที่ที่ เป ็นจุดรับน�้ าหลาก  
สิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางไหลของน�้า และการอุดตันของขยะในทางระบายน�้า ทั้งนี้ นอกจากปัญหาเกี่ยว
กับประสิทธิภาพในการจัดการขยะและของเสีย ประเทศไทยยังมีข้อจ�ากัดอีกประการซึ่งส่งให้เกิดการอุด
ตันในทางระบายน�้า ซึ่งได้แก่ การใช้ระบบท่อระบายน�้าแบบรวม ซ่ึงท�าหน้าท่ีทั้งการล�าเลียงน�้าเสียและ
ระบายน�้าฝน ท�าให้พื้นท่ีเมืองมีความสามารถในการระบายน�้าฝนอยู ่ในระดับต�่าและเกิดน�้าท่วมขังได้ง ่าย 
ในขณะเดียวกันระบบท่อลักษณะนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการน�าน�้าเสียไปบ�าบัดอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย
เพื่อส ่งเสริมการเพิ่มระดับความมั่นคงด ้านน�้าใน
เขตเมือง การด�า เนินงานในระยะต ่อไปควรให  ้
ความส� าคัญกับการเพิ่ มศักยภาพในการบริหาร
จัดการน�้ า เ สี ยและการป ้ อ งกั นความ เสี่ ย งจาก 
น�้าท่วมในเขตเมือง โดยการผนวกการวางผังระบาย
น�้าเข ้ากับการวางผังเมือง เพ่ือให้การก�าหนดเส้น
ทางเดินน�้ าสอดรับการกับเจริญเติบโตของพื้นที่
เมือง รวมทั้งการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว 
(Green infrastructure) ท่ีช่วยลดความเสี่ยงจาก

น�้าท่วมและสอดคล้องกับผังเมือง อาทิ การออกแบบ
ให ้ พ้ืนท่ีสาธารณะสามารถท�าหน ้า ท่ี เป ็นพื้นที่รับ 
น�้ าหลาก การใช ้ วั ส ดุปูทาง เท ้ าที่ น�้ า ซึมผ ่ านได ้ 
นอกจากนี้  ในการพัฒนาระบบบ�าบัดน�้ า เสีย ใน
อนาคต ควรพิจารณาแยกระบบล�าเลียงน�้าเสียออก
จากระบบระบายน�้าหลาก ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทั้งในการจัดการน�้าเสียและการลด
ปัญหาน�้าท่วมขังในเมือง
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การเพ่ิมผลิตภาพของน�้าทั้งระบบ
ในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้าให้
ทัดเทียมกับสากล

ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 4.2

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190202

การสร ้างความมั่นคงด ้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให ้ภาคการผลิต ท้ังภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีปริมาณน�้าใช ้อย ่างเพียงพอ โดยมีป ัจจัยที่มีความส�าคัญต ่อ 
การบรรลุเป้าหมายได้แก่ (1) การจัดหาน�้าต ้นทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิต โดยการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน�้า ระบบกระจายน�้า ระบบเชื่อมโยงแหล่งน�้าข้ามลุ ่มน�้า รวมถึงการจัดหาน�้าด้วยวิธีการใหม่ อาทิ 
การน�าน�้าที่ ใช ้แล ้วมาหมุนเวียนใช ้ใหม่ การจัดท�าแหล่งเก็บกักน�้าใต ้ดิน และการน�าน�้าทะเลมาแปลง
เป ็นน�้ าจืด (2)  การเพิ่มประสิท ธิภาพการใช ้น�้ า  โดยปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่ อลดอัตราการใช ้น�้ า ใน
กิจกรรมการผลิต การลดปริมาณน�้าสูญเสียในระบบส่ง รวมถึงการบริหารจัดการด้านอุปสงค์ที่ส ่งเสริม
ให้เกิดการใช ้น�้าอย ่างมีประสิทธิภาพ และ (3) การปรับปรุงป ัจจัยแวดล้อม อาทิ การจัดหาแหล่งน�้ า
ส�ารอง การส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน�้า และการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข ้อง ส�าหรับความท้าทายส�าคัญท่ีผ ่านมาซ่ึงส ่งผลให ้การด�าเนินงานเพื่อเพิ่มความมั่นคงด ้านน�้า
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไม ่รวดเร็วเท ่าที่ควร ได ้แก ่ ข ้อจ�ากัดด ้านงบประมาณ โดยการลงทุนพัฒนา
แหล่งเก็บกักน�้าและระบบกระจายน�้าแห่งใหม่ รวมถึงการบ�ารุงรักษาระบบเดิมต้องใช้งบประมาณที่สูง 
นอกจากนี้  โครงการพัฒนาแหล ่งเก็บกักน�้าแห ่งใหม ่บางส ่วนท่ีตั้ งอยู ่ ในพ้ืนท่ีป ่าไม ้หรือพื้นที่อนุ รักษ ์ 
ต ้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีกระบวนการในพิจารณาโครงการที่ เข ้มงวด 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงปี 2562 ประเทศไทยมีศักยภาพของแหล่ง
เก็บกั กน�้ าและระบบส ่ งน�้ าชลประทานเ พ่ิม ข้ึน  
ซึ่ ง อาจส ่ งผล ให ้ ระดับความมั่ นคงด ้ านน�้ า เ พ่ื อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมจากเดิม อย่างไรก็ดี ยังคง
มีความท้าทายของการด�าเนินงานในลักษณะเดียว
กับที่ผ ่านมา ท�าให ้ศักยภาพของแหล่งเก็บกักน�้า
ชลประทานเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยจากปี 2561 โดย
ปริมาณความจุของแหล ่ง เก็บกักน�้ าชลประทาน 
ทั่วประเทศเพ่ิมข้ึน 171 ล้าน ลบ.ม. จาก 82,412 
เป ็น 82,583 ล ้าน ลบ.ม. แต ่ขณะเดียวกันการ
พัฒนาพื้นท่ีชลประทานมีความก้าวหน้าค ่อนข้าง
มาก โดยเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านไร่ จาก 32.9 ล้านไร่ในปี 
2561 เป็น 34.6 ล้านไร่ในปี 2562 ท�าให้ ณ ส้ินปี 
2562 ประเทศไทยมีพื้นท่ีท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็น
พื้นที่ชลประทานแล้วทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 57 ของ
พื้ นที่ ที่ มี ศั กยภาพ  และร ้ อยละ  23  ของพื้ น ท่ี
การเกษตรทั้งหมด อย่างไรก็ดี สถานการณ์ภัยแล้ง
ในช ่วงป ี  2562-2563 ส ่งผลให ้ พ้ืนที่การเกษตร

ที่มา: กรมชลประทาน

หลายแหล่งประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าและมี
ความเสียหายกว ่า 1 ล ้านไร ่  ซึ่ งแสดงให ้เห็นว ่า
ประเทศไทยยังคงมีความเปราะบางด ้านน�้ า เพื่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจอยู ่พอสมควร โดยเฉพาะใน
ภาคการเกษตร ท้ังนี้ เนื่องจากส�านักงานทรัพยากร
น�้าแห่งชาติ (สทนช.) ยังอยู ่ระหว่างการพัฒนาดัชนี
ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น 
จึงยังไม่สามารถแสดงสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย
ได ้อย ่างชัดเจน อย ่างไรก็ดี  จากรายงาน Asian  
Water Development Outlook ฉบบัล่าสดุ (ปี 2016) 
ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank) ประเทศไทยมีดัชนีความม่ันคงด้านน�้าเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2559 อยู ่ในระดับ 4 จาก 
5 หรือ 15.7 จาก 20 ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีอยู ่ในระดับที่
ดีมาก โดยอยู ่ ในอันดับที่  3 จาก 48 ประเทศใน
ภูมิภาค เอ เชี ยแป ซิฟ ิ ก  รองจากสิ งค โปร ์  และ
ออสเตรเลีย
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา
การด�าเนินงานที่ส� าคัญของหน ่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป ้าหมายในช ่วงป ี  2562-2563 ได ้แก ่  
การพัฒนาแหล่งน�้าเก็บกักน�้าชลประทานและระบบส่งน�้า อาทิ โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี อันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ การก่อสร้างระบบส่งน�้าของอ่างเก็บน�้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ
ระบบส่งน�้าของสถานีสูบน�้าต�าบลงิ้วงาม อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงการส�ารวจและพัฒนาแหล่ง
น�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าให ้กับภาคการผลิต อาทิ โครงการส�ารวจพัฒนากลุ ่มบ ่อน�้าบาดาลส�าหรับ 
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Groundwater Well-Field) ในพ้ืนที่ลุ ่มน�้าระยอง เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และโครงการ Riverbank Filtration ซ่ึงเป็นการพัฒนาแหล่งน�้า
บาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั ่งแม่น�้าสายหลัก เพ่ือสนับสนุนการผลิต
ส�าหรับการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าใน
ภาคอุตสาหกรรม โดย สทนช. และ บริษัท อมตะวอเตอร์ จ�ากัด ร่วมมือกันในการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
จัดการน�้าอัจฉริยะ ที่เน้นเทคโนโลยี 3R (Reuse, Reduce and Recycle) ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก โดยมี เป ้าหมายเพื่อเ พ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปริมาณการใช ้น�้ าในภาคอุตสาหกรรมให ้ได ้ 
อย่างน้อยร้อยละ 15

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงปี 2562-2563 ประเทศไทยประสบปัญหา
ความแห้งแล ้งอย ่างยาวนาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมา
จากฝนทิ้ งช ่วงและปริมาณฝนที่ต�่ ากว ่าค ่า เฉลี่ ย 
ท�าให ้แหล ่งเก็บกักน�้ าที่ เป ็นแหล ่งน�้ าต ้นทุนของ
การเกษตรและอุตสาหกรรมหลายแห่งมีระดับน�้า
เหลือน้อยในขั้นวิกฤต แม้ว ่าการพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน�้าจะสามารถลดความเส่ียงของการขาดแคลน
น�้าได้ส่วนหนึ่ง แต่ปริมาณและการกระจายตัวของ
ฝนในแต ่ละป ียังคงเป ็นตัวแปรส�าคัญที่ส ่ งผลต ่อ
ค ว า ม เ พี ย ง พ อ ข อ ง ป ริ ม า ณ น�้ า  น อ ก จ า ก นี้  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มท่ี
จะท� า ให ้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนใน
อนาคตมีความแปรปรวนและคาดการณ์ได้ยากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ความต้องการน�้า
ยังคงมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองต ่ างๆ ทั่ ว
ประเทศ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุง
การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อ
การบรรลเุป้าหมายทัง้ 3 ประการ ดงันี ้ (1) ปรับทศิทาง
การจัดหาน�้าต้นทุนจากการมุ ่งเน้นพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน�้าและระบบกระจายน�้า มาให้ความส�าคัญเพิ่ม
ขึ้นกับการปรับปรุงบริหารจัดการน�้าเพื่อลดการพึ่งพา
น�้าที่มาจากฝนจากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงของการขาดแคลนน�้าในภาคการผลิตใน
กรณีที่เกิดการแปรปรวนของฝนดังเช่นท่ีเกิดข้ึนใน
ปี 2562-2563 ตัวอย่างเช่น การน�าน�้าที่ใช้แล้วมา
หมุนเวียนใช้ซ�้าในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต น�้ า จื ด จ า ก น�้ า ท ะ เ ล  

(2) ปรับปรุงการบริหารจัดการความต้องการใช้น�้า 
โดยก� าหนดอัตราค ่ า ใช ้น�้ า ให ้สะท ้อนต ้นทุนใน 
การ จั ดหาน�้ า และแปร ผันตามสถานการณ ์ น�้ า  
เพื่อจูงใจให้เกิดการลดปริมาณการใช้น�้าโดยเฉพาะ
ในช่วงที่น�้ามีปริมาณขาดแคลน รวมทั้งการส่งเสริม
ให ้มีการน�า เทคโนโลยีมาใช ้ เ พ่ือควบคุมหรือลด 
การใช้น�้า อาทิ การเกษตรแม่นย�าที่มีระบบน�้าหยด
ซ่ึงช่วยประหยัดน�้าได้มาก และ (3) ส่งเสริมให้นิคม
อุตสาหกรรม เกษตรกร การประปานครหลวง และ
การประปาส่วนภูมิภาค จัดท�าแหล่งน�้าส�ารองของ
ตน เ อ ง เพื่ อ ลดคว าม เ สี่ ย ง ใ นก รณี ที่ เ กิ ด วิ ก ฤต 
การขาดแคลนน�้า 
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ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น
ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่า
เพ่ิมจากการใช้น�้าระดับความมั่นคง

ผลิตภาพจากการใช้น�้า

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ผลิตภาพของการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน ปี พ.ศ.2561

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190203

การเพิ่มผลิตภาพจากการใช ้น�้ า ท้ังระบบ มีความเกี่ยวข ้องกับการจัดหาและการใช ้น�้ าอย ่างประหยัด 
รู ้คุณค่า ลดความสูญเสียและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นในอนาคต ซึ่งผลิตภาพจากการใช้น�้าจะเพิ่มขึ้นได้ด ้วยการด�าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการน�้า ท่ีเกี่ยวข ้องกับการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานน�้า และการเสริมสร ้าง
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการเพิ่มผลิตภาพการใช้น�้าของประเทศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี การบังคับ
ใช ้กฎหมาย การสร ้างความตระหนักในการใช ้น�้ าอย ่างประหยัดมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ความท ้าทายที่
ส�าคัญในการบรรลุเป ้าหมายผลิตภาพจากการใช ้น�้าเ พ่ิมข้ึน คือ การสร ้างความร ่วมมือของผู ้ใช ้น�้าใน
การจัดการด ้านอุปสงค ์การใช ้น�้า การเพิ่มศักยภาพด้านการรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย การน�าน�้าเสีย
กลับมาใช้ใหม่ และการประเมินความก้าวหน้าในการเพิ่มผลิตภาพจากการใช้น�้า
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  
ข้อมูลรายงานผลิตภาพการใช้น�้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 
ของประเทศไทย มีการน�าเสนอรายงานครั้งแรกใน
ปี 2559 ที่ระบุว่าผลิตภาพด้านน�้าของประเทศไทย
อยู่ที่ระดัล 5.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 
2554 ซึ่งอยู ่ที่ 4.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. แสดง
ให้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวประเทศไทยมี
ผลิตภาพการใช้น�้าเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน โดยภาค
บ ริ ก า ร เ ป ็ น ส า ข า ที่ มี ผ ลิ ต ภ า พ จ า ก 
การใช้น�้าสูงสุด รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการเกษตร ตามล�าดับ อย่างไรก็ดี การเผยแพร่
ข้อมูลข้อมูลรายงานผลิตภาพการใช้น�้าได้ขาดช่วง
ลง ส ่งผลให ้การรายงานสถานการณ์ด ้วยตัวชี้ วัด
ตามที่ระบุไว้ ไม่สามารถแจงสถานะให้เป็นข้อมูลท่ี

ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี หากพิจารณา
ความก ้ าวหน ้ าการด� า เนินงานที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง โดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก ข ้ อ มู ล ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น�้ า ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปสงค์และอุปทานน�้า และ
การเสริมสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อการใช ้น�้า
อย่างยั่งยืนของประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยี
ด ้านน�้า ตลอดจนความพยายามด้านการบังคับใช้
ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ท รั พ ย า ก ร น�้ า แ ล ะ 
การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล ้อมแล้ว อาจกล่าวได ้ว ่าประเทศได ้มีความ
พยายามในการเสริมสร ้างผลิตภาพการใช ้น�้ ามา
อย่างต่อเนื่องโดยตลอด
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา 
การด�าเนินงานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายการเพ่ิมผลิตภาพการใช้น�้า
ในระยะท่ีผ่านมา มีการด�าเนินโครงการของหลายหน่วยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือตอบโจทย์ด้านการใช้ทรัพยากรน�้า
อย่างมีประสิทธิภาพ/ประหยัด ได้ผลตอบแทนเพ่ิม อาทิ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ ได้น�าเสนอเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม (Smart Farm) และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบติดตามสภาวะ
แวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการในการตัดสินใจให้น�้าแก่แปลงเพาะปลูก การถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบการให้น�้าตามความต้องการของพืช แก่ 500 ชุมชนใน 53 จังหวัดท่ัวประเทศ ในปี 2562 
รวมทั้งกรมชลประทาน ยังได้ด�าเนินงานการรณรงค์ด้านการประหยัดการใช้น�้าของภาคอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ จ.ระยอง และชลบุรี โดยร่วมด�าเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ต้ังแต่
ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา โดยด�าเนินการควบคู ่ไปกับการลดการใช้น�้าและพิจารณาน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้าด้วย
หลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ส่งผลให้ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่สามารถลดปริมาณ 
การใช้น�้าได้ถึง 3,200 ลบ.ม.ต่อวัน

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การที่จะบรรลุเป้าหมายผลิตภาพจากการใช้น�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือและองค์ความรู ้
ในการบริหารจัดการน�้าท้ังระบบ และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช ้น�้ ารายสาขาซ่ึงมีความแตกต ่างกันออกไปในแต ่ละภาคการผลิต รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก�าจัด บ�าบัดน�้าเสียของภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนเพ่ือน�าน�้ากลับมาใช ้ซ�้าใน 
การสร้างผลผลิต ตลอดจนการเร่งพัฒนาและขยายผลการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ใช้น�้าของสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและภาคบริการให้เป็นไปโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  
การด�าเนินการเพื่อเพ่ิมผลิตภาพจากน�้าในระยะต่อไปควรเร่งรัดปรับปรุงการบริหารจัดการความต้องการ
ใช้น�้า โดยก�าหนดอัตราค่าใช้น�้าให้สะท้อนต้นทุนในการจัดหาน�้าและแปรผันตามสถานการณ์น�้า เพื่อจูงใจ
ให้เกิดการลดปริมาณการใช้น�้า รวมท้ังการส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือควบคุมหรือลดการใช้น�้า 
อาทิ การเกษตรแม่นย�าที่มีระบบน�้าหยดซึ่งช ่วยประหยัดน�้าได ้มาก ร ่วมกับการปรับปรุงระบบจ่ายน�้า
ประปาเพื่อลดปริมาณน�้าสูญเสีย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดน�้า และการปรับปรุงเทคนิค
การท�าเกษตรเพื่อลดการใช้น�้า ตลอดจน การพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีพิจารณาแยกระบบล�าเลียงน�้าเสีย
ออกจากระบบระบายน�้าหลาก ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน�้าเสียในเมืองได้อย่าง
สัมฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูแม่น�้าล�าคลอง
และแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 190301

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูแม่น�้าล�าคลอง
และแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ
มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 50 ของพื้นที่เป้าหมาย 
และสัดส่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ่มน�้าได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 20

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การอนุ รั กษ ์แม ่น�้ าล� าคลองและแหล ่ งน�้ าธรรมชาติทั่ วประเทศให ้มี ระบบนิ เวศและทัศนียภาพที่ ดี  
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการ ประกอบด้วย (1) การพิสูจน์สิทธิและการป้องกัน
การรุกล�้าแม่น�้า แหล่งน�้าธรรมชาติ โดยการขึ้นทะเบียนฐานข้อมูล การตรวจสอบและพิสูจน์กรรมสิทธิ์
รวมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันการรุกล�้าแม่น�้าและแหล่งน�้าธรรมชาติ (2) การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื ้นฟูและ
พัฒนา ในทุ กมิ ติ ให ้ มี ร ะบบนิ เ วศที่ ดี ขึ้ น  อาทิ  ก าร จัดท� าแผนการอนุ รั กษ ์ฟ ื ้ นฟู แม ่ น�้ า และล� าน�้ า  
(3) การปรับปรุงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ เ ก่ียวข้อง อาทิ การก�าหนดหลักเกณฑ์และบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข ้อง การมีส ่วนร ่วมของหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในการบูรณาการ ส�าหรับประเด็นความท ้าทาย
ส�าคัญที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการรุกล�้า
ล�าน�้า รวมถึงการขาดความตระหนักของประชาชนถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์แหล่งน�้าธรรมชาติ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
เ น่ืองจากพื้นที่ เป ้าหมายในการฟ ื ้นฟูแม ่น�้ าล�าคลองและแหล ่งน�้ าธรรมชาติ ซ่ึงเป ็นข ้อมูลส�าคัญของ 
การค�านวณตัวชี้วัดค่าเป้าหมายยังไม่ได้ถูกก�าหนดไว้ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถแสดงระดับความส�าเร็จของ
การบรรลุเป้าได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี มีผลการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของแก้ไขปัญหาการรุกล�้าล�าน�้า ดังนี้ (1) จากการแจ้งขอขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างล่วงล�้า
ล�าน�้า ตามค�าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 32/2560 เร่ือง การบรรเทาความเสียหายให้
แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า จ�านวนท้ังส้ิน 86,906 หลัง โดยกรมเจ้าท่า
พิจารณาไม่อนุญาตให้มีการข้ึนทะเบียนจ�านวนทั้งส้ิน 7,892 หลัง ซ่ึงจะต้องมีการด�าเนินตามกฎหมาย 
เพื่อให ้ผู ้ครอบครองด�าเนินการรื้อถอนต ่อไป (2) การจัดระเบียบสิ่ งปลูกสร ้างรุกล�้าล�าคลองในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันก�าหนดคลองส�าคัญท่ีมีปัญหาการรุก
ล�้าจ�านวน 9 คลอง เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร ่งด ่วน ได ้แก ่ คลองลาดพร้าว คลองเปรม
ประชากร คลองบางซื่ อ  คลองบาง เขน คลองสามวา คลองพระยาราชมนตรี  คลองลาดบัวขาว  
คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระโขนง โดยผลส�ารวจพบมีบ้านเรือนประชาชนรุกล�้ารวมจ�านวน 11,039 
หลังคาเรือน ป ัจจุบันเริ่มด�าเนินการไปแล้วจ�านวน 2 คลอง ได ้แก ่ คลองลาดพร้าว และคลองเปรม
ประชากร ส่วนที่เหลืออีก 7 คลอง จะด�าเนินการในช่วงปี 2565–2570
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การด�าเนินการที่ผ่านมา 
การด�าเนินงานท่ีส�าคัญในช ่วงป ี  2563 ประกอบด ้วยการแก ้ไขป ัญหาการรุกล�้ าแม ่น�้ าล�าคลอง และ 
การฟื ้นฟูสภาพล�าน�้าและคุณภาพน�้า ดังนี้ กรมเจ้าท่าได้ด�าเนินการเพ่ือน�าไปสู่การร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างล่วง
ล�้าล�าน�้าในหลายพ้ืนท่ี อาทิ สิ่งปลูกสร้างแพให้บริการนักท่องเท่ียวบริเวณแม่น�้าแควใหญ่ และส่ิงปลูกสร้าง
ประเภทโฮมสเตย ์ ในทะเลสาบสงขลา รวมทั้ งมีการด�าเนินการขุดลอกล�าน�้ า เพื่อรักษาสภาพร ่องน�้ า  
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้า และแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง อาทิ การขุดลอกแม่น�้าแม่กลองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 
ยาวประมาณ 1,050 เมตร การขุดลอกคลองกระเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1,500 เมตร 
และการขุดลอกแม่น�้าเจ ้าพระยา ในพื้นที่อ�าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 2,350 เมตร  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการด�าเนินงานเพ่ือแก ้ไขป ัญหาการรุกล�้าคลองลาดพร ้าวและคลองเปรม
ประชากรของกรุงเทพมหานคร โดยการก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าวแล้วเสร็จเป็นความยาว 23.35 
กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร ้อยละ 47.5 ของเป้าหมาย และก่อสร้างเข่ือนริมคลองเปรมประชากรแล้วเสร็จ 
ในช่วงที่ 1 ความยาว 500 เมตร ในขณะเดียวกัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินการจัดหาท่ีพักอาศัยถาวร
ให้ผู ้บุกรุกท้ังสองคลองข้างต้น นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาน�้าเสียภายในคลองแสนแสบและคลองสาขา โดยแบ่งแผนงานเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย (1) ระยะ
เร่งด่วน 6 เดือน (กันยายน 63 – กุมภาพันธ์ 64) มุ ่งเน้นการท�าความสะอาดและจัดระเบียบพ้ืนที่ภายใน
คลอง (2) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2563 – 2566) เป็นการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบรวบรวมน�้า
เสียเพ่ิมเติม และ (3) ระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2574) เป็นการด�าเนินการก่อสร้างเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบรวบรวมน�้าเสียขนาดใหญ่ ให้ครบคลุมพ้ืนท่ี

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การแก ้ ไขป ัญหาการรุกล�้ าล� าน�้ ายั งนับ เป ็นความ
ท้าทายที่ส�าคัญต่อบรรลุเป ้าหมายการอนุ รักษ์และ
ฟื ้นฟูแม่น�้าล�าคลอง เนื่องจากเป็นปัญหาที่ ส่ังสมมา
เป็นระยะเวลานาน ท�าให้สิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล�้าล�าน�้า
ในป ัจ จุ บันมีอยู ่ เป ็นจ� านวนมาก ในขณะเดียวกัน  
การแก้ไขปัญหาการรุกล�้าล�าน�้าไม่อาจหลีกเล่ียงผลก
ระทบที่จะเกิดกับวิถีชีวิตของประชาชนที่มีที่อยู ่อาศัย
บริเวณริมล�าน�้า ซึ่งโดยมากเป็นประชาชนท่ีมีรายได้
น ้อย ดังนั้น การแก ้ไขป ัญหาการรุกล�้าล�าน�้าให ้ได ้
ผลอย่างยั่งยืนจึงเป็นการด�าเนินงานที่มีความซับซ้อน 
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับมิติทางด ้านสังคม และต้อง
ด�าเนินการโดยอยู ่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องจ�านวนมาก

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชน ควรร่วมกันด�าเนินการแก้ไขปัญหา
การรุกล�้าล�าน�้า โดยใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู ่
กับมาตรการทางด้านสังคม พร้อมทั้งการก�าหนด
แผนการพัฒนาการใช ้ประโยชน ์ พ้ืนที่ ริมน�้ าผ ่าน
กระบวนการมีส ่ วนร ่ วมของประชาชน เพื่ อ ให ้ 
การด�าเนินการได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
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“ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ บริการประชาชนสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส บุคลากรภาครัฐมีความเป็นมืออาชีพ 
มุ่งพัฒนาภายใต้หลักการ ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20

การบรกิารประชาชน
และประสทิธภิาพภาครฐั

20



 

  แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ปรับสมดุลระบบบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาระบบ 
บุคลากรอันเป็นพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ส�าคัญ ภายใต้หลักการ “ภาครัฐของประชาชน  
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ  
ได้อย่างตรงจุด โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุม
ในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

