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บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
2.1 ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ (ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60)
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
2.1.2 แผนระดับที่ 2
2.1.3 แผนระดับที่ 3
2.2 การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง
2.2.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (Z)
2.2.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (Z)
2.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2.3 การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.3.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z)
2.3.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z)
2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.4 การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.4.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Z)
2.4.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Z)
2.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.5 การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.5.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Z)
2.5.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Z)
2.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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สารบัญ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
2.6 การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2-45
2.6.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Z) 2-45
2.6.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Z) 2-46
2.6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2-46
2.7 การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2-55
2.7.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Z) 2-56
2.7.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Z)
2-56
2.7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2-57
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGS
3.1 การศึกษาทบทวนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
3.1.1 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
3.2 การวิเคราะห์ความสั ม พันธ์ของเป้ าหมายและตัว ชี้วั ดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal
Relationship) กับของ SDGs
3.2.1 แนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างแผนแม่บทฯ กับ SDGs
3.2.2 วิธีการเชื่อมโยงเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ SDGs
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บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
4-1 แนวคิดการวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก (Trend and Megatrend Analysis)
4.2 ด้านสังคม (Social)
4.3 ด้านเทคโนโลยี (Technology)
4.4 ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
4.5 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
4.6 ด้านการเมือง (Political)
4.7 ด้านปัจจัยทางทหาร (Military Driver)
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด
5.1 แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัด
5.2 การรวบรวมข้อมูลและพัฒนารายละเอียดตัวชี้วัด
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5.3 การจัดทาข้อมูลฐาน สาหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์
5.3.1 การออกแบบระบบข้อมูลฐาน (Baseline Data)
5.4 แนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์ของตัวชี้วัดที่ยังขาดความสมบูรณ์
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
6.1 สรุปการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
6.1.1 การนาเสนอภาพรวมโครงการ โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
6.1.2 ขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดย รศ.ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา
6.1.3 การจัดทาข้อมูลฐานสาหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์
6.1.4 ข้อเสนอแนะ
6.1.5 ประเด็นคาถามและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา
6.2 การสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
6.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.2.3 สรุปประเด็นคาถามจากการสัมมนา
6.3 การสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
6.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6.3.2 สรุปประเด็นคาถามจากการสัมมนา
6.4 การสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ชาติ ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
6.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
6.4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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สารบัญ (ต่อ)
6.4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.4.4 สรุปประเด็นคาถามจากการสัมมนา
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทา/พัฒนาตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และ
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
7.1 ความท้าทายเชิงนโยบาย (Policy Challenges)
7.1.1 ความท้าทายทางสังคม
7.1.2 ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
7.1.3 ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
7.1.4 ความท้าทายด้านความมั่นคง
7.1.5 ความท้าทายด้านความสามารถของการบริหารประเทศในภาวะวิกฤต
7.1.6 ความท้าทายทางการเมือง
7.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
7.2.1 สภาพปัญหาในการดาเนินการปัจจุบัน
7.2.2 ข้อเสนอแนะในการจัดระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
7.3 ข้อเสนอแนะติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.3-1
1.5-1
1.5-2
3.1-1
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3.1-4
3.1-5
3.1-6
3.1-7
3.1-8
3.1-9
3.1-10
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หน้า
ความแตกต่างของการวัดผลการดาเนินงานด้วย KPI กับ OKR
1-19
หัวข้อนาส่งผลงานในโครงการฯ
1-31
แผนการดาเนินงานโครงการ
1-32
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 3-6
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง 3-9
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี 3-13
สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา 3-18
ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 5: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ 3-22
และให้อานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้าและ 3-25
การสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 7: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึง 3-28
พลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 3-29
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน 3-33
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในและ 3-36
ระหว่างประเทศ
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11: ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน 3-40
ของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ 12: สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ มี 3-44
แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้ 3-48
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
3.1-14 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
3.1-15 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3.1-16 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุ ม เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม และสร้ า งสถาบั น ที่ มี
ประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
3.1-17 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2-1 การประเมิ นความสั ม พันธ์เชิงคุณภาพระหว่างเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนแม่บทฯ กับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDGs
3.2-2 สรุปการเชื่อมโยงเป้าหมายแผนแม่บท ฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
4.4-1 พัฒนาการและนวัตกรรมการบริการสาขาต่าง ๆ
4.4-2 ประเทศผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบจากราคาโภคภัณฑ์ผันผวน
4.4-3 ประเทศที่มีจานวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมมากที่สุดในเอเชีย
4.7-1 ระดับของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
5.1-1 สรุปร่างตัวชี้วัดที่เหมาะสม (Frist Draft KPI) จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
5.1-2 สรุปจานวนตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมิน
5.3-1 แสดงช่วงระยะเวลาของการคานวณตัวชี้วัด Baseline และตัวชี้วัด Target
5.3-2 แสดงวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยอนุกรมเวลา
6.1-1 สรุปจานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา
6.1.2 ประเด็นคาถามจากการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
6.1.3 สรุปข้อเสนอแนะจากการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
6.2-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 1
ความมั่นคง
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
6.2-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 2
การต่างประเทศ
6.2-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 20
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
6.2-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 21
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 22
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
6.2-6 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
6.2-7 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
และแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
6.3-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 3
การเกษตร
6.3-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 4
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
6.3-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 5
การท่องเที่ยว
6.3-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 6
พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
6.3-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 7
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
6.3-6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 8
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
6.3-7 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6.3-8 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 23
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
6.3-9 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางแก้ไข
จากทีมที่ปรึกษา
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สารบัญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
6.4-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 10
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
6.4-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 11
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
6.4-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 12
การพัฒนาการเรียนรู้
6.4-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 13
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
6.4-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 14
ศักยภาพการกีฬา
6.4-6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 15
พลังทางสังคม
6.4-7 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 16
การบริการประชาชน
6.4-8 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 17
การบริการประชาชน
6.4-9 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 18
การเติบโตอย่างยั่งยืน
6.4-10 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 19
การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
6.4-11 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
6.4-12 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
แนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
6.4-13 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
7.3-1 ตัวชี้วัดท้าทายจากเป้าหมายวิกฤตทั้ง 5 เป้าหมายของประเทศไทยจากรายงานเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2021 (The sustainable development report 2021)
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ช่วงสอง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทา Focus Group Discussion (FGD)
การจัดทาร่างตัวชี้วัด (First Draft KPI) ที่เหมาะสม
การแบ่งกลุ่มตัวชี้วัด เพื่อตกผลึกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวอย่างการนาเสนอตัวชี้วัด
การทางานของชั้นแสดงข้อมูล
ตัวอย่างหน้าจอ Tableau Desktop สาหรับผู้พัฒนาหรือ Data Scientist
Tableau Server แสดงผลผ่านโปรแกรม Tableau โดยตรง
ตัวอย่างหน้า Dashboard สาหรับผู้ใช้ระดับ User ทั่วไปหรือผู้บริหาร
สถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ตัวอย่างหน้าจอ log-in
หน้า menu
หน้าแสดงไอคอนแผนแม่บท 6 ด้านและประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละแผนแม่บท
แผนภาพความสัมพันธ์ประเด็นด้านการเกษตร
หน้ารายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด ตัวอย่างตัวชี้วัดที่ 03000101
ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวชี้วัดต่าง ๆ (2) - นิยามของตัวชี้วัด, วิธีการวัดและวิธีคานวณ
ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวชี้วัดต่าง ๆ (3) - ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานตาม
โครงสร้างตัวชี้วัด
เกณฑ์การเปลี่ยนสีของ gauge หรือแผนภูมิต่าง ๆ
ขั้นตอนการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (POLICY CHALLENGES)
กลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ
สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละเป้าหมายในปี 2021 (SDG report, 2021)
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บทที่ 1
บทนำ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ มุ่ งให้ แผนแม่ บทฯ ทั้ ง 23 ประเด็ นมี ตั วชี้ วั ดที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถสะท้ อนผลลั พธ์
การดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และใช้ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาที่เป็นปัจจุบันของประเทศในมิติต่าง ๆ รวมถึง
เพื่ อให้ ประเทศไทยมี ข้ อมู ล สถานการณ์ และข้ อมู ลฐาน (Baseline Data) ของตั วชี้ วั ด เป็ นเครื่ องมื อ ส าคั ญ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์การดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และผลสัมฤทธิ์
การดาเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ อีก ทั้งเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสิ นใจการดาเนิ นงาน
ในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐได้ถูกต้องตามหลักวิชาการบนหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา
นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ
1.1

หลักกำรและเหตุผล

มาตรา 22 ของพระราชบั ญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 กาหนดให้ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทาหน้าที่สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ โดยมีอานาจหน้าที่หลักในการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลและความเห็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดทายุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับผิดชอบในการดาเนินการให้
มีการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ คณะรั ฐ มนตรี หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรัฐ
ในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ และรัฐสภาทราบ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 เห็ น ชอบให้ แ ผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
จานวน 23 ประเด็นเป็นแผนระดับที่ 2 (Y) ที่มีความสาคัญในการเป็นกลไกการถ่ายทอดและแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
(แผนระดับที่ 1 : Z) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของโครงการ/การดาเนินงาน (X) ตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านแผนระดับ ที่ 3 ซึ่งทุกโครงการ/การดาเนินงาน (X) ของหน่วยงานของรัฐ
ต้องสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y) ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนแม่บทฯ
จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการประเมิ น ผลผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ตามหลั ก การ
ความสั มพัน ธ์ เชิ งเหตุ และผล (Causal Relationships : XYZ) ประกอบกับ คณะกรรมการเพื่ อ การพั ฒ นา
ที่ ยั่ ง ยื น (กพย.) ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนการขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ส าหรั บ ประเทศไทย
(Thailand’s SDGs Roadmap) เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทฯ
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สามารถสะท้ อ นการขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ได้ ใ นคราวเดี ย วกั น แผนการขั บ เคลื่ อ นฯ
จึงครอบคลุมไปถึงการบูรณาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs ผ่านการดาเนินการที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
แผนแม่ บ ทฯ ทั้ ง 23 ฉบั บ จะต้ อ งสามารถสะท้ อ นผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น งานตามเป้ า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้ในลักษณะที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ จึงมีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาตลอดระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระดับประเด็ นและ
ระดับแผนย่อย และมีการกาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงการพัฒนา
ห้วงละ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ระบุให้มี
การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ซึ่งทั้ง 4 ห้วงการพัฒนาจะเป็นหลักกิโลเมตรของถนน (Milestone)
เพื่อบอกให้เห็นถึงความก้าวหน้าใกล้-ไกลของการเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทางสุดท้ายที่ต้องการให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะสามารถ
รับรู้ความก้าวหน้าใกล้-ไกลของการเดินทางไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง จาเป็นต้องมีการกาหนดตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์การดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็นในแต่ละ
ห้วงการพัฒนาทุก ๆ 5 ปี ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาที่เป็นปัจจุบัน
สศช. ในฐานะส านั กงานเลขานุ การของคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ ช าติ และคณะกรรมการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ จึงมี การจัดทาโครงกำรพัฒนำระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในกำรบริ หำรรำชกำร
แผ่นดินตำมยุทธศำสตร์ชำติ ที่จะทาให้แผนแม่บทฯ มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนด
โครงการฯ จึงถือว่าเป็นโครงการสาคัญที่จะสามารถทาให้การประเมินผลลัพธ์การดาเนินการของหน่วยงานของ
รัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์การพัฒนาที่เป็นปัจจุบัน
นาไปสู่การวางแผนและการตัดสินใจการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่จะสามารถปิดช่องว่าง
การพัฒนาในทุกมิติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการบนหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยโครงการฯ มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บท ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ ในส่วนของการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ซึ่งจะส่งผลให้
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในส่วนของ
การมีระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ ที่สามารถติดตาม
ประเมิ น ผลการด าเนิ น โครงการ/การด าเนิ น งานได้ ตั้ ง แต่ ก่ อ นเริ่ ม โครงการ ระหว่ า งด าเนิ น การ และ
หลังดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
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1.2

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

1.2.1 เพื่อศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และพัฒนา/
จัดทาตัวชี้วัดให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์การดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้เป็นปัจจุบันตาม
ข้อเท็จ จริ ง สอดคล้ องบริ บ ท/สถานการณ์ของประเทศได้ อย่า งเป็นรูปธรรม และการติดตามประเมิน ผล
การดาเนินงานตาม SDGs ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักวิชาการบนหลักฐานเชิงประจักษ์
1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ความพร้อมและช่องว่างเชิงข้อมูล (Data Availability and Data Gap)
สาหรับการพัฒนา/จัดทาตัวชี้วัด รวมทั้ง จัดทาข้อเสนอการดาเนินการจัดเก็บ/จัดทาข้อมูล และการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลสถิติของหน่วยงานในประเทศให้สามารถสนับสนุนการดาเนินการพัฒนา/จัดทาตัวชี้วัด ของ
แผนแม่บทฯ ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทาข้อมูลฐาน (Baseline Data) ตัวชี้วัด
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงค่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ในช่วงระยะต่อไปได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
1.2.3 เพื่อจัดทาข้อเสนอการดาเนินงานต่าง ๆ อื่นใดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐในการพัฒนา/
จัดทาตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
1.3

แนวทำงกำรดำเนินงำน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจานวน 23 ประเด็นเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีความสาคัญในการเป็น
กลไกการถ่ายทอดและแปลงยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของ
โครงการ/การดาเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องผ่านแผนระดับที่ 3 ดังนั้น แผนแม่บทฯ
จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการประเมินผลผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในรูปของผลลัพธ์
(Outcome) ที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ และได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาตลอดระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนย่อย ทั้งนี้ ในแผนแม่บทฯ มีการกาหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง
บรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนดแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาของการพัฒนา ช่วงละ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับตามมาตรา 10
ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ระบุให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิ ด
ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำมเชื่อมโยงกัน เรียกว่า
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) ส าหรั บ ประเทศไทย
โดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส าหรั บ ประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2562 เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ สามารถสะท้อนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ในคราวเดียวกัน แผนการขับเคลื่อนฯ จึงครอบคลุมไปถึงการบูรณาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
SDGs ผ่านการดาเนินการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
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การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาความเหมาะสมของตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯทั้ง 23 ฉบับ และ
พัฒนา/วิเคราะห์ความพร้อม/จัดทาตัวชี้วัด เพื่อให้ได้มาซึ่ง ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถสะท้อนผลลัพธ์
การดาเนินการตามเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาของการพัฒนาทุก ๆ 5 ปี ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ พั ฒ นาที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และบู ร ณาการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม SDGs ผ่ า น
การดาเนิ น การที่ส อดคล้ องยุ ทธศาสตร์ ช าติและแผนแม่บทฯ ตามหลั กวิช าการบทหลั กฐานเชิงประจัก ษ์
โดยแสดงกรอบความคิดในการศึกษา ดังแสดงในรูป 1.3-1

รูปที่ 1.3-1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
การดาเนินงาน “โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ” ประกอบไปด้ ว ยเนื้ อ งานหลั ก 7 ส่ ว น ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ตามแผนภาพรวม
การดาเนินงานดังแสดงในรูป 1.3-2
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รูปที่ 1.3-2 องค์ประกอบและภาพรวมของขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
งำนส่วนที่ 1 กำรทบทวนเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เป็นงานส่วนของการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จานวน 23 ประเด็นเป็นหลัก โดยที่ปรึกษาจะทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายและตัวชี้วัดในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงตัวชี้วัดสาคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่นาเสนอโดยองค์กรในระดับนานาชาติ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 ซึ่งจักได้นาเสนอต่อไป

1)

กำรทบทวนเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
เป็นการทบทวนและทาความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นการขับเคลื่ อนและพัฒนาของแผนแม่ บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งส่วนแผนหลัก (Y2) และส่วนแผนย่อย (Y1) ภายใต้กรอบความคิด ดังรูปที่ 1.3-3
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รูปที่ 1.3-3 กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ล งสู่ แ ผนระดับ ต่ า ง ๆ โดยประสานเชื่อ มโยงเป้า หมายของแต่ ล ะแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้ วย
สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดาเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สาคัญของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย 23 ประเด็น แผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยจะดาเนินการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ฉบับ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะ
ที่มีความบู ร ณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ช าติในด้านที่เกี่ยวข้อง ป้ องกันความซ้าซ้อนกันของ
ประเด็นการพัฒนาระหว่างแผนแม่บทฯ อันจะส่งผลให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มี
ความสาคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์
และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน
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2)

กำรศึกษำทบทวนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG)
เป็นการทบทวนและทาความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งในส่วนของ
เป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 1.3-4 Sustainable Development Goals (SDGs)
จากการประชุม UN Summit เมื่อวันที่ 25 กันยายน ปี พ.ศ. 2558 ผู้นาประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ หรื อ UN กว่ า 167 ประเทศ ได้ มี ก ารหารื อ และลงมติ ร่ ว มกั น ต่ อ การด าเนิ น การเรื่ อ ง
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” โดยมี ก ารก าหนด
เป้าหมายการพัฒนานาขึ้นมาใหม่ ที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDG) โดยต่ อ ยอดจาก เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ (Millennium Development Goals
MDG) ที่ สิ้ น สุ ด ลง โดย SDGs มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทางด้ า นมิ ติ ข องเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ความเชื่อมโยงกัน ซึ่งกาหนดให้ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 169 เป้าหมาย ภายใต้ 17 เป้าหมายหลัก
เป้ำหมำยที่ 1
เป้ำหมำยที่ 2
เป้ำหมำยที่ 3
เป้ำหมำยที่ 4
เป้ำหมำยที่ 5

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
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เป้ำหมำยที่ 6
เป้ำหมำยที่ 7
เป้ำหมำยที่ 8
เป้ำหมำยที่ 9
เป้ำหมำยที่ 10
เป้ำหมำยที่ 11
เป้ำหมำยที่ 12
เป้ำหมำยที่ 13
เป้ำหมำยที่ 14
เป้ำหมำยที่ 15

เป้ำหมำยที่ 16
เป้ำหมำยที่ 17

สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้าและสุขอนามัยสาหรับทุกคน และมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้
และยั่งยืน
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ
มีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ
ยั่งยืน
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
ปฏิบั ติการอย่ างเร่ งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
อนุ รั กษ์ และใช้ ประโยชน์ จากมหาสมุ ทร ทะเลและทรั พยากรทางทะเลอย่ างยั่ งยื น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิ เวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ อย่ าง
ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพ
กลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ
เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
โลกสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน
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3)

กำรศึกษำรวบรวมตัวชี้วัดสำคัญในระดับนำนำชำติที่มีควำมเกี่ยวข้อง
เป็ น การศึกษาทบทวนตัว ชี้วัดในระดับนานาชาติเกี่ยวข้องกับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่นาเสนอโดยองค์กรนานาชาติที่สาคัญ ๆ โดยที่ปรึกษาจะรวบรวมเกี่ยวกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด พร้อม
ทั้งข้อมูล อื่น ๆ ซึ่งเป็ น องค์ป ระกอบในการพัฒ นาตัว ชี้วัด โดยมีห น่ว ยงานองค์กรระหว่ างประเทศซึ่งเป็น
เป้าหมายในการศึกษานี้ เช่น
















ธนาคารโลก (World Bank)
สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD)
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)
สหประชาชาติ (United Nation: UN)
สานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO)
สถาบั น เศรษฐกิ จ และสั น ติ ภ าพ (Institute for Economic and Peace) ของหน่ ว ยงาน
Economist Intelligence Unit (EIU)
สมาคมตารวจศึกษาสากล (International Police Science Association - IPSA)
หน่ ว ยงานที่จั ดทา Digital Evolution Index ที่เป็นความร่ว มมือ ระหว่า ง MasterCard กับ
Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา
หน่ ว ยงานที่ จั ด ท า Global Talent Competitiveness Index (GTIC) ที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ
ระหว่าง Adecco Group กับ Google ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาคมส่ งเสริ ม การประชุ มระหว่ างประเทศ (International Congress and Convention
Association - ICCA)
สถาบันด้านสุขภาพสากล (Global Wellness Institute - GWI)
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)
ฯลฯ
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งำนส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
งานส่วนนี้เป็นการนาผลจากการทบทวนและรวบรวมตัวชี้วัดจากงานส่วนที่ 1 มาพิจารณาความสัมพันธ์
ในการถ่ายทอด (Deployment) จากเป้าหมายไปสู่ตัวชี้วัด เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์และความสมเหตุสมผลของ
ตัวชี้วัด อันนาไปสู่การนาเสนอชุดตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่ อนนโยบายของ
ประเทศอย่างแท้จริง

1)

กำรทบทวนบริบท/แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ปรึกษาจะทาการทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงบริบท/สถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในการทบทวนดังกล่าวมีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณา
กรอบแนวทางการพั ฒนาตาม SDGs และตั วชี้ วั ดที่ น าเสนอโดยองค์ กรนานาชาติ ร่ วมกั บองค์ ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทั้งในคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของบริบทและ
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบ
ในการพิจารณาตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนประเทศ ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต
สาหรับโครงการนี้ ที่ปรึกษาจะใช้เทคนิค STEEP+M ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
(Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่ งแวดล้ อม (Environment) การเมือง (Political)
และปัจจัยทางการทหาร (Military) เนื่องด้วยโครงการนี้มีความเกี่ยวพันกับด้านความมั่นคง การต่างประเทศ
ที่ปรึกษาจึ งทาการทบทวนปั จจั ยทางการทหาร (Military) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปัจจัย ซึ่งเทคนิคนี้ จะสามารถเห็ น
แนวโน้มในแต่ละด้านมีพลวัตและอาจมีความสาคัญที่แตกต่างกัน
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รูปที่ 1.3-5 แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลกตามกรอบเทคนิค STEEP+M
การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับโครงการสูงสุด ที่ปรึกษาได้แบ่ง
ขั้นตอนการดาเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้ น ตอนที่ 1 การค้ น หาแรงขั บ เคลื่ อ นที่ (change drivers) จากข้ อมู ลกรอบแนวโน้ มโลก (Global
Megatrends) ด้วยเทคนิค STEEP+M
ขั้นตอนที่ 2 การตกผลึกผลกระทบต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Policy Impacts) เป็นการนา
Drivers ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อแผนแม่บทฯ
ขั้ นตอนที่ 3 การจั ดท าร่ างนโยบาย (Policy Challenges) ส่ วนนี้ จะเป็ นการประมวลผลเพื่ อท าร่ าง
นโยบายซึ่งจะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทา/พัฒนาตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ
ในงานส่วนที่ 7 ต่อไป

รูปที่ 1.3-6 ขั้นตอนการดาเนินงานการทบทวนบริบท/แนวโน้ม
2)
กำรวิเ ครำะห์ค วำมสัมพันธ์ของเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal
Relationship) กับของ SDGs กับขององค์กรนำนำชำติ
เป็นการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับตัวชี้วัดที่นาเสนอในแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ
ภายใต้การพิจารณาร่ว มกับเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
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ที่นาเสนอโดยองค์กรนานาชาติ ในเบื้องต้นสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังแสดงในรูปที่ 1.3-7