(1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู ้ใช้บริการ พิจารณาจากระดับ 
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ในปี 2562 พบว่า มีความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ
หน่วยงานรัฐอยู่ที่ระดับร้อยละ 84.75 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (ร้อยละ 85) จ�าแนกเป็น
ความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนร้อยละ 85.75 สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมสมรรถนะของภาครัฐ 
ในการด�าเนินการยกระดับการให้บริการประชาชนโดยพัฒนาช่องทางการรับบริการที่รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน เช่น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภาครัฐมีการพัฒนา 
การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่สะดวกและ
ตอบสนองต่อประชาชนมากข้ึน และความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 86.25 
สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี 
ในการให้บริการภาครัฐท่ีสามารถสื่อสารและ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่รับ
บริการได้อย ่างทันทีทันใด และแสดงออก 
ซึ่ งความกระตือรื อร ้น ในการปฏิบัติ ง าน 
โดยเท่าเทียมกันอย่างรอบคอบ มุ่งมั่น เต็มใจ 
ที่จะช่วยเหลือประชาชน ท�าให้ประชาชน 
เกิดความมั่นใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

200001
ปี 2562

ปี 2563

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ในปี 2562

การบรกิารประชาชน
และประสทิธภิาพภาครฐั
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(2) ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ประเมินจากดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล�าดับขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งจัดท�าทุก ๆ 2 ปี ท้ังนี้ จากการ
พิจารณาการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลโดยองค ์กร
สหประชาชาติ พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู ่ในอันดับที่ 57 ปรับตัวดีขึ้น 16 อันดับ
จากปี 2561 จาก 193 ประเทศท่ัวโลก โดยมีประเทศ
เดนมาร ์ก เป ็นประเทศอันดับที่  1 มีค ่าคะแนน
เท่ากับ 0.9758 ทั้งน้ี ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ให้มีค ่าคะแนนเท่ากับ 0.7565 เพิ่มจาก 0.6543 
คะแนนในปี 2561 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกใน
ปี 2563 ท่ี 0.5988 คะแนน โดยประเทศไทยได้รับ
คะแนนในแต ่ละองค ์ประกอบย ่อย จ�าแนกเป ็น  
ด้านการให้บริการออนไลน์ (Online Service Index : 
OSI )  ที่ ไ ด ้ คะแนน เท ่ ากั บ  0 . 7941  ปรั บ ดีขึ้ น 
ในปี 2561 ที่ได้คะแนน 0.6389 ค่าคะแนน ด้านโครงสร้างคมนาคม (Telecommunications Infrastructure  
Index : TII) เท่ากับ 0.7004 จากคะแนน 0.5338 ในปี 2561 และด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Index : HCI) 
เท่ากับ 0.7751  มีคะแนนปรับลดเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจาก 
การพัฒนาด ้านการให ้บริการดิจิ ทัลภาครัฐที่ตอบสนองต ่อเป ้าหมายการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนมากขึ้น  
และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ของประชาชน จาก 0.7903 ในปี 2561 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศอาเซียน ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2561 โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ 
อันดับที่ 1 (อันดับท่ี 11 ของโลก และมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.9150) แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐในระยะที่หน่ึง ซึ่งได้
ก�าหนดให้ประเทศไทยต้องอยู ่ในกลุ ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 อันดับแรก  
ภายในปี 2565 อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายแสดงความส�าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ในเวทีสากล ซึ่งระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างชัดเจนนี้ เกิดจากความร่วมมือ 
และความพยายามของทุกหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้  
และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค ์การมหาชน) ที่ช ่วยขับเคลื่อนการพัฒนา รวบรวมข้อมูลจาก 
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประสานข้อมูลกับ UN อย่างใกล้ชิด

200002 ปี 2562
ปี 2563
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็น (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ มีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การพัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ให้มีความสามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการให้บริการประชาชน  
ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าการให้บริการได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของประชาชน 
ในประเทศ ส�าหรับประเด็น (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
ที่ได้มีการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 แล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น
ในห้วงระยะเวลาต่อไปในปี 2566 ภาครัฐไทยต้องตระหนักถึงภารกิจด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ยังคงต้องเร่งด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วง อันเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างมีประสิทธิภาพ
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

200201

200301

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดค่า 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วน

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วน โดยในปี 2563

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ

อย่างเหมาะสม ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความส�าเร็จ

ในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการสาธารณะไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20

2562

2562

2563

2563

พบว่า มีหน่วยงานระดับกระทรวงทุกกระทรวงรายงานการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติทั้งหมด จ�านวน 20,923 โครงการ ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผล 

การจัดท�านโยบายบนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ซ่ึงมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

โดยในปี 2563 ประเทศไทย มีสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวม

ในการจัดบริการสาธารณะ อยู่ท่ีร้อยละ 10.7 เทียบกับค่าเป้าหมายร้อยละ 20 ซ่ึงมี

สถานะการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ประกอบดว้ย 6 เป้าหมายระดบัแผนแม่บทยอ่ย ซึง่มสีถานะ การบรรลเุป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

200101
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุใน

ปี พ.ศ. 2565 ปรับเปลี่ยนกระบวนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 

กระบวนงาน
2562 2563

โดยในปี 2563 มีกระบวนงานบริการประชาชนของภาครัฐที่ได้รับการปรับให้อยู่ใน

รูปแบบดิจิทัลจ�านวน 280 กระบวนงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ งานบริการ 

เพ่ือประชาชนจ�านวน 52 กระบวนงาน งานบริการด้านแรงงานจ�านวน 12 กระบวน

งาน และงานบรกิารผูป้ระกอบธรุกิจ/SMEs จ�านวน 216 กระบวนงานเพิม่ขึน้จาก 238 

กระบวนงานในปี 2562 โดยได้ด�าเนินการไปเพียงร้อยละ 12.84 ซึ่งมีสถานะการบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ
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รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

200302

200401

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุใน

ปี พ.ศ. 2565 ค่าคะแนนการประเมนิร้อยละของเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบลที่

น�าแผนชุมชนสูก่ารพัฒนาท้องถิน่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ก�าหนด 

ค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี พ.ศ. 2565 ระดบั Digital Government Maturity Model 

(Gartner) อยู ่ในระดับ 2 และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูง 

ตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2562

2562

2563

2563

โดยในปี 2562 พบว่า มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(Local Performance Assessment : LPA) ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 77.95 ซึ่งอยู่

ในระดับดีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าที่ร้อยละ 60 รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ร ้อยละ 70 ตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยด้าน 

ที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงสุด 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

อยู ่ที่ร ้อยละ 88.75 และด้านธรรมาภิบาล อยู ่ท่ีร้อยละ 83.73 ซ่ึงท�าให้สามารถ 

บรรลุค่าเป้าหมายได้

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด�าเนินงานภาครัฐ พบว่า  

ในปี 2561 มคีะแนนการพัฒนารฐับาลดจิทัิลเป็น 68.1 คะแนนเพิม่ข้ึนจาก 64.5 คะแนน 

ในปี 2559 แต่ยงัคงอยู่ในอนัดับเดิม คอื อันดบัท่ี 21 ของโลก และอนัดบั 2 ของอาเซียน  

ซึง่มีสถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบัต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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200501
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมการท�างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท�าผิดกฎหมายลดลง ลดลงร้อยละ 20

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง ท่ีแสดงให้เห็น 

ถึงการมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือการใช้อ�านาจในทางมิชอบของบุคลากรภาค

รฐั พบว่า ในปี 2563 ศาลปกครองมคีดีรับเข้าเป็นจ�านวน 5,759 คด ีลดลงร้อยละ 31  

จากปี 2562 ทีศ่าลปกครองมคีดีรบัเข้าท้ังหมด 8,331 คดี ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยหาก 

เทียบเคียงกับข้อมูลสถิติการรับฟ้องคดีของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบว่า ในปี 2563 การรับฟ้องคดีการทุจริต 

ประพฤติมชิอบของข้าราชการ มจี�านวน 1,374 คด ีลดลงร้อยละ 33 จากปี 2562 ท่ีมจี�านวน  

2,045 คดี ซึง่มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 การพัฒนาบริการประชาชน 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200101

การพัฒนาบริการประชาชน 

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปรับเปลี่ยนกระบวนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 กระบวนงาน

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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 ในป ัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข ้ามามีบทบาทส�าคัญส�าหรับการให ้บริการภาครัฐ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและยกระดับความครอบคลุมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ มี
การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีรัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่างปกติ บริการภาครัฐดิจิทัลจะช่วยท�าให้
เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการ นอกจากนี้  เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นเครื่องมือส�าคัญที่รัฐบาลน�าเข ้า
มาใช ้ในการสื่อสารและการส ่งผ ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐไปยังประชาชนท่ีได ้ รับความเดือดร ้อน 
อย่างไรก็ดี ภาครัฐจ�าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต ่อการปรับเปลี่ยนเป็น
ดิ จิ ทั ล  พร ้ อม กับสร ้ า งความพร ้ อมทางด ้ าน โครงสร ้ า งพื้ นฐาน ดิ จิทั ล  การ เข ้ า ถึ งของประชาชน  
และความน ่ า เชื่ อถื อของแหล ่ งข ้ อมู ล  ซึ่ งป ั จจั ยแห ่ งความส� า เ ร็ จที่ ส� าคัญที่ จะสามารถขับ เคลื่ อน 
เป ้าหมายดังกล่าวให ้บรรลุได ้ตามที่ก�าหนดจะมุ ่งเน ้นการสร ้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการเป ็นดิจิทัล 
การเ ช่ือมโยงและการเป ิดเผยข ้อมูลภาครัฐ การพัฒนาทักษะให ้กับบุคลากรและการสร ้างความรู  ้
ความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือให้การบริการภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) รายงานว่า ในปี 2563 มีกระบวนงาน
บริการประชาชนของภาครัฐท่ีได้รับการปรับให้อยู ่ในรูปแบบดิจิทัลจ�านวน 280 กระบวนงาน ซึ่งสามารถ 
แบ่งกระบวนงานออกเป็น 3 กลุ่มท่ีส�าคัญ ได้แก่ งานบริการเพื่อประชาชนจ�านวน 52 กระบวนงาน งานบริการ
ด้านแรงงานจ�านวน 12 กระบวนงาน และงานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/ SMEs จ�านวน 216 กระบวนงานเพิ่มข้ึน
จาก 238 กระบวนงานในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ได้มีการต้ังเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
ให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 กระบวนงาน ซึ่งในปัจจุบันได้ด�าเนินการไปเพียงร้อยละ 12.84

การด�าเนินการท่ีผ่านมา
ในปี 2563 ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้มีความร่วมมือ
ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน CITIZENinfo เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ในการรับบริการจากภาครัฐและรับฟังความพึงพอใจของประชาชน อาทิ การตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน 
ท่ียกเลิกการใช้ส�าเนาเอกสารในการติดต่อราชการ การค้นหาจุดการให้บริการประชาชน นอกจากนี้ ในช่วงที่มี
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคโควิด-19 ช ่องทางดิจิทัลได ้ถูกน�ามาใช ้เป ็นเครื่องมือส�าคัญสร ้าง 
ความต่อเนื่องในการให้บริการของภาครัฐ โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดท�ามาตรการเตรียมความพร้อม 
ของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ ์
การระบาดของโรคโควิด-19) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงมาตรการดังกล่าว
ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมายผ่านระบบ 
e-Service ทั้งน้ี ส�าหรับหน่วยงานท่ียังไม่สามารถให้บริการผ่านระบบ e-Service ได้นั้น ให้ใช้ช่องทาง 
ในการรับส่งเอกสารช่องทางอื่น ๆ แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง โดยให้ถือว่าเอกสาร 
หลักฐานที่รับส่งผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นหลักฐานโดยชอบตามกฎหมายไปพลางก่อนและหากมีความจ�าเป็น
ต้องมีการยืนยันตัวตนหรือใช้เอกสารต้นฉบับ ให้ประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถยืนยันตัวตนหรือแสดงเอกสาร
ต้นฉบับ ณ จุดให้บริการของรัฐหลังจากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ประชาชนส่วนมากยังมีความมั่นใจในการท�าธุรกรรมในรูปแบบด้ังเดิมมากกว่าการเข้ารับบริการจากภาครัฐ 
ผ่านช่องทางดจิิทลั เนือ่งจากในทางปฏบิตักิารท�าธรุกรรมบางประเภทยงัจ�าเป็นต้องใช้เอกสารต้นฉบบัจากทางภาครฐั  
ทั้งนี้ นอกจากการขยายความครอบคลุมของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการ
จากภาครัฐได้แล้วนั้น ภาครัฐจ�าเป็นจะต้องสร้างทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 
และประชาชน เพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การให้บริการภาครัฐมาเป็นรูปแบบดิจิทัลท้ังหมดนั้น จะต้องค�านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเปราะบาง
หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมท่ีอาจจะไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรับบริการจากภาครัฐ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  
หน่วยงานภาครัฐควรขยายการบริการในรูปแบบ
ดิจิทัล ให้มีความครอบคลุมกับการให้บริการในทุกรูป
แบบ โดยอาจเริ่มจากการให้บริการทีมีข้ันตอนและ
ความซับซ้อนน้อยก่อนท่ีจะขยายขอบเขตการให้บริการ
ไปยังการบริการที่มีขั้นตอนและความซับซ้อนมากขึ้น 
เร่งรัดงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร พร้อมทั้ง
การปรับแนวทางให ้บริการดิจิทัลมีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงควรเร่งรัดให้มีการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และออกกฎ
ระเบียบที่รองรับการด�าเนินงานผ่านช่องทางดิจิทัล
อย่างบรูณาการโดยยดึประชาชนเป็นหลกั เพ่ือยกระดับ

ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย  
ลดความคลาดเคลื่อนและซ�้ าซ ้อนของประชาชน  
โดยภาครฐัอาจจดัท�าช่ือผูใ้ช้งานและรหสัผ่านชดุเดยีวกนั 
ส�าหรับประชาชนในการเข ้ารับบริการจากภาครัฐ  
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนและลดภาระ
ให้กับประชาชนในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี ้ควรมี
การปรบัปรงุฐานข้อมลูให้มคีวามทนัสมยั เพื่อที่จะสามารถ
น�ามาใช ้ช ่วยอ�านวยความสะดวกในกระบวนการ
ด�าเนินนโยบายอีกทั้ง ภาครัฐควรมีการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนในการเปลี่ยนมาใช้การบริการภาครัฐ
ผ ่านระบบดิจิทัล อาทิ การปรับลดค่าธรรมเนียม
ส�าหรับผู ้ เข ้าใช ้บริการในระบบดิจิทัลให ้ต�่ ากว ่า 
การเข้ารับบริการตามปกติการเข้ารับบริการนอกเวลา
ราชการ
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การบริหารจัดการการเงินการคลัง

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200201
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 การแปลงยุทธศาสตร ์ชาติ ไปสู ่ การปฏิ บัติที่ เป ็นรูปธรรมที่มุ ่ ง เน ้นผลสัมฤทธิ์ ตามเป ้าหมาย 
ของยุทธศาสตร ์ชาติจ�าเป ็นต ้องมีการบริหารจัดการการเงินการคลังระดับมหภาคที่ต ้องอยู ่บนพื้นฐาน
ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุณภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชาชน  
อีกท้ังยังต ้องมีความยืดหยุ ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงได ้อย ่างมีประสิทธิภาพภายใต ้กรอบวินัยการเงินการคลังเ พ่ือการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาความเข้าใจของหน่วยงานในการแปลงเป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร ์ชาติและแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ  
รวมทั้ งการบู รณาการการ เฝ ้ าระวั งและ ติดตามเสถี ยรภาพทาง เศรษฐกิจ  การ เ งิน  และการคลั ง 
อย่างเป ็นระบบถือว ่าเป ็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการบรรลุเป ้าหมายตามที่ก�าหนด ทั้งนี้  เพื่อให ้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมจ�าเป็นต้องมุ ่งเน้นการด�าเนินการที่สอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ที่ส�าคัญ อาทิ การมีข ้อมูลที่สะท ้อนสถานการณ์ป ัจจุบันเพื่อใช ้ประกอบการวางแผน การบูรณาการ 
การด�าเนินงานระหว ่างหน ่วยงาน การมีกลไกและช ่องทางที่ เอื้อให ้ เกิดการบูรณาการการขับเคล่ือน
การด�าเนินงานตามเป้าหมาย การมีกฎหมายที่เอื้อ การมีส ่วนร่วมของทุกภาคการพัฒนา 



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ส�านักงบประมาณได้น�า
เป ้าหมายการพัฒนามาก�าหนดยุทธศาสตร ์และ
นโยบายการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี รวมท้ัง
หน่วยงานของรัฐได้น�ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบใน
การจั ดท� า แผนงาน/ โคร งการ เพื่ อ เ สนอขอรั บ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 
และให้ความส�าคัญกับการก�าหนดตัวชี้วัดของแผนงาน/
โครงการเพือ่ตอบสนองเป้าหมายการพฒันาในแต่ละด้าน 
หากพิจารณาจากร ้อยละโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่หน่วยงานภาครัฐน�าเข้า
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ในปี 2563 พบว่าหน่วยงานระดบักระทรวงทุกกระทรวง
รายงานการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด
จ�านวน 20,923 โครงการ ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์
และประมวลผลการจัดท�านโยบายบนหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ได ้อย่างครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้ 
สศช. ในฐานะส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได ้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
แนวทางการขบัเคลือ่นการด�าเนนิการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติท่ีก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ
ต้องมองเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมตเิหน็ชอบตามที ่สศช. เสนอเมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 
2563 ซ่ึงการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
จะช ่วยให ้หน ่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลัก
ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผล (Causal Relationship : XYZ) 

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการจัดท�า
โครงการ/การด� า เนินการตามมติคณะรัฐมนตร ี
ดั ง กล ่ า ว เพื่ อ เ ป ็ น ข ้ อ มู ลป ระกอบกา รจั ด ส ร ร 
งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ประกอบกับการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและ
การประสานนโยบายการเงินการคลังต้องค�านึงถึง
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน 
ความจ�าเป ็นด ้านการใช ้จ ่าย ฐานะทางการคลัง  
การบริหารหนี้สาธารณะ ภายใต้กรอบวินัยการเงิน
การคลัง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ที่ก�าหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยในกิจการ 
ที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2563 ภาครัฐ 
มีความจ�าเป็นที่จะต้องเพ่ิมการใช้จ ่ายและด�าเนิน
นโยบายทางการคลังเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ และดูแลภาคเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิด-19 อย ่างเร ่งด ่วน  
โดยมีระบบ ThaiME ส�าหรับติดตามการใช้จ่ายเงินกู้
พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว โดยพบว่าสามารถ
บริหารจัดการการเงินการคลังให้อยู่ภายใต้กรอบวินัย
การเงินการคลัง โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างในปี 
2563 ร้อยละ 49.35 ของ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
41.10 ในปี 2562 และยังอยูภ่ายใต้กรอบการด�าเนนิงาน
ตามวินัยการเงินการคลังของรัฐที่ก�าหนดไว้ไม่เกิน 
ร้อยละ 60

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 20

597

200201



ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การระบาดและความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก 
เป็นความท้าทายส�าหรับการบริหารจัดการนโยบายการเงินการคลังให้อยู ่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง 
ที่เหมาะสม  นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระดับต่าง ๆ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจ�าเป็นต้องมองเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบการด�าเนินงาน
และการปฏิบัติการร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือให้การด�าเนินงานไม่มีความซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเกิดความสมดุลของระบบการเงินการคลังของประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ควรมุ่งเน้นการประสานนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการเงินการคลัง 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเงินการคลังสากล มุ่งเน้นการบริหารภาพรวมเศรษฐกิจและดูแลให้เศรษฐกิจ
สามารถกลับมาเติบโตได ้ตามศักยภาพหลังจากวิกฤตโควิด-19 และสนับสนุนการสร ้างความเข ้มแข็ง 
ของการคลังในระยะยาว โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมายและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความยืดหยุ ่นตามโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และควรเร่งพัฒนาช่องทางให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระเบียบวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ  
ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของโครงการ/การด�าเนินการที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 อย่างเคร่งครัด และการพัฒนาระบบ 
การเตือนภัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังโดยการบูรณาการฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดท�านโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังภายใต้บริบท
การพัฒนาที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การปรับสมดุลภาครัฐ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200301

การปรับสมดุลภาครัฐ

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดับความส�าเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการสาธารณะ
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 

ปี 2563 แผนแม่บทย่อยปี 2562
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ภาครัฐเป ิดโอกาสให ้ทุกภาคส ่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการด�าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสมในฐานะหุ ้นส ่วนการพัฒนาที่ส�าคัญระหว่างราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชน ชุมชน และเอกชนมามีส่วนร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให ้มี คุณภาพและตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบทบาทของ
ภาคส่วนอื่นในสังคม และให้ประชาชนมีช ่องทางในการเข ้าถึงบริการสาธารณะได้ง ่าย เพื่อตอบโจทย  ์
ที่ว ่าประชาชนคือหัวใจส�าคัญของการบริการสาธารณะ อย ่างไรก็ตาม ข ้อจ�ากัดในการเข ้าถึงข ้อมูล 
ข ่าวสารในกระบวนการและบทบาทของตนเองในการจัดให ้มีส ่วนร ่วมในการจัดบริการสาธารณะของ
ภาคส่วนต่าง ๆ และกระบวนการด�าเนินการที่ค ่อนข้างซับซ้อนของภาครัฐ เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้
การด�าเนินการพัฒนาเกิดความล่าช ้าและขาดประสิทธิภาพ ทั้ง น้ี ป ัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก�าหนดจะมุ ่งเน้นการสื่อสารรับฟังความเห็น การเช่ือมโยง 
ฐานข ้อมูลให ้ทุกภาคส ่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วมอย ่างเหมาะสม การสร ้างสภาพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อการมี
ส ่วนร่วม รวมถึงการส่งเสริมและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ความส�าเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการ
บริการและกิจกรรมสาธารณะ ในรูปแบบการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน กิจการพาณิชย์และกิจการ
เพื่ อสั งคม โดยในป ี  2563 สั ดส ่ วนการลงทุน 
ของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะอยู ่ที่ร ้อยละ 10.7 เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ร ้อยละ 20.0 และเป็นการร ่วมลงทุนในกิจกรรม
สาธารณะ 11 กิจการ ซึ่งครอบคลุมการขนส่งทางถนน 
ทางน�้า ทางอากาศ การสาธารณสุข และการศึกษา 
สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดโอกาสของภาครัฐในการให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการจัดบริการและ
กิจกรรมสาธารณะของประเทศท่ีครอบคลุมมากข้ึน

การด�าเนินการท่ีผ่านมา
การขับเคลื่อนเป้าหมายการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม หน่วยงานของรัฐได้มีการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่าง
หน่วยงานในรูปแบบประชารัฐซ่ึงเป็นแนวทางท่ีก�าหนดจากความคิดเห็นของภาคประชาสังคม ประชาชน หรือ
ภาคส่วนอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันางานบรกิารสาธารณะทีเ่หมาะสม โดยมกีารด�าเนนิการทีส่�าคัญ อาท ิการขบัเคลือ่น
การบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาครัฐ
ระบบเปิดของประเทศ การกระจายหน้าที่และอ�านาจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การกระจายอ�านาจด้านการเงิน การคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจ�าหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสนับสนุนงานวิทยุชุมชนช่วยเหลือสาธารณะ นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐ 
ส่วนกลางได้ร ่วมลงทุนกับภาคเอกชนในโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญ ๆ ซึ่งมีกระบวนการที่ให ้ความส�าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็นก่อนการด�าเนินโครงการ มีการออกแบบ 
และพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
กระบวนการด�าเนินการและกฎหมายที่ซ�้าซ้อนของภาครัฐ ความล่าช้าในการก�าหนดการด�าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจและอ�านาจในการบริหารการเงินการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน เพ่ือเปิดพ้ืนที่ 
ให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมการก�าหนดและบริหารจัดการการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสมในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญยังคงอยู่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ20

600

200301



ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
การลดข้อจ�ากัดของกฎหมายและกระบวนการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
การพัฒนาต่าง ๆ อาทิ ชุมชน เอกชน หรือประชารัฐโมเดลเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน รวมทั้งเร่งรัด 
การด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจและอ�านาจในการบริหารการเงินการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
ความชัดเจน นอกจากนี้ การเปิดการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดท�าข้อเสนอ การอนุมัติ
แผนงาน/โครงการ การติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงานผ่านระบบ ThaiME เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน 
เข ้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ ่มคน 
ในแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง
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การปรับสมดุลภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ค่าคะแนนการประเมินร ้อยละของเทศบาลและองค ์การบริหารส ่วนต�าบลที่น�าแผนชุมชน 
สู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200302
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีสมรรถนะ และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐานการ 
ให้บริการ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ และมีระบบภาษีและรายได้ท่ีเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ น�าไปสู่การปรับบทบาทอ�านาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานรัฐให้มีขนาด 
ท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ รวมทั้งลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินภารกิจระหว่างส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน มีการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการการเงินการคลังให้ท้องถิ่นดูแลและจัดสรร
ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีข้อจ�ากัดจากความซ�้าซ้อนของระบบงบประมาณ และการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลส่งผลต่อความสามารถและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการ
สาธารณะได้อย่างเต็มศักยภาพครอบคลุมทุกด้านและทุกกลุ่มประชากร และในการตอบสนองต่อความต้องการ 
เชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางพ้ืนท่ียังขาด 
การจดัล�าดบัความส�าคญัหรอืการวางแผนเตรยีมการล่วงหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัมคีวามท้าทายเรือ่งการบรูณาการ
การบริหารงานภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างสมรรถนะและสร้างความทันสมัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก�าหนด
จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการประชาชน และ 
การให้บริการท่ีทันสมัย มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนามีสภาพแวดล้อมและ 
ระบบฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ 
ที่มีมาตรฐานและเหมาะสม 

200302



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (Local Performance Assessment  
: LPA) เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้อง ถ่ินและน� า ไปใช ้ 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการ
และการจัดบริการสาธารณะแก ่ประชาชน  
ปี 2562 ผลการประเมิน LPA ในภาพรวมอยู่ที่
ร้อยละ 77.95 ซึ่งอยู ่ในระดับดีและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต�่าที่ร้อยละ 60 รวมทั้งผ่านเกณฑ์