รูปที่ 1.3-7 ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น (SDGs) กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หลังจากการทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะทาการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยหลักกำรควำมสัมพันธ์
เชิงเหตุ และผล (Causal Relationships) ระหว่ำงเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทและแผนย่ อยของ
ทุ กประเด็ นในแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ โดยพิ จารณาผลลั พธ์ ขั้ นกลาง (Intermediate & Immediate
Outcome) และผลลัพธ์ระยะยาว (Long-Term Outcome) พร้อมกับการนาตัวอย่างหรือข้อเสนอของเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของ SDGs/นานาชาติ และที่นาเสนอโดยองค์กรระหว่างประเทศมาประกอบการพิจารณา ดังแสดง
ในรูปที่ 1.3-8

รูปที่ 1.3-8 หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships)
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สาหรับแนวทางการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ
(Causal Relationship) กับของ SDGs และตัวชี้วัดนานาชาติ ที่ปรึกษามุ่งเน้นพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่าง
เป้ าหมายตามแผนแม่บททั้ ง 23 ฉบั บ และเป้าหมายของ SDGs และตัวชี้วัดนานาชาติเป็นหลั ก เพื่อศึ กษา
ความสอดคล้ องของเป้ าหมายของประเทศไทยกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับนานาชาติ รวมไปถึงตัวชี้วัด
นานาชาติที่มีความจาเพาะกับบริบทของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการต่อไป
วิ ธี การเชื่ อมโยงเป้ าหมายในแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ และ SDGs และตั วชี้ วั ดนานาชาติ
ในเบื้องต้นที่ปรึกษาจะดาเนินการ 3 ขั้นตอน อันประกอบด้วย ขั้นที่ 1 คัดกรอง ขั้นที่ 2 ประเมิน ขั้นที่ 3 ทบทวน
ดังรูปที่ 1.3-9

รูปที่ 1.3-9 วิธีการเชื่อมโยงเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ SDGs และตัวชี้วัดนานาชาติ
3)

กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงจำกกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap)
เป็นการนาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ
(Causal Relationship) กับของ SDGs กับขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย
ตัว ชี้วัด ของแผนแม่บ ทฯ และแผนย่ อยกับเป้า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน SDGs กับเป้าหมายหรื อ ตั ว ชี้ วั ด
การพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาทาการวิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้อง
มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส อดรั บ กั น อย่ า งเป็ น ระบบและสามารถขั บ เคลื่ อ นผลการด าเนิ น งาน (Output) ไปสู่ ผ ลลั พ ธ์
(Outcome) ของการพัฒนาได้
โดยที่ปรึกษาจะพิจารณาถึงข้อจากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจากัด
ของระบบจั ดเก็บ ข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจากัดด้านการได้มาของข้อมูล
ข้อจากัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข้าด้วยกัน
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อีกทั้งจะนาผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้สาหรับการพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด /
ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกัน
กับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment)

รูปที่ 1.3-10 แนวทางการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงลึกในขั้นตอนนี้ จะทราบถึงระดับของความสอดคล้องของตัวชี้วัด /
ค่าเป้าหมายกับเป้าหมายในแผนแม่บทฯ รวมถึงช่องว่างของตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย ซึ่งอาจทาให้การขับเคลื่อน
ประเทศไม่ได้เป็ น ไปตามเป้ าหมาย ทั้งนี้ ผลลั พธ์จากการดาเนินงานในขั้นตอนนี้ ที่ปรึกษาจะทาการสรุป
ร่างตัวชี้วัด (First Draft KPI) ที่เหมาะสมซึ่งจะประกอบด้วย (1) กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว
(2) กลุ่มตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายและบริบทแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
และ (3) กลุ่ ม ตั ว ชี้ วั ด ปรั บ เปลี่ ย นและมี ก ารทดแทน โดยร่ า งตั ว ชี้ วั ด ชุ ด แรกนี้ จ ะได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นหลังจากการพิจารณาความสามารถในการเก็บข้อมูล และปรึกษาหารือกับ สศช. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการคัดเลือกตัวชี้วัดและเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) วิธีการ
ถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด (KPI Deployment) (2) วิ ธี ก ารก าหนดเป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ส าคั ญ (3) แนวคิ ด
การคัดเลือกตัวชี้วัดและกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัด และ (4) แนวทางปฎิบัติในการคัดเลือกตัวชี้วัด ดังนี้
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(1) วิธีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator หรือ KPI) เป็นเครื่องมือออกแบบเพื่อใช้วัดความก้าวหน้าของ
การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายของแผนงาน โดย KPI สามารถจ าแนกได้ ห ลายบริ บ ทขึ้ น อยู่ กั บ
ความต้องการของผู้นา KPI ไปใช้วิเคราะห์หรือนาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจติดตามผลการดาเนินงานซึ่งแบ่งเป็น
ตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์ (Strategic KPI) ตัวอย่างเช่น การใช้ KPI แสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) เพื่อเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ ประเทศไทยเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ วที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่ างมีเสถียรภาพ และตัวชี้วัดระดับปฏิบัติกำร (Operation KPI)
ตัวอย่างเช่น การใช้ KPI แสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ที่ประกอบด้วยพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อเป็นเครื่องมือ
ติดตามประเมินผลความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจใน EEC เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังสามารถจาแนก KPI ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดตำม (Lagging KPI) ที่
ใช้วัดผลลัพธ์ (Output) ที่เกิดขึ้นจริงจากการดาเนินงาน ตัวอย่างเช่น การใช้ KPI แสดงสถิติอัตราการเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บทางถนนเพื่อเป็นเครื่องมือติดตามความสาเร็จของการรักษาความปลอดภัยของการจราจร
ทางถนน และ (2) ตัวชี้วัดนำ (Leading KPI) ที่ใช้วัดกระบวนการ/กิจกรรมที่เชื่อว่าหากดาเนินกระบวนการ/
กิจกรรมที่ระบุแล้วจะส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์แผนงาน ตัวอย่างเช่น การใช้ KPI แสดงจานวน
โครงการที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ในส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่ น รณรงค์ ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ เ ดิ น ทางใส่ ใ จกั บ การรั ก ษา
ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนน เพื่อเป็นเครื่องติดตามความสาเร็จของการรักษาความปลอดภั ยของ
การจราจรทางถนน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ในนานาประเทศ
มั ก นิ ย มใช้ ตั ว ชี้ วั ด ตาม (Lagging KPI) มากกว่ า ตั ว ชี้ วั ด น า เนื่ อ งจากมี ค วามได้ เ ปรี ย บด้ า นความสามารถ
ในการติดตามประเมินผลสาเร็จได้ตรงเป้าหมายของแผนงานที่เหนือกว่าตัวชี้วัดนา
การถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment หรือ KPI Cascading) และเป้าหมายระดับแผนงานไปสู่
ระดับหน่วยงานภายในฝ่าย และระดับบุคคลเริ่มขึ้นเมื่อได้มีการจัดทายุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนงาน และมี
การนายุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนงานนั้นไปปฏิบัติโดยมีตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยุ ทธศาสตร์ ฯ เป็ น เครื่ องมื อในการวั ดผลส าเร็จ ของยุท ธศาสตร์ โดยในขั้นตอนการถ่ ายทอดตั ว ชี้ วั ด
จะทาการมอบหมายหน้ า ที่ใ ห้ ห น่ ว ยงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องทาหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดูแล รายงานผล
และคอยเสนอแนะการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ตลอดจนอาจมี ห น้ า ที่ ด าเนิ น มาตรการแก้ ไ ขหากพบว่ า
ผลการดาเนินงานต่ากว่าหรือมีแนวโน้มต่ากว่าเป้าหมายที่ได้กาหนดขึ้น
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วิธีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย มีดังนี้
1) วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลจากบนลงล่าง (Goal Deployment Method หรือ
Goal Cascading Method)

รูปที่ 1.3-11 ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลจากบนลงล่าง
เป็นกระบวนการสื่อสาร มอบหมาย และกระจายความรับผิดชอบของเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ/
แผนงานจากหน่วยงานเจ้าภาพหลั กในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ฯ /แผนงานไปสู่หน่วยงานระดับรองและ
หน่ ว ยงานร่ ว ม ตลอดจนกาหนดความรั บ ผิ ดชอบในการดูแลและควบคุมตัว ชี้วัด โดยมีแนวคิดว่าตัว ชี้วัด
ควรสอดรับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมายในยุทธศาสตร์ และภารกิจของหน่วยงาน
วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากบนลงล่างมีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากบนลงล่าง (Goal Deployment Method หรือ
Goal Cascading Method)
1.1.1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานเป็นตัวเดียวกันกับตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ฯ/
แผนงาน โดยการกาหนดในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
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(ก) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ฯ (Major Organization) กับหน่วยงาน
ระดับรองหรือหน่วยงานร่วม (Partner Organization) ที่ดูแลตัวชี้วัดต้องรับผิดชอบต่อความสาเร็จร่วมกัน
ไม่สามารถแบ่งแยกงานระหว่างกันได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การจัดทาตัวชี้วัดระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน (Joint KPI) ของกรณีการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศไทย ซึ่งกรม
ศุลกากรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันระบบ NSW ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นกรมศุลกากรและสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงกาหนดให้มี Joint KPI ด้านระดับความสาเร็จในการผลักดันระบบ NSW ให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมปศุสัตว์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมธุรกิจพลังงาน กรมการค้าต่างประเทศ และกรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น และ
(ข) หน่ วยงานหลั กที่รั บผิ ดชอบยุ ทธศาสตร์ ฯ (Major Organization) มอบหมาย
ตั ว ชี้ วั ด ของหน่ ว ยงานของตนให้ กั บ หน่ ว ยงานระดั บ รอง (Partner Organization) ทั้ ง ชิ้ น โดยไม่ แ บ่ ง งาน
เป็ นส่ วนย่ อย ๆ ตัวอย่ างเช่ น การจั ดทาตั วชี้วัดด้ านความส าเร็จในการเจรจาจัดความตกลงการค้ าเสรี ซึ่ง
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลั กที่รั บผิ ดชอบ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้ กรมเจรจาการค้าระหว่ าง
ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการควบคุม ดูแล รายงานผล และ
เสนอแนะการดาเนินการตามตัวชี้วัด
1.1.2 ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายแบ่ ง ส่ ว นจากตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ฯ /
แผนงาน จะถูกแบ่งหรือเฉลี่ยให้กับหน่วยงานระดับรอง/หน่วยงานร่วม แต่ละหน่วยรับผิดชอบแตกต่างกัน
โดยหน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบยุ ท ธศาสตร์ ฯ (Major Organization) จะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เป้ า หมายรวม
โดยที่เป้าหมายรวมดังกล่าวเกิดจากผลผลิตของหน่วยงานระดับรองหรือหน่วยงานร่วมหลายหน่วยรวมกัน
(Many Partner Organizations) โดยในกรณีนี้จะมีหน่วยงานระดับรอง/หน่วยงานร่วมที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เหมือน ๆ กัน มากกว่าหนึ่ งหน่ว ยงานโดยแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบต่อค่าเป้าหมายร่วมกัน ตัว อย่างเช่น
การจัดทาตัวชี้วัดระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) ที่ใช้ KPI วัด (ก) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูล ค่าการส่ งออกข้าวและผลิ ตภัณฑ์ และ (ข) มูล ค่าการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ข้าว เพื่อประเมินความส า เร็ จ
ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย โดย KPI ดังกล่าวมีการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบของ
หน่วยงานร่วมหลายหน่วยตามภารกิจของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
1.1.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นคนละตัวกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ฯ
แต่เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนงานที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายโดยรวมของหน่วยงานหลักฯ ในกรณี
นี้ ตั ว ชี้ วั ด ของหน่ ว ยงานระดั บ รอง (Partner Organization) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพี ย งบางด้าน
เนื่ องจากหน่ ว ยงานระดับ รองไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะต้องรับผิ ดชอบต่อความส าเร็จทั้งหมดตามเป้าหมาย
โดยรวมของหน่วยงานหลัก (Major Organization) ตัวอย่างเช่น จังหวัดระนอง (โดยสานักงานคลังจังหวัด
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ระนอง) ต้องรั บ ผิ ดชอบต่อการจั ด ทา KPI แสดงอัตราการขยายตัว ของผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมจังหวัด ระนอง
เพื่อนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการนาไปผนวกรวม KPI แสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ (SEC) ซึ่ ง มี ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.)
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
1.2 วิธีการไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow Charting Method)
เป็นแนวทางกาหนดตัวชี้วัดโดยใช้การไล่เรียงกระบวนการหรือภารกิจที่แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบ วิธีการ Workflow Charting Method เหมาะสาหรับการกาหนดตัวชี้วัดให้กับงานซึ่งไม่สามารถใช้
วิธีการถ่ายทอดเป้ าหมายและตัว ชี้วัดผลงานจากบนลงล่ างได้ เช่น การไม่ส ามารถหาหน่ว ยงานเจ้าภาพ
ที่เหมาะสมในการควบคุมดูแลการดาเนินงานตาม KPI ได้ อาทิ ความรับผิดชอบในการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ โดยการกาหนดตัวชี้วัดโดยวิธีนี้สามารถดาเนินการดังนี้
1.2.1 ไล่เรียงภารกิจ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
1.2.2 สรุปเนื้องานที่สาคัญจากการไล่เรียงภารกิจ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน จากนั้นกาหนดตัวชี้วัดให้กับเนื้องานในความรับผิดชอบทีละเนื้องานดังนี้ โดย (ก) พิจารณาว่า
ผลลัพธ์หรือผลผลิตหรือผลสาเร็จของเนื้องานในความรับผิดชอบนั้นควรเป็นเช่นใด (ข) พิจารณาว่าผลลัพธ์หรือ
ผลผลิตหรือผลสาเร็จดังกล่าวนั้นมีจุดเน้นใดที่จะบอกได้ว่าหน่วยงานผู้ปฏิบัตินั้นสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่า
หน่วยงานอื่นในกรณีที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เดียวกันโดยอาจวัดเป็นจานวน (ทาได้ยิ่งมากยิ่งดี) ระยะเวลา
(ทาได้ยิ่งเร็วยิ่งดี) ความถูกต้อง (ทาได้ยิ่งถูกต้องยิ่งดี) เป็นต้น และ (ค) กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1.2.3 พิจ ารณาสรุ ป และตกลงตัว ชี้วัดและค่าเป้าหมายร่ว มกั นระหว่างหน่ว ยงานหลั ก
ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ฯ และหน่วยงานระดับรองที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน
วิธีการข้างต้นสามารถกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละระดับโดยวิธีผสมผสานกันได้ตามความ
เหมาะสม เช่น การถ่ายทอดจากระดับกระทรวง ลงสู่ ระดับกรม ส านัก/กอง และกลุ่ มงาน ทั้งนี้ในเบื้องต้ น
จากการทบทวนตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า กำรถ่ำยทอด
ตั วชี้วัดและค่ ำเป้ ำหมำยส่ วนใหญ่ อำศั ยวิธี กำรถ่ ำยทอดเป้ ำหมำยและตั วชี้ วัดผลจำกบนลงล่ำง (Goal
Deployment Method) โดย KPI ที่กาหนดมีทั้ง ตัวชี้วัดตาม (Lagging KPI) และตัวชี้วัดนา (Leading KPI)
(2) เทคนิคกำรกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ
การกาหนดเป้าหมายเป็นการนาวิสัยทัศน์ ทิศทาง และภารกิจขององค์การหรือแผนงานมาถ่ายทอด
ให้เป็นเป้าหมายในการดาเนินงานที่สามารถวัดได้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในนานาประเทศนิยมนาเทคนิค
SMART มาใช้กาหนดเป้าหมาย โดยคุณลักษณะของเป้าหมายควรมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้
 S = Specific เป้าหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ระบุได้ชัดเจน ไม่ใช้คาที่ต้องตีความ
 M = Measuable เป้าหมายต้องสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข นาค่าที่ได้รับไปเปรียบเทียบ
ได้ และใช้ในการติดตามผลได้
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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A = Action Oriented เป้าหมายต้องระบุถึงสิ่งที่กระทา และนาไปสู่การกาหนดกิจกรรม
รองรับได้ชัดเจน
 R = Realistic เป้าหมายต้องเป็นจริงได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป และเป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทาย
เพื่อนาไปสู่การคิดค้นริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 T = Timely เป้าหมายต้องมีกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ในระบบดั้งเดิม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิยมวัดผลการดาเนินงานด้วย KPI ขณะที่นับตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2010 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาใช้การวัดผลการดาเนินงานด้วย
เทคนิคการกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญ (Objectives and Key Results หรือ OKR) เป็นกรอบ
การทางานในการกาหนดและค้น หาเป้ าหมายและผลที่ตามมา โดยใช้การกาหนดเป้าหมาย (Objective)
อย่ า งชั ด เจนที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และผลสั ม ฤทธิ์ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ขั้ น ตอน
(Milestone) ของกิจกรรมที่ต้องดาเนิ น การ (Key Results) ในทุกระดับเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ OKR
เน้ น การก าหนดความส าเร็ จ ของเป้ า หมายที่ เ ป็ น รู ป ธรรม เฉพาะเจาะจง วั ด ผลได้ โดยตารางที่ 1.3-1
แสดงความแตกต่างระหว่างการวัดผลการดาเนินงานด้วย KPI กับ OKR


ตำรำงที่ 1.3-1 ความแตกต่างของการวัดผลการดาเนินงานด้วย KPI กับ OKR

วิธีการ






จุดเด่น






Key Performance Indicator (KPI)
แบบดั้งเดิม
ระบุสิ่งที่ต้องการวัดผล
กาหนดตัวชี้วัด
กาหนดค่าเป้าหมายในตัวชี้วัด
ประเมินผล
ให้ความสาคัญกับสิ่งที่ต้องการวัด (ขณะเดียวกัน
บางครั้งตัวชี้วัดมีความเป็นนามธรรม ไม่สามารถ
จับต้องได้)
ต้องมีการประเมินผลภายหลัง
สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้
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Objective Key Result (OKR)
แบบใหม่
ก าหนดเป้ า หมาย (O) จากการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการยอมรับ
กาหนดผลสัมฤทธิ์ (KR)
ให้ความสาคัญกับเป้าหมายมากกว่าสิ่งที่ต้องการวัด
มีเป้าหมายไม่มาก และกาหนดผลสัมฤทธิ์ไม่เกิน
5 ข้อในแต่ละเป้าหมาย
ไม่เน้นวิธีการ แต่เน้นผลสัมฤทธิ์/ผลลัพธ์
เหมาะสาหรับองค์การขนาดเล็กที่มีความยืดหยุ่น
ในการปรับระบบการทางาน
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในนานาประเทศเริ่มนาเทคนิค OKR มาใช้ในการกาหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ ตัวอย่างเช่น สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.) ได้นา OKR มาใช้ในปี 2563 - 2565 ดังนี้
เป้าหมาย (O1.2) คือ มีกาลังคนระดับสูงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แลระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศภายในปี พ.ศ. 2565
ผลสัมฤทธิ์ 1 (KR1.2.1) คือ นวัตกรรมการจัดการและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากาลังคนระดับสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องต่อความต้องการของการพัฒนาพื้นที่ EEC
ผลสัมฤทธิ์ 2 (KR1.2.2) คือ แรงงานมีทักษะระดับสูงตรงกับความต้องการเพื่อการพัฒนา EEC โดยการจัดหาและพั ฒนาบุคลากรรองรับ 10
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ให้ได้ 188,000 คน

เป้าหมาย (O3.10) คือ พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วยการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมภายในปี พ.ศ.2565
ผลสัมฤทธิ์ 1 (KR3.10.1) คือ การลงทุนวิจัยและนวักรรมของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี
ผลสัมฤทธิ์ 2 (KR3.10.2) คือ จานวนผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม S-Curves ที่ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ผลสัมฤทธิ์ 3 (KR3.10.3) คือ การขาดดุลการชาระเงินทางเทคโนโลยี (Technology Balance of Payment) ลดลง 100,000 ล้านบาท

(3) แนวคิดกำรคัดเลือกตัวชี้วัด
จากการทบทวนแนวคิดการคัดเลือกตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ดีควรประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(3.1) Relevant ตัวชี้วัดต้องมีความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์
หรือแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถเชื่อมโยงได้กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์หรือแผนงานได้อย่างตรง
ประเด็น
(ตัวอย่างเช่น ในคาอธิบายหรือนิยามของตัวชี้วัดมีการใช้ Wording หรือคาที่มีความหมาย
เดียวกับข้อความที่กาหนดไว้ในเป้าหมายของยุทธศาสตร์)
(3.2) Measurable ตัว ชี้วัดจะต้องสามารถวัดผลได้ อย่างมีนัยส าคัญ แสดงค่าเป็นตัว เลขได้
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนดได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบได้
รวมถึงข้อมูล ที่ ป้ อนเข้าสู่ การคานวณ (Input Data) ตัว ชี้วัดต้องมีความน่าเชื่อถือ และวิธีการจัดเก็บและ
การได้มาซึ่งข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่การคานวณจะต้องมีความน่าเชื่อถือ
(3.3) Controllable ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานต้ อ งมี ค วามสามารถ
ในการควบคุมหรือจัดการกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อช่วยผู้รับผิดชอบฯ ดังกล่าวสามารถสามารถปรับเปลี่ยน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้หากมีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรหรือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบฯ
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(ตั ว อย่ า งเช่ น ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ จ ากรถยนต์ ซึ่ ง สามารถปรั บ เพิ่ ม /ลดได้
หากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปรั บ เปลี่ ย นทรั พ ยากรหรื อ ทุ่ ม เทความพยายามในการจั ด การ เช่ น การเพิ่ ม
ความเข้มข้นในการตรวจจับรถยนต์ควันดา การกาหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ลดการปล่อยก๊าซฯ เป็นต้น)
(3.4) Comparable ตัวชี้วัดควรมีมาตรฐานเพื่อให้สามารถนามาเทียบเคียงกับผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจที่คล้ายกันได้เพื่อใช้ในการประเมินอันดับหรือประสิทธิภาพการดาเนินงาน (หรือ
นามาเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้)
(3.5) Affordable การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดจะต้องใช้ทรัพยากรและ
เวลาที่เหมาะสมในการจัดเก็บ โดยงบประมาณและเวลาที่จัดสรรให้กับกิจกรรมการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลจะต้องคุ้มค่ามากเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดที่ได้รับ
(4) แนวทำงปฎิบัติในกำรคัดเลือกตัวชี้วัด
ที่ปรึกษาได้กาหนดแนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดไว้เบื้องต้น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. แบบประเมินตัวชี้วัดของเป้ำหมำยหลักและเป้ำหมำย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 ส่วนของการประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดด้วยเกณฑ์การประเมิน 5 เกณฑ์ โดยที่ 2 เกณฑ์แรก
จัดเป็นเกณฑ์สาคัญอย่างยิ่งในกลุ่มแรก (Relevancy, Measurability) และ 3 เกณฑ์ที่เหลือ
จัดเป็นเกณฑ์สาคัญกลุ่มสอง (Controllability, Affordable, Comparable) ดังนี้
o ความตรงเป้าหมาย (Relevancy)1
o ความสามารถวัดค่าได้ (Measurability)2
o ความสามารถควบคุมได้ (Controllability)3
o การรวบรวมข้อมูลใช้เวลาและงบประมาณในระดับที่รับได้ (Affordable)4
o สามารถเทียบเคียงกับดัชนีชี้วัดในต่างประเทศ (Comparable)5
 การประเมิน ตัว ชี้วัดแต่ล ะตัวชี้วัดด้วยเกณฑ์ทั้ง 3 เกณฑ์ ดังกล่ าวจะใช้วิธีการกาหนดให้
ผู้ประเมินด้วยค่าตัวเลข ดังนี้
o ถ้าประเมินด้วยตัวเลข +1 หมายถึง ตัวชี้วัดนั้นมีความตรงเป้าหมาย วัดค่าได้ ควบคุม
ได้ เวลาและงบประมาณรับได้ และเทียบเคียงกับตัวชี้วัดในต่างประเทศได้

ตามนิยามความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนข้างต้น
ตามนิยามความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนข้างต้น
3 ตามนิยามความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนข้างต้น
4 ตามนิยามความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนข้างต้น
5 ตามนิยามความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนข้างต้น
1
2
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ถ้าประเมิ นด้ วยตัวเลข 0 หมายถึง ไม่แน่ใจหรื อไม่ รู้ว่าตัวชี้วัดนั้นจะตรงเป้าหมาย
วัดค่าได้ ควบคุมได้ เวลาและงบประมาณรับได้ และเทียบเคียงกับตัวชี้วัดในต่างประเทศ
ได้หรือไม่
o ถ้าประเมินด้วยตัวเลข -1 หมายถึง ตัวชี้วัดนั้นไม่ตรงเป้าหมาย วัดค่าไม่ได้ ควบคุมไม่ได้
เวลาและงบประมาณไม่สามารถรับได้ และเทียบเคียงกับตัวชี้วัดในต่างประเทศไม่ได้
ส่วนของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัด เป็นคาถามแบบปลายเปิดที่ให้ผู้ประเมิน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดนั้น ว่ามีเหตุผลอย่างไรที่ตัวชี้วัดวัดตรงเป้าหมายหรือ
ไม่แน่ใจ หรือไม่รู้เพราะเหตุผลใด หรือผู้ประเมินสามารถบอกได้ว่าตัวชี้วัดนั้นไม่เหมาะสม
เพราะมีตัวชี้วัดทดแทนกันน่าจะเหมาะสมกว่าของทุกเกณฑ์
o



2. กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data analysis and interpretation)
เนื่องด้วยการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการประเมินตัวชี้วัดจะเป็นการวิเคราะห์ สถิติส าหรับข้ อมูล
เชิ งคุ ณภาพจ าแนกประเภท (Categorical Data) ไม่ ได้ เป็ นข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Data) ดั งนั้ น
การอนุมานเชิงสถิติด้วยการทดสอบหานัยสาคัญทางสถิติด้วยการทดสอบสมมติฐานทางสถิ ติของค่าสัดส่วนจริง
(Population proportion) ด้วยตัวสถิติทดสอบการแจกแจงปกติมาตรฐาน (Z test statistic) จาเป็นจะต้องใช้
จานวนรายการข้อมูลเป็นจานวนมาก6 เนื่องจากการทา Focus Group ของโครงการฯใช้จานวนผู้ประเมินสูงสุด
เพียง 30 คน ดังนั้น การทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยตัวสถิติทดสอบการแจกแจงปกติมาตรฐานจะไม่แข็งแกร่ง
(Robust) และมีความเอนเอียง (Bias) ซึ่งจะมีผลทาให้ตัวสถิติทดสอบดังกล่าวเปลี่ยนไปเป็นตัวสถิติทดสอบที่ไม่ใช่
ตัวสถิติทดสอบการแจกแจงปกติมาตรฐานอีกต่อไป ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ประเมินจะใช้วิธีการวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจงนับความถี่ของผู้ประเมินว่าประเมินตัวชี้วัดด้วยตัวเลข +1,
0, หรือ จากจานวนผู้ประเมินทั้งหมด n=307 คน รวมกับข้อสังเกตเชิงวิชาการของทีมที่ปรึกษาในแต่ละด้าน
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการจัดทาตัวชี้วัดตามแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น

6
7

Ryan, Thomas P. 2013. Sample Size Determination and Power. John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey
จานวนตามสูตรอ้างอิงแต่ในทางปฏิบัติอาจเป็นไปไม่ได้
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งำนส่วนที่ 3 กำรรวบรวมข้อมูลและพัฒนำรำยละเอียดตัวชี้วัด
งานในส่วนที่ 3 จะเป็นการประเมินสถานะความพร้อมของข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้

1)

กำรสำรวจและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้พิจารณาสถานภาพความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนามาใช้พัฒนา
ตัวชี้วัดแต่ละตัวตามร่างตัวชี้วัด First Draft โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
เบื้องต้น คาดว่าจะทาการรวบรวมข้อมูลที่จะนามาใช้พิจารณาสถานภาพของข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
ดังนี้

รูปที่ 1.3-12 โครงสร้างตัวชี้วัด




เป้ำหมำย (Goal) หมายถึง เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ระบุตามแผนการพัฒนา
ชื่อตัวชี้วัด (KPI Name) หมายถึง ชื่อของตัวชี้วัดที่ระบุตามแผนการพัฒนา
ค ำจ ำกั ด ควำม (Definition) หมายถึ ง นิ ย ามและความหมายของดั ช นี ชี้ วั ด หรื อ
การอธิบายวัตถุประสงค์ในการชี้วัด
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หน่วยวัด (Unit of Measure) หมายถึง หน่วยที่ใช้ในการวัดผลดัชนีชี้วัด เช่น ล้านบาท
ตัน ร้ อยละ หรื ออัตราส่ ว นต่อหน่ว ย ซึ่งในบางครั้งดัช นีชี้วัดตัว เดียวกันอาจมีห น่ว ยวัด
ที่แตกต่างกันเพื่อพิจารณาในมิติที่ต่างกัน
ค่ำเป้ำหมำย (Target) หมายถึง ค่าที่กาหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพื่อแสดงความสาเร็จ
โครงสร้ ำ งตั ว ชี้ วั ด และสู ต รในกำรค ำนวณ (Formula) หมายถึ ง ตั ว แปรและวิธีทาง
คณิตศาสตร์ที่ใช้สาหรับคานวณตัวชี้วัด เพื่อให้เห็นองค์ประกอบข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ใน
การพัฒนาตัวชี้วัด และใช้ในการอ้างอิงเวลาประมวลผล
ข้อมูลและแหล่งที่มำ (Data and Source) หมายถึง รายการข้อมูล ที่จะต้องนามาใช้
ในการพัฒนาตัวชี้วัดรวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล และกระบวนการในการจัดเก็บข้ อ มูล
(Data Collection Process)
ผลกำรด ำเนิน งำน (Result & Output) หมายถึง สถิติข้อมูล ที่ได้จากการดาเนินงาน
ในช่ ว งระยะเวลาต่ า ง ๆ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยผลการด าเนิน งานรายข้ อ มู ล (Data) และ
รายตัวชี้วัด (KPI) ตามโครงสร้างตัวชี้วัด
หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง อาจประกอบไปด้ ว ย 1) หน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล หมายถึ ง
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลตามกฎหมาย หรือเป็นผู้เก็บรักษา
ข้อมูลขั้นต้น (Primary Data) 2) หน่วยงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด หมายถึง หน่วยงานซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด หรื อ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งชี้ แจงผล
การดาเนินงานของตัวชี้วัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 1 ภาพรวมและแนวทางการศึกษา
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ ทยต่อผลิตภัณ ์มวลรวมในประเทศ ลดลงเปนร้อยละ 12 ในป 2564
นิยำมของตัวชี้วัด
● ผลิตภัณ ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ณ ราคาประจาปี
● มูลค่ำต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ ทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และ
ต้นทุนการบริการจัดการ ประจาปี
− มูลค่ำต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำของประเทศ ทย หมายถึง ผลรวมมูลค่าการขนส่งสินค้าทางท่อ ทางราง ทางถนน ทางน้า ทาง
อากาศ บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง และบริการไปรษณีย์และการสื่อสาร
− มูลค่ำต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลังของประเทศ ทย
หมายถึง ผลรวมมูลค่าต้นทุนการถือครองสินค้า และต้นทุน
บริหารคลังสินค้า
− มูลค่ำต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรของประเทศ ทย คิดเป็น ร้อยละ 10 ของผลรวมมูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและมูลค่าต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
วิธีกำรวัด และวิธีคำนวณ

โครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูลประกอบกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ

มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง
มูลค่าต้นทุนการบริการ
จัดการ
มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
ค่ำเป้ำหมำยและผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด

เป้ำ/ผล

สัดส่วนต้นทุนโลจิ
สติกส์ของประเทศ
ทยต่อ GDP

เป้าหมาย ตามแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 7

(ร้อยละ)

55

56

57

หน่วย

มีข้อมูล

พันล้านบาท
พันล้านบาท

/
/

กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ

กำรรับส่ง/
เชื่อมโยง
ข้อมูล
n/a
n/a

พันล้านบาท

/

กองบัญชีฯ

n/a

รายปี

พันล้านบาท
พันล้านบาท

/
/

กองบัญชีฯ
กองบัญชีฯ

n/a
n/a

รายปี
รายปี

58r

59r

60p

ม่มี หน่วยงำนที่
ข้อมูล รับผิดชอบ

61e

62

63

64

65

น้อยกว่ำร้อยละ 12

ผลกำรดำเนินงำน

14.4

14.2

14.2

13.9

13.8

13.6

13.4

ควำมถี่
รายปี
รายปี

66-70

71-75

76-80

น้อย
กว่ำ
ร้อยละ
11

น้อย
กว่ำร้อย
ละ 10

น้อย
กว่ำร้อย
ละ 9

n/a

หมายเหตุ * ตัวชี้วัดชื่อ “สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่า
ขนส่งสินค้าต่ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2564”
r : ข้อมูลปรับปรุงย้อนหลัง p : ข้อมูลเบื้องต้น e : ข้อมูลประมาณการณ์
ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงสร้ำงตัวชี้วัด
ข้อมูล
มูลค่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าของประเทศไทย

2555
932.3

2556
953.3

2557
994.9

2558
1,016.4

2559
1,078.3

2560
1,140.1

2561
1,189.0

2562
n/a

มูลค่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของประเทศไทย

682.9

713.9

711.1

724.1

743.1

774.9

802.3

n/a

มูลค่าต้นทุนการบริการจัดการของประเทศไทย

161.5

166.7

170.6

174.0

182.1

191.5

199.1

n/a

มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย

1,776.6

1,833.9

1,876.6

1,914.5

2,003.5

2,106.5

2,190.4

n/a

รูปที่ 1.3-13 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 1 ภาพรวมและแนวทางการศึกษา
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 1.3-14 แหล่งข้อมูล
ในเบื้ องต้น ที่ป รึ กษาจะทบทวนข้อมูล ที่รวบรวมจากโครงการจากระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้
ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ โดยเป็ น ระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จาก
ส่วนราชการต่าง ๆ อย่างบูรณาการ ประกอบกับ ฐำนข้อมูลจำกโครงกำรการบริหารจัดการและการพัฒนา
การนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ รวมถึ ง การรวบรวมข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จำกหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
จากโครงการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy)
ตัวอย่างเช่น














สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 1 ภาพรวมและแนวทางการศึกษา
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ








กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานอื่น ๆ
o ธนาคารแห่งประเทศไทย
o World Economic Forum (WEF)
o International Institute for Management Development (IMD)
o ฯลฯ

2)

กำรวิเครำะห์ควำมพร้อมและช่องว่ำงเชิงข้อมูล (Data Availability and Data Gap)
เป็นการวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างเชิงข้อมูล (Data Availability and Data Gap) ซึ่งพิจารณา
ความสมบู ร ณ์ของทั้ง ผลการด าเนิ น งานตัว ชี้วัด (KPI) และค่าของข้ อ มูล ที่ใช้ ในการพัฒ นาตัว ชี้วัด (Data)
เพื่อนามาจาแนกตัวชี้วัดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านผลการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPI) และค่าของ
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Data) ซึ่งตัวชี้วัดกลุ่มนี้จะถูกนาไปใช้ในการดาเนินการ
ในงานส่วนที่ 4 ต่อไป
กลุ่มที่ 2 เป็ น กลุ่ มตัว ชี้วัดที่ขาดความสมบูรณ์ในด้านผลการดาเนินงานตัว ชี้วัด (KPI) และ/หรือ
ค่ า ของข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ( Data) ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม นี้ จ ะถู ก น าไปใช้
ในการดาเนินการในงานส่วนที่ 5 ต่อไป
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 1 ภาพรวมและแนวทางการศึกษา
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

งำนส่วนที่ 4 กำรจัดทำข้อมูลฐำนสำหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์
งานส่วนนี้จะเป็นการจัดทาข้อมูลฐานสาหรับตัวชี้วัดที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูล ผ่านการพิจารณาร่วม
ระหว่างที่ปรึกษาและ สศช. โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้

1)

กำรออกแบบระบบข้อมูลฐำน (Baseline Data)
เป็นการนาข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดในกลุ่มที่มีความพร้อมของข้อมูลที่สรุปจากงานส่วนที่ 3 มาประมวลผล
และจัดทาข้อมูลฐาน (Baseline Data) ของตัวชี้วัดที่แสดงสมรรถนะและผลการดาเนินงาน ณ ปีปัจจุบัน
(ข้อมูล ฐานเป็ น ข้อ มูล ของปี ก่อนการจั ดทาแผนแม่บทฯ) เพื่อใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการเปรียบเทียบผล
การด าเนิ น งานในอนาคต รวมทั้ ง สามารถใช้ ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการทบทวนและก าหนด
ค่าเป้าหมายที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ที่ปรึกษาอาจจะพิจารณาผลการทบทวนบริบท
สถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (งานส่วนที่ 2) มาประกอบการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย ซึ่งใช้
ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาตามช่วงเวลาต่าง ๆ
2)

กำรนำเสนอตัวชี้วัด (KPI Visualization)
การจัดทาฐานข้อมูลตัวชี้วัด (KPI Database) จะทาในลักษณะ KPI Dashboard ที่แสดงตัวชี้วัดต่าง ๆ
และ Metrics ที่ระบุเป้าหมายที่สามารถแสดงแนวโน้มหรือความต่อเนื่อง/การปรับเปลี่ยนผลการดาเนินงานของ
KPI โดยภายในแต่ ละ KPI จะแสดงความเชื่ อมโยงกั บกลยุ ทธ์ พร้อมทั้ งแสดง Scorecard, Dashboard และ
สรุปรายงาน (Report) เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของ KPI ในแต่ละช่วงเวลา และหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
และหน่ วยงานขับเคลื่ อนตัวชี้วัด โดยในเบื้ องต้นที่ปรึกษาจะนาเสนอข้อมูลและตัวชี้วัดในรูปแบบ Business
Intelligent (BI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสาหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดู
ในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) รวมทั้งอาจพิจารณารูปแบบการนาเสนอให้เห็นถึงนิยาม
วิธีการคานวณ ชุดข้อมูลประกอบการคานวณตัวชี้วัด ค่าผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละปี ค่าเป้าหมาย
แต่ละห้วงเวลาตามแผนแม่บทฯ
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3)

กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
จากผลการศึกษาในส่วนงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนงานที่ (3.1) การสารวจและรวบรวม
ข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ส่วนงานที่ (4.1) การออกแบบระบบข้อมูลฐาน และส่วนงานที่ (4.2) การนาเสนอ
ตัวชี้วัด จะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ถูกรวบรวมไว้เป็นจานวนมาก ทั้งข้อมูลตัวชี้วัด
(KPI Score) ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วั ด (Data) ข้อมูลฐาน (Based Line) ข้อมูลเป้าหมาย (Target)
และข้อมูล การแสดงผล (Visualization and Display) รวมทั้งข้อมูล อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การศึ ก ษา โดย
เพื่อที่ สศช. จะสามารถใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ง่าย
มีข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางเป็นจุดเดียว (Single Point) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบ
ข้อมูลของ สศช. ที่ปรึกษาจะได้ทบทวนแนวทางในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และการบริหารจัดการ
ข้ อ มู ล จาก “โครงกำรกำรบริ ห ำรจั ด กำรและกำรพั ฒ นำกำรน ำข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ (Big Data) มำใช้
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ” ซึ่งดาเนินการโดย สศช. ซึ่งมี
“จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย” เป็นคณะที่ปรึกษา
งำนส่วนที่ 5 กำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำควำมสมบูรณ์ของตัวชี้วัดที่ยังขำดควำมสมบูรณ์
เป็นการดาเนิน งานส าหรับ กลุ่ มตัวชี้วัดที่ขาดความสมบูรณ์ด้านข้อมูล โดยจะจัดทาเป็นแผนหรือ
กรอบแนวทาง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ทั้งนี้ แผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ จะแบ่งข้อมูลที่ต้องมีการสารวจและจัดเก็บเพิ่มเติม
ออกเป็นกลุ่ม แล้วจึงจัดทากรอบแนวทาง (Framework) ที่เหมาะสมกับการสารวจข้อมูลแต่ละกลุ่ม
งำนส่วนที่ 6 กำรจัดกิจกรรมสัมมนำ/ประชุม
การจั ด กิ จ กรรมสั ม มนา/ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) เป็ น การประชุ ม หารื อ เพื่ อ รั บ ฟั ง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อมูล
และตัว ชี้วัดตามแผนแม่ บ ทฯ เพื่อใช้ในการบริห ารราชการแผ่ นดิ นตามยุ ทธศาสตร์ช าติ ที่เป็นเครื่ อ งมื อ
ในการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการภาครั ฐบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ นาไปสู่การวางแผน
และการตัดสินใจการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ปรึกษาจะจัดประชุมสัมมนาหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บททั้ง 23 ประเด็น อย่างน้อยจานวน 1 ครั้ง
โดยมีผู้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมรวมไม่ต่ากว่า 300 คน ซึ่งเป็นการสั มมนาเพื่อรับฟัง ความเห็ นและข้ อเสนอจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ได้หารือกับ สศช. และนาผลการสัมมนาไปปรับปรุงโครงการฯ
เบื้ องต้น ที่ป รึ กษาจะจั ดกิ จ กรรมในช่ว งก่ อนปิ ดโครงการ และระหว่างการดาเนิน งานตามขั้นตอนต่ าง ๆ
ที่ป รึ กษาจะการจั ดสั มมนาอี ก 1 ครั้ ง จ านวนไม่ต่ากว่า 100 คน เพื่อให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งกั บตัว ชี้ วั ด
ทั้ง 23 ฉบับ ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการพัฒนา/จัดทาตัวชี้วัดที่เหมาะสม ซึ่งช่วงเวลาการจัดสัมมนาครั้งนี้จะพิจารณา
ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะนาเสนอ
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ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ที่ปรึกษาจะทาการจัดประชุมกลุ่มย่อย
จานวนไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 23 ประเด็นของแผนแม่บทฯ
งำนส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรจัด ทำ/พั ฒนำตั ว ชี้ วัด ของแผนแม่ บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และ
กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม SDGs
เป็นส่วนของการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ใน
การบริ ห ารราชการแผ่น ดินตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ปรึกษาจะเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
1) ข้อเสนอแนะจัดทำและพัฒนำติดตำมตัวชี้วัด - เพื่อเป็นกลไกการถ่ายทอด (Deployment) และ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 (Y) และไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ในรูปแบบของโครงการ/การดาเนินงาน (X) ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านแผนระดับที่ 3
2) ข้อเสนอแนะติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม SDGs - เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุ ทธศาสตร์ และแผนแม่บ ทฯ สามารถสะท้อนการขับเคลื่ อนเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนได้ ประกอบกับ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) สามารถบูรณาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
ผ่านการดาเนินการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้
1.4

องค์ประกอบรำยงำนฉบับสมบูรณ์

รายงานการศึกษาฉบับนี้ เป็นการนาเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่ได้ดาเนินการผ่านมา ดังแสดงในรูปที่ 1.4-1
ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมาย
และตัว ชี้วั ด และผลการดาเนิ น งานส่ ว นที่ 3 การรวบรวมข้อมู ล และพัฒ นารายละเอียดตัว ชี้วัด ส่ ว นที่ 4
การจัดทาข้อมูลฐานสาหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ ส่วนที่ 5 การกาหนดแนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์
ของตัวชี้วัดที่ยังขาดความสมบูรณ์ ส่วนที่ 6 สรุปการจัดกิจกรรมสัมมนา และส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดทา/พัฒนาตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
SDGs โดยรายงานฉบับนี้จะแบ่งออกเป็น 2 เล่ม ประกอบด้วย
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ เล่มรวม
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ เล่มย่อย ประกอบด้วยกัน 23 เล่ม
1.5

ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำนและงำนที่ส่งมอบ

โครงการฯ ได้ระบุวันเริ่มต้นสัญญาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินงานรวม 14 เดือน จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยตลอดระยะเวลาโครงการฯ
มีการส่งงานรวม 4 ครั้ง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-1
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ตำรำงที่ 1.5-1 หัวข้อนาส่งผลงานในโครงการฯ
ส่งงำน
ครั้งที่
1
2

รายงานการศึกษาขั้นต้น
รายงานการศึกษาขั้นกลาง

ระยะเวลำนับจำก
วันลงนำม (เดือน)
7 กรกฎาคม 2563
7 พฤศจิกายน 2563

3

ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

7 กุมภาพันธ์ 2564

4

รำยงำนฉบับสมบูรณ์

7 กรกฎำคม 2564

ชื่อรำยงำน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้องำนที่ส่งมอบ
ตำมข้อเสนอทำงเทคนิค (ข้อ 2.1)
งานส่วนที่ 1 (1.1/1.2/1.3)
งานส่วนที่ 2 (2.1/2.2)
งานส่ วนที่ 3 (3.1) (การส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้ผลลัพธ์ร้อยละ 50)
งานส่ วนที่ 3 (3.2) (หลั กการการวิ เคราะห์
ความพร้ อ มและช่ อ งว่ า งเชิ งข้ อ มู ลส าหรั บ
การจาแนกตัวชี้วัดทั้ง 2 กลุ่ม)
งานส่วนที่ 3 (3.1/3.2) ทั้งหมด
งานส่วนที่ 4 (4.1/4.2/4.3)
งำนส่วนที่ 5
งำนส่วนที่ 6
งำนส่วนที่ 7
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บทที่ 1 ภาพรวมและแนวทางการศึกษา

ตำรำงที่ 1.5-2 แผนการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลำดำเนินงำน (เดือนที่)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

งำนส่วนที่ 1 กำรทบทวนเป้ำหมำยและตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้อง
(1.1) การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.2) การศึกษาทบทวนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG)
(1.3) การศึกษารวบรวมตัวชี้วัดสาคัญในระดับนานาชาติที่มีความเกี่ยวข้อง
รำยงำนกำรศึกษำขั้นต้น (Inception Report)
งำนส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของเป้ำหมำยและตัวชี้วดั
(2.1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ กับของ SDGs กับตัวชี้วัดนานาชาติ
(2.2) การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap)
งำนส่วนที่ 3 กำรรวบรวมข้อมูลและพัฒนำรำยละเอียดตัวชี้วัด
(3.1) การสารวจและรวบรวมข้อมูลตัวชีว้ ัดที่เกี่ยวข้อง
(3.2) การวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างเชิงข้อมูล (Data Availability and Data Gap)
รำยงำนกำรศึกษำขั้นกลำง (Interim Report)
งำนส่วนที่ 4 กำรจัดทำข้อมูลฐำน สำหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์
(4.1) การทบทวนและพิจารณาค่าเป้าหมายที่เหมาะสม
(4.2) การนาเสนอ
ร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์
งำนส่วนที่ 5 กำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำควำมสมบูรณ์ของตัวชี้วดั ที่ยังขำดควำมสมบูรณ์
งำนส่วนที่ 6 กำรจัดกิจกรรมสัมมนำหน่วยงำนเจ้ำภำพแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ
งำนส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรจัด ท ำ/พัฒนำตัว ชี้วั ด ของแผนแม่ บ ทฯ ทั้ ง 23 ฉบับ และกำรติด ตำมประเมิ นผล
กำรดำเนินงำนตำม SDGs
รำยงำนฉบับสมบูรณ์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 2
ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
บทนี้นาเสนอสรุปผลการทบทวนภาพรวมการเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ
2.1

ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ (ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับที่ 1
คือ ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และ (3) แผนระดับที่ 3
คือ แผนปฏิบัติราชการ และแผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ โดยการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
จะต้องมีการบูรณาการ SDGs กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ผ่านการจัดทาโครงการและ
การด าเนิ นงานด้ วยหลั กการความสั มพั นธ์ เชิ งเหตุ และผล (Causal Relationship: XYZ) ตลอดจนบู รณาการ
ระบบข้อมูลและการติดตามตรวจสอบ ประเมิน SDGs ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนนี้ที่ปรึกษาจะผูกโยงยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนระดับที่ 2 ด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยเน้น ประเด็น การขับ เคลื่ อนและพั ฒนาของแผนแม่ บทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ ช าติ
ทั้งในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งส่วนเป้าหมายของ
แผนแม่บทประเด็น (Y2) และเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย (Y1) ภายใต้กรอบความคิด ดังรูปที่ 2.1-1
Z คือ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ที่มีความสาคัญเป็นกรอบเป้าหมายใหญ่
ในการพัฒนาประเทศให้กับแผนระดับอื่น ๆ
Y คือ เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่ถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่แนวทางการปฎิบัติ โดยมีการกาหนดเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่วงเวลาที่จะ
บรรลุ ผ ลอย่ า งชั ด เจน แบ่ ง เป็ น 2 ระดั บ คื อ เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทประเด็ น (Y2) และเป้ า หมายของ
แผนแม่บทย่อย (Y1)
X คือ แผนงาน/โครงการ หรือการดาเนินการที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และ
ส่วนราชการจัดทาขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บ ท นาไปสู่การปฎิบัติให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและแผนงาน โครงการต่าง ๆ
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บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 2.1-1 ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ (ระดับของแผนตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 60)
หลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เป็นกลไกการดาเนินการรวมทั้งการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ เพื่อใช้สาหรั บ
การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของแผนงาน/โครงการต่ า ง ๆ ในการขั บ เคลื่ อ น
การบรรลุ ต ามเป้ า หมาย ที่ ร ะบุ ใ นแผนแม่ บ ทฯ และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ กล่ า วคื อ การจั ด ท าโครงการ /
การดาเนินงาน (X) จะต้องส่งผลให้ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y) ขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กล่าวโดย
ภาพรวมคือ หลั กความเชื่อมโยงความสั ม พันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เป็นเสมือนเครื่องมือช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจ ในการจัดทาโครงการหรือนโยบายในอนาคต
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บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ตุลาคม 2561) ซึ่งนับเป็นแผนระดับที่ 1
จัดทาขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 พ.ศ. 2560 ที่กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 มี ผลบั งคั บใช้ เมื่ อวั นที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ยุ ทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ถื อเป็ น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องนาไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ภ าครั ฐ ของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่ วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย (2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได้ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของ
สั ง คม (5) ความหลากหลายทางชี ว ภาพ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และความยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ
(6) ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและการเข้ า ถึ ง การให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ การพั ฒ นาประเทศ
ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายจึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจานวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.2 แผนระดับที่ 2
ในโครงการนี้ ที่ ป รึ ก ษาเน้ น การทบทวนแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง ป็ น แผนระดั บ ที่ 2
ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ และแปลงไปสู่การปฎิบัติผ่านแผนระดับที่ 3 โดยประสาน
เชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
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โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่ บท
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดาเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ห้วงเวลา ห้วงละ 5 ปี รวมทั้งกาหนด
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สาคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบ
ในการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี1 ประกอบไปด้วย 23 ประเด็น แผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย
(1) ประเด็น ความมั่นคง
(2) ประเด็น การต่างประเทศ
(3) ประเด็น การเกษตร
(4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(5) ประเด็น การท่องเที่ยว
(6) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(8) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
(13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
(15) ประเด็น พลังทางสังคม
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1

อ้างอิง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ พฤษภาคม 2562
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บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 2.1-2 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น
(ที่มา: http://nscr.nesdc.go.th ยุทธศาสตร์ชาติ เมษายน 2563)
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2.1.3 แผนระดับที่ 3
แผนระดั บ ที่ 3 คื อ แผนที่ จั ด ท าขึ้ น โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ถ่ า ยทอดเป้ า หมายและประเด็ น
การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติหรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยแผนต่าง ๆ ดังนี้
1) “แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี ” เป็นแผนของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่าและระดับอื่น ๆ ตามบทบัญ ญั ติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กาหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี โดยแผนปฏิ บั ติ ราชการจะเป็ นแผนระดั บ ที่ 3 หลั ก ในการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
* แผนปฏิบัติราชการสาหรับองค์การมหาชนและองค์กรอิสระ ให้ใช้ชื่อ “แผนปฏิบัติการ….. (ชื่อ
หน่วยงาน)....” สาหรับรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อ “แผนวิสาหกิจ...”เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายให้ใช้ชื่ออื่น
2) “แผนปฏิบัติการด้าน ...” เป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น (Issue Based) ที่ไม่ใช่การดาเนินการ
ที่มีลักษณะเป็นภารกิจปกติ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กระทรวงหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ หน่ ว ยงานขึ้ น ตรงต่ อ /ในบั ง คั บ บั ญ ชาของนายกรั ฐ มนตรี ขึ้ น ไป* โดยต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น
แผนในเชิ ง ปฏิ บั ติ (Action Plan) ซึ่ ง ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบและหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น…
ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความจาเป็นของการต้องมีแผนปฏิบัติการด้าน… โดยต้องมีแผนเฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
และต้องพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับแผนที่จะจัดทาขึ้นร่วมด้วย เพื่อพิจารณา
ความจาเป็นของการจัดท าแผน และ/หรือการรวบรวมเป็นแผนเดียวกัน และ/หรือการยกเลิกการจัดทา
แผน โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน…
3) “แผนอื่น ๆ” หมายถึง แผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายระบุให้ใช้ชื่อนั้น ๆ
2.2

การทบทวนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านความมั่นคง

ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายสาคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิดความมั่นคง
ให้น้าหนักความสาคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แตกต่างกันไปตาม
บริ บ ทแวดล้ อ มของแต่ ล ะห้ ว งเวลา ปั จ จุ บั น ในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผัน ได้ทาให้มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิด ความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
เป็นกรอบแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงมีเป้าหมาย
สาคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อม
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สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น และที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ใช้ ก ลไกการแก้ ไ ขปั ญ หา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้า หมายที่กาหนด
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงจึ ง ได้ ก าหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ให้ความสาคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้
ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่ อ ความมั่ น คงที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ปั ญ หาการขาดเสถี ย รภาพ
ทางการเมือง ปัญ หาความไม่ ส งบในบางพื้นที่ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญ หาใหม่ เช่น ปัญ หาที่เกิดจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน ปัญหาการแข่งขันทางการค้าและการย้ายถิ่นของ
ทุนข้ามชาติ นอกจากนี้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวสามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ ด้ ว ยการยกระดั บ ขี ด ความสามารถของกองทัพ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่น คง รวมทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคประชาชน ให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถ
ติ ด ตาม ป้ อ งกั น แก้ ไ ข และรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาความมั่ น คงและภั ย พิ บั ติ ทุ ก มิ ติ ทุ ก รู ป แบบ และทุ ก ระดั บ
อย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะประสบผลสาเร็จได้จะต้องมี
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนดอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสาคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลูกจิตสานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มี
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดาเนินงานอย่างแท้ จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน
ที่จะต้องดาเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด
ปัญ หาความไม่ สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริต
ในระบบราชการ
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2.2.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (Z) ประกอบด้วย
1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3) กองทั พ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี ค วามพร้ อ ม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (Z) ประกอบด้วย
1) ความสุขของประชากรไทย
2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
2.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วน มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่าง
เท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจ
ปัญหาสาคัญของสังคม มีความรักความสามั คคี ตระหนักและให้ความสาคัญกับความมั่นคงของชาติ และ
พร้อ มเข้า มีส ่ว นร่ว มแก้ไ ขปัญ หาและพัฒ นาประเทศ ตลอดจนช่ว ยเหลือ ประชาชน โดยการอ านวย
ความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสานึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ตารวจ
ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึง
การดาเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่องและจริงจังจนประสบผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจน
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1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมี
จิตสานึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็ นสิ่ง
ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทาง
กลไกต่ า ง ๆ รวมถึ ง การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ใ นเชิ ง สร้ า งสรรค์ น้ อ มน าและเผยแพร่ ศ าสตร์ พ ระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
นาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ยึ ด ถื อ หลั ก ค าสอนซึ่ ง เป็ น แก่ น แท้ ห รื อ ค าสอนที่ ถู ก ต้ อ งของศาสนามาเป็ น แนวทาง
ในการดาเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ
มาช้านาน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะช่วย
พั ฒ นาทั้ ง จิ ต ใจและปั ญ ญา รวมทั้ ง ต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการและกลไกในการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารบ่ อ นท าลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าวด้วย ตลอดจนอุปถัมภ์ค้าจุนศาสนาอื่นให้มุ่งเน้นการสั่งสอนคนให้เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข
พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของ
คนต่างศาสนาอย่างปรองดอง ไม่ให้เกิดการแบ่งแยกแตกต่าง
1.3) การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่ ว นตน เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งได้ผู้ นาและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
อย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย
ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนา
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ
และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย
1.4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็น
รากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
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อย่างจริงจัง และทาให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่เดิม เช่น กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต้น หรือที่ต้องออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับ
ปัญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้ทุกมิติ กาหนดและเสริมสร้ างบทบาทของหน่วยงาน
องค์กร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีการดาเนินงาน การบูรณาการ
การปฏิบัติให้สอดคล้อง เกื้อกูล และต่อเนื่องกัน ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่สาเหตุได้
อย่างแท้จริง
2) การป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาที่มีผ ลกระทบต่ อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญ หาเดิมที่มีอยู่อย่ า ง
ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและ
การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1) การแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คงในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ปั ญ หาเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข
อย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของ
ทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัย
การผนึกกาลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหา
ที่ส่งผลต่อความมั่ นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด
การขยายอานาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของ
ทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสาคัญ ที่ทาให้จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง
รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสาคัญของประเทศให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์
ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไป รวมทั้งป้องกันไม่ให้
ส่ งผลกระทบต่ อการบริ หารและพั ฒนาประเทศ โดยเสริ มสร้างศั ก ยภาพและความพร้อมในทุ กด้ าน ทั้ งคน
เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือนต่าง ๆ ของหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ตั้งแต่ขั้นการติดตาม
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์ กาหนดแนวทางป้องกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงทีส่ าคัญต่าง ๆ
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร้างพลังของประชาชนและชุมชน
ให้ร่วมกับกาลังตารวจ ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาคัญ
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ต่าง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแผ่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
มหาอานาจ และการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติที่อาจกระทบต่อความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดาเนินการไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่กาหนดอย่างราบรื่น
2.3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้ง
ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมี
เอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์
และเชิงพื้นที่ แผนการดาเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้อง
ต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอานวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหา สภาวะแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม
มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม
ในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสาคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป พร้อมเสริมสร้าง
ความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดัน
ให้มีการยึดถือคาสอนที่ ถูกต้องของศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชี วิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้ มี
การบิดเบือนคาสอนของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเข้ม แข็ง ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะ
เยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์
พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ
2.4) การรั ก ษาความมั่ น คงและผลประโยชน์ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล สามารถดารงอยู่ได้ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ
อย่ างยั่ งยื น โดยส่ งเสริ มศั กยภาพและความเข้ มแข็ งของกองทั พ หน่ วยงานเกี่ ยวข้ อง และภาคประชาชน
ให้สามารถพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหาร
จัดการ ปกป้อง และดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร้างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดน
ทางบก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจาเพาะของไทยอย่างบูรณาการและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนา
ระบบเฝ้าตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเข้าเมือง การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแก้ไข
ปัญหาเขตแดนทางทะเล สร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการดาเนินการ
ต่าง ๆ และสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง กาหนดพื้นที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ประชาชนในเรื่องการให้ความสาคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรร
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ทรั พยากรอย่ างเป็ นธรรม ตลอดถึ งแนวพระราชด าริ ในการอนุ รั กษ์ พั ฒนา ฟื้ นฟู ป้ องกั น และดู แลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการดาเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อม
ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหา
ความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัย
คุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
3.1) การพั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองแห่ งชาติแ บบบูรณาการอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่อให้
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นยา และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถ
ของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์
ทั้ ง ด้ า นศั ก ยภาพของบุ ค ลากร ยุ ท โธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ สามารถครอบคลุ ม
การใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนาผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ในการบริหาร
จั ด การปั ญ หาและความมั่ น คงของชาติ ใ นทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก ด้ า น รวมทั้ ง ให้ มี ก ารเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
ภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมข่าวกรองต่างประเทศอย่างแน่นแฟ้น
3.2) การพั ฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้
ทุ ก มิ ติ ทุ ก รู ป แบบและทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรที่ สาคั ญ และจ าเป็ นทั้ ง ปวงของกองทัพ และหน่ว ยงาน
ความมั่นคง ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรม ทั้งคน เครื่องมือ
ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ และการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถระดมทรัพยากรได้ อย่างเป็น
ระบบและมีขั้นตอนชัดเจน ส่งผลให้สามารถปกป้องอธิปไตยและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ โดยการจัดทาแผนพัฒนาและผนึกกาลังทรัพยากรรวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ
หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีประสิทธิ ภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน
มีการประเมินขีดความสามารถของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง พร้อมพัฒนาคน โครงสร้างกาลังรบ
และยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมเพียงพอและเป็นรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ยกระดับการฝึกร่วมให้เป็นแบบบูรณาการที่ทันสมัย มีความสมบูรณ์ พร้อมนาไปปฏิบัติ
ได้กับสถานการณ์จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการร่วมและการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคง
กับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ มิให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล
พร้อมทั้งมีกลไกแก้ไขปัญหาความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ผ่านทางการเจรจาและมาตรการทางการทูต
ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การพลังงานทหาร
กิจการอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกันให้ประเทศไทย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ก้าวไปสู่การมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแข่งขัน
และลดการพึ่งพาหรือนาเข้า จากต่า งประเทศได้อ ย่า งเหมาะสม รวมทั้ง สามารถสนับ สนุน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศได้
3.3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัย
คุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ
ตลอดถึ ง แผนการปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ปวงให้ ชั ด เจน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม และพร้ อ มรองรั บ ภั ย
ทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจัง
จนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี
และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบริหาร
จั ด การได้ ทุ ก รู ป แบบตั้ ง แต่ ใ นระดั บ ชาติ ไ ปจนถึ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ตลอดถึ ง พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหม ายและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
ภูมภิ าค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
4.1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสันติ
สุข มั่นคง และสมดุลสาหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุ่งแบ่งปันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกัน อันจะ
นาไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างราบรื่นและยั่งยืน โดยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับและ
ทุกด้านกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอานาจและประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ในมิติ
ต่าง ๆ อย่างสมดุล พัฒนาและเสริมสร้างระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็น
ประโยชน์กับประเทศไทยให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึง
ความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งลดความหวาดระแวงระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ ยน
การเยือนในระดับต่าง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนทาให้บรรยากาศการดาเนินการ
ระหว่างประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง
4.2) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาค
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน และความเป็นแกนกลางของ
อาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ทาการ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แลกเปลี่ยนและส่ งเสริมความร่วมมื อระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
มิตรประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ หมด ประเทศสาคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทัว่ โลก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดัน
และเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้เป็นที่เข้าใจและมีการนาไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในภูมิภาค อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ต่อไป
4.3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้ งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่สันติสุข
อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดาเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคานึงถึงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ า งรั ฐ ต่ อ รั ฐ เอกชนต่ อ เอกชน และประชาชนต่ อ ประชาชน สร้ า งเสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ นานาชาติ
ในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับ
ของอนุภูมิภาคแม่น้าโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สาคัญ อาทิ ความอดอยาก
ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติให้นานาประเทศตระหนักและให้การยอมรับถึงความสาคัญ รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวกหรือ
อานาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและวั ฒนธรรมประเพณีไทย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ทุกระดับและทุกช่องทาง
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสาคัญต่าง ๆ ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม
มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
5.1) การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบทุกระดับและ
ทุกช่วงเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร้างพร้อมทั้งยกระดับกลไก หน่วยงาน เช่น กองทัพ
ไทย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล เป็นต้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือและ
การปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน กาหนดหน่วยงานและตัวผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดมความคิดเห็น
ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องจริงจังตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบและ
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บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย พร้อมทั้ง
สามารถสร้ างความเชื่ อมโยงกั นทั้ งระบบ รวมไปถึ งความเชื่ อมโยงกั บทุกภาคี เครือข่ ายที่เกี่ ยวข้อง และให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
5.2) การบริ หารจั ดการความมั่นคงให้เอื้ ออ านวยต่ อการพัฒนาประเทศในมิ ติอื่ น ๆ เพื่อให้
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และ
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการให้สอดคล้อง
รองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการดาเนินการในทุกด้านให้ประสาน
สอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติอย่างยั่งยืน
5.3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้การดาเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย
ที่กาหนด โดยให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบ
การบริ หาร และการจั ดสรรงบประมาณในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านความมั่ นคงที่ มี อยู่ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความพร้อม มีขีดความสามารถ
ที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสาคัญ
ในการรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พร้อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไป
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสาเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดอย่างแท้จริง
2.3

การทบทวนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศในระยะต่อไปโดยยึดเป้าหมายในการยกระดับ
ประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจาเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิดการยกระดับ
รายได้ และในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวจะต้องส่งผลให้ความเหลื่อมล้าลดลง ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
ในระยะต่อไป จาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการพัฒนาในช่วง 20 ปีข้างหน้า จะมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ
นาเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการใหม่ที่มีศักยภาพ
การพัฒนารูปแบบการค้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริ มให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ
การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ อย่างประสบความสาเร็จใน 20 ปี ประเทศไทย
จึงจาเป็นต้องมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง รวมทั้งมีขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสาหรับประเทศไทยจึงได้มุ่งพัฒนา
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์
วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ งความได้ เ ปรี ยบ
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาด ผสมผสานกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ร องรั บ อนาคต บนพื้ น ฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทาให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
2.3.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) ประกอบด้วย
1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2.3.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) ประกอบด้วย
1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก
1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร
ในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้ เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสิ น ค้ า เกษตร เพื่ อ รั ก ษาฐานรายได้ เ ดิ ม และสร้ า งฐานอนาคตใหม่ ที่ สร้ า งรายได้ สู ง
ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น
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1.1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการนาอัตลักษณ์
พื้ น ถิ่ น และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของไทยมาใช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเกษตรที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
เป็ น สิ น ค้ า เกษตรชนิ ด ใหม่ ให้ ร องรั บ ความต้ อ งการของตลาดยุ ค ใหม่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ของท้ อ งถิ่น
และสร้างจุดเด่น ความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ที่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่าเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตร
นอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิ ตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับ
ในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนรับ รองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการสร้าง
แบรนด์ สิ น ค้ า ของเกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่น และการสร้ า งความต้ อ งการของสิ นค้ า ด้ ว ยการสร้ า งเรื่ อ งราว
ของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออก
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้
เขตร้อนอื่น ๆ สู่ตลาดโลก
1.2) เกษตรปลอดภั ย สร้ างความตระหนั กแก่ ผู้ ผลิ ตและผู้ บริ โภคทั่ วโลกในเรื่ องความส าคั ญ
ของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทาการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้ งให้ ความรู้เกษตรกรด้านกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทาเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทาเกษตรอินทรีย์
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่เกษตรกรที่ต้องการทาการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สาหรับการตรวจสอบ
ที่มาของสินค้าในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3) เกษตรชี วภาพ ส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชี วภาพของประเทศ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนาไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย
การส่ ง เสริ ม การท าเกษตรกรรมแบบยั่ ง ยื น รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การปลู ก สมุ น ไพรเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ตาม
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริม
สุขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิ ดระหว่างภาครัฐ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2-17