กราฟแสดงการประเมิน LPA ประจ�าปี 2560 - 2562

มาตรฐานท่ีร้อยละ 70 ตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายด้าน 
มีด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงสุด 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (ร้อยละ 88.75) 
และด้านธรรมาภิบาล (ร้อยละ 83.73) ขณะที่ด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 82.40) ด้านการบริการสาธารณะ 
(ร้อยละ 74.03) และด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (ร้อยละ 70.43) ที่มีผลการประเมินลดลง 
จากปีก่อนหน้า

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา
ผ่านมาได้มีการจัดท�าและปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการประกาศใช้แล้ว3 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และ (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอ�าเภอ
และต�าบล พ.ศ. 2562 รวมท้ังการด�าเนินงานตามกฎกระทรวงการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการค�านวณมูลค่าท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมอยู ่ในระดับดีและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการสาธารณะ และด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลังลดลง เนื่องจากขาดการจัดล�าดับความส�าคัญหรือการวางแผนเตรียมการล่วงหน้า และความท้าทาย
เรื่องการบูรณาการบริหารงานภายในองค์กร ข้อจ�ากัดการบริหารจัดการการเงินการคลัง และระบบงบประมาณ
ที่มีความซ�้าซ้อนจึงส่งผลต่อการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
และสร ้างความเข ้มแข็งเพื่อยกระดับให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นเป ็นหน ่วยงานที่มีสมรรถนะสูง 
และมีการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงยุทธศาสตร์ท้ังในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการก�าหนดและจัดท�าแผนการพัฒนาท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ ๆ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกลุ ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช ้บริการ 
แต่ละกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบและพัฒนาระบบงบประมาณ และนวัตกรรม 
ที่สนับสนุนให้การบริหารการเงินการคลังท้องถ่ินมีความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การเพิ่มสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการด�าเนินการจัดสรรบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้กับประชาชนต้องมุ ่งเน้นการเปิดเผยฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  
การก�ากับการติดตามตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปรับแนวทาง
การบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
โดยการท�างานในลักษณะของเครือข่ายที่เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เพ่ือให้การบริหารการเงินการคลัง
เหมาะสมกับบริบทแต ่ละพื้นที่การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองต ่อความต ้องการ 
ของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200401

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) อยู่ในระดับ 2 และสัดส่วน
ของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   

ปี 2563 แผนแม่บทย่อยปี 2562

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 20

605

200401

การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต ์ ใช ้ 
ในการท�างานของหน ่วยงานภาครัฐ เป ็นเครื่อง
มือส�าคัญในการช่วยให้หน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู ่
การเป ็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง เนื่องจาก 
จะช ่วยเชื่อมโยงการท� างานและข ้อ มูลระหว ่ าง
อ ง ค ์ ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ภ า ค รั ฐ ไ ด ้ เ ป ็ น
มาตรฐานเดียวกัน ช ่วยให ้การตัดสินใจต ่ าง  ๆ  
อยู ่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ สร ้างความโปร่งใส
ในการท�างานและให้บริการประชาชน และเปิดโอกาส
ให้ภาคีต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างทั่วถึง 
โ ด ย ก า ร พั ฒ น า ภ า ค รั ฐ ด ้ ว ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี  มีองค ์ประกอบที่ต ้องให ้ความส�าคัญ 
ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล 

การพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลกลาง มุ ่งพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
ที่ ง ่ ายและสะดวก รวมถึงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบต ่าง ๆ ให ้ เอื้อต ่อการน�านวัตกรรมมาใช ้ 
อย ่างไรก็ตาม การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป ้าหมายดังกล ่าว ต ้องเร ่งปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับให้หันมาให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ที่เน ้นเอกสารเป็นหลัก



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
สมรรถนะของภาครัฐที่ เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
สามารถเทียบเคียงได้จากการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการด�าเนินงานภาครัฐ ซึ่งพบว่าการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของไทยมีความก้าวหน้าดีข้ึนอย่างมาก 
โดยสถาบันรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลัย 
วาเซดะ (Waseda Univers ity Inst itute of  
e-Government) ร่วมกบั 10 มหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลก 
ในเครือข่ายขององค์กรวิชาชีพทางด้านผู้บริหารด้าน
สารสนเทศ (International Academy of CIO: IAC) 
จัดท�ารายงานการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลนานาชาติ 
ซึ่งด�าเนินการทุก 2 ปี เพื่อประเมินระดับการพัฒนา

ที่มา: มหาวิทยาลัยวาเซดะ

คะแนนรัฐบาลดิจิทัล (กลุ่มประเทศอาเซียน)

รัฐบาลดิจิทัลใน 65 ประเทศทั่วโลก และสะท้อนถึงแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขึ้น จาก 64.5 คะแนนในปี 2559 เป็น 68.1 คะแนนในปี 2561 
แต่ยังคงอยู่ในอันดับเดิม คือ อันดับที่ 21 ของโลก และอันดับ 2 ของอาเซียน ซ่ึงเป็นผลจากการด�าเนินการพัฒนา
ด้านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์อย่างจรงิจงัในช่วงท่ีผ่านมา โดยในปี 2561 มีประเทศได้อนัดับสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของโลก 
คือ อันดับที่ 1 เดนมาร์ก 94.8 คะแนน อันดับที่ 2 สิงคโปร์ 93.8 คะแนน อันดับที่ 3 อังกฤษ 91.9 คะแนน  
อันดับที่ 4 เอสโตเนีย 91.1 คะแนน และอันดับที่ 5 สหรัฐอเมริกา 90.3 คะแนน ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียน  
มี 6 ประเทศได้รับการจัดอันดับ โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ตามด้วยมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา 
การท่ีไทยมีผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสูงขึ้น เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาภาครัฐได้น�าเทคโนโลย ี
มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านนโยบาย มาตรการ และแผนต่าง ๆ เช่น นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย เป็นต้น  
ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายมิติ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการข้อมูล  
และการท�างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังได้มีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 
(Thailand Digital Government Academy: TDGA) เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีศักยภาพในการสร้าง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพนั้น ประเทศไทยต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
และคนไทยต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย  
มิเช่นน้ันแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมเพิ่มมากขึ้นได้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว ่าหน่วยของรัฐจะให้ความส�าคัญกับการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารองค์กรมากขึ้น แต่การน�า
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญของหลายหน่วยงาน นอกจากนี้  
จากข้อมูลผลการส�ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล พบว่า ระดับ
วุฒิภาวะ (Maturity) ของรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐของประเทศในปี 2562 อยู ่ที่ระดับ 1.24  
จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไว้ที่ระดับ 2 
ภายในปี 2562 ซึ่งเป็นระดับเสี่ยง โดยมีสาเหตุคือความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและกระบวนการท�างานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบในธุรกิจหลัก (Core Business) 
การก�าหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร และวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารในการเล็งเห็นความส�าคัญของ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการด�าเนินงาน และคุณภาพของข้อมูลซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส�าคัญ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายในปี 2565 ควรเร่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในยุคดิจิทัลท้ังในด้านทักษะ 
ที่จ�าเป็นและในด้านทัศนคติการท�างานให้เปิดรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาศักยภาพองค์กรทั้งการปรับ
กระบวนการท�างานภายในและนวัตกรรมการท�างานให้เอื้อในการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานตั้ งแต ่ต ้นจนจบกระบวนงาน ควบคู ่ กับการพัฒนาระบบฐานข ้อ มูลกลาง 
ให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเร ่งพัฒนานวัตกรรมการให้บริการให้มีความสะดวก ง ่ายต่อการขอรับบริการ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ควรเร่งปรับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
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การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่กระท�าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200501
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บุคลากรภาครัฐ ท่ี มี คุณภาพจะเป ็นกลไกส�าคัญที่ช ่วยให ้การบริการประชาชนเป ็นไปอย ่างมีคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพงานภาครัฐได ้อย ่างชัดเจน ซ่ึงจ�าเป ็นต ้องมีการออกแบบ ปรับปรุงการบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง รวมถึงต้องสร้างผู ้น�าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
โดยมีองค์ประกอบส�าคัญท่ีต้องผลักดันเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
ส่วนราชการทุกระดับ และการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตาม แม้ว ่า
หน่วยงานของรัฐจะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายหน่วยงาน
ยังมีข้อจ�ากัดในการหารูปแบบ กลไก และวิธีการปรับกระบวนทัศน์ที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละช่วงวัย 
ในการปลูกฝ ั งค ่ านิยมการท� างานเพื่ อประชาชนให ้ เ กิดขึ้ น  ขณะที่  ความซับซ ้อนและความรัดกุม 
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของบุคลากรภาครัฐที่มีจ�านวนมาก ส่งผลต่อ
การท�าความเข้าใจและการตีความเพ่ือการด�าเนินงานที่ชัดเจนและปราศจากดุลยพินิจ ความท้าทายเหล่านี้  
จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อผลักดันให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐประสบความส�าเร็จเป็นรูปธรรม



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐที่มีคุณสมบัติตามเป้าหมายที่ก�าหนดนั้น 
จะพิจารณาจากดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
และสัดส ่วนเจ ้าหน้าท่ีที่กระท�าผิดกฎหมายลดลง  
ซึ่ งสามารถเทียบเคียงได ้จากข ้อมูลจ�านวนคดีใน 
ความรับผิดชอบของศาลปกครอง ที่แสดงให้เห็นถึง
การมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือการใช้อ�านาจ 
ในทางมชิอบของบุคลากรภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ 
2562 พบว่า ศาลปกครองมคีดรีบัเข้าทัง้หมด 8,331 คดี 
แบ่งเป็นคดีฟ้องตรงในศาลปกครองสูงสุด 34 คดี และ
คดีรับเข้าของศาลปกครองชั้นต้น 8,297 คดี ในขณะที่
ปีงบประมาณ 2563 ศาลปกครองมีคดีรับเข้าลดลง
เป็นจ�านวน 5,759 คดี โดยแบ่งเป ็นคดีฟ้องตรง 
ศาลปกครอง สูงสุด 88 คดี  และคดีรับเข ้าของ 
ศาลปกครองช้ันต้น 5,671 คดี นอกจากนี้ หากเทียบ
เคียงกับข้อมูลสถิติการรับฟ้องคดีของส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) พบว่า การรบัฟ้องคดกีารทจุรติประพฤติมชิอบ
ของข้าราชการในปี 2563 มีจ�านวน 1,374 คดี ลดลง
จากปี 2562 ที่มีจ�านวน 2,045 คดี แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

การด�าเนินการที่ผ่านมา
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อน 
เป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
การจัดฝึกอบรมบคุลากรทัง้ในสายงานหลักและสายงาน
สนับสนุน โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี
ทักษะที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ ทักษะ
ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษา
ต ่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ทั กษ ะด ้ า นก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  
การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับข้าราชการไปศึกษา
หรืออบรมต่างประเทศ โดยสถิตินักเรียนทุนและ
ข้าราชการในความดูแลของ ก.พ. ที่ก�าลังศึกษาและ
ฝึกอบรมในประเทศต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 
มีจ�านวน 2,337 ราย (ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศ
และบริหารความรู้ส�านักงาน ก.พ.) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้
บุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต ่าง ๆ สามารถให ้บริการประชาชน 
ได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากนี ้หลายหน่วยงาน
ได้จัดท�าโครงการเพื่อปลูกฝ ังคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนา
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรฐัให้เป็นคนดคีนเก่ง 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก แต่การด�าเนินงานส่วนใหญ ่
มุ ่งเน้นการฝึกอบรมเป็นหลัก ยังขาดการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของระบบการสอนงาน (Coaching)  
และการเป ็นพี่ เลี้ยง (Mentoring) ท่ีจะช ่วยส ่งเสริมทักษะความสามารถของบุคลากรจากการท�างาน 
ในสถานการณ์จริง รวมถึงหลายหน่วยงานยังขาดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่องของการจัดท�าแผนการจัดการก�าลังคนและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
(Career Path) ท่ีส�าคัญ ยังขาดการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
หลายหน่วยงานขาดการวางแผนและด�าเนนิการเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้ปฏบิติังานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และยังไม่มีการวางระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระยะต่อไป ต้องให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ กติกา  
ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ รวมถึง 
น�าเทคโนโลยีท่ีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน ส่งเสริมสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้กับบุคลากรด้านนี้ในทุกระดับ รวมถึงพัฒนาภาวะผู้น�าของ 
ผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับโดยส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและ
สร้างความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานทั้งในด้านกลไกและเคร่ืองมือการติดตามประเมินผล  
เพื่อให้สามารถประเมินผลบุคลากรภาครัฐได้บนหลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับน�าไปใช้ในการปรับปรุงระบบ 
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ควรเพิ่มการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการสอนงาน 
(Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) มากขึ้น เนื่องจากเป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู้ของบคุลากร
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และต้องเร่งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส�าคัญกับการวางระบบการจัดการ 
ก�าลังคนและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
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“ภาครัฐโปร่งใส  สังคมไทยปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21

การตอ่ตา้นการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ
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แผนแ ม่บทภายใ ต้ ยุทธศาสต ร์ชา ติ  ประ เ ด็น  (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการทำางานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน และสร้างจิตสำานึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนต่ืนตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์ 
การคอร์รัปชันของประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ประเทศไทยมีคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตในปี 2562 อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่
เท่ากับในปี 2561 ทั้งนี้ ในการจัดอันดับปรับลดลง
จากอันดับที่ 99 เป็นอันดับที่ 101 จากท้ังหมด 180 
ประเทศ และในกลุ่มประเทศอาเซียนไทยได้อันดับ
ลดลงจากอันดับท่ี 5 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 6 
ในปี 2562 ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้มของปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ในประเทศท่ียังไม่ลดลงซึ่งส่งผลให้อาจไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ที่อันดับท่ี 1 ใน 54 หรือ
ได้คะแนนไม่ตำ่ากว่า 50 คะแนนไว้ภายในปี 2565

210001
ปี 2562

ปี 2563

ที่มา: สรุปข้อมูลจาก Transparency International

การตอ่ตา้นการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบ
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ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การส่งเสริม 
กลุ่มเป้าหมาย นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตแก่เยาวชน ให้สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหาการทุจริตในแต่ละพื้นที่และผลักดันให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นถึงความสำาคัญและร่วมดำาเนินการประเมิน ITA รวมทั้งสนับสนุนภาคีเครือข่าย
และการมี ส ่ วนร ่ วมของทุ กภาคส ่ วน ในการ เฝ ้ า ระวั งการ ทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบในภาครั ฐ 
(2) การให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐและการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ (3) การพัฒนากลไกเฉพาะในการพิจารณาคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และปรับปรุงกฎหมายและกำาหนดพันธกรณีท่ีต ้องดำาเนินการระหว ่างกันร ่วมกับเครือข ่ายท้ังในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

แผนแม่บทฯ ประเด็น การต ่อต ้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย 
สรุปสาระสำาคัญได ้ ดังน้ี (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ ่งเน ้นการปลูกฝ ังและ 
หล่อหลอมจิตสำานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรภาคบังคับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา และสร้างวัฒนธรรมพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนการมีส ่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกลุ่มข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยกระดับจริยธรรมของนักการเมือง รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
(2) การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนการสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น การดำาเนินการทางคดี การยึด/อายัดทรัพย์ของ 
ผู้กระทำาผิด การตัดสินลงโทษของผู้กระทำาผิด ทั้งทางวินัยและอาญาด้วยความรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุง
กฎหมาย ตรากฎหมายเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ

บรรลุในปี 2565 2562 2563

• ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ในช่วง 

ปี 2561-2565 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 50

•  ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงปี 2561-2565 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 50

• ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ในปี 2565 ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ 85 คะแนน ขึ้นไป

  พิจารณาจากผลการประเมิน ITA ในปี 2563 ภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้ม 

ดีขึ้น มีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 67.9 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี 66.73 

คะแนน ทั้งนี้ มีจำานวนหน่วยที่มีการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีจำานวนหน่วยงานที่มี

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

จำานวน 1,095 หน่วยงานหรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 นอกจากนั้น สำานักงาน ป.ป.ช. 

ได้มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำาแนวคิด

พลเมืองศึกษาบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อหล่อหลอม

คุณธรรม วัฒนธรรมความซื่อสัตย์ในกลุ่มเยาวชนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีและคนเก่ง 

และเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
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210201 การดำา เนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่ เลือกปฏิบัติ 

กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 2562 2563

• สัดส่วนกระบวนการดำาเนินคดีทุจริตที่จำาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า 

กรอบเวลาปกตทิีก่ฎหมายกำาหนดลดลง โดยในป ี2561-2565 จะตอ้งไมเ่กนิร้อยละ 25

• สัดส่วนจำานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง โดยใน 

ปี 2561-2565 จะต้องไม่เกินร้อยละ 4 ของจำานวนคดีที่ส่งฟ้อง

 พิจารณาจากข้อมูลจากสำานักงาน ป.ป.ช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 รายงานว่า 

สำานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ประมาณ 4,000 เรื่อง ขณะที่ข้อมูลจาก

สำานักงาน ป.ป.ท. เมื่อเดือนกันยายน 2563 รายงานว่า สำานักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่อง

ร้องเรียนไว้ประมาณ 1,374 เรื่อง โดยในส่วนการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้วินิจฉัยชี้มูล

แล้วจำานวน 1,573 คดี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.27 ของจำานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุใน 

ปี 2565 2562 2563

• จำานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง ในช่วงปี 2561-2565 ที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10

• จำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลเร่ืองวินัย (ทุจริต) ในปี 2561-2565 

ลดลงเฉล่ียร้อยละ 10

•  สัดส่วนจำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลว่ากระทำาการทุจริตในปี 2561-2565 

ลดลงร้อยละ 10

 พิจารณาจากในปีงบประมาณ 2563 สำานักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาความร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่างๆ เป็นผลให้จำานวนคดีการร้องเรียนและกล่าวหา เกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสิ้น 1,374 คดี  ลดลงร้อยละ 48.8 จากปีงบประมาณ 2562 

(ที่มีจำานวนทั้งสิ้น 2,045 คดี)
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 210101

การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างการรับรู้ โดยปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมในกลุ่มประชาชนให้มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยให้มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต โดยการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรสุจริตทุกภาคส่วน มีการจัดทำาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความซ่ือสัตย์ในประชากรทุกกลุ่มวัย รวมทั้ง จัดหลักสูตรสุจริตในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการศึกษา
ภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา 
การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนเป็นเครือข่าย และการมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวังการทุจริต และมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการคุ้มครองพยานและการแจ้งเบาะแส 
รวมถึงการพัฒนาบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้มีกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
ประเมินการปฏิบัติการ/ITA ที่ทำาให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงง่าย เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สร้างคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภาครัฐ มีโครงสร้าง/ระบบที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจ รวมถึง
การจัดทำาฐานข้อมูลตัวอย่างหน่วยงาน และการสนับสนุนพัฒนาต้นแบบที่ดี 

210101

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ร้อยละ 50 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและประชาชน 
มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และร้อยละ 80 (หรือ 85 คะแนนขึ้นไป) ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ทั้งน้ี ในปี 2563 สำานักงาน ป.ป.ช. จำาเป็นต้องเน้นดำาเนินโครงการที่มีลักษณะสนับสนุนการปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการท่ีเป็นลักษณะส่งเสริมให้
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต เพื่อสนับสนุนค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้มากขึ้นจาก 
ปี 2562 และเน้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและใช้ประกอบการวาง 
แผนงานหรือดำาเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร ปรับปรุงด้านกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง

สถานะการบรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา สำานักงาน ป.ป.ช. ได้มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยนำาแนวคิดพลเมืองศึกษาบรรจุไว ้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ 
เพื่อหล่อหลอมคุณธรรม วัฒนธรรมความซื่อสัตย์ในกลุ ่ม
เยาวชนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีและคนเก่ง และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต รวมทั้งการสร้างกลไกการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ของสำานักงาน ป.ป.ท. และโครงการหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ( STRONG ) ของสำานักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี ้
ผลการประเมิน ITA ในปี 2563  ภาพรวมของประเทศไทย 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 67.9 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ทีมี 66.73 คะแนน ทั้งนี ้
มีจำานวนหน่วยที่มีการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีจำานวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 
คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จำานวน 1,095 หน่วยงานหรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 ของหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประเมินท้ังหมด ซึ่งห่างจากเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ที่กำาหนดไว้ให้ร้อยละ 80 
ของหน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 85 คะแนนภายในปี 2565 และหากพิจารณาจาก
องค์ประกอบการประเมินทั้งหมด 10 ด้าน พบว่า คะแนนของการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับตำ่าสุดที่ 36.29 
คะแนน ลดลงจากปี 2562 ท่ีมี 42.32 คะแนน ซ่ึงนับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานเจ้าภาพต้องสนับสนุนให้ 
หน่วยงานภาครัฐเห็นความสำาคัญของเกณฑ์การประเมินและนำาข้อมูลไปใช้ประกอบการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้ประชาชนเชื่อมั่นในภาครัฐ และเป็นต้นแบบของการมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต
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การดำาเนินงานที่ผ่านมา คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่23 มกราคม 2561 เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครฐั ทกุหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามที่สำานักงาน ป.ป.ช. กำาหนด นอกจากนี้  ในการประชุม 
ครั้งที่ 948 - 19/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรหรือ 
ชุดการเรียนรู ้และสื่อประกอบการเรียนรู ้ด้านการป้องกันการทุจริต ทั้ง 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและตำารวจ หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. / บุคลากร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ชและแนวทางการนำาไปใช้ รวมทั้งเห็นชอบให้นำาเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาหลักสูตรไปปรับใช้กับกลุ ่มเป้าหมาย ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
มาตรา 19 (11) และมาตรา 19 (13) ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงาน ก.พ. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการ
และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับ
สำานักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
สำานักงาน ก.พ. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หารือร ่วมกับสำานักงาน ป.ป.ช. 
เพื่อพิจารณานำาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีบรรจุใหม่ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแล้ว สำานักงาน ป.ป.ช. ยังได้จัดทำาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ โรงเรียนสุจริต เขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมา พบว่า โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำานึก ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ในการต่อต้านการทุจริต ยังเป็นไปในลักษณะ
ของการให้ความรู ้ในภาพรวมเท่านั้น จำาเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมคุณธรรม หรือความซื่อสัตย์ 
ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการทุจริตในแต่ละพื้นที่และผลักดันให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เห็นถึงความสำาคัญและร่วมดำาเนินการประเมิน ITA นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลงเชิงลบด้านสังคม ค่านิยมคุณธรรมการใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการดำาเนินชีวิต ต่างคนต่างอยู่ 
สถาบันครอบครัวอ่อนแอ และระบบการศึกษาท่ีให้ความสำาคัญกับความเป็นเลิศทางวิชาการมากกว่าการมี
คุณธรรม จริยธรรม การนำาความรู้ไปใช้อย่างซ่ือสัตย์ และการที่สังคมมีความเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณที่กำาหนดไว้ นอกจากนี้ การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ 
อย่างไม่รอบคอบ ทำาให้ประชาชนมีพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำาไปสู่ความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม มุ่งให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยไม่ได้พิจารณาถึงวิธีการท่ีจะบรรลุว่า ควรมีความชอบธรรม มีศีลธรรม และซ่ือสัตย์สุจริต
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ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 210102

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ ได้แก่ การปลูกจิตสำานึก ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตไม่ติดสินบน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังและการปฏิบัติงานของภาครัฐ การสร้างกระแสสังคมให ้
ต้านการทุจริต ภาคประชาชนมีศักยภาพในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
ระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการให้ความสำาคัญกับการประเมินความเส่ียงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังการดำาเนินโครงการ ซ่ึงช่วยสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายและเป็น 
การป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ทำาให้สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างทันถ่วงที และการมีบทลงโทษท่ี
เหมาะสม โดยปรับปรุงและพัฒนากลไก กระบวนการปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงกฎหมายให้กระบวน 
การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดคดีการทุจริตและการกระทำาทุจริตให้น้อยลง 
และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นับเป็นการสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายหลักของแผนแม่บทฯ ได้

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

จำานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลงร้อยละ 10 และจำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 รวมถึงจำานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำาการทุจริตลดลง
ร้อยละ 10 อีกทั้งจำานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองลดลงร้อยละ 25

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565
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สถานการณ์ในภาพรวม จากการศกึษาแหล่งข้อมลูทีอ่งค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติใช้ในการประเมนิค่าคะแนน 
ดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) ของประเทศไทยล่าสดุ โดยเฉพาะข้อคำาถามเกีย่วกบัการทจุรติทางการเมอืง ความโปร่งใสใน
กระบวนการการจดัสรรงบประมาณ การใช้อำานาจหน้าทีโ่ดยมชิอบในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน และประสบการณ์ 
จ่ายสนิบนของนกัลงทนุให้กบัเจ้าหน้าทีร่ฐั พบว่า ข้อมลูล่าสดุในปี 2562 รฐับาลไทยสามารถควบคมุการทจุรติเจ้าหน้าทีร่ฐั
ผู้ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบและมีกลไกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเป็นระบบ และ 
มีความเสีย่งการทุจรติท่ีเกดิขึน้จากระบบการเมอืง ผูม้อีำานาจหรอืตำาแหน่งทางการเมอืงทจุรติโดยใช้ระบบอปุถมัภ์หรอื
ระบบเครอืญาติ และมรีะดบัการทจุรติของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนอยูใ่นระดับเท่าเดิมจากปี 2561 
(คอื ทีร่ะดบั 37 คะแนน 32 คะแนน และ 40 คะแนน ตามลำาดบั) นอกจากนี ้จากการวดัประสบการณ์การจ่ายสนิบนของ
นกัลงทุนให้แก่เจ้าหน้าทีร่ฐัในประเทศไทย พบว่า มรีะดบัความรนุแรงของการทจุรติในประเทศไทยในการจ่ายเงนิสนิบน 
ในกระบวนการต่างๆ อยูท่ี่ 42 คะแนน และเจ้าหน้าทีร่ฐัมรีะดับการทจุรติในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนที ่40 คะแนน
นอกจากนี ้สำานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (สำานกังาน ป.ป.ช.) ยงัได้มุ่งพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยออกกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น ออกระเบียบ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลอืพยาน พ.ศ. 2562 เพือ่ให้การคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อมูลใด 
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมถงึคูส่มรส บพุการ ีผูส้บืสนัดานหรอืบคุคลอืน่ใดทีม่คีวามสมัพนัธ์
ใกล้ชดิกบัผูแ้จ้งเบาะแส เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัได้ปรบัปรงุระบบการร้องเรยีนเข้าสูก่ระบวนการปราบปรามการทุจรติให้มี
ประสทิธภิาพ ปฏริปูกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การดำาเนนิคดีให้รวดเร็วมากข้ึน การวางแผน
กำาหนดทศิทางในการปราบปรามการทจุรติตามสถติิและฐานข้อมลูระดับความเสียหาย/ ความเร่งด่วน / จำานวนคด ี
การทุจริต การศึกษาพลวัตรการทุจริตเพื่อตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
มปีระสทิธภิาพให้เท่าทนัต่อพลวตัรการทจุรติและสอดคล้องกบัสนธสัิญญาและมาตรฐานสากล การเพ่ิมประสทิธภิาพ 
ในการคุม้ครองพยานและผูแ้จ้งเบาะแสในคดทีจุรติ การพฒันาสมรรถนะและองค์ความรูเ้ชงิสหวทิยาการในกระบวนการ
ปราบปรามการทจุริต และการเพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิคดทีจุรติระหว่างประเทศ

การดำาเนนิงานทีผ่่านมา ประเทศไทยได้ดำาเนนิการตามพนัธกรณอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทุจรติ 
(United Nations Convention against Corruption - UNCAC) ดงัเช่น โครงการทีส่ำานกังาน ป.ป.ช. ได้ดำาเนนิการ 
UNCAC เชญิผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมการประชมุรูปแบบทางไกล การประชมุกลุ่มผู้เชีย่วชาญการประเมนิ
ตดิตามการปฏิบัตติามอนุสญัญา UNCAC สมยัที ่11 เพือ่พจิารณาการดำาเนนิการตามกลไกการประเมนิการปฏบิตัติาม
อนุสัญญา UNCAC และประเทศไทยได้เข้าร่วมดำาเนินการตาม UNCAC ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินรอบ 2 
โดยประเทศไทยได้รับการประเมินจากอิหร่านและภูฎานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และโครงการขับเคลื่อนการจัดทำา 
และดำาเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติและประพฤตมิชิอบของหน่วยงานของรัฐ ซึง่ในปี 2563 หน่วยงานภาครฐั
ระดบักรมได้รายงานแผนบรหิารความเสีย่งการทุจริตฯ มายงัสำานกังาน ป.ป.ท. เกนิกว่าร้อยละ 70 (จำานวน 111 กรม 
จากทัง้หมด 146 กรม) นอกจากนี ้ในส่วนของการบรูณาการการทำางานระหว่างองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการทจุรติ
และมุ่งปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ เท่าทนัต่อพลวตัร 
การทจุรติ ซึง่พบว่า ในปี 2563 มโีครงการ/กจิกรรมทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณตามแผนบรูณาการป้องกนั ปราบปราม 
การทจุรติและประพฤติมชิอบตามยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของสำานกังาน ป.ป.ช. รวมเป็นเงนิ 
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งบประมาณทัง้สิน้ 434 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2562 ที ่752 ล้านบาท) โดยเบกิจ่ายแล้ว ณ เดือนสงิหาคม 2563 
เป็นเงิน 180.3039 ล้านบาท นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ 2563 สำานกังาน ป.ป.ท. ได้พฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นผลให้จำานวนคดีการร้องเรียนและกล่าวหา เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐท้ังสิ้น 1,374 คดี 
ลดลงร้อยละ 48.8 จากปีงบประมาณ 2562 (ทีม่จีำานวนทัง้สิน้ 2,045 คด)ี นอกจากนี ้ในส่วนของการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ
และรวบรวมพยานหลักฐานนั้น พบว่า ในปี 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น 32,608 คดี 
(จากปี 2562 ทีจ่ำานวน 30,000 คด)ี แบ่งเป็นโครงการทีร่บัไว้เพือ่ไต่ส่วนข้อเทจ็จรงิ 6,206 คด ี (เพิม่ขึน้จากปี 2562 
ทีจ่ำานวน 5,727 คด)ี ในส่วนท่ีไต่สวนข้อเท็จจริง (วนิจิฉยัชีม้ลู) คณะกรรมการ ป.ป.ท. พจิารณาแล้ว 1,573 คด ี(จากปี 2562 
ทีจ่ำานวน 1,263 คดี) โดยเป็นคดทีีผิ่ดอาญาและวนิยัจำานวน 811 คด ี(จากข้อมลูปี 2562 ทีจ่ำานวน 642 คด)ี ส่งอยัการ
เรยีบร้อยแล้ว 420 คด ี(จากข้อมลูปี 2562 ทีจ่ำานวน 288 คด)ี และศาลได้มคีำาพพิากษาตดัสนิแล้ว จำานวน 209 คดี 
(จากข้อมลูปี 2562 ทีจ่ำานวน 179 คด)ี ซึง่ถอืว่ายงัต้องพยายามเพ่ิมประสทิธภิาพในการดำาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กำาหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กำาหนดไว้ว่า 
จำานวนคดทีจุรติในภาพรวมและจำานวนคดทีจุรติรายหน่วยงานต้องลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2565

1ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทย่อย ข้อมลูการดำาเนนิโครงการในปี 2563 พบว่า ควรเสรมิสร้าง
และขยายกลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุม่เจ้าหน้าทีภ่าครฐัและภาคการเมอืงทีไ่ด้เรยีนรูเ้กีย่วกบักฎหมายการขดักัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวมให้มากขึน้ จำาเป็นต้องเร่งดำาเนนิโครงการพฒันาระบบ โดยเฉพาะระบบ
นวตักรรมและสนับสนนุกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแส เพ่ือนำาไปสูข่ัน้ตอนการไต่สวนและ 
ดำาเนินคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนให้เกิดโครงการประกาศเจตจำานงทางของผู้บริหาร/ นักการเมือง/ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัท้ังในระดบัชาตหิรอืระดบัท้องถิน่ให้มากขึน้ เพือ่ช่วยสนบัสนนุให้ประเดน็เรือ่งการวดัระดบัการทจุรติใน
ภาคการเมอืง นบัเป็นการยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) ให้มากขึน้ นอกจากนี ้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีน่ำามาใช้ในการเพิม่ประสทิธิภาพการเช่ือมโยงข้อมลูเกีย่วกบัการทจุรติระหว่างหน่วยงานยงัไม่มปีระสทิธภิาพพอทีจ่ะ
รบัมอืกบัสถานการณ์
 
ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย สำานักงาน ป.ป.ช. ควรเร่งพัฒนาระบบป้องการทุจริตเชิงรุก โดยพัฒนากลไก 
การป้องกันการทุจริตและพัฒนากระบวนการทำางานด้านการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะ 
การทุจริตในเชงินโยบาย เพือ่มุง่ป้องกนัการทุจริตต้ังแต่กระบวนการกำาหนดนโยบาย ตัดสินใจและข้ันการนำานโยบายไป
ปฏิบัติ ตลอดจนควรเสริมสร้างธรรมาภิบาล กระจายประโยชน์สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ไม่มีการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มมีาตรการเสรมิสร้างความรู้ 
เจตคต ิและมกีลไกการตรวจสอบการปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าทีข่องรฐัให้ดำาเนนิไปตามกฎหมาย เช่น กฎหมายการขดักนั
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อลดการกระทำาผิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนควรนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต โดยเฉพาะคดีทุจริตที่มีนัยสำาคัญ เพื่อให้เกิด 
การเรยีนรูร่้วมกนัในสงัคม กลุม่เป้าหมายและผู้รับผิดชอบมคีวามเป็นมอือาชพีมบีรรทัดฐานในการปฏบิติังานอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม ไม่รบัสนิบน 
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การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคคล โดยเพิ่ม
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้และคุณธรรม สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถูกกล่าวหา ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐาน/ สังเกต
พฤติการณ์และองค์ประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบ พิจารณากระบวนการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและการตรวจคำากล่าวหา ซึ่งครอบคลุมถึงการมีมาตรการและกลไก คู่มือการดำาเนินการ มาตรฐานทาง
วินัยและการให้คำาปรึกษาให้ครบถ้วน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือต่างๆ (เช่น นำาระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการ
ทำางานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน บูรณาการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย งานคดีและการสอบสวน การมีระบบติดตามผล 
การมีช่องทางการร้องเรียน และการเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินคดีทุจริต เป็นต้น) เพ่ือเอื้อให้การดำาเนินคดีทุจริต 
มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใสข้ึน ตลอดจนปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องกับ
การสืบสวนปราบปรามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง

การปราบปรามการทุจริต
ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 210201

การดำาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

กระบวนการดำาเนินคดีทุจริตไม่เกินร้อยละ 25 ที่จำาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลา
ปกติที่กฎหมายกำาหนดและจำานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 4 
ของจำานวนคดีที่ส่งฟ้อง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565
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สถานะการบรรลเุป้าหมาย
จากการพิจารณาจากจำานวนคดีที่ต ้อง 
ขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่
กฎหมายกำาหนด และจำานวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
ผ ่านข ้อมูลดำาเนินคดีที่แล ้วเสร็จของ
สำานักงาน ป.ป.ช. พบว่า ในปี 2563 
สำานักงาน ป.ป.ช. ได้นำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบ
รบัคำาร้องเรยีนกล่าวหา ทำาให้กระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนในช้ันตรวจรับคำากล่าวหา
ของสำานักงาน ป.ป.ช. เกิดความรวดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สอดคล้องกับรัฐธรรมนญู และ พ.ร.บ. ป.ป.ช. โดยในช่วงทีผ่่านมาสำานกังาน ป.ป.ช. ดำาเนนิการ
เข้มข้นขึน้หากเทียบระหว่างปี 2560-2562 ท่ีผ่านมา พบว่า ปรมิาณงานประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิการเกอืบร้อยละ 100 

การดำาเนนิงานทีผ่่านมา การดำาเนนิงานทีผ่่านมา สำานกังาน ป.ป.ช. ได้พฒันาโครงสร้างการจดัการองค์ความรูด้้าน 
การปราบปรามการทุจริต จัดทำาระบบข้อมูลด้านการปราบปรามการทุจริต เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต บูรณาการข้อมูลการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินคดี และ 
ออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เช่น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองช่วยเหลอื
พยาน พ.ศ. 2562 เพือ่ให้การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อมลูใดเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
รวมถึง คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่นใดท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น เป็นผลให้
กระบวนการดำาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใสมากขึ้น ดังเช่น ข้อมูลจากสำานักงาน ป.ป.ช. 
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2563 รายงานว่า สำานักงาน ป.ป.ช. ได้รับเร่ืองร้องเรียนไว้ประมาณ 4,000 เร่ือง ขณะทีข้่อมลูจาก
สำานกังาน ป.ป.ท. เมือ่เดอืนกนัยายน 2563 รายงานว่า สำานกังาน ป.ป.ท. ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนไว้ประมาณ 1,374 เรือ่ง 
โดยในส่วนการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้วินิจฉัยชี้มูลแล้วจำานวน 1,573 คดี และจากการที่สำานักงาน ป.ป.ท. และ 
สำานกังาน ป.ป.ช. ได้นำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบรบัคำาร้องเรยีนกล่าวหามีผลทำาให้
สามารถสะสางคดคีงค้างได้รวดเรว็ขึน้ และการปรบัเพิม่คณะอนกุรรมการตรวจสอบบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิจาก 2 คณะ
เป็น 4 คณะ โดยมกีรรมการ ป.ป.ช. แต่ละรายเป็นประธานกรรมการตรวจสอบดงักล่าว โดยเป้าหมายในการดำาเนนิคดี 
เรื่องรำ่ารวยผิดปกติ มีการยึดทรัพย์สินที่มีการโกงไปกลับคืนแก่รัฐ ดังนั้น การกำาหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยื่นบัญชี 
แสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิเพือ่ความโปร่งใส ถอืเป็นการป้องกนัการทจุรติ ทีพ่ฒันาและปรบัปรงุขึน้

การปราบปรามการทุจริต
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพ เช่น สำานกังาน ป.ป.ท. สำานกังาน ป.ป.ช. ต้องบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง และต้องจดัทำาและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบของ
หน่วยงานทีเ่หลอืและผลกัดนัการใช้กลไกศนูย์อำานวยการต่อต้านการทจุรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) ภายในสำานกังาน ป.ป.ท. 
ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ สมัฤทธิผ์ล และรวดเรว็ เพือ่สนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนได้บรูณาการแก้ไขปัญหาทจุรติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนและเป็นกลไกตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานผลการดำาเนินการตรวจสอบของส่วนราชการ 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ รวมทัง้แก้ไขปัญหาการทจุริตและประพฤตมิชิอบในวงราชการทัง้ 
ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายข้าราชการประจำา ตลอดจนเป็นการเร่งรดัการดำาเนนิมาตรการทางการเมอืงควบคูไ่ปกบัมาตรการ 
ทางกฎหมายเมือ่พบผูก้ระทำาผดิอย่างเคร่งครดั รวมท้ังต้องให้ความสำาคญักบัการเร่งบญัญติักฎหมายทีเ่หลอืตามอนสุญัญา 
UNCAC 2003 ให้ครบถ้วน เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบให้เป็น 
ทีย่อมรบัในระดบัสากล
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ควรเสริมสร้างความพร้อมของการพัฒนาระบบ ได้แก่ การพัฒนากลไกเฉพาะ 
ในการพจิารณาคดกีารทุจรติและประพฤตมิชิอบ และปรบัปรงุกฎหมายและกำาหนดพนัธกรณทีีต้่องดำาเนนิการระหว่างกนั
กบัเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ให้การดำาเนนิการของระบบเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี ้ควรต้องขยาย
กลุม่เป้าหมาย เจ้าหน้าทีผู่เ้กีย่วข้องในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมมีโครงการ กจิกรรม หรอืมาตรการในการยกระดบัจติใจของ
เจ้าหน้าทีผู้่เกีย่วข้องให้มากข้ึน นอกจากน้ี หน่วยงานเจ้าภาพควรให้ความสำาคญักบัการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน
การรวบรวมและเชือ่มโยงข้อมูลเกีย่วกบัการทจุรติ โดยเฉพาะคดทีจุรติทีม่นียัสำาคัญ เพือ่ให้เกิดการเรยีนรู้ร่วมกนัในสังคม 
พัฒนาการสร้างฐานข้อมลูบูรณาการคดเีกีย่วกบัการทจุรติและการตดิตามผลของคดีดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง และสนบัสนนุ
โครงการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามทีก่ำาหนดไว้ในอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
ทำาให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามทีก่ำาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ เป็นไปได้มากข้ึน



“มุ่งเน้นกฎหมายให้มีเท่าที่จ�าเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ในทุกมิติ รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชน
และปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง น่าเชื่อถือ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22

กฎหมาย
และกระบวนการยตุธิรรม

22



 แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกสำาคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการมุ่งเน้นให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำาเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติ 
ได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่ เคารพสิทธิของมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน 
ด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่  
(1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมและ 
(2) การอำานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

 

(1) กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
และ (2) การอำานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจาก 
การเลอืกปฏบิตั ิได้กำาหนดตวัช้ีวดัการบรรลเุป้าหมายจากดชันนีติิธรรม (Rule of Law Index) โดยในช่วงปี 2561-2565  
ประเมนิคะแนนของ 4 ปัจจยั จากทัง้หมด 8 ปัจจัย ได้แก่ 1) การจำากดัอำานาจรัฐ 2) รัฐบาลโปร่งใส 3) สิทธขิัน้พืน้ฐาน 
และ 4) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง คะแนนไม่ตำ่ากว่า 
0.65 คะแนน ท้ังนี้ ค่าคะแนนของท้ัง 4 ปัจจัย พบว่า  
ในปี 2563 ประเทศไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.55 คะแนน 
ซึ่งตำ่ากว่าเป้าหมายท่ีกำาหนด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ปัจจัยรัฐบาลโปร่งใส ปัจจัยสิทธิขั้นพื้นฐาน มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
0.51 คะแนน และ 0.49 คะแนน ตามลำาดับ ซึ่งทั้งสองปัจจัย
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.48 คะแนน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการ
จำากัดอำานาจรัฐ มีค่าคะแนนอยู่ท่ี 0.47 คะแนน ซ่ึงลดลง 
เมื่อเทียบจากปี 2562 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.48 คะแนน และ 
ปัจจัยความเป็นระเบียบและความมั่นคงมีค่าคะแนนคงท่ี 
อยู ่ ที่  0 . 71  คะแนน  โดย เมื่ อพิ จ า รณาจากอั น ดับ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
ในปี 2563 ประเทศไทยอยู ่อันดับท่ี 10 จากทั้งหมด 15 
ประเทศ ซึ่งมีอันดับเทียบเท่ากับปี 2562 

220001
ปี 2562

ปี 2563
220002

ปี 2562

ปี 2563

กฎหมาย
และกระบวรการยติุธรรม
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นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีต้องดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
ได้แก่ การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐให้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร ่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายให้มี
ความเช่ือมโยงข้อมูลเกิดการบูรณาการและนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย และสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม22
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ประกอบด้วย 4 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

220101
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 

โดยทั่วถึง กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

กฎหมายทีไ่ด้รบัการทบทวนแก้ไข ปรบัปรงุและ/หรอืยกเลกิ ให้มเีนือ้หาทีไ่ม่เป็นอปุสรรค 

ต ่อการพัฒนาประ เทศ ร ้ อยละ  50  ของกฎหมาย ท้ั งหมด ในป ี  2563  

สามารถเทียบเคียงได้จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำา 

ร ่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ส ่งผลให ้ 

เป้าหมายในการมกีฎหมายทีไ่ม่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศ ทำาให้ประชาชนได้รบั 

ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึงแต่ยังไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ จึงยังคงม ี

สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

220102 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง  

ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 2562 2563

(1) สัดส่วนการนำาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช ้

กฎหมายต่อจำานวนกฎหมาย ร้อยละ 50 ของกฎหมาย (2) ระยะเวลาที่ลดลง 

ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น  

ร้อยละ 50 ซึง่เทยีบเคียงจากมติิด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement)  

ของดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) จัดทำาโดย World Justice  

Project (WJP) จะพบว ่าในปี 2563 ประเทศไทยมีคะแนน 0.47 คะแนน  

ลดลงจากปี 2562 มีคะแนนเป็น 0.48 คะแนน ซึ่งยังมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

220103
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 

ในปี พ.ศ. 2565 2562 2563

จำานวน/ระดับของมาตรการ/กลไก ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความ

จำาเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ร้อยละ 50 ในปี 2563 สามารถ

เทียบเคียงข้อมูลการมีส่วนร่วมในการทบทวนความจำาเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ ์

ของกฎหมาย ได้จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย

และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซ่ึงการดำาเนนิการตามพระราชบัญญตัิ

ฉบับนี้จะส่งผลให้การบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย” 

มีโอกาสเป็นไปได้สูง แต่ยังไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทำาให้ยังคงมีสถานะการบรรลุ

เป้าหมายอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมาย

220201
การอำานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง  

เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 

พ.ศ. 2565
2562 2563

อัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นของจำานวนข้ันตอนในการอำานวยความยุติธรรมท่ีใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ 75 ของจำานวน

ขั้นตอนที่สำาคัญ ซึ่งเทียบเคียงจากปัจจัยที่ 6 การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory 

Enforcement) ปัจจัยที ่7 กระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง (Civil Justice) และปัจจยัท่ี 8  

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) ของดัชนีนิติธรรม พบว่า 

ในปี 2563 ปัจจัยที่  6 การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement)  

มค่ีาคะแนน 0.47 ลดลงจาก 0.48 ในปี 2562 ปัจจยัที ่7 กระบวนการยตุธิรรมทางแพ่ง  

(Civil Justice) มีค่าคะแนน 0.48 ลดลงจาก 0.49 ในปี 2562 และปัจจัยท่ี 8 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) มีค่าคะแนน 0.43 ปรับเพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมาที่ 0.42 โดยค่าคะแนนยังอยู่ตำ่ากว่าเป้าหมาย ทำาให้สถานะการบรรลุ

เป้าหมายยังคงอยู่ในระดับตำ่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง  

การพัฒนากฎหมาย
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 220101

การพัฒนากฎหมาย

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 50 ของกฎหมายทั้งหมด

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

กฎหมายเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคมเปล่ียนแปลง 
กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความ
จำาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จำาเป็น 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมลำ้าในสังคม  
และประชาชนในวงกว้างได้รบัประโยชน์อย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนจนเกนิความจำาเป็น สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้  
การดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย และการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่สำาคัญที่สามารถทำาให้บรรลุเป้าหมาย โดยการเร่งสร้าง
ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือดำาเนินการตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติท่ีกำาหนดตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22

633

220101



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติสำาคัญที่กำาหนดให้กฎหมายทั้งหมด1 จะต้องทำาการประเมินผลสัมฤทธิ ์
อย่างน้อยทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กร
ที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชน หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และหากปรากฏจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ว่ากฎหมายใดมิได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายนั้น หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้น 
แก่รฐัหรอืประชาชน หรอืมผีลกระทบอืน่อนัก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง ให้หน่วยงานของรฐั 
ที่รับผิดชอบดำาเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้นโดยทันที รวมทั้งกำาหนด 
ให้กฎหมายที่จะตราข้ึนใหม่น้ัน หน่วยงานผู ้รับผิดชอบจะต้องแสดงเหตุผลความจำาเป็นในการตรากฎหมาย  
และจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายด้วย ดังนั้น จะเห็นว่ากฎหมายทุกฉบับอย่างช้าที่สุด 
จะต้องดำาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายในห้าปีนับจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำา 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 นอกจากนั้น กฎหมายที่ตราขึ้นหลังจาก 
พระราชบัญญัติฯ ประกาศใช้จะต้องแสดงเหตุผลความจำาเป็นในการตราขึ้นและจัดทำารายงานการวิเคราะห ์
ผลกระทบของกฎหมายด้วย จึงทำาให้เป้าหมายกฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน 
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึงมีโอกาส
สำาเร็จตามเป้าหมาย

1ยกเว้นกฎหมายตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
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ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำาเนินการที่ผ ่านมา ได้มีการจัดทำาอนุบัญญัติ 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562 จำานวน 11 ฉบับ ประกอบด้วย 1) กฎกระทรวง
กำาหนดกฎหมายตามมาตรา 29 (6) พ.ศ. 2562  
2) กฎกระทรวงกำาหนดรอบระยะเวลาการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  3) กฎกระทรวง
กำาหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการไม่เผยแพร่
ข ้อมูลในระบบกลาง พ.ศ. 2562  4) แนวทาง 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
5) แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย    
6) คำาแนะนำาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการ
จัดทำาร่างกฎหมาย  7) คำาแนะนำาของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
8) คำาแนะนำาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  
เรือ่ง การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย  9) คำาแนะนำา 
ของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย เรือ่ง การกำาหนดโทษ 
อาญาในกฎหมาย 10) หลักเกณฑ์การจัดทำาคำาอธิบาย
สรุปสาระสำาคัญของกฎหมาย และ 11) หลักเกณฑ์ 
การจัดทำาและเผยแพร่ข้อมลูในระบบกลางเพ่ือประโยชน ์

ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างท่ัวถึง ซ่ึงภายหลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายดำาเนินการประเมินกฎหมายท่ีอยู ่ใน 
ความรับผิดชอบอย่างรอบด้าน และอ้างอิงจากข้อมูลสถิติต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อให้มีกฎหมายเพียงเท่าท่ีจำาเป็น นอกจากน้ี มีการดำาเนินการเพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
การดำาเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ โดยจัดทำาส่ือวิดีทัศน์และมีการเผยแพร่แล้ว 3 เรื่อง ได้แก่  
1) ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562  2) แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำาร่างกฎหมาย และ  3) การวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การที่พระราชบัญญัติฯ ไม่ได้กำาหนดบทลงโทษ อาจส่งผลให ้
หน่วยงานของรัฐผู ้รับผิดชอบกฎหมายไม่ดำาเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนด นอกจากนั้น ระบบกลาง 
ด้านกฎหมาย (Law Portal) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสำาหรับ 
รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดำาเนินการจัดทำากฎหมายหรือร่างกฎหมาย และการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายจะเป ็นกลไกที่มีความสำาคัญที่จะทำาให ้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม22

636

220101



ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการตามแนวทาง 
ของกฎหมายให้ครบถ้วน รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินสัมฤทธิ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ควรกำากับการพัฒนา 
ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำาหนด
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การพัฒนากฎหมาย

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เป็นธรรม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมจะทำาให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และจะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่อไป โดยปัจจัยสำาคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายคือการที่ประชาชนรับรู้และเข้าใจกฎหมาย ผู้มีอำานาจหน้าที่ในการบังคับใช ้
กฎหมายมีศักยภาพ จรรยาบรรณ และจริยธรรม และมีกลไกการบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้  
ในระยะที่ผ ่านมาความท้าทายสำาคัญในการบรรลุเป ้าหมายนี้คือการขาดการบูรณาการของฐานข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช ้กฎหมาย และการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายยังมีอยู่อย่างจำากัด 

1) สัดส่วนการนำาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อจำานวนกฎหมาย ร้อยละ 50 ของกฎหมาย  2) ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 220102
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การพัฒนากฎหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการบังคับใช ้กฎหมายของประเทศไทย  
โดยเทียบเคียงจากมิติด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม (The Rule  
of Law Index) จัดทำาโดย World Justice Project (WJP) จะพบว่าในปี 2563 ประเทศไทยมีคะแนน 0.47 คะแนน 
น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับภูมิภาคท่ี 0.61 คะแนน และระดับโลกท่ี 0.54 คะแนน โดยจัดอยู ่ลำาดับที่ 83  
จากทั้งหมด 128 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ คะแนนในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 
อย่างต่อเนื่อง จาก 0.50 คะแนนในปี 2561 เป็น 0.48 คะแนนในปี 2562 และ 0.47 คะแนนในปี 2563  
ซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยังอยู ่ห่างจาก 
การบรรลุเป้าหมาย “การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ 
และเป็นธรรม”