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.4) เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรมจาก
ภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอดผลงานจาก
สถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้า
เกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ในระหว่าง
การขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้า
พร้ อมทั้ งส่ งเสริ มการสร้ างแบรนด์ และขยายช่ องทางการตลาดด้ วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้ ง
ให้ความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
1.5) เกษตรอัจฉริยะ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ
เพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตการเกษตรในเชิ งมู ลค่าและปริมาณต่ อพื้ นที่สู งสุด และเตรี ยมพร้ อมรองรั บผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
สร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้างและนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้
ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความแม่นยา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยการใช้ระบบ
อัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพื่อให้ได้
ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการช่วย
บันทึกข้อมูลสาคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยนการทาเกษตรกรรมให้
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้
เข้ าถึ งและใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี และนวั ตกรรมทางการเกษตร การจั ดการภาคเกษตรที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตร
ที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการความเสี่ยงในการทาเกษตรกรรม
รวมถึง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และการใช้
วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค้าง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ และ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมี
ในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจาหน่ายผลผลิตและการส่งออก
พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรสาหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิ ตและเครื่ องจั กรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพั ฒนา
การสร้างและกาหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างยั่งยืนให้กับ
ภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูล การเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง
รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
2) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารไทยต้ อ งพร้ อ มรั บ มื อ และ
สร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึ กซึ้ งทั้ งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจาเป็น ต้อง
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรู้
ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
2.1) อุ ตสาหกรรมชี วภาพ สร้ างประโยชน์ จากความหลากหลายทางชี วภาพเพื่ อต่ อยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการเพิ่ม
สัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มี มูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชสาอาง วัคซีน
ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่มการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้ง
จากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จากวั ตถุชีวมวล
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น การเน้น
การวิจัยและพัฒนา และนาผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความสาคัญกับระบบนวัตกรรม
แบบเปิด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น
2.2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด้านบริการการแพทย์ของ
ไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้น
ทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนาไปสู่
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุม
การผลิตเครื่องมื อและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์
การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่ งรวมถึงชีวเภสั ชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพ
ในระดั บสากล และสร้ างความมั่ นคงให้ กั บระบบสาธารณสุ ขของไทย พร้ อมทั้ งการเชื่ อมโยงอุ ตสาหกรรม
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ทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2.3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ
ภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สร้างแพลตฟอร์มสาหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
โดยการสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และ
ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนาของโลกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ไทย
เป็ นศู นย์ กลางการผลิ ตและการวิ จั ยและพั ฒนา การสร้ างความตระหนั กและให้ ความรู้ แก่ ประชาชน และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาหรับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สร้างนวัตกรรม และดาเนินธุรกิจใหม่ ๆ การผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รั บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
ในระดับสากล และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า
ระดั บ โลก การสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องผู้ ป ระกอบการที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้
ข้อมูลเปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจ
พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให้มาทางานในไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและเยี ยวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี
2.4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ในการส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก และ
ศู นย์ กลางการท่ องเที่ ยวในภู มิ ภาค ลดต้ นทุ นทางด้ านโลจิ สติ กส์ และเพิ่ มมูลค่ าจากการเป็ นศู นย์ กลางทาง
ภูมิศาสตร์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมการสร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
ระดับภูมิภาคและเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ของโลก การผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บ
พลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยยกระดับบริการซ่อมบารุง
อากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งจะต่อยอดไปยังชิ้นส่วนยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุน
ด้านบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยานเพื่อขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอากาศยาน ตลอดจน
พัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการบินและอวกาศ การส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรง
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กับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติ กส์ การอานวย
ความสะดวกสาหรับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้เข้ามาทางานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษา ตลอดจน
การสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ และโลจิสติกส์ ตลอดจนหน่วยงานกากับดูแล ให้ได้รับ
มาตรฐานสากลและสร้างความร่วมมือในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
2.5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทย
มีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป โดยการต่อยอด
พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว รวมทั้ง
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์
ในบริบทด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพั ฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และ
การผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างและ
หลังเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดผลกระทบจาก
ภัยคุกคามไซเบอร์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม และปกป้องอธิปไตยทางไซเบอร์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติจาก
การทาธุรกิจดิจิทัล ส่ งเสริมการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐานความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
พร้อมไปกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ให้มีค วามสมดุลและเกิดความมั่นคง
สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพลังงานใหม่ และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การผลิ ต ยุ ท โธปกรณ์ แ ละยุ ท ธภั ณ ฑ์ ท างการทหาร ไปพร้ อ มกั บ อุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น เทคโนโลยี ส องทาง
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3) สร้ างความหลากหลายด้ านการท่ องเที่ ยว โดยรั กษาการเป็ นจุ ดหมายปลายทางที่ ส าคั ญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับ
กับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคานึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่
การส่งเสริมการท่ องเที่ ยวพานักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ
เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็น
แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้าและแนะนาต่อ
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3.1) ท่องเที่ยวเชิ งสร้ างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุ รกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรม โดยการส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวผ่ านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การทาการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครองและปกป้องด้ านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมื องที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล อันนาไปสู่
การสร้ างภาพลั กษณ์ และการจั ดท าแผนพั ฒนาเมื องและแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ โดดเด่ น พร้ อมทั้ งการส่ งเสริ ม
การท่ องเที่ ยวตามฤดู กาลและตามศั กยภาพของพื้ นที่ ทั้ งการท่ องเที่ ยววิ ถี ชุ มชน การท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
การท่องเที่ยววิถีพุทธของโลก
3.2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเทีย่ ว
เชิ งธุ รกิ จ โดยส่ งเสริ มการเป็ นศู นย์ กลางการจั ดประชุ มและนิ ทรรศการนานาชาติ ของโลก เนื่ องจากไทย
มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว ทั้งยังมีความพร้อม
ด้านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนส่ง
ระบบดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่ออานวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเข้ามาเพื่อการประชุมและการสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิ จระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการขยายพื้นที่จุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและ
นิทรรศการ และการพักผ่อนระหว่างประชุมจากเมืองหลักสู่เมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงสร้างพื้นที่หรือ
ช่ องทางการจั ดแสดงผลงานรู ปแบบต่ าง ๆ ทั้ งการจั ดแสดงผลงานจริ งและในรู ปแบบเสมื อนจริ ง รวมถึ ง
การส่งเสริมให้การพักผ่อนระหว่างการประชุมเป็นการจูงใจและต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวั ฒ นธรรมที่ เ น้ น รู ปแบบการท่ อ งเที่ ยวที่ ยั่ ง ยื น และส่ ง เสริ มเศรษฐกิ จชุ ม ชน ตลอดจนการสนั บสนุ น
การท่องเที่ยวรูปแบบอื่นที่ไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการสร้างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว
ด้วยการอานวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งการสร้างความพร้อมของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนือ่ ง
ในห่วงโซ่ธุรกิจ
3.3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์” และความชานาญของ
การดูแลรักษาด้วยภูมิ ปัญญาไทย กับ “ศิลป์ ” และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบไทย เพื่อดึงดูด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเสริม
ความงามสู่ตลาดระดับสูง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตาม
แบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล พร้อมทั้งการสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการ
ด้านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู้ จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ เข้ากับองค์ความรู้และ
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ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอื่นที่มีทักษะภาษา และได้รับ
การรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้เพียงพอต่อทิศทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทยให้เป็นที่รับรู้ในระดับโลก รวมทั้งการส่งเสริม
การจัดการนาเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
3.4) ท่องเที่ยวสาราญทางน้า ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสาราญทางทะเลและ
ชายฝั่ง และเป็นแหล่ งท่องเที่ ยววัฒนธรรมลุ่มน้าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้าที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการชื่นชม
ธรรมชาติ การร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้า ทั้งเรือสาราญ
และเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทย เกาะ แก่ง ที่สวยงาม รวมทั้งการท่องเที่ยวตามแม่น้า
ลาคลอง นาไปสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสาราญทางน้า โดยการปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรือหลัก การมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของท่าเรือ มารีน่า และท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน
และการบริหารจัดการท่ าเรือทั้งในเรื่องความสะอาด และการจัดการความปลอดภัยของท่าเรือและมารีน่า
ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวตามแม่น้า
ลาคลองที่สาคัญ และมีมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมโยง
ระบบเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางน้าให้เชื่อมต่อกับการเดินทางทางบก
และทางอากาศให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสร้างให้เกิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการจัดทา
ระบบฐานข้ อมู ลด้ านการท่ องเที่ ยวทางน้ า น าเทคโนโลยี มาใช้ อ านวยความสะดวกในการด าเนิ นธุ รกิ จกั บ
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม รวมถึงการให้
ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว โดยคานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่การท่องเที่ยว
3.5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับต่างประเทศ เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์ จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไทยกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ โดยการจัดทาเส้นทางท่องเที่ ยวเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ ดังเช่น เส้นทางจุดร่วมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเส้นทางทางบก ทางราง ทางน้า
และทางอากาศระหว่างกันในภูมิภาค และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะทาให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน
พร้อมทั้งการส่งเสริมการทาการตลาดร่วมกันในเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและ
แนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในประเทศ
ให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ
และพั ฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกให้ มี ค วามปลอดภั ย และได้ มาตรฐาน รวมทั้ ง ป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญ หา
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม พร้อมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่อง เพื่อขยาย
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โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่เมืองและชุมชนเพิ่มจากการท่องเที่ยวของประเทศ และการส่งเสริมการขยายธุรกิจ
และการทาตลาดท่องเที่ยวของไทยในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
4) โครงสร้ างพื้ นฐาน เชื่ อมไทย เชื่ อมโลก โครงสร้ างพื้ นฐานเป็ นสิ่ งจ าเป็ นสาหรั บประเทศไทย
ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ สาคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย
กับประชาคมโลก
4.1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจ
แห่งเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของ
ภู มิ ภ าค โดยให้ ความส าคั ญ กั บการขนส่ งทางน้ าและระบบรางมากขึ้ น รวมถึ งการพั ฒนาและบู รณาการ
การใช้ท่าอากาศยานหลักในส่วนกลางและท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงโครงข่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการวางโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสู่เมืองหลักของ
ภู มิ ภาคอย่ างไร้ รอยต่ อ เพื่ อรองรั บการเพิ่ มจ านวนของเมืองและการขยายเมื อง และเชื่ อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านและการพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะสมัยใหม่และสิ่งอานวยความสะดวกภายในเมืองให้มีความ
เชื่อมโยงกัน ส่งเสริมระบบขนส่งสมัยใหม่ และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบ
โลจิ สติ กส์ให้มี มาตรฐานเดี ยวกัน และสร้างความร่วมมือในการอานวยความสะดวกทางการค้ าระหว่างกัน
ในภูมิภาคให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด
4.2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน
โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่จะทาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและส่งเสริม
การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ
ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยคานึงถึงจุดเด่นของ
แต่ละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งการจัดผังเมือง
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอานวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน ทั้งในด้านข้อมูล แรงงาน และ
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กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยตระหนักถึง ความยั่งยืน
4.3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาค
คู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสาคัญของไทย ส่งเสริมการพัฒนา
ในเชิ งพื้ นที่ พั ฒนาเศรษฐกิจควบคู่ ไปกับการพั ฒนาเมือง และสร้ างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้ านเพื่อส่งเสริม
การสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมี
มหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท้องถิ่น และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อน การยกระดับ
จั ง หวั ด ส าคั ญ เป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ ประจ าภาค เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ ในแต่ ล ะภาค ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ
เมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และกระจายศูนย์กลางการพั ฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคต่าง ๆ
ของไทย การสร้ างเมื องเศรษฐกิ จเฉพาะด้ านโดยอาศั ยความได้ เปรี ยบที่ แตกต่ างกั นของแต่ ละจั งหวั ด ซึ่ ง
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ เพื่อให้เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ โดยการส่งเสริมให้เมืองเป็น
เจ้าภาพจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให้ความสาคัญกับการใช้มหาวิทยาลัย
ในแต่ละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท้ องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจในแต่ละภาค
4.4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก เพื่อสร้าง
และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้จริง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งการสร้างระเบียงทางด่วนดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้
และโอกาสในการเข้ าถึ งโครงข่ ายบรอดแบนด์ หลากรู ปแบบตามความเหมาะสมของพื้ นที่ โดยมี รู ปแบบ
การเชื่อมโยงด้านดิจิทั ลที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง การวางกรอบ
ในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้
มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ที่ทาให้เกิดการสร้างงานบริการในโลกดิจิทัลใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร้างความมั่นคงในการเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลเชื่อมต่อกับ
โลก และการสนับสนุนและเร่งรัดการนาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ การออกแบบที่คานึงถึง
ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มาใช้ในภาคการผลิตและบริการ เพื่อ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มศักยภาพคนในสังคม
ด้ วยการเข้ าถึ งความรู้ เครื่ องมื อบนพื้ นฐานของธรรมาภิ บาลข้ อมู ล ซึ่ งครอบคลุ มความปลอดภั ยไซเบอร์
ความมีจริยธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการจัดหา
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่าง
เป็ น ธรรม มี ร าคาที่ เ หมาะสม และการสร้ า งโครงสร้ า งพื้ นฐานที่ ร องรั บ การใช้ พ ลั ง งานในรู ปแบบต่ าง ๆ
เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
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ในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สร้างและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยผ่านการสร้างแรงจูงใจ
ต่าง ๆ เพื่อให้มี ความพร้อมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้งการสร้างผลงานที่ช่วยให้
ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนาไปพัฒนาต่อยอด ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างเต็มที่
4.5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดาเนินกรอบนโยบายการเงินและ
การคลังที่ยืดหยุ่นที่พร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก และพัฒนานโยบาย
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการดาเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพเหมาะสาหรับการดาเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นชาติการค้าในอนาคต และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างสมดุล โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและ
การเงินชุมชน ขยายความร่วมมื อทางการค้าและการลงทุ นเพื่อเปิดตลาดใหม่ที่มี ศักยภาพ เพื่อร่วมมือกั น
ในการพั ฒนาจากการผลิ ตไปสู่ ตลาดเพื่ อส่ งเสริ มการเป็ นชาติ การค้ าอย่ างครบวงจร พร้ อมทั้ ง การรั กษา
ความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดสรรงบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
ขยายฐานภาษี และดาเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหม่ให้ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว การรักษาเสถียรภาพการเงิน เพื่อสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการดาเนินธุรกิจ โดยดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบการดาเนินนโยบายการเงินที่โปร่งใสและยืดหยุ่น
ส่งเสริมให้กลไกตลาดการเงินทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง
และมีกลไกเชิ งสถาบั นในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิ นในภาพรวมได้ อย่ างครอบคลุมและการส่งเสริม
ประสิทธิภาพของระบบการเงิน ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ปรับปรุง
กฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมในภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
5) พั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานผู้ ป ระกอบการยุ คใหม่ สร้ า งและพั ฒนาผู้ ป ระกอบการยุ คใหม่
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรม
ในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า ที่เข้มแข็ง
ที่ จะน าไปสู่ การสนั บสนุ นการเป็ นชาติ การค้ า มี ความสามารถในการเข้ าถึ งตลาดทั้ งในและต่ างประเทศ
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและ
การลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล
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5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างและ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริหาร
จัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้าน
ที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุ รกิจได้ ไปพร้อมกับการวางรากฐาน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้ง
การส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการ และนาไปสู่
การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต
ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความถนัดที่แตกต่างและ
หลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต และการสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ บริ โภคและสามารถเชื่ อมโยงการผลิ ตกั บผู้ ประกอบการรายใหญ่ โดยสร้ างระบบและกลไกที่ ท าให้ เกิ ด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์
เพื่อลดต้นทุนและให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่าเสมอ และการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองในตลาด
ที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตน
5.2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้ประกอบการ
โดยการจั ดหาแหล่ งเงิ นทุ นและสนั บสนุ นให้ มี ช่ องทางทางการเงิ นที่ หลากหลายและน่ าเชื่ อถื อ การพั ฒนา
ผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นและการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการที่ เหมาะสมกั บ แต่ ละกลุ่ ม
การที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย
เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ และการมีระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต
และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพื่อเป็น
ข้อมูลบ่งชี้สถานะและประวัติด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน
5.3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งใน
และต่ างประเทศตามระดั บศักยภาพการประกอบการ โดยการสนั บสนุ นผู้ประกอบการให้ มีอัตลักษณ์และ
แบรนด์ที่เด่นชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่ อส่งเสริมการเข้าถึงตลาด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร้างสรรค์
การให้ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง
การสนับสนุนช่องทางการตลาดและการชาระเงินรูปแบบใหม่ โดยการสร้างตลาดออนไลน์ แอปพลิเคชันและ
ช่องทางใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้มากขึ้น และการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรม
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การกระจายสินค้าโดยการพัฒนากระบวนการให้ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
5.4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขันบนฐานข้อมูล จึงต้องสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเป็นข้อมูลที่ ทันสมัยเพื่อการวางแผนธุรกิจ
โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล
ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางหลักในการให้ข้อมูลและคาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และเป็นแหล่งรวมที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน รวมถึงฐานข้อมูลความรู้วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการ และต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุก ๆ ด้าน และการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ
การสนั บ สนุ น การสร้ า งและพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม กลาง ทั้ ง ในด้ า นการผลิ ต การบริ ห ารจั ด การ การตลาด
ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อลดต้นทุนของทั้งภาครัฐ
และเอกชน และการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ ทางานร่ วม สาหรับผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุนและเป็นแหล่ ง
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกันอีกทางหนึ่ง
5.5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นประเด็น
การเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ การขออนุ ญ าตต่ า ง ๆ การจดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น กระบวนการขอและได้ รั บ สิ น เชื่ อ
การคุ้มครองผู้ ลงทุ น การชาระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ
ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ
รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบ
กลางสาหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการในระดับ
สากล โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการดาเนินการมากขึ้น พร้อมทั้งการสร้างระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการให้มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
และสถาบั นวิ ชาการ และพั ฒนาศู นย์ การเรี ยนรู้ และให้ ค าปรึ กษาทางด้ านเทคโนโลยี และนวั ตกรรมของ
ภาคการผลิตและบริ การทั้ งในระดั บส่ วนกลางและชุ มชน พร้ อมทั้ งการส่ งเสริมการจั ดการพั ฒนาบุ คลากร
ทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการทาธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจ
ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดทาความตกลงทางการค้าและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
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2.4

การทบทวนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมาย
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมี
การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้ อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ
ยกระดั บ การพั ฒ นา ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในส่ ว นของการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ และปั จ จั ย และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สาคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และ
มีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว
รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสานึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทย
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อ
เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัว
ที่ เ หมาะสมกั บ คนรุ่ น ใหม่ การส่ ง เสริ ม บทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาคน การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
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ประเทศในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
2.4.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Z) ประกอบด้วย
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2.4.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Z) ประกอบด้วย
1) การพัฒนาคุณภาพชีวติ สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
2.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
7 ประเด็นหลัก
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การดาเนินชีวิต
1.1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัว
มีความอบอุ่น ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่ นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่ อสัตย์ และแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง มี การจั ดกิ จกรรมที่ ช่ วยเสริมสร้ างคุ ณลักษณะดั งกล่ าว รวมทั้ งการพั ฒนาพ่ อแม่ ให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
1.3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคาสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน
โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คาสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมี
การเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
1.4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้นาชุมชนให้เป็น
ต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัด
ระเบียบสังคม และการนาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม
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1.5) การสร้ างค่ านิ ยมและวั ฒนธรรมที่ พึ งประสงค์ จากภาคธุ รกิ จ โดยกระตุ้ นให้ ภาคธุ รกิ จ
มี การบริ หารจัดการอย่างมี ธรรมาภิ บาล พั ฒนาสร้ างความรู้สึกรับผิดชอบต่ อสังคมของคนทุ กคนในบริษัท
ทั้ งพนั กงานและลู กค้ า ปรั บเปลี่ ยนทั ศนคติ การค านวณผลตอบแทนให้ ค านึ งถึ งต้ นทุ นทางสั งคม ส่ งเสริ ม
การจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
1.6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดย
ส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่
สื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
1.7) การส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยมี จิ ต สาธารณะและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม โดยสร้ า ง
ความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทา เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทางานเพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของ
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
2) การพั ฒนาศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต มุ่ งเน้ นการพั ฒนาคนเชิ งคุ ณภาพในทุ กช่ วงวั ย ตั้ งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์
ที่ มี ศั กยภาพ มี ทั กษะความรู้ เป็ นคนดี มี วิ นั ย เรี ยนรู้ ได้ ด้ วยตนเองในทุ กช่ วงวั ย มี ความรอบรู้ ทางการเงิน
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้กลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริม
อนามั ยแม่ และเด็ กตั้ งแต่ เริ่ ม ตั้ งครรภ์ ส่ งเสริ มการเกิ ดอย่ างมี คุ ณภาพ สนั บสนุ นการเลี้ ยงลู กด้ วยนมแม่
การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนา
การที่สมวัยในทุกด้าน
2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้
ที่ ส อดรั บ กั บ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชี วิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไป
ปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2.3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางานตามหลักการทางานที่มีคุณค่า
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและ
มีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอานวยความสะดวก
ด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนา
ต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน
2.4) ช่ ว งวั ย ผู้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ ส่ ง เสริ ม ให้ มี
การทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทาที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในสังคม
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา
เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะ
ทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ เน้นการลงมื อปฏิ บั ติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เ รียน
ให้สามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถ
นาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ตั้ ง แต่ ก ารดึ ง ดู ด คั ด สรร
ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และ
วัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อ
ต่ อ การเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาอย่ า งเสมอภาค ทั่ ว ถึ ง และใช้ ท รั พ ยากรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การยกระดั บ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม
บนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์
แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกีย่ วกับทักษะการรูด้ ิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ ระบบธนาคาร
หน่ วยกิ ต มาตรการจู งใจให้ คนเข้ าสู่ การยกระดั บทั กษะ การให้ สถานประกอบการเพิ่ มผลิ ตภาพแรงงาน
ผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบ
การเรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชนให้ เ ข้ า ถึ ง ความรู้ ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชนให้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ รี ย นรู้
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น
โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้
การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้ นรอบตัว รวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
3.5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม
การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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3.7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ
ในการให้ บริ การทางการศึ กษา วิ ชาการ และการพั ฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่ กั บการสร้ างเครื อข่ าย
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและการแลกเปลี่ ย นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และบุ คลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า ง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ด้านทัศนะ
และมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพั นธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา
แต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้าง
เสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
4.1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้ง
สื่ อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพ
พหุปัญญาในการดารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสาคัญ รวมทั้งมีกลไก
คัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาท
เด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย
4.2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม การสร้าง
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทางาน
ในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถ
ต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ
ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
4.3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมให้ กั บ ประเทศ ทั้ ง ในรู ป แบบการท างานชั่ ว คราวและถาวรตาม
ความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูง
ด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิด
ในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
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5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้น
การเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะ
ที่เหมาะสม
5.1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต
5.2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในทุ ก นโยบายที่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานทุ กภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ขภาพของประชาชน เพื่ อ ลด
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
5.3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดทามาตรการ
ทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยใน
การเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกาหนดให้ มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชน
ก่อนการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ
5.4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คาปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ
และจัดให้ มีระบบการเก็บข้อมู ลสุ ขภาพของประชาชนตลอดช่ วงชี วิตให้มีประสิทธิ ภาพ โดยอยู่บนพื้นฐาน
ความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจน
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน
5.5) การส่ งเสริ มให้ ชุ มชนเป็ นฐานในการสร้ างสุ ขภาวะที่ ดี ในทุ กพื้ นที่ โดยให้ ชุ มชนเป็ น
แหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่เป็นผู้อานวย
ความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชน
เป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การสร้างความอยู่ดีมีสขุ ของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทางานและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย
โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุท์ กุ
กลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้
ในการวางแผนชี วิ ตที่ เหมาะสมกั บค่ านิ ยมของคนรุ่ นใหม่ และการจั ดกิ จกรรมที่ เหมาะสมบนฐานความรู้
ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคน
ทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การทางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กาหนดบทบาท
และจัดสรรทรัพยากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มบี ทบาท
ในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว
6.2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุ มชนในการพั ฒนาทรั พยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดี ในสังคม
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริม
การใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
6.4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล
ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพ
ของการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็ง และตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมิ นจุ ดอ่ อน จุ ดแข็ ง และศั กยภาพบุ คคลของประเทศ น าไปสู่ การตั ดสิ นใจระดั บนโยบายและปฏิ บั ติ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
การผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการศึกษาต่อ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริม
การใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือ ในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและ
มีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนา
จิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
ด้ านกี ฬาสู่ ความเป็ น เลิ ศและกี ฬาเพื่ อการอาชี พในระดั บนานาชาติ ในการสร้ างชื่ อเสี ยงและเกี ยรติ ภู มิ ของ
ประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
7.1) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกาลัง
กาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี
7.2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้น
การจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
7.3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ
การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ ด้านกีฬา นั นทนาการ
และวิ ทยาศาสตร์การกี ฬา การส่ งเสริ มการจัดกี ฬาระดั บนานาชาติ และสร้ างแรงบั นดาลใจในการต่ อยอด
ความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจยั
และนวัตกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อนามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์
7.4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กี ฬ า โดยมุ่ ง สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการทั้ ง ครู ห รื อ ผู้ ส อนกี ฬ า ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้
อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐาน
ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและ
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การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการลงทุ น และฐานการผลิ ต ด้ า นอุ ต สาหกรรมกี ฬ าของภู มิ ภ าคเอเชี ย ควบคู่
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและส่งเสริมผลิตบุคลากรและการพัฒนา
นวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
กีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2.5

การทบทวนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ปัญหาความเหลื่อมล้าจะเป็นหนึ่งความท้าทายที่สาคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้สามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอีก 20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศให้ก้าวออกจากภาวะความยากจน
แต่ การแก้ ปั ญหาความเหลื่ อมล้ าและการสร้ างความเป็ นธรรมนั บว่ ายั งประสบปั ญหาท้ าทายในหลายมิ ติ
โดยการกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งในสังคมยังคงมีการกระจุกตัวอยู่มาก การกระจายโอกาสของการพัฒนา
ยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งโอกาสการถือครองที่ดินและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน บริการทางสังคมและ
กระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพยังมีความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มประชากร โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและชนบท
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาวะหนี้สิน การอพยพแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ครอบครัว และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว และอาจมี
ความรุนแรงมากขึ้นในสภาวะของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้
ดั งนั้ น ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคมจึ งได้ ก าหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
การก าหนดให้ ภาคการเกษตรและครัวเรื อนเป็นกลุ่มเป้ าหมายของการปรั บโครงสร้ างและพฤติ กรรม และ
การกระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร
ที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด
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2.5.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Z) ประกอบด้วย
1) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าเป็นกาลังของ
การพัฒนาประเทศในทุกระดับ
3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ
2.5.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (Z) ประกอบด้วย
1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
2) ความก้าวหน้าของการพัฒนากาลังคน
3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
2.5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก
1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
1.1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร
ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมี
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มช่องทางการตลาด
และเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม กาหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของ
เกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริม
การผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน
เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร
1.2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกาหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอภาค
ที่สาคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการทาธุรกรรม
ทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ กาหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมเพื่อนาไปใช้
ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบ
และกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคและอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
เขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน กาหนดมาตรการ
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เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม และกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสม
ต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน
ประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อ
กั บ สถาบั น การเงิ น ได้ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สาธารณะ
เพื่อการประกอบอาชีพสาหรับประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและ
มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
1.4) เพิ่ มผลิ ตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริ เริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างว่าสามารถ
เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์
ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการยกระดับกลไก
การดูแลแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือ
แรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษา และการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็น
ผู้ประกอบการได้
1.5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และ
ทุ กกลุ่ ม เพื่ อรองรั บการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วในบริ บทของสั งคมสู งวั ย รวมทั้ งสร้ างสภาพแวดล้ อม
ทางกายภาพและทางสั งคมที่ เอื้ อต่ อการด ารงชี วิ ตและการมี ส่ วนร่ วมเป็ นพลั งในสั งคมส าหรั บคนทุ กกลุ่ ม
โดยเฉพาะผู้ พิ ก ารและผู้ สู ง วั ย โดยการเชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ลสวั ส ดิ การรายบุ คคล และการพั ฒนาระบบ
การให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือ
องค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่าย
ไม่ให้เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสูร่ ะบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง
1.6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
โดยการจัดให้มีมาตรการพิเศษเพื่อให้สามารถระบุตัวกลุ่ม เป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษ และ
ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจน และผู้ที่ถูกเลือก
ปฏิบัติซ้ าซ้ อน โดยมี เป้าหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน และ
ช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด
1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุ ขและการศึกษาโดยเฉพาะสาหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพิ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง
การพั ฒ นาระบบหลั กประกั นสุ ขภาพให้ ครอบคลุ มผู้ มี รายได้ น้ อย ให้ ไ ด้ รั บ บริ การที่ ไม่ มี ความเหลื่ อมล้ า
ในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงินโดยไม่คาดคิด
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มคี ุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นที่ และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก
ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และการเข้าถึงข้อมู ลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและ
ประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
1.8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง เน้นการสร้างหลักประกัน
ในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดีที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การกาหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
การบั งคั บใช้ กฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด เป็ นธรรมและเสมอภาค และการมี มาตรการที่ ละเอี ยดอ่ อนส าหรั บ
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความเปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณา
ความแพ่งและคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม ปรั บปรุง ระบบโทษปรับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2.1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยคานึงถึง
สัดส่วนจานวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพื่อให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ กระจายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคมและการสื่อสาร จัดทาผังเมือง และผังภาค
เพื่อการจัดโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้า และการใช้ที่ดิน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ภายใน
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการและจัดการตนเองได้อย่าง
เป็นอิสระมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างความแตกต่างบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก
2.2) กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง
กันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัด เน้นการกระจาย
แหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่ และการพัฒนาภาคบริการที่คน ในพื้นที่สามารถ
เป็นผู้ประกอบการ และสามารถกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรม ให้ความสาคัญกับการสร้าง “คุณค่า” และ
“มูลค่า” ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม
และทุนทางสังคม การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และผู้ประกอบการในการสืบค้น นามาปรับใช้และ
ยกระดับการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน
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2.3) จั ด ระบบเมื องที่ เ อื้ อต่ อการสร้ างชี วิ ตและสั งคมที่ มี คุ ณภาพและปลอดภั ยให้ ส ามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของ
ประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสาหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่ งเสริม
การพั ฒ นา ศั ก ยภาพและโอกาสของเมื อ งด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มและการลงทุ น ของภาคเอกชน ชุ ม ชนและ
ภาคประชาสั งคม รวมทั้ งส่ งเสริ มให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบหลั กในการดู แลคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง
2.4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด ที่เชื่อมโยงกัน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสร้างและปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เอื้อต่อประชาชนในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการกากับติดตามเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการทางานของภาครัฐ ตลอดจน
การปรั บปรุ งกฎหมายเพื่ อพั ฒนาระบบการปกครองท้ องถิ่ น และการเปิ ดพื้ นที่ และโอกาสการมี ส่ วนร่ วม
อย่างกว้างขวางของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ในการกาหนดยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2.5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยา การเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่จะเอื้อให้ประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการดาเนินงานของรัฐ พัฒนากลไก
เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวมถึง
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มบทบาท
ของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
2.6) การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่ โดยการวางแผนกาลังคนที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เน้ นการส่ งเสริ มการยกระดั บทั กษะของผู้ประกอบการและกลุ่ มวิ สาหกิ จในพื้ นที่ ทั้ งในด้ านภาษา
การบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต้องการของกาลังแรงงานในพื้นที่กับระบบการผลิต
กาลังคนในสายอาชีพ
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
3.1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว และ
ดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยทางาน และ
ผู้สูงอายุ ให้มาเป็นกาลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม โดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษา หารือ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสร้างกลไกการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และเยาวชน
ในจั งหวั ดต่ าง ๆ เพื่ อฝึ กทั กษะให้ เป็ นผู้ น ารุ่ นใหม่ ในอนาคต ตลอดจนสนั บสนุ นระบบวิ สาหกิ จ เพื่ อสั งคม
การดาเนินงานของภาคประชาสังคม การสร้างเครือข่ายในพื้น ที่ รวมถึงการสร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายสื่อ
ให้เป็นเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันทางสังคมที่ร่วมทาสิ่งที่สร้างสรรค์ และการยกย่องให้คุณค่ากับการทาประโยชน์
ร่วมกันเพื่อส่วนรวม
3.2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนา
ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตั วของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพ ให้เหมาะสมตามแต่ละ
ช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทางานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเอง
ได้ น านขึ้ น สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ภ าคเอกชนหรื อ สถานประกอบการในการเตรี ย มความพร้ อ มของแรงงาน
ก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีกิจกรรมทาต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคม โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์
และสมรรถนะ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและประสบการณ์ และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่ม
คุณค่าของผู้สูงอายุ
3.3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคม และ
องค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุง
ระเบียบการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อเอื้อให้สามารถสนับสนุนความริเริ่มที่สร้างสรรค์ของ
ภาคส่วนต่าง ๆ
3.4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม โดยปรับเปลี่ยน
ทั ศนคติ และบทบาทเพศ เสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ าใจและการยอมรั บของสั งคมต่ อเรื่ องเพศสภาพและ
ความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิง
สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุลกับการทางาน ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัว
ที่ มี คุ ณภาพ เพิ่ มโอกาสของสตรี ในการท างานเชิ งเศรษฐกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง ตลอดจนเพิ่ มศั กยภาพ ความรู้
ความสามารถและภาวะผู้นาของสตรีเพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง
3.5) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบนฐานทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ภายใต้ บ ริ บ ทของสั งคมที่ มี
ความหลากหลายมากขึ้ นทั้ งทางชาติ พั นธุ์ ศาสนา และวิ ถี ชี วิ ตทางวั ฒนธรรมโดยไม่ เลื อกปฏิ บั ติ ส่ งเสริ ม
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์
ให้ความสาคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความภาคภู มิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น
สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึ กษา
ในการ ช่ วยยกระดั บคุ ณค่ า ที่ หลากหลายทางสั งคมและวั ฒนธรรมให้ เป็ นมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จที่ สร้ างสรรค์
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
บนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย
3.6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยได้อย่าง
รวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม รวมถึง
ส่ ง เสริ มบทบาทขององค์ กรที่ เ กี่ ยวข้ องในการให้ ความรู้ เรื่ อ งสิ ทธิ เพื่ อคุ้ มครองการใช้ เทคโนโลยี และสื่ อ
ตามมาตรฐานความปลอดภั ยและกฎหมาย ตลอดจนพั ฒนาสื่ อสร้ างสรรค์ ทั้ งในเชิ งเนื้ อหา และการสร้ าง
ความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
4.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ของครัวเรือน
ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออมและ
การลงทุ น การดู แลสุ ขภาพความเป็ นอยู่ ของสมาชิ กในครอบครั ว เพิ่ มทั กษะทางการเงิ นและการวางแผน
การจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการ ธุรกิจ การบริหาร
จัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายใน
เพื่อสร้างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการพึ่ งตนเองและการพึ่ ง พากั นเอง โดยสนั บสนุ น
การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วม
ในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหาความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชน โดยมีข้อมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดทาแผน และเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนา
ตาบล แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับ
การกาหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเป้าหมาย
ทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอานาจในการตัดสินใจ โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
4.3) สร้ างการมีส่ วนร่ วมของภาคส่วนต่ าง ๆ เพื่ อสร้างประชาธิ ปไตยชุ มชน โดยสนับสนุน
ให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่ วมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการ
ที่เป็นประเด็นสาธารณะ สามารถกาหนดเป้าหมายการพัฒนาบนฐานการมีข้อมูลและการใช้เหตุผล และสร้าง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ข้อตกลงร่วมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการทางานของภาครัฐและลดความขัดแย้งได้ อันจะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการสร้างประชาธิปไตยที่ระดับฐานรากและสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐให้เป็น
ฝ่ายสนับสนุนให้ชุมชนจัดการตนเองได้มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ในการบริหารจัดการให้กับชุมชนเพื่อเป็นพลังของการพัฒนา
4.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ของชุมชน
ผ่ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารอย่ างทั่ วถึ งและเป็ นธรรม เพื่ อเร่ งกระบวนการเรี ยนรู้ ของชุ มชน
ในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในบริบท
ของการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถและทักษะในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง และสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่ม
ได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยไม่จากัดวัยหรือเพศสภาวะ
2.6

การทบทวนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติถูกแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ทั้งนี้ ในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่ อสิ่ งแวดล้ อมถู กจั ดอยู่ ในยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านที่ 5 ซึ่ งค านึ งถึ งความยั่ งยื นของฐานทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น
ให้เกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคน
รุ่นต่อไป โดยมีการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้
2.6.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Z)
ประกอบด้วย
1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
มีสมดุล
2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ
3) ใช้ ประโยชน์ และสร้ างการเติ บโตบนฐานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมให้ สมดุ ลภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ
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4) ยกระดั บกระบวนทั ศน์ เพื่ อก าหนดอนาคตประเทศด้ านทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม และ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
2.6.2 ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Z)
ประกอบด้วย
1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
2.6.3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก
1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโต
และมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่
สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าลงผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่ ง เสริ ม ให้ สิ่ ง แวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค วามเอื้ อ อาทรและเสี ย สละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
1.1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
1.2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุ มชนิ ดพั นธุ์ ต่ างถิ่ นที่ มี ผลกระทบต่ อระบบนิ เวศ โดยอนุ รั กษ์ พื้ นที่ ป่ าไม้ ที่ มี
ความหลากหลายทางชี วภาพสู ง ชนิ ดพั นธุ์ สั ตว์ ป่ าและพั นธุ์ พื ชเฉพาะถิ่ น สั ตว์ ป่ าและพั นธุ์ พื ชหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้ความสาคัญ
กั บพั นธุ กรรมท้ องถิ่ นที่ มี คุ ณค่ าต่ อระบบนิ เวศและหรื อมี ความส าคั ญทางเศรษฐกิ จและภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น
ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อรวบรวมเชื้ อพั นธุ์ และองค์ ความรู้ ส าหรั บใช้ ประโยชน์ ในอนาคตและคงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม มีการส่งเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชี วภาพ สร้ างกลไกการใช้ ประโยชน์ ในระดั บท้ องถิ่ นอย่ างยั่ งยื น และพั ฒนาระบบ
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การแบ่งปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริมพัฒนาและ
การใช้แนวคิดผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการเก็บค่าบริการเชิงนิเวศในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งการศึกษา สารวจและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศที่มีความสาคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ้มครองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและ
พื้นที่วิกฤต เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน สะดวกต่อการเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์
และการส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้าลาคลอง
และการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า มีการวางแผนการอนุรัก ษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบนพื้นฐานของการรักษา
สมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย ระบบเก็บขนและกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให้ถกู ต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ ประชาชนองค์ กรเอกชน เอกชน มี ความรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนั กต่ อคุ ณค่ าและ
ความสาคัญของแม่น้า คู คลอง
1.4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิต รกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่า
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และ
มีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่าส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้าบนพื้นที่สูงชันและพื้นที่แนวกันชน ส่งเสริมการเพิ่ม
พื้ นที่ สี เขี ยวในเขตเมื องและชุ มชน ส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ พื้ นที่ ต้ นน้ าที่ เหมาะสมและไม่ เกิ ดผลกระทบ
โดยกาหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าจะต้องคานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจากัด และ
ศักยภาพในการฟื้นตัว เพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีการปลูกป่า
เพิ่มขึ้นตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากป่าเป็นผู้ดูแลป่า ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูก
แบบครบวงจรสร้างกลไกหรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต้องตามหลั กวิชาการและกฎหมายสาหรับพื้นที่ ที่อยู่
นอกเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ของเอกชน โดยให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสามารถระบุแหล่งกาเนิดของไม้ และป้องกันการลักลอบนาไม้ออกจากป่า รวมถึงการสร้างและพัฒนา
พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพื่อให้ประชาชน
ได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุข
จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งการแก้ไขปั ญหาชุมชนที่ทากิ นในเขตป่าโดยเน้นการใช้ประโยชน์ ที่ไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน การจัดทาแผนที่แนวเขตพื้นที่สีเขียวที่เป็นมาตรฐาน
เดี ยวกั น และจั ดท าฐานข้ อมู ลพื้ นที่ สี เขี ยวรายจั งหวั ด การส่ งเสริ มการบริ หารจั ดการพื้ นที่ ป่ าชุ มชนและ
ป่ าครอบครั วแบบมี ส่ วนร่ วม การสร้ างเครื อข่ ายภาคประชาชนทุ กระดั บอายุ ให้ มี ส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2-47

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

1.5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน
ซึ่ ง รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น และเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการบริ โ ภคและการผลิ ต วิ ธี คิ ด และ
วิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสร้าง
การมีจิตสานึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอเพียงและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู้บริโภคและผู้ผลิต การสร้างระบบและ
กลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช้มาตรการการตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พร้อมทั้ งส่งเสริมให้มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการขยะแบบเบ็ ดเสร็จยั่งยืน
การลดการปล่ อยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ งรวมถึงการจัดการการปล่อยมลพิษจากภาคการผลิต
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่าโดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหล่งกาเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการมลพิษได้
เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการวิจัยพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี การเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงาน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริ มให้ภาคเอกชนใช้สินค้าและ
บริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ดาเนินการ
เพื่อรองรับการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน การปรับปรุงกลไกรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชน
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการสร้าง
การเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งหมด ภายใต้อานาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได้เพื่อความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้องและเพียงพอ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเล
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลให้มีบทบาทเป็นที่ ยอมรับในกลุ่มประเทศอินโดจีนและ
ประชาคมอาเซียน เร่งลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ทั่วถึง เพื่อยกระดับ
รายได้และคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชน พร้ อมทั้งส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ส่ งเสริม
ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้คานึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพัฒนาศักยภาพคนและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการกับก๊าซเรือนกระจกพร้อมรับมือกับผลจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
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ทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนเศรษฐกิจภาคทะเล การปรับตัวต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง และมีการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน มีระบบเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์ หรือต่อผู้ทาความเสียหายต่อทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม รวมถึ งมี กลไกการบริ หารจั ดการพื้ นที่ ชายฝั่งทะเลและในทะเลที่ มีประสิทธิภาพ
มีผังชายฝั่งและฝั่งทะเลชัดเจน กาหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่
2.2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการัง
ที่สาคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนที่สาคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรักษาแหล่งหญ้าทะเลที่สาคัญ
ต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสาคัญต่อ
ระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยคานึงถึง
มู ลค่ าของระบบนิ เวศและสิ่ งมี ชี วิ ตทางทะเล กระบวนการมี ส่ วนร่ วมชั ดเจนและเป็ นที่ ยอมรั บ รวมถึ งมี
ระบบตรวจสอบ แจ้งเตือนติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่ งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศสัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล รวมถึงมีการกระจายความรู้ด้านทะเล
ในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูล
ความรู้เชิงรุกที่เข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่องและพัฒนาฐานข้อมูล
เป็นคลังรวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเลเพื่อให้คาปรึกษาช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารและให้บริการความรู้
แก่ประชาชน ที่จะนาความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2.3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม โดยจัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณาการ
ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่เหมาะสม มีแผนแม่บทกาหนดวิธีการ
จัดการในแต่ละพื้นที่สาคัญทั่วประเทศมีการลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้รูปแบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณที่ยังไม่เกิดปัญหา
2.4) พั ฒนาและเพิ่ มสั ดส่ วนกิ จกรรมทางทะเลที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ ง แวดล้ อม โดยการท่ องเที่ ยว
ทางทะเลมีการคานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้าและดูแลผลประโยชน์ให้
เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล การพัฒนาท่าเรือทั้งระบบให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางท่าเรือสาราญในภูมิภาค
การจัดทาแหล่งท่องเที่ยวดาน้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคต ส่งเสริมให้ประเทศ
เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
เป็ น มิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อ มส่ งเสริ ม การประเมิ น ทรั พยากรประมง เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนการบริ หารจั ดการ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพการทาประมงที่คานึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ที่ทาลายล้างและป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาทาการประมง
ที่ผิดกฎหมาย เร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจรเพื่อให้ประเทศยังคง
เป็นผู้นาด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3) สร้ างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสั งคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสร้าง
ขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
3.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต่า และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเกษตรที่มีผลประโยชน์ร่วม
ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก
3.2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัย
ล่ วงหน้ าที่ รวดเร็ ว แม่ นย าและมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการป้ องกั นและลดผลกระทบ
ทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสม
กับแต่ละภูมิสังคมของประเทศพร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคานึงถึงปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมือง
ในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขาโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
มีการส่งเสริมสินค้าและบริการคาร์บอนต่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นระบบ
และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้ งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งมีการพัฒนา
กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4) พั ฒ นาและสร้ า งระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ าที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศ ต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง มีข้อกาหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและเป็นมิตร
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมื องน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้
ความสาคัญกับการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุ
รั กษ์ ตามศั กยภาพและความเหมาะสมทางภู มินิ เวศ พั ฒนาพื้ นที่ ต้ นแบบตามแผนผั งภู มิ นิ เวศในทุกจังหวัด
อย่างยั่งยืน ลดการปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและ
อนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมอุ ทยานธรณี วิ ทยา แหล่ งโบราณคดี มรดกทางสถาปั ตยกรรม
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
4.1) จัดทาแผนผังภูมินิ เวศเพื่ อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้ นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมไปถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ โดยจัดทาและพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการจัดทาแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึง
สนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศจัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดทาผังเมือง
และชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดทาแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุกเพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดทาผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานตลอดจนตั ว ชี้ วั ด เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ การจั ด ท าผั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
4.2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัย
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี
มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
4.3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และ
บังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วน
อย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกาเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟื้นฟู
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน ดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พร้ อมทั้ งก าหนดเป้ าหมายการจั ดการขยะตั้ งแต่ ต้ นทางถึ งปลายทางด้ วยเป้ าหมาย 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) พร้อมทั้งมีกลไกกากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ
4.4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยกาหนดให้
ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ การฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล การพัฒนาและส่งเสริม
กลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มี
มาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดาเนินการ
4.5) พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยองค์ ก รพั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชน รวมทั้ ง กลุ่ ม อาสาสมั ค รด้ ว ยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และ
เครือข่าย ที่ประกอบด้วยภาคีสาคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับ
และพัฒนาศักยภาพ องค์กร เพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชนและเครือข่าย ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับ
สากล โดยพั ฒ นาสหกรณ์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รธุ ร กิ จ ประจ าชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กลไก
ทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพื่อเกษตรกร
โดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน
4.6) เสริ ม สร้ า งระบบสาธารณสุ ข และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และยกระดั บ ความสามารถ
ในการป้ องกั นโรคอุ บั ติ ใหม่ และอุ บั ติ ซ้ า ตลอดจนควบคุ มการแพร่ ระบาดของโรคเหล่ านี้ โดยศึ กษาวิ จั ย
สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
5) พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
จั ดการน้ าทั้ งระบบ เพื่ อให้ เกิ ดความมั่ นคง เพิ่ มผลิ ตผลในเรื่ องการจั ดการและการใช้ น้ าทุ กภาคส่ วนดู แล
ภัยพิบัติจากน้าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คานึงถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพและการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัยและเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
5.1) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยจัดให้มี
น้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้มีระบบการจัดการน้าชุมชน
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้าแหล่งน้าธรรมชาติ แอ่งน้าบาดาล
การระบายน้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้าและใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทาแผนป้องกัน ฟื้นฟู
รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้า แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า
ธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กาหนดและตามความสาคัญและมีการพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบให้มีระดับ
ความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้น้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบ
ทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบการบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้า
ที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร
สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดาเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประชาชนในการใช้น้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับ
นานาชาติ และการดาเนินการร่วมใช้น้ากับแม่น้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดาเนินการโครงการบูรณาการ
และเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤต ให้สามารถลด
ความสูญเสีย ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น
5.2) เพิ่ มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู่อาศัย
การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้าระบบกระจายน้าดี ระบบรวบรวม
น้าเสีย ระบบระบายน้า สาหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพั ฒนาระบบน้าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้าสารอง การใช้น้าซ้าในพื้นที่
วิกฤต พร้อมทั้งจัดให้มีน้าใช้เพียงพอสาหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแลน้า
ภายในพื้นที่สาหรับผู้ใช้น้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้น ที่เกษตรน้าฝน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวเกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทบทวนระบบน้า
ตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้า การจัดสรรน้าในแต่ละ
ภาคส่ ว น พร้ อ มทั้ ง การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของการใช้ น้ า โดยการใช้ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า การน าน้ ากลั บ มาใช้ ใ หม่
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้าทุกภาคส่วน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขออนุญาตใช้น้า
ตามเกณฑ์และความสาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการและรองรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
5.3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนา
วิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ให้ มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น เพื่อให้
สามารถรองรับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในระบบได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในภาคอุ ต สาหกรรม และสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงานและระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น พร้อมทั้ง
สนับสนุ นการใช้กลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน โดยสนับสนุน
การอนุ รั กษ์ และการใช้ พลั งงานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อลดต้ นทุ นพลั งงานของประเทศด้ วยการส่ งเสริ ม
ผ่านเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายพร้อมทั้งส่งเสริมการออกแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนทางการเงินและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างและออกแบบอาคาร
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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มีการรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และ
เครื่ องจั กรที่ ประหยั ดพลั งงาน การใช้ ฉลากสี เขี ยวกั บยานยนต์ และอุ ปกรณ์ ประหยั ดไฟฟ้ าต่ าง ๆ รวมถึ ง
การส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตรแบบบูรณาการ
โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ เกษตร
ผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช้มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพื่อลดการบุกรุก
และทาลายพื้นที่ป่า รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มการจ้างงานในภาคเกษตรเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให้มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม
6) ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศ มุ่ งส่ งเสริ มคุ ณลั กษณะและพฤติ กรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาและลด
ความขัดแย้ง พัฒนา และดาเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6.1) มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนและภาคเอกชนให้ รองรั บการเติ บโตที่ มี คุ ณภาพในอนาคต มี การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับ การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6.2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพ
ในอนาคต โดยพั ฒนาและยกระดั บการประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์ เพื่ อเป็ นกลไกในการป้ องกัน
ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อม เศรษฐกิ จ และสั งคมในพื้ นที่ ส าคั ญ พร้ อมทั้ งประยุ กต์ ใช้ นวั ตกรรมเวที ดิ จิ ทั ล
เพื่อรังสรรค์นโยบายที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่สร้างสรรค์ในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการกระจาย
อานาจและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
และองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ และ
มีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้า และป้องกัน
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุม ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาอุบัติใหม่อันจะทาให้เกิด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