การดำาเนินการที่ผ่านมา ในปี 2563 ได้มีการดำาเนินการสำาคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนา
ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถงึเป็นช่องทาง
สำาหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำาเนินการจัดทำากฎหมายหรือร่างกฎหมาย และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่วมกับสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการดำาเนินการในระยะท่ี 1 ซ่ึงจะแล้วเสร็จ (ระยะท่ี 1) ในเดือนธันวาคม 2563  
การผลักดันร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... อย่างต่อเนื่อง  
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติฯ ตามความเห็น
ของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายจัดส่งให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งคาดว่า 
จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งภายในเดือนธันวาคม 2563 ดำาเนินการพัฒนาระบบศาลดิจิทัล อาทิ  
ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e - Notice 
System) ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ประชาชนเข้าถึงง่าย ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  
และระบบยื่นฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System) การให้บริการคู่ความคัดถ่ายเอกสารในสำานวนคดีออนไลน ์
ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service : CIOS) การส่งหมายและรายงานผล
หมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการนัดพิจารณาคดีออนไลน์ ซ่ึงอำานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การพัฒนาระบบ C.R.I.M.E.S (Criminal  
Record and Information Management Enterprise Systems) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำารวจ
ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติที่พัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์รวมการรับแจ้งข้อมูลเก่ียวกับคดีและเป็นศูนย์กลาง 
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ดำาเนินการจัดทำาประมวล 
กฎหมายสำาคัญ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำาเนินการจัดทำาประมวลกฎหมาย โดยมีการรับฟังความคิดเห็น 
ของร่างพระราชบัญญัติการจัดทำาประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ….  
ก่อนจะนำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าในระยะท่ีผ่านมาจะมีการดำาเนินการสำาคัญเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายหลายประการ แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มคะแนนมิติด้านการบังคับใช้
กฎหมายของดัชนีนิติธรรม โดยพิจารณาจากปัจจัยสำาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว 
จะเห็นว่าการดำาเนินการในระยะที่ผ่านมามีการผลักดันการพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น โดยนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบังคับใช้กฎหมาย แต่การดำาเนินการดังกล่าวยังเป็นไปอย่างจำากัด ประกอบกับยังไม่มีการดำาเนินการ 
ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาปัจจัยสำาคัญอีกสองประการคือการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู ้และเข้าใจกฎหมาย  
และพัฒนาผู้มีอำานาจหน้าท่ีในการบังคับใช้กฎหมายให้มีศักยภาพ จรรยาบรรณ และจริยธรรม อย่างไรก็ตาม  
การดำาเนินการในส่วนของการยกระดับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจ 
ประสบความสำาเร็จได้ จึงต้องดำาเนินการควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
และไม่เป็นภาระของท้ังประชาชนและผู้บังคับใช้กฎหมายมากเกินไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดการดำาเนินการสำาคัญ อาทิ การพัฒนา 
ระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) การประกาศใช้ร ่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำาเนินงาน 
ของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... . และร ่างพระราชบัญญัติการจัดทำาประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่อง 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. …. รวมถึงพัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการ
บังคับใช้กฎหมายออกไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ควรเร่งรัดการดำาเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย  
หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและไม่เป็นภาระของประชาชนและผู้บังคับใช้
กฎหมายมากเกินไป
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การพัฒนากฎหมาย

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

จำานวน/ระดับของมาตรการ/กลไก ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจำาเป็น เหมาะสม
และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ร้อยละ 50

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 220103

เม่ือกฎหมายมีการประกาศใช้โดยมีผลผูกพันกับภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในสังคม การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนากฎหมายตลอดกระบวนการจะเป็นกลไกสำาคัญท่ีจะทำาให้ทุกภาคส่วนได้รับการ 
อำานวยความสะดวกและประโยชน์จากการพัฒนาประเทศที่เท่าเทียมและเป็นธรรมมากข้ึน โดยการดำาเนินงาน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื่อนท่ีสำาคัญ ได้แก่ ข้อมูลกฎหมายและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
นอกจากนี ้ในช่วงทีผ่่านมาการสร้างการตระหนกัรู ้การมส่ีวนร่วมของประชาชนและการดำาเนนิการของหน่วยงานของรฐั
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
ยังคงเป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำาหนดให้หน่วยงานของรัฐดำาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังกำาหนดว่า
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับหน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและวิเคราะห ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ 
การวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำาผลมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกข้ันตอน  
โดยในการรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบตามกฎหมายต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น 
ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่  
ความจำาเป็นทีต้่องตรากฎหมายข้ึน คำาอธบิายหลกัการหรอืประเด็นสำาคญัของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาทีเ่ข้าใจได้ง่าย  
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การพัฒนากฎหมาย

บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้ว หน่วยงานของรัฐ 
ต้องนำาผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำาร ่างกฎหมาย โดยระบุ 
การปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงหลักการหรือประเด็นสำาคัญของร่างกฎหมายตามความเห็นดังกล่าวพร้อมเหตุผล
ประกอบ นอกจากนั้น ยังกำาหนดให้มี “ระบบกลาง” เพื่อใช้ในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำา 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ 
เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรท่ีเกี่ยวข้องหรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก ปรับปรุง 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอีกด้วย ซึ่งการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติฯ นี้ส่งผลให้การบรรลุเป้าหมาย 
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย” มีโอกาสเป็นไปได้สูง

การดำาเนินการที่ผ่านมา สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำาอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนากฎหมาย ได้แก่ 1) แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 2) แนวทาง 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 3) คำาแนะนำาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำาร่างกฎหมาย 4) หลักเกณฑ์การจัดทำาคำาอธิบายสรุปสาระสำาคัญของกฎหมาย 
และ 5) หลักเกณฑ์การจัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพ่ือประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย 
ได ้อย ่างทั่วถึง นอกจากนั้น สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร ่วมกับสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ขึ้น  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
ทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสำาหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
การดำาเนินการจัดทำากฎหมายหรือร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
ในกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศได้ ทั้งนี้ การดำาเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นการดำาเนินการในระยะที่ 1 เพื่อรองรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการจัดทำาร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินการตามกรอบระยะเวลาของแผนฯ นอกจากนี้ 
ดำาเนินการจัดให้มีกลไกช่วยเหลือในการจัดทำาและเสนอร่างกฎหมายโดยการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้วางหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากฎหมาย
ขึ้นใหม่ ประกอบกับพระราชบัญญติฯ ไม่ได้มีการกำาหนดบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฯ 
จึงเป็นความท้าทายในการที่จะบังคับใช้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดได้ นอกจากนั้น 
การพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการอำานวยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย ยังมีความท้าทายท่ีจะพัฒนาให้แล้วเสร็จตามกำาหนด  
และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ 
ในการมีส่วนของประชาชนในการพัฒนากฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย พร้อมกับการกำาหนดมาตรการ 
ทางบริหารในการสร้างแรงจูงใจทั้งทางบวกและทางลบให้หน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ควรกำากับการดำาเนินการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย  
(Law Portal) ให้เป็นไปตามกำาหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ และควรเร่งรัด 
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำากฎหมายเข้าระบบกลางด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกฎหมายที่มีลักษณะ 
บรูณาการ ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและทัว่ถงึ ทัง้นี ้หากระบบกลางด้านกฎหมายสามารถใช้งานได้ 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
ตามเป้าหมาย 

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 220201

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

การอำานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม  
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราส่วนที่เพิ่มข้ึนของจำานวนข้ันตอนในการอำานวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ 75 ของจำานวนข้ันตอนที่สำาคัญ

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

กระบวนการยุติธรรมที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก การอำานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือท่ีดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทำางาน
ระหว่างกัน เป็นจุดเน้นของเป้าหมายนี้ ซึ่งการดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐท่ีผ่านมาสามารถสะท้อนได้จากดัชนี
นิติธรรม (Rule of Law Index) ในปัจจัยที่ 6 การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) ปัจจัยที่ 7 
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) และปัจจัยที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) 
โดยการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้มีปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญ  ได้แก่ การเคารพสิทธิและเสรีภาพ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาระบบงานยุติธรรม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทาย
ที่สำาคัญ คือ การเร่งพัฒนาฐานข้อมูลกลางร่วมกันให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในกระบวนการยุติธรรม เร่งผลักดันการกำาหนดมาตรการพิเศษเพื่อใช้แทนการดำาเนินคดีอาญา รวมท้ังปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรและกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การ
อำานวยความยุติธรรมมีความสะดวกรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำานวนขั้นตอนในการอำานวยความ
ยุติธรรมท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว และประเภทและระดับ 
ของมาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงสามารถเทียบเคียงจากข้อมูลรายงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง คอื ดชันีนติธิรรม (Rule of Law Index) โดยพจิารณาจากปัจจยัท่ี 6 การบงัคบัใช้กฎหมาย (Regulatory 
Enforcement) ปัจจัยที่ 7 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) และปัจจัยที่ 8 กระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา (Criminal Justice) ซึ่งหากเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของปี 2562 เทียบกับค่าคะแนนของปี 2563  
พบว่า ประเทศไทยมีค่าคะแนนของทั้ง 3 ปัจจัยใกล้เคียงกับในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยเทียบ
กันระหว่างปี 62 กับ ปี 63 คือ 0.48 กับ 0.47, 0.49 กับ 0.48 และ 0.42 กับ 0.43 ตามลำาดับ และเมื่อเทียบกับ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยโลกของทั้ง 3 ปัจจัยที่อยู่ระดับ 0.54, 0.55 และ 0.47 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีค่าคะแนน 
ที่ตำ่ากว่าในทุกปัจจัย ในขณะที่การจัดอันดับประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศที่เข้าร่วมการวัดดัชนีจำานวน  
126 ประเทศในปี 2562 และ 128 ประเทศในปี 2563 จะเห็นได้ว่าในปี 2563 ได้รับการจัดลำาดับที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในปัจจัยท่ี 6 และปัจจัยท่ี 7 จาก 80 เป็น 83 และ 76 เป็น 84 มีเพียงปัจจัยที่ 8 มีลำาดับ 
ท่ีดีขึ้นจาก 74 เป็น 70 ซึ่งในภาพรวมคะแนนของประเทศไทยยังไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ  
สะท้อนให้เห็นถึงความจำาเป็นในการเร่งดำาเนินการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่งและทางอาญา

การดำาเนินการท่ีผ่านมา ได้มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข โดยมีการให้บริการประชาชนด้วยบริการ 
ในกระบวนการยุติธรรมที่หลากหลาย ณ จุดเดียว ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมและสร้างการรับรู้กฎหมายและการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 2) การให้คำาปรึกษากฎหมาย 3) ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา  
4) การคุ้มครองพยานในคดีอาญา 5) การไกล่เกล่ียระงับข้อพิพาท 6) การรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  
7) การให้บริการกองทุนยุติธรรม และ 8) การจัดหาทนายคามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้ง 
มีการปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ และขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ให้ผู้พิพากษา
สามารถใช้ดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันลดลงให้ประชาชนเข้าถึงการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
มากยิ่งขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมจะมีการแก้ไข 
กฎระเบียบ และนำาระบบสารสนเทศมาให้บริการประชาชนเพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมหลายหน่วยงานไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารหรือเป็นองค์กรอิสระ ทำาให้มีวัฒนธรรม
องค์กรที่แตกต่างกันในการดำาเนินการ รวมถึงมีกฎหมาย จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพที่แตกต่างกัน อีกทั้ง 
การพัฒนาฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาภายในองค์กรแม้หน่วยงานจะเริ่มนำามาใช้อำานวยความสะดวก 
ให้กับประชาชนแล้ว แต่ยังขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมควรเร่งพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน ท้ังข้อมูลฐานคดี ข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อมูลสถิติงานยุติธรรม เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการข้อมูลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและนำาไปใช้ประโยชน์เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชน   
เน้นการสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่และชุมชนผ่านเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรท้องถิ่น 
เพื่อเป ็นเครื่องมือในการอำานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เร ่งผลักดันการกำาหนดมาตรการพิเศษ 
เพ่ือใช้แทนการดำาเนินคดีอาญา และศึกษาการกำาหนดโทษอย่างอื่นในประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กรและกำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  
เพื่อให้การอำานวยความยุติธรรมมีความสะดวกรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ 
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“ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 23

การวจิยั
และพัฒนานวตักรรม

23
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 แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมท้ัง 
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ือให้การดำาเนินการวิจัย  
และพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหาท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับ 
ภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ัง สามารถรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศได้อย่างย่ังยืน โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่  
(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน และ (2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมาย (1) ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้ าง พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  และ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น กำาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น 1 
ใน 30 อันดับ ภายในปี 2565 ซึ่งสามารถประเมิน
ได้จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) โดยการจัดอันดับ 
ในปี 2563 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 34 ดีขึ้นจาก
อันดับท่ี 38 ของปีก่อน และยังเป็นอันดับที่มีแนว
โน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์อ ยู่ในอันดับท่ี 39 ลดลงจาก 
อันดับท่ี 38 ของปีก่อน แม้อันดับจะลดลง 1 อันดับ 
แต่เม่ือพิจารณาคะแนนและอันดับในปัจจัยย่อยพบว่า 
ดีข้ึนเกือบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม

230001
ปี 2562

ปี 2563
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โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มา : IMD 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  11 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมีวัตถุประสงค์ 12 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน13 
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 14 
ในประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหา 15 
ท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 16 
รวมทั้ง สามารถรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน  โดยมี  17 
2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก ่(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และ18 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น  และ (2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา19 
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 20 

 21 

  22 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย  (1) ความสามารถในการแข่งขัน 23 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 24 
ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 30 อันดับ ภายในปี 2565 ซึ่งสามารถประเมินได้จากการจัดอันดับ25 
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) โดยการจัดอันดับในปี 2563 ความสามารถ 26 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 34 ดีขึ้นจากอันดับที่ 38 ของปีก่อน และยังเป็น27 
อันดับที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 39 ลดลงจาก28 
อันดับที่ 38 ของปีก่อน แม้อันดับจะลดลง 1 อันดับ แต่เมื่อพิจารณาคะแนนและอันดับในปัจจัยย่อยพบว่าดีขึ้น29 
เกือบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีและ30 
วิทยาศาสตร์ของประเทศท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จากผลการจัดอันดับดังกล่าวพบว่า แม้คะแนนและ31 
อันดับในปัจจัยย่อยจะดีขึ้นแต่อันดับประเทศกลับลดลง ทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องเร่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน32 
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทุกมิติด้วยเช่นเดียวกันกับการการเร่งพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญของประเทศอ่ืน 33 
ทั่วโลก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในปี 2565  34 
 35 
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โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มา : IMD 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  11 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมีวัตถุประสงค์ 12 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน13 
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 14 
ในประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหา 15 
ท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 16 
รวมทั้ง สามารถรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน  โดยมี  17 
2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก ่(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และ18 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น  และ (2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา19 
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 20 

 21 

  22 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย  (1) ความสามารถในการแข่งขัน 23 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 24 
ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 30 อันดับ ภายในปี 2565 ซึ่งสามารถประเมินได้จากการจัดอันดับ25 
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) โดยการจัดอันดับในปี 2563 ความสามารถ 26 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 34 ดีขึ้นจากอันดับที่ 38 ของปีก่อน และยังเป็น27 
อันดับที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 39 ลดลงจาก28 
อันดับที่ 38 ของปีก่อน แม้อันดับจะลดลง 1 อันดับ แต่เมื่อพิจารณาคะแนนและอันดับในปัจจัยย่อยพบว่าดีขึ้น29 
เกือบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีและ30 
วิทยาศาสตร์ของประเทศท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จากผลการจัดอันดับดังกล่าวพบว่า แม้คะแนนและ31 
อันดับในปัจจัยย่อยจะดีขึ้นแต่อันดับประเทศกลับลดลง ทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องเร่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน32 
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทุกมิติด้วยเช่นเดียวกันกับการการเร่งพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญของประเทศอ่ืน 33 
ทั่วโลก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในปี 2565  34 
 35 
 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

58 
52 49 45 47 

29 29 29 28 32 

55 57 60 59 59 

13 12 17 14 15 

47 48 
42 38 39 

2559  2 560  2 561  2 562  2 563  

Indonesia Malaysia Philippines
Singapore Thailand

54 54 57 
49 53 

23 20 24 
15 17 

41 42 46 44 48 

1 1 2 1 1 

42 
36 36 38 34 

2559  2 560  2 561  2 562  2 563  

Indonesia Malaysia
Philippines Singapore

ปี 63 230001 
สีเหลือง 

ปี 62 230001 
สีเหลือง 

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

ที่มา: IMD

การวจิยั
และพัฒนานวตักรรม
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(2) มูลค ่าการลงทุนวิ จัยและพัฒนานวัตกรรม 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น กำาหนด 
เป้าหมายสัดส ่วนมูลค ่ าการลงทุนด ้านการวิจัย 
และพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GERD/GDP)ที่ร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565 
โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีสัดส่วน GERD/GDP อยู่ที่
ร ้อยละ 1.11 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีสัดส่วนอยู ่ ท่ี 
ร้อยละ 1.00 เมือ่พจิารณามลูค่าการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาของประเทศไทยพบว่ามีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 
182,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.54 
สะท้อนให้เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้
ความสำาคัญกับการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของประเทศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จากผลการจัดอันดับดังกล่าวพบว่า  
แม้คะแนนและอันดับในปัจจัยย่อยจะดีขึ้นแต่อันดับประเทศกลับลดลง ทุกภาคส่วนจึงจำาเป็นต้องเร่งการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทุกมิติด้วยเช่นเดียวกันกับการการเร่งพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญ 
ของประเทศอื่นทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในปี 2565 

การดำาเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมายระดับประเดน็ (1) ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีและ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น มีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนา อาทิ การเตรียม 
ความพร้อมบคุลากรวิจยัและนวตักรรมรายอตุสาหกรรมทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพการมกีระบวนการแลกเปลีย่น 
องค์ความรู้และบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและ
นวัตกรรมนำาไปสูก่ารลดต้นทุนจากการนำาเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ การจดัให้มกีารสนบัสนนุและผลกัดันให้มกีารนำา
งานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม และการเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานของ 
ห้องปฏิบตักิารเพือ่ยกระดบัคณุภาพการวจิยัและนวตักรรมให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และยกระดบัความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้งาน
ห้องปฏบิตักิาร ผูป้ระกอบการ และนกัลงทนุ สำาหรบัเป้าหมายระดบัประเด็น (2) มลูค่าการลงทนุวจิยัและพฒันานวตักรรม
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ข้ึน แม้ว่าสัดส่วนการลงทนุของภาคเอกชนจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งแต่ยงัคงมปีระเด็น
ท้าทายในการรกัษาระดบัการลงทนุการวจิยัและนวตักรรมของภาคเอกชนให้คงทีห่รือเพ่ิมสูงข้ึนทัง้ภาคการผลิตและ 
ภาคบรกิาร 

ที่มา: สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ, อว. (2563)

การลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

อย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ เนื่องด้วยผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำาให้เศรษฐกิจ 
ในประเทศชะลอตัวลง และอาจส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนคงที่หรือลดลง 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานจัดทำาข้อมูล GERD/GDP ตามการแบ่งส่วนราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในรูปแบบใหม่ ทำาให้การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำาสัดส่วน  
GERD/GDP ปี 2562 เป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ดี กระทรวง อว. ประมาณการณ์สัดส่วน GERD/GDP ปี 2562  
อยู่ที่ร้อยละ 1.11 เท่ากับปี 2561 ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้
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ประกอบด้วย 7 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

230101
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ

นวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

ในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก

การวิจัย เฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อปี ซึง่เทียบเคยีงจากข้อมลูการลงทุนด้านการวจัิยและพฒันาของ

ภาคเอกชน โดยในปี 2560 การลงทนุวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนมมีลูค่ารวม 123,942 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนวิจัยในอุตสาหกรรม 

เป้าหมายทีมี่ศักยภาพเดิม แต่ยงัไม่ปรากฏสดัส่วนอย่างมนียัสำาคญัของการลงทุนวจิยัและ

นวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตอ่ืน ๆ อาทิ การแพทย์ครบวงจร การบินและ

โลจสิติกส์ และดิจิทลั อกีทัง้ ในช่วงปี 2559-2561 มลูค่าเพ่ิมภาคอตุสาหกรรมไทยเตบิโต

เหลอืเพยีงร้อยละ 1 ต่อปี เมือ่เทยีบกบัประเทศในภมูภิาคท่ีเตบิโตถึงร้อยละ 1.5 – 3.0 ต่อปี 

ทำาให้ยงัคงมสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

จำานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้

ทัง้หมดเพ่ิมข้ึน 1 เท่าจากปีฐาน ซึง่เทียบเคยีงจากข้อมลูอันดบัความสามารถด้านนวตักรรม

ของไทย ตามดัชนีช้ีวดั Global Innovation Index (GII) ในปี 2563 จะอยู่ในอนัดบัท่ี 44 

ปรับลดลงจากอันดับที่ 43 ในปี 2562 ของอันดับในภาพรวม แต่ปัจจัยด้านศักยภาพ

ทางการตลาด และศักยภาพทางธุรกิจถูกปรับอันดับเพิ่มสูงขึ้น เป็นอันดับที่ 22 และ 

32 ในปี 2563 ตามลำาดับ อีกทั้งสัดส่วนบริษัทที่ใช้นวัตกรรมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง 

มนียัสำาคัญ จากร้อยละ 50 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2561 แต่ผูป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงเน้นใช้ เทคโนโลยีข้ันต้นในการผลิตมากกว่าลงทุน 

เพือ่พัฒนานวตักรรมจึงมีสถานการณ์บรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�า่กว่าค่าเป้าหมาย



การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม23

652

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

230201
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ

ยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม เป้าหมายที่ต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

มีผลสัมฤทธิ์ ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ ซ่ึงเทียบเคียง 

จากข ้อมูลจำานวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมท่ีขอรับสนับสนุนเงินทุนและ 

การก่อให้เกิดมลูค่าการลงทนุของสำานักงานนวตักรรมแห่งชาต ิพบว่า ในปี 2562 มจีำานวน

โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ขอรับสนับสนุนเงินทุน จำานวน 25 โครงการ ก่อให้เกิด

มูลค่าการลงทุนกว่า 110 ล้านบาท ลดลงจากจำานวน 32 โครงการ ในปี 2561 และ

มูลค่าการลงทุนลดลงไปกว่า 95 ล้านบาท และยังไม่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการ

ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากงานวิจัยดังกล่าว เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมลำ้า และ

ปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ในสังคมไทยยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ จึงยังคงมีสถานะ

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

230301
การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ 

สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

จัดทำาฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

ด้านเศรษฐกจิฐานชวีภาพ ซึง่พจิารณาได้จากข้อมลูทีป่ระเทศไทยได้รบัสทิธบิตัรในหมวด

ของ (1) Agriculture, Food Chemistry (2) Agriculture & Food Processing Machinery 

(3) Organic Fine Chemistry (4) Biotechnology และ (5) Environmental Technology 

โดยในช่วงปี 2558 - 2561 มจีำานวนเพิม่ขึน้จาก 3 สิทธิบตัรในปี 2558 เป็น 21 สทิธบัิตร 

ในปี 2561 และเมือ่พจิารณาการสนบัสนนุเงนิทุนให้แก่โครงการส่งเสรมิการสร้างนวตักรรม

ของสำานักงานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.) พบว่า ในปี 2563 มโีครงการนวตักรรมในสาขา

เศรษฐกจิชวีภาพ (Bio-Economy) และสาขาเศรษฐกิจการผลติและการหมนุเวยีน (Circular 

and Manufacturing Economy) ทีไ่ด้รบัการสนับสนนุเงนิทุนรวมจำานวน 57 โครงการ  

คดิเป็นร้อยละ 38 ของโครงการทัง้หมด ซึง่เป็นจำานวนโครงการทีล่ดลงจากปี 2562 คดิเป็น 

ร้อยละ 55 อีกทั้งผู้ประกอบการยังคงต้องแบกรับภาระต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรม 

ด้วยส่วนหน่ึง จงึยงัคงมสีถานการณ์บรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�า่กว่าค่าเป้าหมาย



การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23

653

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

ทัง้หมด ซึง่เป็นจำานวนโครงการทีล่ดลงจากปี 2562 คดิเป็นร้อยละ 55 อกีทัง้ผู้ประกอบการ

ยงัคงต้องแบกรบัภาระต้นทนุในการพฒันานวตักรรมด้วยส่วนหนึง่ จงึยงัคงมสีถานการณ์

บรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

230401
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศ 

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 2562 2563

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย ซึ่งเทียบ

เคียงได้จากดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบมูลค่าการชำาระเงิน 

ทางเทคโนโลยีระหว่างไทยกับประเทศในเอเชีย ที่สะท้อนสถานะของประเทศในการ 

เป็นผู้รับหรือผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีการขาดดุลการชำาระเงิน

ทางเทคโนโลยีประมาณ 257,500 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มขาดดุลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ปี 2559 สะท้อนให้เห็นว่ามีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างจำากัดและจำาเป็นต้อง

พึ่งพาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้ และยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ ต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

230501
จ�านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ จ� า เป็น 

ต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

อัตราจำานวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจำาเป็นต่อ 

การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม พบว่าประเทศไทยมีจำานวนห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 

ในปี 2558 จำานวน 8,580 แห่ง เป็น 8,798 แห่ง ในปี 2562 หรือเพิ่มข้ึนประมาณ

ร้อยละ 2.5 และจำานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาท่ีทำางานวิจัยเต็มเวลา 

(Full-Time equivalence: FTE) ยังเพ่ิมขึ้นจาก 21 คนต่อประชากร 10,000 คน 

ในปี 2560 เป็น 24 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2561 อีกทั้ง สถาบันการจัดการ

นานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD)
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู ่ในอันดับที่ 42 ในปี 2561 ดีขึ้นจากอันดับที่ 48 

ในปี 2560  สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเมื่อเทียบกับบริบทสากลแต่ยังคงอยู ่ในระดับตำ่ากว่า 

ค่าเป้าหมาย รวมทั้งการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนไทย 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่การใช้งานส่วนมากยังคงกระจุกตัวอยู่ท่ีเมืองใหญ่ จึงมีสถานะ

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 2562 2563

สดัส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครฐัเพิม่ขึน้ทีร่ะดบั 70:30 ซึง่พจิารณา

ได้จากข้อมลูสดัส่วนการลงทนุวจัิยและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครฐัในช่วงปี 2558 – 

2560 เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจากทีร่ะดบั 70:30 ในปี 2558 ซ่ึงภาคเอกชนมกีารลงทนุเพ่ิมขึน้

เฉลีย่ร้อยละ 44 ต่อปี ส่งผลให้ในปี 2561 สดัส่วนการลงทนุวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน

ต่อภาครัฐอยูท่ี ่78:22 ซ่ึงได้บรรลเุป้าหมาย 70:30 ทีก่ำาหนดไว้เรยีบร้อยแล้ว จึงมสีถานะการ

บรรลุเป้าหมายอยูใ่นระดบั บรรลคุ่าเป้าหมาย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230101

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม  
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
จากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

230101

การวิ จั ยและนวัตกรรม ท่ีตอบโจทย ์ความต ้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการแห ่ งอนาคต 
จะสามารถเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพและมาตรฐาน รวมท้ังศักยภาพของผู ้ประกอบการ ซ่ึงจะสร้างมูลค่า
เพิ่มและก่อให ้เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป ้าหมาย และยกระดับความสามารถ
ในการแข ่ ง ขันของประเทศในภาพรวม โดยมีป ัจจัยขับ เคลื่ อนที่สำ าคัญ ประกอบด ้วย การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ่  การส ่ ง เสริมการนำานวัตกรรมไปใช ้ ในเ ชิงพาณิชย ์  และการพัฒนา
โครงสร ้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อการสร ้างงานวิ จัยและนวัตกรรม โดยในช ่วงที่ผ ่านมา 
มีประเ ด็นท ้ าทาย ท่ีสำ าคัญ คือ  การเต รียมความพร ้อมบุคลากรทางการ วิจัยที่ ตอบสนองต ่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าท่ีเพิ่มสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการจากการวิจัย
และนวัตกรรม สามารถเทียบเคียงได้จากรายงานผลการสำารวจการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
โดยในปี 2560 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 123,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2558 
(ข้อมูลการสำารวจจากสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพเดิม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ (ร้อยละ 15) 
อุตสาหกรรมอาหาร (ร้อยละ 13) และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (ร้อยละ 10) ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏสัดส่วนอย่าง 
มีนัยสำาคัญของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตอื่น ๆ อาทิ การแพทย์ครบวงจร 
การบินและโลจิสติกส์ และดิจิทัล สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องขยายสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ ท่ีสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงปี 2559-2561 มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตเหลือเพียงร้อยละ 1 ต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศ 
ในภูมิภาคที่เติบโตถึงร้อยละ 1.5 – 3.0 ต่อปี ซึ่งเป็นผลของปัจจัยเชิงวัฏจักร อาทิ สงครามการค้าระหว่างประเทศ
มหาอำานาจ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ซึ่งอัตราการขยายตัวดังกล่าวยังห่างจากค่าเป้าหมายของ
แผนแม่บทย่อย 230101 อย่างมีนัยสำาคัญ สะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีการลงทุนวิจัยในอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถทำาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ได้ นับเป็นความท้าทายที่สำาคัญของไทยในการ 
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปในเชิงเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 

230101



ที่มา: สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2563)
 29 
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การด าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการพัฒนาและใช้31 
ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ 32 
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับเพ่ิม33 
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป้าหมาย โครงการถ่ายทอดองค์34 
ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 35 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการใช้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก และโครงการจัดท าแนว36 
ทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดท ามาตรฐาน37 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาและประยุกต์โปรแกรมแบบจ าลอง38 
ลักษณะการใช้งานของโรงงาน (Process Simulation Model)  39 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากโครงการส ารวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมราย40 
อุตสาหกรรม ในปี 2562 โดย สอวช. พบว่า อุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 41 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี42 
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการบุคลากรมากกว่า 110,000 อัตรา จึงมีความท้าทายในการเตรียม43 
ความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต44 
และบริการดังกล่าว ขณะเดียวกันประเด็นการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยไม่เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน45 
องค์ความรู้และบุคลากรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม46 
ของตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศไทย 47 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา48 
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงาน 49 
(รง.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดศ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 50 
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงพลังงาน (พณ.) ควรร่วมมือกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม51 
เป้าหมายของประเทศ เพ่ือก าหนดแนวทางการวิจัยแบบมุ่งเป้าร่วมกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใน52 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

ยานยนต์ 
อาหารและเครื่องด่ืม 

ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
ห้าง สะดวกซื้อ ของช า 
สารเคมีและเคมีภัณฑ์ 

ธุรกิจค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย 
บริการการเงินและประกันภัย 

เครื่อ'ใช้ไฟฟ้า (เครื่องจักรส านักงานฯ) 
บริการทางธุรกิจอื่นๆ 

แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ 
บริการวิจัยและพัฒนา 

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ปี 2558-2560 
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230101

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำาเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการพัฒนาและ 
ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีโครงการสำาคัญ 
อาทิ โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำาหรับเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป้าหมาย โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
และสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการใช้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก 
และโครงการจัดทำาแนวทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในภาค
อุตสาหกรรม เพื่อจัดทำามาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาและประยุกต์โปรแกรมแบบจำาลองลักษณะการใช้งานของโรงงาน (Process Simulation Model)
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย จากโครงการสำารวจความต้องการบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ในปี 2562 โดย สอวช. พบว่า อุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ 
อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการบุคลากรมากกว่า 110,000 อัตรา 
จึงมีความท้าทายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการดังกล่าว ขณะเดียวกันประเด็นการซ้ือเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ โดยไม่เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และบุคลากรเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญ 
ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง 
ซึ่งจำาเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดศ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงพลังงาน (พณ.) ควรร่วมมือกับ 
ผู ้ประกอบการในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพ่ือกำาหนดแนวทางการวิจัยแบบมุ่งเป้าร่วมกับ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมใน การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงออกแบบหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมทักษะแรงงานในอนาคต

230101

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230102

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมท่ีมีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่าจากปีฐาน

แผนแม่บทย่อย

การขับเคล่ือนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมให้สามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง จำาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ การสร้างการเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถนำาไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ การเพิ่มโอกาสในการนำานวัตกรรมออกสู่
ตลาดหรือเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ และการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการภาครัฐ 
ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจนวัตกรรมและการเป็นนักลงทุนและผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจำานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมี ป ัจจัย 
ขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ในการลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น การกำาหนดพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมและเหมาะสม 
การเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศกับต่างประเทศ การสร้างตลาดนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อเพิ่มปริมาณ
ความต้องการสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการภายในประเทศ

ปี 2563ปี 2562

230102
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทย ตามดัชนีชี้วัด Global Innovation 
Index (GII) ในปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 44 ปรับลดลงจากอันดับที่ 43 ในปี 2562 แม้ว่าจะเป็นการปรับลดของอันดับ
ในภาพรวม แต ่ป ัจจัยด ้านศักยภาพทางการตลาด  
(Market Sophistication) มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างมีนัย
สำาคัญ โดยในปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 22 ปรับตัวดีขึ้นจาก
อันดับท่ี 32 ในปี 2562 เช่นเดียวกับศักยภาพทางธุรกิจ 
(Business Sophistication) ที่อยู่ในอันดับที่ 32 ในปี 
2563 ดีขึ้นจากอันดับที่ 60 ในปีก่อนหน้า อีกทั้งสัดส่วน
บริษัทที่ใช้นวัตกรรมก็ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 
จากร้อยละ 50 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2561 
นอกจากน้ี ในปี 2561 พบว่ามีผู ้ประกอบการที่ใช ้
นวัตกรรม 52,950 กิจการ สามารถสร้างสินค้าใหม่เข้าสู่
ตลาด 418,050 รายการ มีบริการใหม่ 54,923 รายการ 
และกระบวนการดำาเนินธุรกิจใหม่ จำานวน 41,751 ราย

การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  ในป ี  2563 กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
ได้ดำาเนินการโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน
และผู ้ประกอบการเข ้าถึ งนวัตกรรมอุตสาหกรรม 
เชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้  
ในขณะท่ีสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำาเนินการโครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างผลงาน
วิจัยและผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคการผลิต ภาคบริการ  
และภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ดำาเนินการโครงการการศึกษาการปรับตัว 
ของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย เพื่อศึกษาและกำาหนดทิศทางนโยบายและแผนงานในการรองรับและสนับสนุน 
ด้านเศรษฐกิจการค้าในเศรษฐกิจสูงวัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำาคัญในการสนับสนุน
การนำานวตักรรมไปใช้ในธรุกจิของผูป้ระกอบการ

230102
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
ต ้ นทุ น ในการพัฒนานวั ตก ร รม เพื่ อ เ พ่ิ มมู ลค ่ า 
ในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาระต้นทุนสำาหรับ 
ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เลือกที่จะไม่ลงทุนเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมและยังคงใช้เทคโนโลยีขั้นต้นในการผลิต 
อย ่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ประกอบการรายใหญ ่
ในอุตสาหกรรม เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ขั้นต้นได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย สำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ควรบูรณา
การร่วมกับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) และกระทรวงอุตสาสหกรรม (อก.) ใน
การผลักดันให้วิสาหกิจทุกขนาดในประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจที่อยู ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้า
หมายพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และบริการ นอกจากน้ี ภาครัฐควรร่วมมือกับภาค
เอกชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดผู้
ประกอบการนวัตกรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน
กลไกการกระจายการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากการ
ลงทุนในโครงสร ้างพื้นฐานด ้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีของภาครัฐ รวมถึงการสำารวจข้อมูลวิสาหกิจ
ที่มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย 
จะช่วยผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจของวิสาหกิจใน
ประเทศไทยมีการนำานวัตกรรมมาใช้อย่างแพร่หลาย
มากขึ้น

230102
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น 
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนี นวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของ มีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพ
ทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230201

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังมีประโยชน์
ในเชิงสังคมด้วย โดยนวัตกรรมทางสังคมเป็นเครื่องมือสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการวิจัย
และพัฒนาได้เข้ามามีบทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ ่ม ท้ังด้านสุขภาพ การศึกษา  
และการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของสังคมในกระแสความไม่แน่นอนของโลกในยุค
ดิจิทัล (VUCA World) รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะตำ่า  
การแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในสังคม และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
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ที่มา: สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากรายงานประจำาปี 2562 ของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) พบว่า  
มีโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขอรับสนับสนุนเงินทุน จำานวน 25 โครงการ ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า  
110 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จำานวนโครงการในปี 2562 ลดลงจาก 32 โครงการ ในปี 2561 มีผลให้ผู้ประกอบการ
สูญเสียโอกาสในการลงทุนไปกว่า 95 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากับค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
230201 ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากงานวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
ดังกล่าว เนื่องจากความเหลื่อมลำ้าทางรายได้และรายจ่ายในสังคมไทยยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญแต่อย่างใด  
รวมทั้งปัญหาทางสังคมอื่น ๆ อาทิ ความยากจน การเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ และปัญหาแรงงานทักษะตำ่า  
ก็ยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ จึงเป็นความท้าทายสำาคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) 
และสถาบันการศึกษา ได้มีการดำาเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหล่ือมลำ้าในสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ
เพือ่ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย เพือ่แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเดก็ โครงการวจิยัเพือ่ลดความเหลือ่มลำา้ 
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากของ
ประเทศไทย เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรทางการเงินระดับจุลภาคที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

จ�านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ



การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม23

664

230201

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันมีการให้ความสำาคัญกับการทำางานวิจัยและนวัตกรรม 
ทางสังคมมากขึ้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา อาทิ งานวิจัยพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำา 
ทางการศกึษา สขุภาพ การบรกิารทางสงัคมและสวสัดิการของรัฐ รายได้และอาชพี การเพ่ิมประสิทธภิาพการทำางาน
ของภาครัฐ รวมทั้งประเด็นปัญทางสังคมต่าง ๆ  แต่ทั้งนี้ งานวิจัยทางสังคมจำานวนมากยังขาดการนำาไปใช้ประโยชน์
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาจมีสาเหตุมาจากบริบทของผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติจริงของหน่วยงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสำาคัญกับผลการวิจัยทางสังคม เนื่องจากไม่อยากปรับ
เปลีย่นกระบวนการทำางานทีม่อียูแ่ลว้ เปน็เหตใุหง้านวจิยัทางสงัคมจำานวนมากจงึยงัไมถ่กูนำาไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่แกไ้ข
ปัญหาทางสังคมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐและสถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ ควรสร้างกลไก 
ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสังคมในระดับพ้ืนท่ี โดยมุ่งเป้าเพ่ือสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและลด 
ความเหลือ่มล้ำาในประชากรทกุกลุม่ รวมถงึสามารถแก้ไขปญัหาทางสงัคมไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ขณะเดยีวกนัการจัดสรร
งบประมาณเพือ่การวิจยัและนวตักรรมทางสงัคมควรใหค้วามสำาคญักบัประเด็นงานวจิยัพัฒนาเพือ่ลดความเหลือ่มล้ำา
ทางการศึกษา สขุภาพ และการบรกิารทางสงัคมและสวสัดกิารของรฐั เพือ่ใหก้ารวจัิยและพัฒนานวตักรรมทางสงัคม
สามารถสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำาในระยะต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งปรับกระบวนการ
สนับสนุนการวิจัยให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230301

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 จัดทำาฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐานเก่ียวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ เป็นปัจจัยสำาคัญในการ 
สร้างองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ และพลังงาน
หมุนเวียน โดยมีประเด็นที่ควรให้ความสำาคัญตามห่วงโซ่คุณค่าของไทย ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว มาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสีเขียว 
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการต่อยอดสู่รูปแบบธุรกิจสีเขียว การพัฒนามาตรการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าภายใต้ประเด็นเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยผลักดัน 
ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวของธุรกิจและผู ้ประกอบการสู ่ เศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างเข ้มแข็ง 
และยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เป็นผู้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรของประเทศจากฐานข้อมูล
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยสามารถสืบค้นระบบฐานข้อมูลได้จาก www.ipthailand.go.th อย่างไรก็ตาม 
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ครอบคลุมถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจำาเป็นจะต้องบูรณาการฐานข้อมูลกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อให้ฐานข้อมูล 
มีความครอบคลุมมากข้ึน และบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในแผนแม่บทย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
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ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (2562).
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สำาหรับประเด็นความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างยั่งยืน สามารถพิจารณาได้จากข้อมูล 
ทีป่ระเทศไทยได้รบัสทิธบิตัรในหมวดของ (1) Agriculture, 
Food Chemistry (2) Agriculture & Food Processing 
Mach inery  (3 )  Organ ic  F ine Chemis t ry  
(4) Biotechnology และ (5) Environmental  
Technology โดยในช่วงปี 2558 - 2561 มีจำานวน 
เพิ่มขึ้นจาก 3 สิทธิบัตรในปี 2558 เป็น 21 สิทธิบัตร ใน
ป ี  2561  (ข ้ อมู ลจากกระทรวงการ อุดม ศึกษา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ( อ ว . ) )  
และเมื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนให้แก่โครงการ 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสำานักงานนวัตกรรม 
แห่งชาติ (สนช.) พบว่า ในปี 2563 มีโครงการนวัตกรรม

ในสาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) และ 
สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Circular 
and Manufacturing Economy) ที่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนรวมจำานวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38  
ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นโครงการนวัตกรรม 
ด ้านสุขภาพจากสมุนไพร การแก ้ ไขป ัญหาภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร 
ที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ อย่างไรก็ตาม 
จากสถานการณ์การระบาดของโรควิด - 19 ส่งผลให้ 
ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการในปี 2563 มีจำานวนลดลง
อย่างมาก ทำาให้จำานวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน 
ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 55 และแม้ว่าจะได้รับ
เงินสนับสนุนจาก สนช. แต่ผู้ประกอบการยังต้องแบก 
รับภาระต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมด้วยส่วนหนึ่ง 

จ�านวนการได้รับสิทธิบัตรในไทยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสำาคัญ 
กับการสร ้างนวัตกรรมควบคู ่กับการพัฒนาตาม 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable  
Development Goals (SDGs) อาทิ โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถ่ิน โครงการงานวิจัย
และพัฒนาป่าไม้ โครงการการบูรณาการนวัตกรรม
เทคโนโลยีพลาสม่าและไมโคร นาโนบับเบิลต่อการ
สนับสนุนระบบการผลิตอาหารปลอดภัยรองรับ
เกษตรกรยุค 4.0 โครงการงานวิจัยด ้านพืชและ
เทคโนโลยีการเกษตร โครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2563 โครงการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีในฝุ่นละอองขนาดเล็กจิ๋วในชั้นบรรยากาศของ
ประเทศไทย และโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ จะตระหนักถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจที่คำานึงถึงสภาพแวดล้อมมากขึ้นและต้องการ
นวัตกรรมท่ีช่วยรักษาสภาพแวดล้อม แต่ท้ังนี้การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการจดสิทธิ
บัตรยังคงมีต ้นทุนที่สูง ประกอบกับโดยส่วนใหญ่
ประเทศไทยยังคงอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ
ขาดการมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech-
nology Transfer) ส่งผลให้มีต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่
เพ่ิมสูงขึ้น นำาไปสู่ประเด็นท้าทายในการพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถจดสิทธิบัตรได้
เพิ่มขึ้นในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การจัดทำาฐานข้อมูลและข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่เป็นระบบและสามารถติดตามแนวโน้มการลงทุนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจชีวภาพท้ังในภาครัฐและเอกชนได้อย่างครอบคลุม ภาครัฐ ภาคการศึกษา สถาบันวิจัย 
ตลอดจนภาคเอกชนควรเร่งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง “ระบบเดียว (One  
System)” สำาหรับการสืบค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งควรเร่งผลักดันและส่งเสริมการนำางานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ และ พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น 
ไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถขับเคลื่อน 
ไปสู่การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230401

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานครอบคลุมเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถต่อยอดไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นเลิศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ประเทศไทยเป็นผู ้นำาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับนานาชาติได้ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน 
ที่สำาคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การส่งเสริมให้มีการทำาวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยข้ันแนวหน้า การผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนาระบบการสร้างความเป็นเลิศอย่างเหมาะสม การสร้างโอกาสการ 
ดูดซับองค์ความรู ้จากต่างประเทศ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย โดยในช่วง 
ท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายท่ีสำาคัญ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีฐานภายในประเทศ การพัฒนา
บุคลากร และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อหนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานของประเทศ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เนื่องด้วยปัจจุบันยัง
ไม่มีการจัดทำาอันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ชี วภาพ เทคโนโลยีวัสดุ  นาโนเทคโนโลยี  และ
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงไม่สามารถวัดความสำาเร็จจาก 
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 230401 ได้โดยตรง 
แต ่อาจพิจารณาเทียบเคียงความก ้ าวหน ้ าของ 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีฐานของประเทศได้จากดุล 
การชำาระเงินทางเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบมูลค่า
การชำาระเงินทางเทคโนโลยีระหว่างไทยกับประเทศ 
ในเอเชีย ท่ีสะท้อนสถานะของประเทศในการเป็นผู้รับ
หรือผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในปี 2561 ประเทศไทย
มีการขาดดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยีประมาณ 
257,500 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มขาดดุลอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต ่ป ี 2559 โดยเฉพาะกับประเทศญี่ปุ ่น 
สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สะท ้อนให ้ เห็นว ่า
ประเทศไทยยังมีสถานะเป็นผู ้รับเทคโนโลยี จำาเป็น
ต้องพึ่งพาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
และมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างจำากัด จึงมี
ความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้
ได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามูลค่าการชำาระเงินในเรื่อง
ดังกล่าวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ประเทศไทยยังคงได้ดุลการชำาระเงิน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนสถานะการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีของไทยในระดับอนุภูมิภาค

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการดำาเนินการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานที่สามารถ
ต่อยอดสู ่เทคโนโลยีข้ันสูงและประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการวิจัยและพัฒนา 
ขีดความสามารถด้านการวิจัยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวข้องกับ 4 เทคโนโลยี
ฐาน โดยมีการวิจัยในเรื่องสำาคัญ อาทิ เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการพืชสมัยใหม่ เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ 
(Terahertz Technology) ระบบประมวลผลและวิศวกรรมเชิงควอนตัม (Quantum Computing and  
Engineering) การพัฒนาชิ้นส่วนหุ ่นยนต์เสมือนโครงกระดูก (Robotic Exoskeleton) และการตรวจจับ 
ด้วยนาโนเทคโนโลยี (Nano Sensing) และโครงการวิจัยและสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานใหม่ท่ีมีศักยภาพสู่การ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสงซินโครตรอน เป็นต้น รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ 

ที่มา: สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2563)



เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนามากยิ่งข้ึน อาทิ การสนับสนุนเงินทุนวิจัย การผลิตและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการวิจัย และการให้สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ แก่กิจการเทคโนโลยีฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยกำาหนดเง่ือนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยงและพัฒนาองค์ความรู้ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยยังมีข้อจำากัดในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลย ี
พื้นฐานและเทคโนโลยีข้ันสูงของตนเอง จึงจำาเป็นต้องพึ่งพาและนำาเข้าจากต่างประเทศเป็นจำานวนมาก อีกทั้ง 
ยังไม่สามารถดูดซับองค์ความรู้จากต่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากบุคลากรทางการวิจัย
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อหนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่เพียงพอ รวมถึงขาดมาตรการจูงใจต่าง ๆ  
ที่จะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายให้สามารถยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ของประเทศต่อได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาควรบูรณาการความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดในการพัฒนาองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน และเตรียมความพร้อม
บุคลากรทางการวิจัยในการดูดซับองค์ความรู ้จากต่างประเทศและสามารถถ่ายทอดสู่องค์กรอื่น ๆ ผ่านการ 
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเทศเพ่ือน
บ้านเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้นำาทางเทคโนโลยีในภูมิภาค 
รวมทั้งควรมีการเก็บข้อมูลและจัดทำาอันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ประเทศไทยมี
ข้อมูลเทคโนโลยีฐานที่ถูกต้องแม่นยำา และสามารถประเมินความก้าวหน้าและขีดความสามารถของประเทศไทย
ได้ในระยะยาว 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230501

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ

จำานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราจำานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำาเป็นต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น โดยมี
ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีสำาคัญท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการนำาไปใช้ประโยชน์ การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศ การผลิตบุคลากร
วิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศทั้งภาคการผลิตและบริการในเชิงสังคมและพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี ้
เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ และวัดผลที่เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล

230501
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นของจำานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สามารถเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
พบว่าประเทศไทยมีจำานวนห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 8,580 แห่ง ในปี 2558 เป็น 8,798 แห่ง  
ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.5 โดยอยู่ใน
หน่วยงานภาคเอกชนเป็นหลัก จำานวน 3,124 แห่ง  
(ร้อยละ 35) นอกจากนี ้จำานวนบคุลากรด้านการวจิยัและ
พฒันาทีท่ำางานวจิยัเตม็เวลา (Full-Time equivalence: 
FTE) ยังเพิ่มขึ้นจาก 21 คนต่อประชากร 10,000 คน  
ในปี 2560 เป็น 24 คนต่อประชากร 10,000 คน  
ในปี 2561 โดยร้อยละ 62 ของบุคลากรดังกล่าวอยู่ในภาคเอกชน และร้อยละ 38 อยู่ในภาครัฐ ในปี 2561  
สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ได้จัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ 42  
ดีข้ึนจากอันดับที่ 48 ในปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์
ของประเทศเมือ่เทยีบกบับรบิทสากล นอกจากนี ้ภาพรวมการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การใช้งานส่วนมากยังคงกระจุกตัวอยู่ที่เมืองใหญ่ โดยเฉพาะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีความแตกต่างระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูมิภาคอื่น ๆ ค่อนข้างมาก อาทิ  
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 46.5 ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คิดเป็นร้อยละ 23.6 และการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปีเดียวกัน ในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 77.5 และ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืคดิเป็นร้อยละ 46.2 

ที่มา: อว. (สำานักงานวิจัยแห่งชาติ)

ที่มา: สำานักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)

62 เหลือง 63 เหลือง 

ที่มา : อว. (ส านกังานวิจยัแห่งชาติ) 

ที่มา : ส านักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 

คิดเป็นร้อยละ 23.6 และการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปีเดียวกัน ในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 77.5 และภาค33 
ตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 46.2  34 

การด าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ35 
ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการโครงการเพ่ือ36 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องดังกล่าว อาทิ ส านักงานสภา37 
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิ จัยและนวัตกรรม38 
แห่งชาติ (สอวช.) ได้ด าเนินการโครงการระบบฐานข้อมูลและ39 
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถ40 
รวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย41 
และนวัตกรรม (อววน.) ส าหรับการวิเคราะห์และจัดท ารายงาน42 
สถานภาพและความก้าวหน้าด้าน อววน. ของประเทศ รวมทั้ง43 
เผยแพร่ให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างกว้างขวาง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 44 
(สวทช.) ได้ด าเนินการโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา45 
กลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเอกชน ภาครัฐ และ46 
ภาคการศึกษา ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้47 
ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการจ าลองสภาวะอวกาศเพ่ือการวิจัยวิทยาศาสตร์ เพ่ือยกระดับงานวิจัยด้าน48 
วิทยาศาสตร์และการทดลองในอวกาศของประเทศไทย และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท าแผนพัฒนา49 
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ผ่านการเสริมสร้างความเข้าใจ50 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เป็นต้น 51 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  แม้ว่าจ านวน52 
ห้องปฏิบัติการจะมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อมูลของส านัก53 
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ของ อว. พบว่ามีการรับรองตาม54 
ระบบคุณภาพสากล เพียง 4,381 ห้องปฏิบัติการ (หน่ึงแห่งสามารถ55 
ได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบคุณภาพ) ดังนั้น ความท้าทาย56 
ส าคัญ คือ การเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ เพ่ือ57 
ยกระดับคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้ ใช้งานห้องปฏิบัติการ 58 
ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน59 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  60 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด61 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาคเอกชนเล็งเห็นช่องทางในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพ่ือลดการ62 
แพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว ส่งผลให้การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 63 
โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยในปี 2561 สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน64 
ต่อภาครัฐ เท่ากับ 78:22 ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความส าคัญในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากขึ้น  เพ่ือให้65 
สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถรักษาระดับที่ 70:30 ตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 66 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ดำาเนินการ
โครงการเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในเรือ่งดงักล่าว อาท ิสำานกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ดำาเนินการโครงการระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำาระบบ 
ฐานข้อมลูทีส่ามารถรวบรวมข้อมลู สถติ ิตวัช้ีวดั ด้านอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อววน.) สำาหรบั 
การวิเคราะห์และจัดทำารายงานสถานภาพและความก้าวหน้าด้าน อววน. ของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้มีการ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูอย่างกว้างขวาง สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) ได้ดำาเนนิการ
โครงการการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพ่ือพัฒนากลไกสนบัสนนุทีส่ำาคัญ
ในการเชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา สำานักงาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ดำาเนนิการโครงการพัฒนาห้องปฏบิตัิ
การจำาลองสภาวะอวกาศเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการทดลองในอวกาศ
ของประเทศไทย และสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่  
เพื่อขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ผ่านการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 
การวจิยัในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจำานวนห้องปฏิบัติการจะมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จาก
ข้อมลูของสำานกับรหิารและรบัรองห้องปฏบัิติการ ของ อว. พบว่ามกีารรับรองตามระบบคณุภาพสากล เพยีง 4,381 
ห้องปฏิบัติการ (หนึ่งแห่งสามารถได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบคุณภาพ) ดังนั้น ความท้าทายสำาคัญ คือ  
การเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ  
ผูป้ระกอบการ นกัลงทนุ รวมไปถึงผูบ้รโิภคหรือผู้ใช้ผลติภัณฑ์ท่ีผ่านการวจัิยและพัฒนานวตักรรม