การจัดการอย่างยั่งยืน สามารถเยียวยาฟื้นฟูบุคคลชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายได้
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมข้ ามพรมแดนกั บประเทศอาเซี ยนและภู มิ ภาคอื่ นอย่ างเป็ นรู ปธรรม เพื่ อป้ องกั นแก้ ไขปั ญหา
สิ่งแวดล้อมของภูมิภาค การฟื้นฟูและขยายพื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้ง
การเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมก่อนการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบข้ามพรมแดน การเพิ่ม
ความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์ และการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสร้างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
6.3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ รวมทั้งประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน โดย
กาหนดและจัดโครงสร้าง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สาคัญ โดยใช้เครื่องมือทันสมัยและให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
6.4) พั ฒ นาและด าเนิ น โครงการที่ ย กระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล โดยพัฒนา
โครงการสาคัญที่จะกาหนดอนาคตของประเทศให้ทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศน์การวางแผนแบบองค์รวม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว
2.7

การทบทวนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศทาง
การพัฒนาตามที่กาหนดตามกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายอนาคต
ในระยะยาวที่กาหนดไว้นั้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะต้องสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมี
บูรณาการ มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการบริหารจัดการภาครัฐขาด
ประสิ ทธิ ภาพ มี ปั ญ หาเชิ งการบริ หารจั ดการและโครงสร้ าง ปั ญ หาคอร์ รั ปชั นและระบบอุ ปถั มภ์ ดั งนั้ น
จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่เน้น
การตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่านการมีหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้าง
และภารกิจที่เหมาะสม และวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุก ๆ
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการบริการสาธารณะ ตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ใ นการกากับหรือ
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่ มี การแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามทั น สมั ย และพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั นต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และ
ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิ ภาพ และนาไปสู่
การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมี การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทางานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาล
ใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์
2.7.1 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Z)
ประกอบด้วย
1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
2.7.2 ตั วชี้ วั ดของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการปรั บสมดุ ลและพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการภาครั ฐ (Z)
ประกอบด้วย
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
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2.7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย
8 ประเด็นหลัก
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่ ง ใส หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
ที่ทันสมัย มีประสิ ทธิภาพ มี ความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุข
แก่ประชาชน
1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้ มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า ของภูมิภาค
ปรั บ รู ป แบบและวิ ธี ก ารด าเนิ นการของภาครั ฐ มี ลั กษณะที่ เบ็ ด เสร็ จ ครบวงจร และหลากหลายรู ปแบบ
ตามความต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ การกาหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการดาเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้ งแต่ ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อราชการ
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและ
เป็นกลไกสาคัญในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนาไปสู่
การกาหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยง
การทางานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไก
หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและ
มีเป้าหมายที่ชัดเจน
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2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุ
เป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระบบงบประมาณแผ่ นดิ นต้ องสอดรั บกั บลั กษณะการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการ
งบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส
เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กาหนด และมีแผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุล
ระหว่างรายได้กับรายจ่าย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี
2.3) ระบบติ ด ตามประเมิ น ผลที่ ส ะท้ อ นการบรรลุ เ ป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นทุ ก ระดั บ
มีการติ ดตามประเมิ นผลทั้ งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ และหลังการดาเนินงาน เป็นการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงาน
การติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
3) ภาครั ฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่ งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่ วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการกระจายอานาจ
ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น ถ่ายโอนภารกิจ
ให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่
กากับและหน่วยงานผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและมีการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยภารกิจ
ที่ ภาครั ฐยั งจ าเป็ นจะต้ องด าเนิ นการจะต้ องก าหนดให้ มี โครงสร้ างหน่ วยงานที่ สอดคล้ องกั บบทบาทภารกิ จ
ที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์และการพัฒนา
บทบาทในฐานะของหุ้ นส่ วนการพัฒนาในการดาเนิ นภารกิจที่สาคั ญระหว่ างการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่ วนภู มิ ภาค และส่ วนท้ องถิ่ นให้ มี ความชั ดเจน ไม่ ซ้ าซ้ อนกั น รวมถึ งการสนั บสนุ นให้ ชุ มชนหรื อเอกชน
ร่วมดาเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
3.3) ส่ ง เสริ ม การกระจายอ านาจและสนั บ สนุ น บทบาทชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทาบริการสาธารณะและ
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กิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้มีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ
ที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนารายได้และทุนเพื่อดาเนินกิจกรรม
ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ
ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท้องถิ่น
4) ภาครั ฐมีความทันสมัย ทั นการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบั ติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้าง และ
ระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดาเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
เข้าสู่การเป็นสานักงานสมั ยใหม่ นาไปสู่ การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
4.2) พั ฒนาและปรั บระบบวิ ธี การปฏิ บั ติ ราชการให้ ทั นสมั ย โดยมี การก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัว
สูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้แ ละถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็ นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกาลังคน
ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา
ขี ดความสามารถบุ คลากรภาครั ฐให้ มี สมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรั บการเปลี่ ยนแปลงบริ บทการพั ฒนา
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ
ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัว
ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
คุณภาพภายใต้หลั กระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กาลังคน รูปแบบการจ้ างงาน
การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากร
คุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยน
ระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
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5.2) บุ คลากรภาครั ฐยึ ดค่ านิ ยมในการท างานเพื่ อประชาชน มี คุ ณธรรม และมี การพั ฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานและสร้างค่านิยม
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม ให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒนาภาวะผู้ น าในทุ กระดั บให้ มี ขี ดสมรรถนะสู ง มี ความรั บผิ ดชอบ
และมีความเป็นมื ออาชีพ เป็นทั้ งผู้ นาทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็ นแบบอย่างที่ ดี ต่ อผู้ร่ วมงานและต่ อสังคม โดยมี การสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่ นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
6.1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รั ฐต้ องส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และให้ ความรู้ แก่ ประชาชนถึ งอั นตรายที่เกิ ดจากการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง ส่งเสริม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้งมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
6.2) บุ คลากรภาครั ฐยึ ดมั่ นในหลั กคุ ณธรรม จริ ยธรรม และความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ก าหนดให้
เจ้ าพนั กงานของรั ฐต้ องยึ ดถื อแนวทางปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ยธรรม หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตนเอง คู่ สมรส และบุ ตรที่ ยั งไม่ บรรลุ นิ ติ ภาวะ โดยเฉพาะผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง ตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมาย
กาหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ
6.3) การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด เป็ น ธรรม
และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษ
ผู้กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว
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6.4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ จัดให้
มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
การพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดาเนินงานแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ มี เ ท่ า ที่ จ าเป็ น ทั น สมั ย มี ค วามเป็ น สากล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ่ ง ใช้ ก ฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน
บทบาทของภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก กาหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมแก่การดาเนินธุรกิจ
ทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย
เป็นธรรม เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ
การแข่งขันระหว่างประเทศ สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้
และความเข้าใจในข้อกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม
7.2) มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มี
ความสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ สากลหรื อ ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนโดยรวม
ด้วยการสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และกาหนด
วงรอบในการทบทวนปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายให้ ทั นสมั ยอยู่ ตลอดเวลา นอกจากนั้ น ในการตรากฎหมาย
ต้องดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ
ในข้อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
7.3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทาผิดและจับกุมผู้กระทาผิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง
น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
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บทที่ 2 ภาพรวมระดับของแผนตามมติ ครม. และยุทธศาสตร์ชาติ
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ยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม
เทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม
สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอานวยความยุติธรรม
มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและ
เชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
8.1) บุ คลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่
ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มี
ความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรม
ต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง
8.2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหา
ความจริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องใช้ประโยชน์จาก
นิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อานวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส
และประชาชนเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมได้ โดยสะดวก รวดเร็ ว ยกระดั บความโปร่ งใสในการใช้ อ านาจ
กับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้าย รวมทั้งยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
8.3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรม พัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกันบนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน
รวมทั้งสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคม
ร่วมกัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
8.4) ส่ งเสริ มระบบยุ ติธรรมทางเลื อก ระบบยุ ติ ธรรมชุ มชน และการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติ ธรรม การช่วยเหลื อประชาชนให้ เข้ าถึ งความเป็ นธรรม การพัฒนารู ปแบบของการมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและ
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ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น สร้าง
ความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปิดโอกาสให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน รวมทั้ง
การใช้ กฎหมายอาญาโดยยึ ดมั่ นหลั กการตีความโดยเคร่งครัด ไม่ ขยายขอบเขตฐานความผิดให้ครอบคลุม
การกระทาที่แท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
บทนี้ น าเสนอการศึ ก ษาทบทวนเป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals: SDG) ในงานส่วนที่ 1.2 พร้อมกับกรอบแนวทางที่จะนามาใช้ในการเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทฯ กับ ของ SDGs และการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ของเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ
(Causal Relationship) กับของ SDGs ในงานส่วนที่ 2.2
3.1

การศึกษาทบทวนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)1

3.1.1 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
การพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development) ถู กนิ ยามขึ้ นเป็ นครั้ งแรกโดยคณะกรรมการ
บรั น ท์ แ ลนด์ ห รื อ คณะกรรมาธิ ก ารโลกว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาสหประชาชาติ ในรายงาน
“Our Common Future” ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ ใ นปี ค.ศ. 1987 ภายหลั ง จากการประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย
เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (United Nations Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน ในปี ค.ศ. 1972 ว่าด้วยการตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรอย่ างฟุ่มเฟือย ภายในรายงานได้มีการนิยามการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ว่าเป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยไม่ลดทอนความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของคนในรุ่นต่อไป มีเสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมทางสังคม ต่อมาเมื่อมีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้ อมและ
การพัฒนาการ ณ เมืองรีโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. 1992 และทาให้มีการลงนามรับรองในเอกสาร
สัญญาปฏิญญาริโอ (Rio Convention) เรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และแผนการปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)
ซึ่งเป็นแผนแม่บทของโลกในการดาเนินการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ภายหลังจากการประชุมสุดยอดสหัสวรรษของสหประชาชาติ (Millennium Summit) ในเดือนกันยายน
ปี ค.ศ. 2000 โดยมี ผู้ น าประเทศกว่ า 189 ประเทศทั่ วโลกเข้ าร่ ว มประชุ ม ท าให้ เกิ ดเป้ าหมายการพั ฒ นา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) เพื่อขจัดปัญหาความยากจนในหลากหลายมิติ และ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาของโลกใน 15 ปี คือระหว่างปี ค.ศ. 2000-2015 โดยมี ทั้งหมด 8 เป้าหมายหลัก
ได้แก่

1

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) ฉบับเต็ม
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รูปที่ 3.1-1 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(ที่มา: https://www.un.org/millenniumgoals/)

1) การขจัดความยากจนและความหิวโหย (Eradicated extreme poverty and hunger)
เป้าหมายที่ 1A
ระหว่ า งปี 1990 - 2015 ลดจ านวนประชากรที่ มี ร ายได้ ต่ ากว่ า 1.25
ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เหลือเพียงร้อยละ 50 ของประชากร
เป้าหมายที่ 1B
การจ้างงานที่ทั่วถึงแก่ทุกคน รวมถึงผู้หญิงและคนวัยหนุ่มสาว
เป้าหมายที่ 1C
ระหว่างปี 1990 - 2015 ลดจานวนประชากรที่ทุกข์ยากจากความอดอยาก
และขาดอาหาร เหลือเพียงร้อยละ 50 ของประชากร
2) การให้การศึกษาพื้นฐานในระดับประถมศึกษา (Achieve universal primary education)
เป้าหมายที่ 2A
ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กผู้หญิงและผู้ชาย ภายในปี 2015
3) การส่ งเสริ มความเท่าเทีย มทางเพศ และบทบาทของสตรี (Promote gender equality and
empower women)
เป้าหมายที่ 3A
ลดความต่างทางเพศและการศึกษา ภายในปี 2015
4) การลดอัตราการตายของเด็ก (Reduce child mortality)
เป้าหมายที่ 4A
ลดอัตราการตายของเด็กลงสองในสามระหว่างปี 1990 - 2015
5) การพัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ (Improve maternal health)
เป้าหมายที่ 5A
ลดอัตราการตายของแม่และเด็กลงสามในสี่ส่วนระหว่างปี 1990 - 2015
เป้าหมายที่ 5B
เพิ่มการเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพแม่และเด็กภายในปี 2015
6) การต่อสู้กับโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย และโรคอื่น ๆ (Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases)
เป้าหมายที่ 6A
หยุดการแพร่กระจายของโรค HIV/AIDS และหาทางรักษาภายในปี 2015
เป้าหมายที่ 6B
ให้การรักษาแก่ผู้ป่วย HIV/AIDS อย่างทั่วถึงภายในปี 2010
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เป้าหมายที่ 6C

หยุ ดการแพร่กระจายของโรคมาลาเรียและโรคอื่น ๆ และหาทางรักษา
ภายในปี 2015
7) การรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (Ensure environmental sustainability)
เป้าหมายที่ 7A
น าหลั กการพัฒ นาอย่างยั่งยืนไปใช้ในการกาหนดนโยบายของประเทศ
รวมถึงลดการสูญเสียทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 7B
ลดความสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2010
เป้าหมายที่ 7C
ลดจ านวนประชากรที่ไม่ส ามารถเข้าถึ งน้าสะอาดและระบบสุ ขาภิ บ าล
พื้นฐานลงร้อยละ 50 ภายในปี 2015
เป้าหมายที่ 7D
มี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในชุ ม ชนแออั ด อย่ า งน้ อ ย
100 ล้านคน ภายในปี 2020
8) การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาในระดับประชาคมโลก (Develop a global partnership
for development)
เมื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสิ้นสุดลงใน ปี ค.ศ. 2015 จึงได้มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมั ยสามั ญ ครั้ งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) ณ ส านั กงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน ค.ศ. 2015 และได้มี
พันธะสัญญาทางการเมือง เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่งมีเจตนารมณ์
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้าเพื่อสานต่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยมี
วาระการประชุมคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ของโลกต่อเนื่ องจากเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหั สวรรษ โดยมีการกาหนดเป้ าหมายการพั ฒนาอย่างยั่ งยื น
เพื่ อครอบคลุ มประเด็ น ทางด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ทั้ งหมด 17 เป้ าหมาย ประกอบด้ ว ย
169 เป้าหมายย่อย 244 ตัวชี้วัด ภายใต้ 17 เป้าหมาย (อ้างอิงข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562)
ได้แก่
1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (No poverty)
2) ยุติความหิวโหย และสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ (Zero hunger)
3) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being)
4) การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education)
5) ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)
6) การมีน้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี (Clean water and sanitation)
7) พลังงานสะอาดและสามารถเข้าถึงได้ (Affordable and clean energy)
8) การเติบโตเศรษฐกิจและการจ้างงานที่มีคุณภาพ (Decent work and economic growth)
9) พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, innovation and infrastructure)
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

ลดความเหลื่อมล้า (Reduced inequalities)
เมืองและสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable cities and communities)
การผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible consumption and production)
การวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (Life below water)
การจัดการระบบนิเวศทางบก (Life on land)
สังคมสงบ ยุติธรรม และมั่นคง (Peace, justice and strong institutions)
สร้างความเข้มแข็งในระดับสากล (Partnership for the Goals)

รูปที่ 3.1-2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ที่มา: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs)

องค์การสหประชาชาติได้มีการแบ่งกลุ่มของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนออกเป็น 5 กลุ่ม หรือเรียกว่า
5P ได้แก่
1) กลุ่มด้านสังคมและความเป็นอยู่ของผู้คน (People) ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 1 - 5
2) กลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 8 - 11
3) กลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 6, 7 และ
เป้าหมายที่ 12-15
4) กลุ่มด้านสันติภาพ (Peace) ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 16
5) กลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (กลุ่ม Partnership) ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 17
ในการแบ่ งกลุ่ ม 5P นั้ น จะมีส่ วนหลั กเป็ นกลุ่ มด้ านเศรษฐกิ จและความมั่ งคั่ ง กลุ่ มด้านสั งคมและ
ความเป็นอยู่ของผู้คน และกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสอดคล้องกับมิติของการพัฒนา
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ที่ยั่งยืนที่จะต้องพิจารณาทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มเหล่านี้
จะต้ อ งด าเนิ น งานควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั บ ก าลั ง สนั บ สนุ น จากส่ ว นของกลุ่ ม ด้ า นสั น ติ ภ าพและกลุ่ ม หุ้ น ส่ ว น
เพื่อการพัฒนาที่จะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง กลุ่มด้านสังคมและ
ความเป็นอยู่ ของผู้ คน และกลุ่มด้า นทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ผ่านการส่งเสริมสั นติภาพในสั งคม
เพื่อเป็นพื้นฐานในการดาเนิ นการตามเป้ าหมายของด้านต่าง ๆ และการสร้างหุ้นส่ วนเพื่อ การพัฒนาเพื่ อรั บ
ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากประเทศหุ้นส่วน โดยแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีเป้าหมายย่อยและ
ตัวชี้วัดดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปที่ 3.1-3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 5P
(ที่มา: https://www.sdgmove.com/2017/06/01/goals/)

ในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้ทบทวนสถานะข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 ถึง 3.1-17
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-1 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เป้าหมายหลัก

#

1
ยุติความ
ยากจน
ทุกรูปแบบ
ในทุกที่

1.1

1.2

1.3

1.4

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ภายในปี 2573 ขจั ดความยากจนขั้ นรุ นแรงของ 1.1.1 สัดส่วนประชากรที่อยู่ต่ากว่าเส้นความยากจน
√
ประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ให้หมดไป ซึ่งในปัจจุบัน
สากล จาแนกตาม เพศ อายุ สถานะการจ้างงาน
ค ว า ม ย า ก จ น วั ด จ า ก ค น ที่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
และ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ชุมชนเมือง/ชนบท)
ดารงชีพต่ากว่า $1.25 ต่อวัน
ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุก 1.2.1 สัดส่วนประชากรที่อยู่ต่ากว่าเส้นความยากจน
√
ช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยาม
ของประเทศ จาแนกตามเพศ และอายุ
ของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
1.2.2 สัดส่วนของผู้ชาย, ผู้หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย
√
ที่ยากจน ในทุกมิติ ตามนิยามของประเทศ
ด าเนิ น การให้ ทุ ก คนมี ร ะบบและมาตรการ 1.3.1 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความคุ้มครองทาง
√
การคุ้ ม ครองทางสั ง คมในระดั บ ประเ ทศ
สังคมขั้นพื้นฐาน จาแนกตามเพศ แยกเป็นเด็ก
ที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การคุ ม ครองทางสั ง คมขั้ น
ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก
พื้นฐานและบรรลุการครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจน
เกิดใหม่ เหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจากการทางาน
และเปราะบาง ภายในปี 2573
คนยากจนและคนที่อยู่ในสถานะเปราะบาง
ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน 1.4.1 สั ด ส่ ว นของประชากรอาศั ย ในครั ว เรื อ น
√
โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกัน
ที่เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
ในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง 1.4.2 สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ที่มีเอกสารสิทธิ์
√
บริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดิน
ในที่ดินถูกต้องตามกฎหมายรับรองการถือ
และทรัพย์สินในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ
ครองที่ ดิ น และประชากรเหล่า นี้ ท ราบถึง
เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่ง
สิ ท ธิ ข องตนในที่ ดิน ที่ ตนถื อครอง จ าแนก
รวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก
ตามเพศ และประเภทการถือครอง
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-1 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
1.5 ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานให้แก่คนยากจนและ 1.5.1 จ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต สู ญ หาย และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
√
คนที่ อยู่ ในสถานการณ์ เปราะบางและลด
ผลกระทบโดยตรงอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติต่อ
การเผชิญหน้าและความเสีย่ งต่อเหตุการณ์รุนแรง/ภัย
ประชากร 100,000 คน
พิบัติอันเนื่องมาจากภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
1.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงอันเป็นผลมา
√
จากภัยพิบัติ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (GDP)
1.5.3 จ านวนประเทศที่ ใ ช้ แ ละด าเนิ น การตาม
√
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการลดความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
แผนงานเซ็ นไดด้ านการลดความเสี่ ย ง
อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
1.5.4 สัดส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้และดาเนินการ
√
ตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
#

เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
เก็บข้อมูลโดยกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย
คานวณโดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ

ส านั ก นโยบายและแผน
ทรั พยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-1 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 1: ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
1.a

เป้าหมาย

#

สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมี 1.a.1
นั ยส าคั ญจากแหล่ งต่ าง ๆ รวมถึ ง การยกระดั บ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดให้มีแนวทาง 1.a.2
ที่เพียงพอและวิธีการที่เป็นไปได้ให้แก่ประเทศกาลัง
พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ในการดาเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติ 1.a.3
ความยากจนในทุกมิติ