ที่มา: อว. (สำานักงานวิจัยแห่งชาติ)

จ�านวนห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน จ�าแนกตามระบบคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ 
ภาคเอกชนเล็งเห็นช่องทางในการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว ส่งผล 
ให้การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยในปี 2561 สดัส่วนการลงทนุด้านการวจิยัและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ เท่ากบั 78:22 ดังนัน้ ภาครัฐควรให้
ความสำาคญัในการลงทุนในการวจิยัและพัฒนามากขึน้ เพ่ือให้สดัส่วนการลงทนุดังกล่าวสามารถรกัษาระดับที ่70:30 
ตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ินอกจากนี ้ภาครฐัควรเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสนบัสนนุให้เกดิการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศในระยะต่อไป รวมท้ังการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์
ขั้นสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาช่องทางการใช้ระบบฐานข้อมูลโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีท่กุภาคส่วนสามารถเข้าถึงและนำาข้อมลูไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230502

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นที่ระดับ 70:30

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหลักในการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ขณะที่ภาครัฐจำาเป็นต้อง 
สร ้างกลไกเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชน ผ ่านการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีประเด็นที่ควรให้ความสำาคัญตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ได้แก่ การพัฒนามาตรการด้านการเงินและการคลังเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างระบบนิเวศเพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงกับนักลงทุน การสร้าง
ศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ และการสร้างกลไกการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย 
และภาคเอกชน ซึ่งการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าภายใต้ประเด็นเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการลงทุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการกระจายการใช้ประโยชน์จาก 
งานวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจำาเป็นต้องคำานึงถึงการพัฒนามาตรการจูงใจ 
ที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตของประเทศและสามารถดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการใช้ประโยชน ์
จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ภาครัฐได้ลงทุนไปอย่างต่อเนื่อง
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สัดส ่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐในช่วงปี 
2558 – 2560 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากที่ระดับ 70:30 ในปี 2558 ซ่ึงภาคเอกชนมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย
ร้อยละ 44 ต่อปี ส่งผลให้ในปี 2561 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐอยู ่ที่ 
78:22 ซึ่งได้บรรลุเป้าหมาย 70:30 ท่ีกำาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว แม้สัดส่วนในปี 2561 จะลดลงจากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนในวิจัยและพัฒนาสูงข้ึนร้อยละ 26.9 ในขณะท่ีภาคเอกชนมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน
ร ้อยละ 15.2 แต ่ เมื่ อพิจารณามูลค ่าการลงทุนโดยเฉลี่ ยพบว ่า  มีมูลค ่าการลงทุนของภาคเอกชน 
สูงกว่าของภาครัฐมาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
อยู ่ท่ี 142,972.244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปีก่อนหน้ากว่า 18,000 ล้านบาท ในขณะท่ีมูลค่าการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาครัฐอยู ่ที่ 39,384.765 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนกว่า 8,000 ล้านบาท

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ภาครัฐได้ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ได้ออกมาตรการและนโยบายสนับสนุนการลงทุนในวิจัยและพัฒนาอย่างหลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น อาทิ การให้สินเชื่อ 
ดอกเบี้ยตำ่าหรือเงินให้เปล่าเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านการวิจัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น และการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนแก่กิจการวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ โดยให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีไม่จำากัดวงเงิน 
และยกเว ้นอากรนำาเข ้าเครื่องจักรและของนำาเข ้าเพื่อการวิ จัย รวมถึงการให ้ สิทธิประโยชน์เ พ่ิมเติม 
แก่กิจการอื่นที่มีการวิจัยและพัฒนาด้วย โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสูงสุด 3 ปี และเพิ่มวงเงิน
ยกเว้นภาษีสูงสุดร้อยละ 300

ที่มา: สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ, อว. (2563)

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่ยังคงมีความท้าทายเพื่อรักษาระดับการลงทุนเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วน
การลงทุนวิจัยและพัฒนารายอุตสาหกรรม พบว่า ในปี 2560 การลงทุนภาคเอกชนยังกระจุกตัวอยู ่ใน 
ภาคการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากการกล่ัน
นำ้ามันปิโตรเลียม คิดเป ็นร ้อยละ 64.60 ของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนทั้งหมด  
ในขณะที่ภาคบริการ และภาคค้าส่ง/ค้าปลีก มีสัดส่วนการลงทุนเพียงร้อยละ 20.26 และ 15.14 ของการลงทุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนท้ังหมด
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรกำาหนดรูปแบบการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ 
จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อกระตุ ้นการลงทุน
ด้านนวัตกรรมในธุรกิจภาคเอกชน โดยเฉพาะการขยายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการค้าส่ง/ค้าปลีกมากข้ึน โดยมุ่งเน้น
ประเด็นการวิจัยที่สำาคัญ เช่น ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การขนส่ง
ระบบราง ความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมในระบบได้รับการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน อีกท้ังยังสามารถเพิ่มระดับสัดส ่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 



ประเด็นท้าทาย

	 ถึงแม้ในปีงบประมาณ	2563	ที่ผ่านมาจะมีการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน	3	ระดับ	 เพื่อเป็นกลไกในการประสานและบูรณาการการท�างานร่วมกันกับหน่วยงาน 
เจ้าภาพระดับต่าง	ๆ	และหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ	 รวมทั้งในการจัดท�าแผนระดับที่	 3	และโครงการ/การด�าเนินงานที่สอดคล้องกัน	การขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติผ่านโครงการ/การด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2563 ยังพบ 
ปัญหา อุปสรรค และประเด็นท้าทายหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของการมองเป้าหมายร่วมกัน
ของหน่วยงานในการถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ 
การปฏิบัติ ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนแม่บทฯ	ตามท่ีก�าหนด	 โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในระดับการขับเคลื่อนโครงการ/ 
การด�าเนินงานในภาพรวมได้	ดังนี้	

 การก�าหนดการมีส ่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมาย 
 แผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นท้าทายที่ส�าคัญของปี 2562 ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ 
 ต่อเนื่องมายังปี 2563 ส่งผลต่อประสิทธิภาพการประเมินผลของโครงการในการสนับสนุนการบรรลุ 
	 เป้าหมายแผนแม่บทฯ	ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม	และการวางแผนการบริหารจัดการโครงการ 
	 ในมิติต่าง	ๆ	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	อาทิ	การจัดสรรบุคลากรและสิ่งอ�านวย 
	 ความสะดวกในการด�าเนินงานที่เหมาะสม

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพประเด็น
แผนแม่บทฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือขบัเคลือ่น 
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ยังเป็นประเด็นท้าทาย 
ที่ส�าคัญ	 เนื่องจากกระบวนการด�าเนินงานร่วมกัน 
ยังไม่สามารถบูรณาการกันอย่างแท้จริง	 ท�าให้เกิด 
ความซ�้าซ ้อนของข้อมูลโครงการ/การด�าเนินงาน	 
หน ่วยงานควรมีการบูรณาการข ้อมูลโครงการ/ 
การด�าเนินงานท่ีมีภารกิจหรือกิจกรรมเหมือนกัน	 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเช่ือมโยงข้อมูลการจัดท�า 
โครงการ/การด�าเนินงานต ่าง	 ๆ	 ของหน ่วยงาน	 

	 โดยค�านึงถึงหลักประหยัด	ความคุ้มค่า	 มุ ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาต	ิ 
	 ซึง่ในการบรูณาการข้อมลูนัน้จะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกนัระหว่างส่วนราชการ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม 
	 รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	สถาบันการศึกษา	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และหน่วยงานต่างประเทศ	 
	 พร้อมก�าหนดแผนงานการบูรณาการข้อมูลร่วมกันที่จะสามารถด�าเนินการได้	จะช่วยส่งผลให้โครงการ/ 
	 การด�าเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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 การขับเคล่ือนโครงการ/การด�าเนินงานตาม 
 แผนการด�าเนินงาน	 เป็นประเด็นท้าทาย 
	 ที่ส�าคัญ	เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
	 ในปัจจุบันท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
	 อาทิ	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 
	 ท�าให้การด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงาน 
	 ของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
	 เ กิดป ัญหา/อุปสรรคหลายอย ่าง 	 ได ้แก 	่ 
	 การปฏิบัติงานในพื้นท่ี	การประชุม/ด�าเนินงาน 
	 ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง	ๆ	การพบปะกบัผูท้ีม่ ี
	 ส่วนเกี่ยวข้อง	และการก�าหนดกฎหมายใหม	่ 
	 ซึ่ งป ัจจัยเหล ่านี้ส ่ งผลให ้การด�าเนินงาน 
	 ที่ ก� า ห น ด ไ ว ้ ต า ม แ ผนก า ร ด� า เ นิ น ง า น 
	 ต้องหยุดชะงักหรือด�าเนินการล่าช้า	 ส่งผล 
	 ต ่อการบรรลุ เป ้าหมายของแม ่บทภายใต  ้
	 ยุทธศาสตร์ชาติ	

 การด�าเนินงานที่มุ ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดมากกว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา	หน่วยงานต่าง	ๆ	 
	 ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการที่มุ่งเน้นการบรรลุตัวชี้วัดของหน่วยงาน	มากกว่าด�าเนินการเพื่อบรรลุ 
	 เป้าหมายของแผนแม่บทฯ	อย่างแท้จริง	ทั้งนี้	 เน่ืองจากตัวชี้วัดเป็นเพียงชุดข้อมูลที่สะท้อนผลลัพธ์ 
	 การด�าเนินงานของเป้าหมายแผนแม่บทฯ	 เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น	 ส่งผลให้การด�าเนินงานในช่วงป ี
	 ที่ผ่านมาอาจยังไม่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต ้
	 ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

679



					นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
      ทัง้ 23 ประเดน็	พบประเดน็ท้าทายส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลผุลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของการด�าเนนิการ
							ตามยุทธศาสตร์ชาติ	สรุปได้ดังนี้	

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย	มีประเด็น
ท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่	(1)	การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชน	 ควรเ พ่ิมศักยภาพในการควบคุม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและ
พัฒนาสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม 
ทุกขั้นตอน	 (2)	การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้	 ได้รับ
สวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีมีการบริการ 
ด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิ 
และเสรีภาพ	มีความเอ้ืออาทรต่อกัน	และอยู่ในสังคม 

	 ที่ไม่มีการทุจริต	และ	 (3)	การส่งเสริมให้คนไทยมีความสามารถและศักยภาพเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ 
		 รวมถึงความสามารถในการด�าเนินการตามมาตรฐานสากลในมิติการมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
	 และมิติความมั่นคง 

 ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา 
 เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ มีประเด็น 
	 ท้าทายส�าคัญที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุ 
	 เป้าหมาย	ได้แก่	 (1)	 โรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติ 
	 ทางธรรมชาติ	 (2)	การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
	 และเพ่ิมช่องทางในการจัดจ�าหน่ายสินค้า 
	 และบริการ	 รวมถึงการต่อยอดสินค้าและ 
	 บริการจากฐานทรัพยากรและกิจกรรม 
	 ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้รองรับสถานการณ์ 
	 การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ ไวรั ส โควิด -19	 
	 (3)	 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้เ อ้ือต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
	 การขยายตลาดและฐานการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง	 (4)	การสร้าง 
	 ความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	รวมถึงการท่องเที่ยว	 ในสถานการณ ์
	 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	และ	(5)	การจัดท�าแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากร 
	 เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตเศรษฐกิจต่าง	ๆ	ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ	 มีประเด็น
ท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ได ้แก ่	 (1)	 การบูรณาการการท�างานร ่วมกันของ 
ทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและปลูกฝ ังค ่านิยม
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี	(2)	การยกระดับสถานศึกษา
ทุกระดับ	 (3)	 การส่งเสริมทักษะที่จ�าเป็นของโลก
ศตวรรษที่	 21	 อาทิ	 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
การปรับตัว	การส่ือสาร	 ดิจิทัล	และการท�างานร่วมกับ 
ผู ้อื่น	 (3)	 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน	และ	 (4)	ผู้สูงอายุมีงานท�า
และมีรายได้ที่เหมาะสม

 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม	 มีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรล ุ
	 เป้าหมาย	 ได้แก่	 (1)	การพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนให้มีทักษะในการใช้ข้อมูล/ความรู้/นวัตกรรม 
	 และเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เปล่ียนแปลงไป	 (2)	การพัฒนา 
	 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก	 (3)	การสร้างหลักประกันทางสังคมเพื่อความม่ันคง 
	 ในการด�ารงชีวิต	 (4)	 การพัฒนารูปแบบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคม 
	 ทีเ่หมาะสม	สอดคล้องกบัความจ�าเป็นและต้องการทีแ่ตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	และ	(5)	การขยาย 
	 ความเช่ือมโยงของฐานข้อมูล	 TPMAP	 กับฐานข้อมูลอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทั้งหมด	 
	 ทั้งของหน่วยงานราชการและนอกเหนือจากระบบราชการ	 เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมของประชากร 
	 กลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น

 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ 
 ส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร 
 ธรรมชาติ	 มีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส ่งผล 
	 กระทบต ่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย 	 ได ้ แก 	่ 
	 (1)	 ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 
	 (2)	 การควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ	 ขยะ	 
	 และน�้าเสีย	 ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค	 
	 (3)	 ความสามารถของภาครัฐในการบริหาร 
	 สถานการณ์วิกฤตต่าง	ๆ	(4)	การบริหารจัดการ 
	 ทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป ็นเอกภาพ 
	 ใ น ทุ ก มิ ติ ทั้ ง เ ชิ ง ป ริ ม าณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ	 
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	 (5)	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	อาทิ	น�้าเสีย	ขยะมูลฝอยและฝุ่นควันมลพิษ	 (6)	การขยายตัวเพิ่มขึ้น 
	 ของจ�านวนประชากรและการเติบโตของเมืองส�าคัญท่ีเป็นแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน	 
	 ส ่งผลให้ทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยู ่อย ่างจ�ากัดไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ เ พ่ิมสูงขึ้นได	้ 
	 (7)	การขัดแย้งระหว่างภาคส่วนเศรษฐกิจ/สังคมที่ต้องการใช้ประโยชน์กับภาคส่วนรัฐ/ชุมชน/ประชาชน 
	 ที่ต้องการสงวนรักษาทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง	กระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลกและสถานการณ์ 
	 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ	และ	 (8)	การเสริมสร้างความตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
	 ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีส่วนส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย 
	 ให้อนุรักษ์ไว้และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ	คุณภาพสิ่งแวดล้อม	และความยั่งยืนของทรัพยากร 
	 ธรรมชาติ

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ	มีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผล 
	 กระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย	ได้แก่	 (1)	การบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
	 โดยมุ่งเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์	และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	(2)	การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้พร้อม 
	 เข้าสู ่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	 (3)	 การส่งเสริมกลุ ่มเป้าหมาย	 นักการเมือง	 หน่วยงานภาครัฐ	 
	 และประชาชน	 ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	ปลูกฝังค่านิยม 
		 วัฒนธรรม	 และพฤติกรรมซื่อสัตย ์สุจริตแก่เยาวชน	 ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการทุจริต 
	 ในแต่ละภาคส่วน	 (4)	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายให้มีความเชื่อมโยงข้อมูล	 
	 เกิดการบูรณาการและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	(5)	การเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัย 
	 และนวัตกรรมรายอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	และ	 (6)	การเร่งพัฒนาระดับมาตรฐาน 
	 ของห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยกระดับ 
	 ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ	ผู้ประกอบการ	และนักลงทุน
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลก 
ที่คาดว่าอาจส่งผลต่อบริบทการพัฒนาประเทศ

	 นอกจากนี้	การท่ีประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทย 
จ�าเป็นต้องศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกที่คาดว่าอาจส่งผลต่อ
บริบทการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ร่วมด้วย	 เพ่ือน�าไปสู่การเตรียมการรองรับที่เหมาะสมได้อย่างมีศักยภาพ 
ส่งผลให้การขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในระยะต่อไปเป็นไปได้อย่าง 
มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	 โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริบทการพัฒนา
ประเทศที่ส�าคัญคือ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในวงกว้าง
ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณสุข รวมไปถึงวิถีการ 
ด�ารงชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม	 เด็ก	ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ 
คนเร่ร่อน	คนไร้บ้าน	หรือแม้กระทั่งผู ้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	ล้วนได้รับผลกระทบจนเกิดเป็นความปกติใหม ่
(New	Normal)	 ในสังคม	และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	อาทิ (1) ความคุ้นชินกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Familiarity) การเข้าถึงและการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแพร่ในทุกกลุ่มวัย	 ท�าให้เกิดการด�ารงชีวิต 
แบบเว้นระยะจากสังคม	 เปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น	 เช่น	 
การเติบโตของการใช้งานระบบประชุมออนไลน์	 การใช้เงินหรือช�าระเงิน	แม้กระท่ังการท�าธุรกรรมทางการเงิน 
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ผ่านระบบออนไลน์	การดูหนังออนไลน์	ซึ่งจะท�าให้เกิดความคุ้นชินและเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน	น�าไปสู ่
การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท�าให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล	(2) การพึ่งพาตัวเองของภาคอุตสาหกรรม ในหลายประเทศ	
สัดส่วนการพึ่งพิงอุตสาหกรรมบริการเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ส�าหรับประเทศไทย 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	และการส่งออกเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสร้างรายได้และการจ้างงาน	 ซ่ึงจาก 
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่เกิดขึ้น	ท�าให้หลายประเทศปิดพรมแดน/ปิดประเทศ	รวมถึง 
การออกมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด	ส่งผลให้การท่องเที่ยวของไทยหยุดชะงัก	จ�านวนนักท่องเที่ยว 
ลดน้อยลง	ภาคการท่องเที่ยวและบริการได้รับผลกระทบรุนแรง	รวมถึงในภาคธุรกิจอื่น	อาทิ	 ธุรกิจการเดินทาง 
การขนส่ง	ธุรกิจที่พักแรม	ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม	ส่วนอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบน้อยจะเป็นกลุ่มบริการ 
แพลตฟอร์มดิจิทัลและบริการที่มีมูลค่าสูง	รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต	สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของความสามารถ 
ในการพึ่งพาตัวเองที่เชื่อมโยงกับทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ	และ	(3) บทบาทของภาครัฐและ
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การด�ารงชีวิตแบบเว้นระยะห่างทางสังคม	การเกิดภาวะความปกติใหม่
รวมถึงการปิดประเทศ	การก�าหนดมาตรการควบคุมต่าง	ๆ	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้แรงงาน	ทั้งธุรกิจบริการ 
ผู ้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก	แต่ธุรกิจที่ยังด�าเนินการได้จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินส�ารองสูง	 
และมีธุรกิจรองรับหลากหลาย	ดังนั้น	ภาครัฐและภาคธุรกิจขนาดใหญ่จะมีบทบาทส�าคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยา	การยกระดับก�าลังการผลิต	 การค้าและการลงทุน	 
รวมถึงการร่วมมือกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/พื้นที่	 ซ่ึงประเด็นท้าทาย 
ท่ีส�าคัญคือ	ภาครัฐจะต้องสร้างความมั่นคงและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ	 สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ของผู ้ประกอบการ	 และสร้างความสามารถให้กับประเทศในการพัฒนาแบบพึ่งพาตัวเองในระยะยาวได	้ 
นอกจากน้ี	ยังต้องส่งเสริมการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	รวมถึงนวัตกรรมใหม่	ๆ	ที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในหลาย	ๆ	ด้าน
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	 อย่างไรก็ตาม	การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อบรบิทการพัฒนาประเทศไทยในช่วงระยะเวลาข้างหน้า โดยคาดว่าสถานการณ์และบรบิทโลก 
จะมีลักษณะของการมีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน  
(Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) สูง หรือ VUCA World	 ส่งผลให้การพัฒนาประเทศไทย 
ในระยะต่อไปจะมีความเสี่ยงและความท้าทายมากขึ้นกว่าที่ผ ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 
ในมิติต่าง	ๆ	อย่างรวดเร็วเกิดเป็นความปกติแบบใหม่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ	
ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่คาดว่าจะส่งผลให้เกิดบริบทโลกแบบ	 VUCA	 และส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศไทยสามารถสรุปได้	ดังนี้

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีทางกายภาพสมัยใหม่	 เป็นปัจจัยส�าคัญในการ 
	 ขับเคลื่อนสังคมโลกเข้าสู ่การวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วแบบไร้ขีดจ�ากัด	 มีความซับซ้อนที่เชื่อมโยง 
	 ไปในด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู ่ยุคดิจิทัล	 (Digital	 Transformation)	 
	 หรือมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวางและแตกต่าง 
	 ไปจากวิธีเดิม	 ทั้งในภาคเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการด�ารงชีพในชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล 
	 จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต	การด�ารงชีวิต	การเรียน	 
	 การศึกษา	 การท�างาน	 รวมถึงการเกิดงานรูปแบบใหม่	 ๆ	ทั้งนี้	 แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
	 จะช่วยเพ่ิมความสามารถของภาคธุรกิจได้อย่างมากแต่อาจสร้างผลกระทบให้เกิดการว่างงานของแรงงาน 
	 ที่มีทักษะในระดับต�่า	 ในขณะที่ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอาจส่งผล 
	 ให้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจรุนแรงมากข้ึน	นอกจากนี้	 ความเส่ียงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
	 คาดว่าอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

 
การเป็นสังคมสูงวัยโลก ในระยะ	 5-10	ปีข้างหน้า	
โครงสร้างประชากรในหลายประเทศจะปรับเปลี่ยน 
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้สัดส่วน
ของประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบ 
ทุ กภู มิ ภ าค 	 ซึ่ ง อ าจส ่ ง ผลต ่ อการวา งน โยบาย 
ของนานาประเทศเพ่ือดึงดูดก�าลังแรงงานของตนเอง 
และก�าลังแรงงานจากต่างประเทศ	รวมทั้งการวางแผน
การย้ายถิ่นของประชากรวัยใกล้เกษียณที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายภาครัฐที่ต ้องปรับเปลี่ยน 
เพื่อรองรับการลดลงของก�าลังแรงงาน	และอาจส่งผล 
ต่อภาคธุรกิจต่าง	ๆ	ที่ต้องพึ่งพาแรงงานและผู้สูงอายุ
ต่างชาติ	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
จะสร้างความท้าทายในแง่ของการลดลงของก�าลงัแรงงาน	 
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แต่ในขณะเดียวกัน	 สังคมสูงวัยจะสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหม่	 ๆ	 จากการเพิ่มข้ึนของความต้องการ
สินค้าและบริการที่จ�าเพาะเจาะจงส�าหรับผู ้สูงอายุ 
ซึ่งอาจส่งผลให้ภาคการผลิตส่วนหนึ่งมีการเติบโตดีขึ้น	
อาทิ	 ธุรกิจบริการสุขภาพ	 บริการทางการแพทย	์ 
และศูนย์พักพิงผู ้ สูงอายุ	 รวมท้ังอาจเป็นช ่องทาง 
ในการพัฒนาสินค้าบริการใหม่	ๆ	ส�าหรับผู้สูงอายุ	อาทิ	 
หุ่นยนต์ส�าหรับดูแลผู้สูงอายุ	 และของใช้ภายในบ้าน
ส�าหรับผู้สูงอายุ
 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและแรงกดดันทางทรัพยากร	 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
	 ภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดเร็วและรุนแรงขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม	โดยการคาดการณ์เมื่อปี	2018	 
	 ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง	1.5	องศาเซลเซียส	ภายในปี	ค.ศ.	2030	ถึง	20521		ซึ่งอุณหภูม ิ
	 เฉล่ียของโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึนดังกล่าว	จะส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู	่ 
	 และในบางพ้ืนที่จะมีโอกาสที่ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงจะเกิดถี่ขึ้น	 ในขณะที่อาจเกิดพายุที่บ่อยและ 
	 รุนแรงขึ้นในหลายภูมิภาค	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสร้างผลกระทบต่อภาคการเกษตรมากกว่า 
	 ภาคการผลิตอื่น	 เนื่องจากภาคการเกษตรต้องพึ่งพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ	 โดยการ 
	 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง	 หรือพืชบางชนิด 
	 อาจมีระยะเวลาการให้ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป	รวมทั้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคอุบัติใหม่		โรคอุบัติซ�้า 
	 ในหลายพ้ืนท่ีของโลก	 เนื่องจากอากาศร้อนท�าให้เกิดพาหะน�าโรคติดต่อบางชนิดเพ่ิมจ�านวนเร็วข้ึน 
	 นอกจากนี้	การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงกดดันจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ	นอกเหนือจากแรงกดดัน 
	 จากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ	 คาดว่าจะท�าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทั้งน�้า	 อาหาร	 
	 ที่ดินท�ากิน	และพลังงานเพิ่มมากข้ึน

 ระบบสุขภาพยุคใหม่	 เป็นความท้าทายท่ีส�าคัญในระบบสุขภาพท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันกับบริบท 
	 และสถานการณ์ท่ีไม่เหมือนเดิม	 โดยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในระยะ 
		 10	ปี	 ข้างหน้าท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศ	อาทิ	 พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 
	 เพิ่มมากขึ้น	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล

1	รายงานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change:	IPCC)
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  ความเป็นเมือง	 ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง	 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 และความต้องการ 
	 ในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ	 ได้ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกมีการย้ายถิ่นฐานของประชากร 
	 เข้ามาอาศัยและด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น	และมีการขยายตัวของ 
	 เมืองที่รวดเร็วมากขึ้น	ท�าให้เกิดความจ�าเป็นในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขนาดใหญ ่
	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในเขตเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น	 รวมทั้งการเติบโตของเมือง 
	 อย ่างก ้าวกระโดดยังส ่งผลกระทบโดยตรงต ่อการใช ้ทรัพยากรและคุณภาพของสิ่ งแวดล ้อม 
	 อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

 แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ	การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้จีน 
	 มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและการเมืองโลกมากขึ้น	ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับขั้วอ�านาจเดิม 
	 อย่างสหรัฐอเมริกายังคงความไม่แน่นอน	 อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการเจริญเติบโต 
	 ทางเศรษฐกิจของประเทศอื่น	 ๆ	ประกอบกับการแยกตัวทางเศรษฐกิจยังอาจน�าไปสู ่การเผชิญหน้า 
	 อย่างรุนแรง	 เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีองค์กรระหว่างประเทศแบบเดิม 
	 มีบทบาทลดลง	 และเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีขอบเขตแคบลงในมิติของจ�านวนสมาชิก 
	 และประเด็นความร่วมมือ
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การดำาเนินการระยะต่อไป

 การกลับสู ่ระดับการพัฒนาก ่อนการระบาดของโควิด-19 และยกระดับการพัฒนาประเทศ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
	 ปีงบประมาณ	 2563	 ซึ่งเป็นปีงบประมาณที่	 2	 ของการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อมุ ่งสู ่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	ถือเป็นปีที่ทุกหน่วยงาน 
ต้องเผชิญความท้าทายอันเกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวาง
และรุนแรง	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ และความเปราะบางของประชากรหลาย ๆ กลุ่มที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่จ�าเป็นต้องเร่งได้รับการพัฒนาและยกระดับในห้วงระยะเวลา 2 ปีที่เหลือ (พ.ศ. 2564 - 2565)  
ของห้วง 5 ปีแรกของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี	2563	ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่คาดว่าอาจจะมีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ	ดังนั้น	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในห้วงระยะเวลา	2	ปีที่เหลือ	
(พ.ศ.	2564	-	2565)	กลับสู่ระดับการพัฒนาก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยกระดับการพัฒนา
ประเทศตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส�านักงานฯ	จึงได้ยกร่าง	“แผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565” ซึ่งเป็นแผนแม่บทฯ ที่ใช้คู่
ขนานร่วมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็นในปัจจุบันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
ประกอบการด�าเนินงานส�าหรับหน่วยงานของรัฐในช่วงปี 2564 - 2565 ในการท�าให้ประเทศไทยสามารถ 
กลับสู่ระดับการพัฒนาก่อนการระบาดของโควิด-19 และยกระดับการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	 โดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องจะต้องใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19	พ.ศ.	 2564	 -	 2565	 เป็นกรอบในการจัดท�าโครงการ/ 
การด�าเนินงาน	ขณะที่ส�านักงบประมาณจะต้องใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ	 เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณร่วมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง	23	ประเด็น
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	 ทั้ งนี้ 	 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติอันเป ็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  
พ.ศ. 2564 - 2565 เป็นการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563	ที่เห็นชอบการแก้ไข
เพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงหรือความจ�าเป็นของประเทศ	และให้ส�านักงานฯ	ใช้ร่างแผน
แม่บทเฉพาะกิจฯ	ที่ส�านักงานฯ	 ได้จัดท�าขึ้นเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นผ่านวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกภาคีพัฒนา	 เพื่อน�าความคิดเห็นมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าร่างแผน
แม่บทเฉพาะกิจฯ	 ให้มีความสมบูรณ์	ก่อนการน�าเสนอร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ	ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ 
จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป	 โดยคณะรัฐมนตร ี
มมีตเิหน็ชอบแผนแม่บทเฉพาะกจิภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตอินัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565  
แล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และได้มีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แล้วเมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2563

 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565  
มีการก�าหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความส�าคัญในระยะ	2	ปี	(พ.ศ.	2564	-	2565)	เพื่อให้สามารถ
เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ	ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม	ตลอดจนน�าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวมาเป็น	 “จุดเปลี่ยน”	 ในการขับเคลื่อนประเทศ	 โดยมุ่งเน้นไปยังแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ีต้องมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ	 (Top	Priorities)	 และประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม	 
(Emerging	 Issues)	ที่จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการ	 เพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมในการเยียวยา 
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติ

  

หลักการแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ มุ่งเน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย
ความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 ภูมิคุ ้มกัน	 ความรู ้ 	 และคุณธรรม เ พ่ือให ้ประเทศในระยะต ่อไป 
ได้รับการพัฒนาให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว (Resilience)”	โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้	“คนมีงานท�า สามารถ
ยังชีพอยู่ได้ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศ
ฟื ้นตัวเข้าสู ่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (Economic  
Transformation)”

มิติของการพัฒนา แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ	ประกอบด้วย	3	มิติของการพัฒนา	ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) 
หมายถึง	 ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤตให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยาก
ล�าบาก	รวมถึงฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว	 (2) การปรับตัว (Adapt)	หมายถึง	การปรับทิศทาง	 
รูปแบบ	 และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง	พร้อมกระจายความเส่ียงและปรับตัว 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565
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อย่างเท่าทนัเพือ่แสวงหาประโยชน์จากสิง่ทีเ่กิดขึน้	และ	(3) การเปลีย่นแปลงเพือ่พร้อมเตบิโตอย่างย่ังยืน (Transform) 
หมายถึง	 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง	 เพื่อพลิกวิกฤต 
ให้เป็นโอกาสส�าหรับการพัฒนาประเทศต่อไป	 ซ่ึงจะท�าให้ประเทศมีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนภายใต  ้
หลัก	3	ขั้นการพัฒนา	ได้แก่	Survival	(การอยู่รอด)	Sufficiency	(พอเพียง)	และ	Sustainability	(ยั่งยืน)

	 ทั้งนี้	 แนวทางการพัฒนาของร่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ	 จะครอบคลุมทั้ง	 (1) แนวทางที่สอดคล้อง 
การด�าเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ต้องเน้นให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ	(Top	Priorities)	โดยจะเป็นการเสริมรับกับแนวทางการด�าเนินงานที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันเพื่อให้คนไทยมีงานท�าและสามารถยังชีพอยู่ได้	ขณะท่ีกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง	
และมีการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน	และ	(2) แนวทางที่รองรับประเด็นการพัฒนาเพิ่มเติม (Emerging Issues)  
ที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	อาทิ	การส่งเสริมการจ้างงานใหม่	โดยเฉพาะในระดับ
พื้นที่และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่	 รวมถึงรักษาการจ้างงานภายในประเทศเดิม	 โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบ 
จากโควิด-19	 การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย	 โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเส่ียง 
อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม	 การเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการท่องเท่ียวท้ังระบบให้มุ ่งเน ้น 
ท่ีเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ	ทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน	รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสนับสนุน	และการติดตาม
ประเมินผล

 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในช่วงปี 2564 - 2565	มุ่งเน้นการเติบโตแบบคู่ขนานระหว่างเศรษฐกิจ
ฐานรากและอุตสาหกรรมที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศ	 รวมทั้งการพัฒนาคนไทยทั้งในมิติคุณภาพ
และศักยภาพให้สามารถขับเคลื่อนประเทศได้เต็มประสิทธิภาพ	และการยกระดับปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริม 
การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ	โดยมี 4 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นสรุปได้	ดังนี้

 (1) การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)	 เพื่อลด 
	 ความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ	 โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถ่ิน 
	 ผ ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนท่ีและชุมชน	 ร ่วมกับการให้ความช่วยเหลือ 
	 และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 ให้สามารถปรับตัวสู ่ธุรกิจใหม ่
	 ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต	 เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก�าลังหลักในการขับเคลื่อน 
	 เศรษฐกิจของประเทศ	ประกอบด้วย	(1)	การส่งเสริมการจ้างงาน	(2)	การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ	
	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 และ	 (3)	 การกระจายศูนย์กลางความเจริญไปยัง 
	 เมืองหลักและเมืองรอง

 (2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
 (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 
	 ของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก	 (Growth	Engines)	 ท่ีไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน ์
	 ของเศรฐกิจโลกแบบใหม่	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	 การท่องเที่ยว 
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	 เชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ	การเกษตรมูลค่าสูง	 อุตสาหกรรมอาหาร	และอุตสาหกรรมยานยนต	์ 
	 สมัยใหม่	ประกอบด้วย	 (1)	การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	 (2)	การส่งเสริม 
	 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ	 (3)	 การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง	 
	 (4)	การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร	และ	 (5)	การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 
	 สมัยใหม่	

 (3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)	 ให้เป็นก�าลังหลักในการ 
	 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 
	 และบริการเป้าหมายที่ไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ	ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
	 แรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป	พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต	 
	 และจัดสวัสดิการทางสังคมให ้เหมาะสม	 เพียงพอกับความจ�าเป ็นในการด�ารงชีวิตโดยเฉพาะ 
	 ในด้านรายได้และสุขภาพ	ประกอบด้วย	 (1)	 การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้	 (2)	 การขยาย 
	 และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม	และ	(3)	การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ

 (4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling  
 Factors) เพื่อให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ	อาท	ิ 
	 การเร่งรัดพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	 การปรับปรุงกฎหมายและการด�าเนินงาน 
	 ของภาครัฐให้ทันสมัย	 การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู ้และนวัตกรรม	 รวมถึงการเสริมสร้าง 
	 การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง	 ๆ	 เพื่อลดอุปสรรค	 ข้อจ�ากัด	 และส่งเสริมการฟื้นฟู 
	 และพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ประกอบด้วย	 (1)	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
	 เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเข้าสู ่เศรษฐกิจใหม่	 (2)	 การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล	 
	 (3)	การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	 (4)	การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 
	 และ	(5)	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา

สมัยใหม่ ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร (2) การส่งเสริม1 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ (3) การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง  2 
(4) การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร และ (5) การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์3 
สมัยใหม ่4 

(3)  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน5 
การพัฒนาประเทศ โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการ6 
เป้าหมายที่ไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ7 
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัด8 
สวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และ9 
สุขภาพ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ (2) การขยายและพัฒนาระบบ10 
หลักประกันทางสังคม และ (3) การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 11 

(4)   การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 12 
เพ่ือให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัด13 
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการด าเนินงานของภาครัฐ14 
ให้ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม15 
จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจ ากัด และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ16 
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการ17 
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ (2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล (3) การพัฒนา18 
องค์ความรู้และนวัตกรรม (4) การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง (5) การส่งเสริม19 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา    20 

 21 

 22 
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ข้อเสนอแนะต่อประเด็นท้าทายและการดำาเนินการในระยะต่อไป

	 จากประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญในระดับการขับเคลื่อนโครงการ/การด�าเนินงานในภาพรวม	 แนวโน้ม 
การเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ	ของบริบทโลกท่ีคาดว่าอาจส่งผลต่อบรบิทการพัฒนาประเทศในมติต่ิาง	ๆ	รวมทัง้ความจ�าเป็น 
ในการกลับสู่ระดับการพัฒนาก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ในห้วงปีงบประมาณ	2564	 -	 2565	 
ส�านักงานฯ	จึงมีข้อเสนอเพื่อให้การด�าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป	ดังนี้

 บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของแผน 3 ระดับ 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	4	ธันวาคม	2560	วันที่	 3	ธันวาคม	2562	และวันที่	 15	ธันวาคม	2563	 
	 รวมถึงการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล	(Causal	Relationship	 :	XYZ) 
	 โดยเฉพาะในส่วนของ
 (1) การจัดท�าแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...	 ซ่ึงเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น 

(Issue	Based)	 ท่ีไม่ใช่การด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ	 และมีการบูรณาการระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า	1	กระทรวงหรือเทียบเท่า	หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีขึ้นไป	 โดยต้องมีลักษณะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติ	 (Action	Plan)	และมีเท่าที่จ�าเป็น 
กล่าวคือ	มีกฎหมายก�าหนดให้จัดท�า	 โดยให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายล�าดับศักดิ์สุดท้าย 
หรือในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายก�าหนดให้จัดท�า	 หน่วยงานจะต้องมีเหตุจ�าเป็น	 โดยหากไม่มีแผน 
ปฏิบัติการนั้น	ๆ	จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบวงกว้างต่อประเทศอย่างรุนแรง
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 (2) การจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานต่าง ๆ ที่จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท 
      ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์

ทุกโครงการ/การด�าเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นการด�าเนินงานที่สามารถ 
ส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ ์ตามเป ้าหมายแผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติได ้จริง  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 5	พฤษภาคม	 2563	 โดยทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท�า
โครงการ/การด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะต้องมีข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ 
ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงสถิติ งานศึกษาวิจัย ในการเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการ/ 
การด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องตามหลักการ	 XYZ	ต่อไป	 ร่วมกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 และห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเม่ือวันที่	 
29	 กันยายน	 2563	 ซ่ึงห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทยเป็นผลผลิตท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
ของหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน	3	ระดับ	ร่วมกับ 
ส�านักงานฯ	ที่ได้มีการก�าหนดองค์ประกอบและปัจจัยที่เป็นองคาพยพทั้งหมดที่จะสามารถส่งผล 
ต่อการบรรลุ	140	 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	และน�าไปสู่การบรรลุ	37	 เป้าหมายแผนแม่บทฯ 
ในระดับประเด็นของแม่บทฯ	จ�านวน	23	ประเด็น	ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2563

ส�านักงบประมาณจะต้องใช้แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก 
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value 
Chain Thailand) เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างสอดคล้องกัน	โดยเฉพาะองค์ประกอบ 
และปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ยังที่ไม่มีโครงการส�าคัญรองรับ	 
เพื่อใหก้ระบวนการงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณมีความสอดคล้อง ทันการณ์ และสะท้อน 
การมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการถ่ายระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปยัง 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไปตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ)	ประกอบกับหน่วยงานของรัฐต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความคิดที่ต้องมุ่งเน้น 
การมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันมากกว่าการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเพียงตัวช้ีวัด 
ของหน่วยงานเท่านั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท�าข้อมูลวิชาการสนับสนุนการจัดท�าโครงการ/ 
การด�าเนินงานและการจัดท�านโยบาย โดยเฉพาะงานวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติ	 ๆ	ต้องศึกษา 
และท�าความเข้าใจหลักการของแผน	3	ระดับ	การแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ	 เป้าหมายการพัฒนา	 รวมทั้งห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย	 
(Final	Value	Chain	Thailand)	 เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์หาช่องว่างการพัฒนาของประเทศ 
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ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท	 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการศึกษาวิจัยและการจัดเก็บข้อมูลที่จะสามารถเป็นข้อมูลประกอบ
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศได้
อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป

ทั้งนี้	เนื่องจากปัจจุบันมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ประเทศที่จะต้องบรรลุภายในปี	2580	และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ต้องบรรลุในทุกห้วง	 5	ปีท่ีมีความชัดเจน	 งานศึกษาวิจัยควรต้องสามารถให้ 
ข้อเสนอแนะที่ระบุได้ถึงการปฏิบัติมากกว่าข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวม

การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีเพื่อเป็นแผนระดับ 3 หลักในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัตติามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	16	ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	และ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562	ที่ระบุให้	 
ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ และให้ส�านักงบประมาณด�าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส�าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต่อไป โดยในส่วนของการด�าเนินการที่เป็น 
การด�าเนินการเร่งด่วนของแต่ละปีงบประมาณ	 ให้พิจารณาใช้แผนบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ	รวมทั้งให้ส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ป ี 
ที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บทฯ	แผนการปฏิรูปประเทศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ	นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา	และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

การใช้ระบบ eMENSCR เป็นระบบติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการ 
ในทุ ก ระดับอย ่ า งแท ้ จ ริ ง  ป ั จจุ บันระบบ	 
eMENSCR	 อยู ่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถ 
เชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่าง ๆ เข้าระบบ eMENSCR 
ให ้ เป ็นระบบข ้อมูลสถิติกลางของประเทศ 
ส� า ห รั บ ก า ร บ ่ ง ชี้ ส ถ า น ก า รณ ์ ก า ร บ ร ร ล ุ
เป้าหมายได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาที่ เป ็นปัจจุบัน	 รวมทั้งให ้มีการน�า
เ ทค โน โลยี ป ัญญาประดิ ษฐ ์ ( A r t i fi c i a l  
intelligence)	มาใช้ในการประมวลผล	วิเคราะห	์
และสั ง เคราะห ์ข ้ อมู ล ในระบบให ้สามารถ 
ด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�าเพิ่มมากขึ้น	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง	ๆ	ได้ตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ระบบท่ีหลากหลาย	 โดยระบบ	eMENSCR	จะเป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม	 
ตรวจสอบ	และประเมินผลของแผนในระดับต่าง	ๆ	 ได้อย่างเป็นระบบ	รวมทั้งสามารถเป็นเครื่องมือ 
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สรุป

		 การด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติและแผนแม ่บทภายใต  ้
ยุทธศาสตร์ชาติ	ช่วงปี	2562	-	2563	ที่ผ่านมา	พบว่า	ประชาชนไทยมีความอยู่ดีและมีความสุขลดลงจากปี 2562 
เลก็น้อย แต่ยงัคงมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก รวมทัง้ประเทศมศีกัยภาพและความพร้อมทางด้านการทหาร
โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู ่ในประเทศกลุ่มบน รวมทั้งมีการพัฒนาในระดับดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน	การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งจาก
ภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัว	ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19	 ท่ีส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คนไทยมีคุณภาพชีวิต
สุขภาวะและความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีความก้าวหน้าการพัฒนามนุษย์ปรับตัวดีขึ้น 
รวมทั้งมีอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีดีกว ่าหลายประเทศทั่วโลก	 โดยมีอายุ เฉล่ียสูงกว ่าค ่าเฉลี่ย 
ของประชากรโลก	ภาพรวมปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งการเข้าถึงการศึกษา	การเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพ	รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุปรับตัวดีข้ึน	การด�าเนินการเพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศพัฒนาดีขึ้นจากปี 2562 เป็นผลให้ผลกระทบทางลบท่ีเกิดจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศมีการควบคุมและจัดการที่ดีมากขึ้น	ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ป่าไม้ 
การฟื้นฟูคุณภาพของแม่น�้าล�าคลอง	พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง	การใช้พลังงานทดแทน	และการบริหารจัดการ
มลภาวะและขยะของประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะคงที่

	 ทั้งนี้	ยังคงมีหลายประเด็นการพัฒนาที่ยังจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะการท�าให้ประเทศไทย
มีความเอื้ออาทรระหว่างคนในสังคม	 การลดความขัดแย้งในสังคม	 และการแก้ไขปัญหาทุจริตของภาครัฐ 
ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย	และความมั่นคงในมิติอื่น	ๆ	อย่างยั่งยืนต่อไป	รวมท้ังการ
ด�าเนินมาตรการเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื ้นตัวโดยเร็ว	 และการสร้างความเช่ือม่ัน 
ต่อนักลงทุนท้ังชาวไทยและต่างประเทศ	 นอกจากนี้ 	 คนไทยยังมีประเด็นความท้าทายของความพร้อม 
และมีสมรรถนะในการด�ารงชีวิตในศตวรรษท่ี	 21	ที่จ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
ในระยะต่อไป	 ซึ่งจะมีความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 รวมทั้ง 
ต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีการด�าเนิน 
ชีวิตที่คนมีการย้ายถิ่นในการท�างาน	 การอยู่เป็นโสดหรือหย่าร้างมากขึ้น	 และการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยว	 

ของหน่วยงานของรัฐประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าการด�าเนินงานในระดับโครงการได้อีกด้วย เนื่องจาก
ทุกหน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลความก้าวหน้าการด�าเนินงานทุก	ๆ	 ไตรมาสตามที่ก�าหนดในระเบียบว่าด้วย 
การติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 และแผนการปฏิรูปประเทศ	 
พ.ศ.	 2562	 ซึ่งจะท�าให ้หน่วยงานของรัฐสามารถติดตามและประเมินผลโครงการ/การด�าเนินงาน  
และปรับแผนการด�าเนินงานได้สอดคล้องกบัสถานการณ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

ส่วนที่ 3
ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป
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  ส�ำหรับสถำนกำรณ์ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พบว่ำ สถานการณ์ในการบรรลุเป้าหมายระดับ
ประเด็นของทั้ง 37 เป้าหมายมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยในปี 2563 มี 7 เป้าประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการด�าเนินการในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ประเด็น (5) กำรท่องเที่ยว ประเด็น (6) พื้นที ่
และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ 
ประเด็น (15) พลังทำงสังคม ประเด็น (19) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำทั้งระบบ และประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชน 
และประสิทธิภำพภำครัฐ ท้ังนี้ มีเป้ำประเด็นจ�ำนวน 3 เป้ำประเด็น ได้แก่ ประเด็น (3) กำรเกษตร ประเด็น  
(4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต และประเด็น (17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
ที่มีสถำนกำรณ์ห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยเมื่อเทียบกับปีท่ีผ ่ำนมำ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่บรรลุตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 แล้ว (สีแสดงสถานะ สีเขียว) จ�านวน 7 เป้าหมายประกอบด้วย (1) เป้ำหมำย
ของแผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล เป้ำหมำยควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศดีขึ้น (2) แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้ำหมำยกำรลงทุน 
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับกำรยกระดับ (3) แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทย 
มีสุขภำวะที่ดี เป้ำหมำยคนไทยมีสุขภำวะท่ีดีขึ้นและมีควำมเป็นอยู ่ดีเพิ่มขึ้น (4) แผนแม่บทฯ ประเด็น  
(14) ศักยภำพกำรกีฬำ เป้ำหมำยคนไทยมีสุขภำพดีขึ้น มีน�้ำใจนักกีฬำ และมีวินัยเคำรพกฎกติกำมำกขึ้นด้วยกีฬำ 
(5) แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทำงสังคม เป้ำหมำยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมเพ่ิมข้ึน  
(6) แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยสภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้น 
อย่ำงยั่งยืน และ (7) แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) เป ้ำหมำยภำครัฐมีกำรด�ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ด้วยกำรน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้

ขณะที่ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำในมิติต่ำง ๆ ระหว่ำงกลุ่มประชำกรที่มีระดับรำยได้และอำศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำงกัน 
ยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นที่จ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไขและพัฒนำ จึงจ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับกระบวนงำน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมถึงกำรพัฒนำภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับประชำชน
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สถานการณ์บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตใินระดับประเด็น 

สีแดง (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต) สีส้ม (ต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง)  

นานาประเทศ น าไปสู่การยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม 1 

ข้อมูลหลายชุดข้อมูลยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ส านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียง  2 

ที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายตามที่เหมาะสม โดยยังคงด าเนินการบนหลักการ3 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย 4 

รวมทั้งข้อเสนอในการด าเนินการในระยะต่อไป  5 

จากการประเมินผลการพัฒนาในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ ในปี 2563 พบว่าประเทศไทย 6 

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายมิติ อาทิ คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากความก้าวหน้า7 

การพัฒนามนุษย์ที่ปรับตัวดีขึ้น ปัญหาความเหลื่อมล้้าในหลายมิติมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งการเข้าถึงการศึกษา  8 

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุปรับตัวดีขึ้น ตลอดจน การอนุรักษ์ฟื้นฟู9 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของพ้ืนที่ป่าไม้ การฟ้ืนฟูคุณภาพของ10 

แม่น้ าล าคลอง พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่ง การใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการมลภาวะและขยะของ11 

ประเทศ ส่วนในด้านประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่ามีการพัฒนา 12 

ที่ค่อนข้างจะคงที่ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำในอีกหลำยมิติโดยเฉพำะด้ำน ได้แก่ 13 

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ทีม่ีการปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าจากหลายปัจจัย ได้แก่ รายได้ต่อหัว 14 

การได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ และการมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งด้าน 15 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  ที่ปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ 16 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  17 

(โควิด-19) ที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งนับเป็นประเด็น18 

ท้าทายที่ส าคัญของการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในห้วงเวลาต่อไป 19 

ส ำหรับกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง 23 ประเด็น   20 

ซึ่งประกอบด้วย เป้ำหมำยในระดับประเด็น 37 เป้ำหมำย และเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้ำหมำย 21 

ได้แสดงสถานะการพัฒนาและ22 

ความเสี่ยง/ความเป็นไปได้ใน23 

การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด24 

ไว้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 25 

ประกอบด้ วย  ระดับต่ ากว่ า 26 

ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) 27 

ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายระดับ28 

เสี่ยง (สีส้ม) ระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) และระดับบรรลุค่าเป้าหมาย (สีเขียว) 29 

สีเหลือง (ต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย) สีเขียว (บรรลุค่ำเป้ำหมำย)

2562

2563
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		 อย่างไรก็ตาม	 เป้าประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต	โดยมีสีแสดงสถานะเป็นสีแดง
ยังคงมีจ�านวนเท่ากับปี	2562	ที่จ�านวน	6	เป้าหมาย	โดยเป็นประเด็นที่ยังคงมีสีแสดงสถานะดังเดิม	ได้แก่	ประเด็น	
(1)	ความมั่นคง	ประเด็น	 (3)	การเกษตร	ประเด็น	 (6)	 พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่	ประเด็น	 (12)	การพัฒนาการเรียนรู ้
และประเด็น	 (21)	 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 และประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนสีแสดงสถานะ 
เป้าหมายเป็นสีแดง	 ได้แก่	ประเด็น	 (4)	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	 ซ่ึงต้องเร่งให้เกิดการบรูณาการ 
การด�าเนินงาน/โครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ 
ในปี	2565	ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

		 ส�าหรับการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย	 140	 เป้าหมาย	 ถึงแม้ปี	 2563	 จะมีเป้าหมายท่ีบรรลุ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในปี	2565 (ค่าสีเขียว)	แล้ว	จ�านวน	27	เป้าหมาย	(ร้อยละ	19.29	ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด)	
เพ่ิมขึ้นจากปี	 2562	ที่มีจ�านวน	19	 เป้าหมาย	 (ร้อยละ	13.6	ของเป้าหมายแผนย่อยท้ังหมด)	และมีเป้าหมาย 
ในระดับวิกฤตที่มีสีแดงจ�านวน	20	 เป้าหมาย	ซึ่งน้อยกว่าปี	 2562	ที่มีจ�านวน	31	 เป้าหมาย	อย่างไรก็ตาม	 
เป้าหมายที่ยังไม่บรรลุยังคงมีจ�านวนค่อนข้างมาก	 โดยเป็นเป้าหมายที่มีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง	 
จ�านวน	51	 เป้าหมาย	 (ร้อยละ	36.43)	 และสีส้ม	 จ�านวน	42	 เป้าหมาย	 (ร้อยละ	30.71)	 จึงจ�าเป็นต้องเร่ง 
ปรับกระบวนทัศน์การท�างานของหน่วยงานของรัฐให้มุ่งเน้นการมองเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป	รวมท้ังกระบวนการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องและทันการณ์	 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดต่อไป
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