1.b สร้ างกรอบนโยบายที่ เหมาะสมในระดั บประเทศ 1.b.1
ระดั บภู มิ ภาค และระดั บนานาชาติ บนฐานของ
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาที่ สนั บสนุ นความยากจน
(pro-poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศ
ภาวะ (gender-sensitive) เพื่ อจะสนั บสนุ นการเร่ง
การลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนของทรัพยากรที่ผลิตในประเทศที่รฐั บาล
√
จัดสรรให้กับแผนการลดความยากจนโดยตรง
สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยรวมของภาครั ฐ ในเรื่ อง
√
การบริการที่สาคัญจาเป็น (การศึกษา สุขภาพ
และความคุ้มครองทางสังคม)
ผลรวมของความช่ วยเหลื อแบบให้ เปล่าและ
√
เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ใช่การสร้างหนี้ที่จัดสรร
ให้ กั บโครงการลดความยากจนโดยตรงเป็ น
สัดส่วนของ GDP
สัดส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐที่เกิดขึ้นใหม่และ
√
การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐไปยังสาขา
ต่าง ๆ ซึ่งให้ผลประโยชน์ที่ไม่ได้สัดส่วนต่อกลุม่
ผู้ ห ญิ ง ต่ อ กลุ่ ม คนยากจน และต่ อ กลุ่ ม ผู้
เปราะบาง
ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

2
2.1 ยุ ติ ความหิ วโหยและสร้ างหลั กประกั นให้ ทุ กคน 2.1.1 ความชุกของภาวะการขาดสารอาหาร
ยุติความหิวโหย
โดยเฉพาะคนที่ ยากจนและอยู่ ในภาวะเปราะบาง
บรรลุ
อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีอาหาร
ความมั่นคง
ตามหลักโภชนาการ และมีอาหารเพียงพอตลอดทั้งปี 2.1.2 ความชุกของความไม่มั่นคงทางอาหารระดับปาน
ทางอาหารและ
ภายในปี 2573
กลางหรือรุนแรงในประชากร โดยใช้ขนาดของ
ยกระดับ
ประสบการณ์ ด้ านความไม่ มั่ นคงทางอาหาร
โภชนาการ
(FIES)
และส่งเสริม 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบ ภายในปี 2573 2.2.1 ความชุ กของภาวะเตี้ ยแคระแกร็ น (ประเมิ น
เกษตรกรรม
รวมถึ งการบรรลุ เป้ าหมายย่ อยที่ ตกลงร่ วมกั น
ส่ ว นสู งตามเกณฑ์ อายุ ตามมาตรฐานการ
ที่ยั่งยืน
ระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอม
เจริญเติบโตในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ขององค์กร
แห้งในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี และเน้นความต้องการ
อนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โภชนาการของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นม
ที่เบี่ยงเบนไปจากค่ามัธยฐาน โดยภาวะแคระ
บุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2568
แกร็นคือเด็กที่มีความสูงเทียบกับอายุต่ากว่า
ค่ามัธยฐานของความสูงตามเกณฑ์อายุน้อยกว่า
-2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

แหล่งข้อมูล
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ร่ ว มกั บ ส านั ก เศรษฐกิ จ
การเกษตร

√

√

โครงการสารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
2.2.2 ความชุ กของภาวะทุ พโภชนาการ (ประเมิ น
√
น้ าหนั กตามเกณฑ์ ส่ วนสูง ตามมาตรฐานการ
เจริญเติบโตในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ที่ เบี่ ยงเบนไปจากค่ ามั ธยฐาน โดย (1) ภาวะ
น้าหนักเกิน (Overweight) น้าหนักตัวของเด็ก
สูงกว่าค่ามัธยฐานของน้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ของเด็ กเกิ น 2 เท่ าของค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(+2 SD) (2) ภาวะผอม (Wasting) น้ าหนั กตั ว
ของเด็ กต่ ากว่ าค่ ามั ธยฐานของน้ าหนั กตาม
เกณฑ์ส่วนสูงของเด็กน้อยกว่า -2 เท่าของค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (-2 SD)
2.3 เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิต 2.3.1 ปริมาณการผลิตต่อหน่วยแรงงาน จาแนกตาม
√
อาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้ผลิตผู้หญิง ผู้ ผลิตคน
ขนาดกิจการของการทาการเกษตร/เลี้ยงสัตว์/
พื้ นเมื อง ผู้ ผลิ ตเกษตรแบบครอบครั ว คนเลี้ ยง
การป่าไม้
ปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ผ่านความ 2.3.2 รายได้เฉลี่ยของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก จาแนก
√
มั่ นคงและความเท่ าเที ยมในการเข้ าถึ งที่ ดิ นและ
ตามเพศ และสถานะของชาวพื้นเมือง (เพื่อแยก
ทรัพยากรปัจจัยนาเข้าในการผลิต ความรู้ บริการ
ชนพื้นเมือง หรือ ชนเผ่า)
ทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรับการเพิ่มมูลค่า
และการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ภายในปี 2573
#

เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
โครงการสารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
2.4 ทาให้เกิดความมั่นใจในระบบการผลิตอาหารและการ 2.4.1 สัดส่วนของพื้นที่เกษตรที่มีการทาการเกษตร
√
ปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แบบยั่งยืน
ผลผลิตและผลผลิตที่จะช่วยรักษาระบบนิเวศน์ที่จะ
เพิ่ มความเข้ มแข็ งในศั กยภาพในการปรั บตั วกั บ
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ ภูมิอากาศที่เลวร้าย,
ความแห้งแล้ง, น้าท่วม และความเสียหาย และเพื่อ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพดิ นและที่ ดิ นอย่ างก้ าวกระโดด
ภายในปี 2573
2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืช 2.5.1 จ านวนแหล่ ง พั น ธุ ก รรมของพื ช และสั ต ว์
√
ที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน
เพื่ออาหารและการเกษตรที่ได้รับการกาหนดไว้
และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์
ในแผนอนุรักษ์ระยะกลาง หรือระยะยาว
พืชและสัตว์ป่า รวมถึงการจัดการที่ดีให้มีธนาคาร 2.5.2 สัดส่วนพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น จาแนกตามสถานะของ
√
เมล็ดพันธุ์และพืชที่หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ
ความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ คือ
ระดั บภู มิ ภาค และระดั บนานาชาติ และส่ งเสริ ม
- มีความเสี่ยง
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
- ไม่มีความเสี่ยง
ทรั พยากรของแหล่ งพั นธุ กรรมและองค์ ความรู้
- ไม่ทราบระดับความเสี่ยง
ท้ องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้ องอย่ างเป็ นธรรมและเท่ าเที ยม
ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
#

เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
สานักปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

2.a เพิ่ มการลงทุ นรวมถึ งการยกระดั บความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนา
เทคโนโลยี และการทาธนาคารยีนของพืชและสัตว์
เพื่ อยกระดั บขี ดความสามารถในการผลิ ตสิ นค้ า
เกษตรในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
2.a.1 ดัชนีการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรต่อ
√
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ
2.a.2 ยอดรวมการไหลเวี ย นความช่ วยเหลื อ
√
(ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
( Official Development Assistance: ODA)
บวก ความช่ วยเหลื ออย่ างเป็ นทางการอื่ น
(Other Official Flows: OOF) ที่ภาคเกษตรกรรม
ได้รับ
2.b.1 เงินอุดหนุนการส่งออกด้านการเกษตร
√
#

2.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทาง
การค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงการดาเนินการคู่
ขนาดไปกับการขจัดการอุดหนุนการส่งออกสินค้า
เกษตรทุกรูปแบบและมาตรการเพื่อการส่งออกทุก
แบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตาม
อาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา
2.c นามาตรการที่สามารถสร้างหลักประกันได้ว่าตลาด 2.c.1
โภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์สามารถทางานได้
อย่างเหมาะสม และอานวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลของตลาดและข้อมูลสารองอาหารได้อย่างทัน
การณ์ เพื่ อจ ากั ดความผั นผวนของราคาอาหารที่
รุนแรง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดราคาอาหารที่ผิดปกติ

แหล่งข้อมูล
สานักเศรษฐกิจการเกษตร
กรมความร่ วมมื อระหว่ าง
ประเทศ

√
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-3 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าหมายหลัก

#

3
สร้าง
หลักประกัน
ว่าคนมีชีวิต
ที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริม
สวัสดิภาพ
สาหรับทุกคน
ในทุกวัย

3.1

เป้าหมาย

#

ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ากว่า 70 ต่อ 3.1.1
การเกิดมีชีพ 1 แสนคน ภายในปี 2573
3.1.2

3.2

3.3

ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็ก
อายุต่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตาย
ในทารกลงให้ต่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000
คน และลดอั ตราการตายในเด็ กอายุต่ ากว่า 5 ปี
ลงให้ ต่ าถึ ง 25 คน ต่ อการเกิ ดมี ชี พ 1,000 คน
ภายในปี 2573
ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และ
โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ
โรคติ ดต่ อทางน้ า และโรคติ ดต่ ออื่ น ๆ ภายในปี
2573

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.1

3.2.2

3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ
√
สถิติสาธารณสุข
100,000 คน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ได้รับการดูแลโดย
√
สารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชานาญ
ประเทศไทย ส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ
อัตราการตายของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี (อัตรา
√
สถิติสาธารณสุข
การตายต่อการเกิด 1,000 คน)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อัตราตายของทารกแรกเกิด (การตายต่อการเกิด
√
สถิติสาธารณสุข
1,000 คน)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่
√
ติดเชื้อ 1,000 คน จาแนกตาม เพศ อายุ และ
ประชากรหลัก
อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร 100,000 คน
√
อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 1,000 คน
√
กรมควบคุมโรค
อัตราการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบี ต่อประชากร
√
100,000 คน
ตัวชี้วัด
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-3 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

3.4

3.5

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
3.3.5 จานวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการป้องกัน
√
โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย
ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลง 3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอด
√*
ไม่มีข้อมูลอัตราการตายของผู้ ที่
หนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค
เลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและผู้ที่
และสนั บสนุ นสุ ขภาพจิ ตและความเป็ นอยู่ ที่ ดี
ทางเดินหายใจเรื้อรัง
เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
ภายในปี 2573
มีเพียงข้อมูลอัตราการตายของผู้ที่
เป็ นโรคมะเร็ งและโรคเบาหวาน
จากสถิติสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย
√
กรมสุขภาพจิต
เสริ มสร้ างการป้ องกั นและการรั กษาการใช้ สาร 3.5.1 ความคลอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้
√
ในทางที่ผิดรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและ
ยา ทางจิ ตเวชและการฟื้ นฟู สมรรถภาพ และ
การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย
บริการการติดตามผลการรักษา) สาหรับผู้ที่ใช้
สารเสพติด
3.5.2 การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย นิยามตาม
√
บริบทของประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์
ต่อผู้บริโภค (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในจานวน
ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายในปีปฏิทิน
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
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เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

3.6

ลดจ านวนการตายและบาดเจ็ บจากอุ บั ติ เหตุ จาก
การจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563
สร้ างหลั กประกั นถ้ วนหน้ า ในการเข้ าถึ งบริ การ
สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ รวมถึงการ
วางแผนครอบครัว และข้อมูลข่าวสารและความรู้
และการบู ร ณาการอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ไ ว้ ใ น
ยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573
บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการ
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขจาเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและ
วัคซีนจาเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ในราคาที่สามารถซื้อหาได้

3.6.1

3.7

3.8

3.7.1

3.7.2
3.8.1

3.8.2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
√
กรมควบคุมโรค
ทางถนน
สัดส่วนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี)
ซึ่งต้องการการวางแผนครอบครัวมีความรู้สึกพึง
พอใจกับการใช้วิธีสมัยใหม่
อัตราการคลอดบุตรในหญิงวัยรุ่นอายุ (10-14 ปี,15√
สานักอนามัยเจริญพันธุ์
19 ปี) ต่อผู้หญิงกลุ่มอายุดังกล่าว 1,000 คน
กรมอนามัย
ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพที่จาเป็น
√
(นิยามความครอบคลุมของบริการที่จาเป็นเฉลี่ย
โดยยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วย
ภาวะเจริญพันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่และสุขภาพ
เด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และความสามารถ
ในการเข้ าถึ งบริ การระหว่ างคนทั่ วไปและ
ผู้ด้อยโอกาส
จ านวนประชากรที่ ได้ รั บการคุ้ มครองจาก
√
ประกั น สุ ข ภาพหรื อ ระบบสาธารณสุ ข ต่ อ
ประชากร 1,000 คน
ตัวชี้วัด
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-3 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

3.9

ลดจ านวนการตายและการเจ็ บป่ วยจากสารเคมี
อันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ
น้า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573

3.a

เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง การด าเนิ น งานของกรอบ
อนุ สั ญญาขององค์ ก ารอนามั ย โลกว่ า ด้ ว ย
การควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
สนั บสนุ นการวิ จั ยและการพั ฒนาวั คซี นและยา
สาหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีน
จาเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮา
ความตกลงว่ าด้ วยสิ ทธิ ในทรั พย์ สิ นทางปั ญญาที่
เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้าสิทธิ
ส าหรั บประเทศก าลั งพั ฒนาที่ จะใช้ บทบั ญญั ติ ใน
ความตกลงว่ าด้ วยสิ ทธิ ในทรั พย์ สิ นทางปั ญญาที่
เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะ

3.b

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
3.9.1 อั ตราการตายที่ เกิ ดจากมลพิ ษทางอากาศ
√
ในบ้านเรือนและในบรรยากาศ
3.9.2 อั ต ราการตายที่ เ กิ ด จากน้ า, สุ ข าภิ บ าลที่
√
ไม่ปลอดภัย และไม่มีสุขลักษณะ (เปิดรับปัญหา
น้ า, สุ ขาภิ บาลและสุ ขลั กษณะที่ ไม่ ปลอดภัย
สาหรับทุกคน)
3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ
√
3.a.1 ความชุกของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันในกลุ่มคนที่มี
√
การสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มีการปรับมาตรฐานอายุ
และดื่ มสุ ราของประชากร
สานักงานสถิติแห่งชาติ
3.b.1 สั ดส่ วนของประชากรเป้ าหมายที่ ได้ รั บการ
√
ครอบคลุมด้วยวัคซีนทั้งหมดที่รวมไว้ในโครงการ
ของประเทศ
3.b.2 ยอดรวมสุ ทธิ ความช่ วยเหลื อด้ านการพั ฒนา
√
ที่ เป็ นทางการที่ ให้ แก่ งานวิ จั ยทางการแพทย์
และสาขาต่าง ๆ ด้านสุขภาพพื้นฐาน
3.b.3 สัดส่วนของสิ่งอานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพ
√
ที่ มี ชุ ดหลั กของความจ าเป็ นทางการแพทย์ ที่
ส าคั ญและสามารถหาได้ บนพื้ นฐานของความ
ยั่งยืน
#

ตัวชี้วัด
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-3 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

3.c

3.d

เป้าหมาย

#

ปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยา
โดยถ้วนหน้า
เสริมขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะ 3.c.1
อย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือน
ล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจั ดการ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
เสริมขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะ 3.d.1
อย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือน
ล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจั ดการ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากร
ด้านสาธารณสุข

√

ประสิ ทธิ ภาพของกฎระเบี ยบด้ านสุ ขภาพ
ระหว่ างประเทศ และความพร้อมฉุกเฉินด้าน
สุขภาพ

√

แหล่งข้อมูล
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-4 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

4
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน 4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน:
สร้าง
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
(ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ที่มี
หลักประกันว่า
มั ธยมศึ กษาที่ มี คุ ณภาพ เท่ าเที ยม โดยไม่ มี
ความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่าเป็นอย่างน้อย ใน (1)
ทุกคนมี
ค่ า ใช้ จ่ า ย น าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ท างการเรี ย นที่ มี
ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิด
การศึกษาที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี 2573
คานวณ จาแนกตาม เพศ
คุณภาพอย่าง 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน 4.2.1 สั ดส่ วนของเด็ กอายุ ต่ ากว่ า 5 ปี ที่ มี พั ฒนาการ
ครอบคลุมและ
เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ทางด้ านสุ ขภาพ การเรี ยนรู้ และพั ฒนาการทาง
เท่าเทียม และ
ระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัย ที่มี
บุคลิกภาพตามวัย จาแนกตามเพศ
สนับสนุนโอกาส
คุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับ 4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (1ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุ
ในการเรียนรู้
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573
เข้าเรียนประถมศึกษา) จาแนกตามเพศ
ตลอดชีวิต

4.3 สร้ างหลั กประกั นให้ ชายและหญิงทุ กคนเข้าถึง 4.3.1 อั ตราการเข้ าเรี ยนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้ งใน
การศึ กษาด้ านเทคนิ ค อาชี วศึ กษา อุ ดมศึ กษา
ระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการอบรมในช่วง
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถ
12 เดือนที่ผ่านมา จาแนกตามเพศ
จ่ายได้ ภายในปี 2573

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
สถาบั นทดสอบทางการศึ กษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

√

สารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
ในประเทศไทย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
และส านั กงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา

√

√
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-4 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุ มและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
4.4 เพิ่ ม จ านวนเยาวชนและผู้ ใ หญ่ ที่ มี ทั ก ษะที่ 4.4.1 สัดส่วนของเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้าน
√
ส ารวจการมี การใช้ เทคโนโลยี
เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาแนกตาม
สารสนเทศและการสื่ อสารใน
สาหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการ
ประเภททักษะ
ครั วเรื อน ส านั ก งานสถิ ติ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
แห่งชาติ
4.5 ขจัดความเหลี่อมล้าทางเพศด้านการศึกษา และ 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง/ ผู้ชาย/ ในเขต/
√
ส านั กงานเลขาธิ ก ารสภา
สร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้
นอกเขต/ ความมั่งคั่งสูง-ต่า และอื่นๆ เช่น สถานะ
การศึกษา
พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและ
ความพิการ คนพื้นเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบ
การฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่ าเทียม ภายในปี
จากความขัดแย้ง หากมีข้อมูล) สาหรับตัวชี้วัดด้าน
2573
การศึ กษาทั้ งหมดในรายชื่ อนี้ ที่ สามารถจ าแนก
ข้อมูลได้
4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและสัดส่วนของ 4.6.1 สั ดส่ วนของประชากรในกลุ่ มอายุ ที่ ก าหนดที่
√
ส ารวจพฤติกรรมการอ่ านของ
ผู้ใหญ่ในทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียน
สามารถบรรลุ อ ย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ในระดั บ ความ
ประชากร ส านั ก งานสถิ ติ
ได้และคานวณได้ ภายในปี 2573
เชี่ยวชาญใน (a) การอ่านออกเขียนได้ (b) ทักษะใน
แห่งชาติ
การคานวน จาแนกตามเพศ
#

เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด
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เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และ 4.7.1 มีการดาเนินการเกี่ยวกับ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับส่งเสริมการพั ฒนาอย่ าง
(i) การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งโลก และ
ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่าง
(ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง
ยั่ งยื นและการมี วิ ถี ชีวิ ตที่ ยั่ งยื น สิ ทธิ มนุ ษยชน
ความเสมอภาคทางเพศ และสิ ทธิ มนุ ษยชน ถู ก
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรม
น ามาจั ด ให้ เ ป็ น หลั ก ในการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
แห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ
พลเมื อ งของโลก และความชื่ น ชมในความ
(b) หลักสูตร
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมี
(c) การศึกษาของครู และ
ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
(d) การประเมินผลนักเรียน
4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการ 4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง
ศึ กษาที่ อ่ อนไหวต่ อเด็ก ผู้ พิ การ และเพศภาวะ
(a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน
และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน (d)
ปราศจากความรุ น แรง ครอบคลุ ม และมี
โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับ
ประสิทธิผลสาหรับทุกคน
ให้ เหมาะสมกั บนั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทาง
ร่างกาย (e) น้าดื่มพื้นฐาน (f) สิ่งอานวยความสะดวก
พื้นฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g)
สิ่ งอ านวยความสะดวกพื้ นฐานในการท าความ
สะอาดมื อ(ตามนิ ยามตั วชี้ วั ด WASH ในเรื่ องน้ า
สุขอนามัย และสุขลักษณธสาหรับทุกคน)
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

แหล่งข้อมูล

√
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เป้าหมายหลัก

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
4.b ขยายจานวนทุนการศึกษาทั่วโลกให้แก่ประเทศ 4.b.1 ปริ มาณความช่ วยเหลือเพื่ อการพัฒนาอย่างเป็น
√
กาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ทางการ ที่เป็นทุนการศึกษา ตามสาขาและประเภท
รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
การศึกษา
ในแอฟริกา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม
และวิ ทยาศาสตร์ ในประเทศพั ฒนาแล้ วและ
ประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563
4.c เพิ่มจานวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดาเนินการ 4.c.1 สัดส่วนของครูในระดับ
√
ผ่ านทางความร่ วมมื อระหว่ างประเทศในการ
(a) ก่ อ นประถมศึ ก ษา (b) ประถมศึ ก ษา (c)
ฝึ กอบรมครู ในประเทศกาลั งพั ฒนา โดยเฉพาะ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกาลัง
ผู้ซึ่งอย่างน้อยที่สุดได้รับการฝึกอบรม (เช่น การ
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
ฝึกอบรมการสอน) ซึ่งเรียกร้องให้ดาเนินการก่อน
หรือระหว่างช่วงที่ทาการสอน ในระดับที่สอดคล้อง
กับประเทศ
#

เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
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#

เป้าหมาย

#

5
5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มตี ่อผู้หญิงและ 5.1.1
บรรลุความเสมอ
เด็กหญิงในทุกที่
ภาคระหว่างเพศ
และให้อานาจ 5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและ 5.2.1
ของผู้หญิงและ
เด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึง
เด็กหญิงทุกคน
การค้ามนุษย์ การกระทาทางเพศ และการแสวง
ประโยชน์ในรูปแบบอื่น
5.2.2

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การ 5.3.1
แต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และ
การขลิบอวัยวะเพศหญิง
5.3.2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
มีกรอบกฎหมายที่จะใช้เพื่อสนับสนุน บังคับ ติดตาม
√
กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น
ตรวจสอบความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกบนพื้นฐาน
ครอบครัว
ทางด้านเพศหรือไม่
สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เคย
√
อยู่ร่วมกับคู่ครองได้รับความรุนแรงทางร่างกาย ทาง
เพศ หรือทางจิตใจโดยคู่ครองคนปัจจุบัน หรือคู่ครอง
คนก่อนหน้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จาแนกตาม
รูปแบบความรุนแรงและอายุ
สั ดส่ วนของผู้หญิ ง และเด็ กหญิ งอายุ 15 ปี ขึ้ นไป ที่
√
ได้รับความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่คู่ครอง
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา จาแนกตามอายุ
และสถานที่เกิดเหตุ
สัดส่วนของผู้หญิงอายุระหว่าง 20-24 ปี ที่แต่งงาน
√
สารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
หรืออยู่ด้วยกันก่อนอายุ 15 และก่อนอายุ 18 ปี
ในประเทศไทย ส านั กงานสถิติ
แห่งชาติ
สัดส่วนของเด็กหญิงและผู้หญิง (อายุระหว่าง 15-49 ปี)
√
ที่ได้รับการขลิบ/ตัดอวัยวะเพศหญิง จาแนกตามอายุ
ตัวชี้วัด
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สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
5.4 ตระหนั กและให้ คุ ณค่ าต่ อการดู แลและการ 5.4.1 สัดส่วนของเวลาที่ใช้ไปในการทางานบ้านและดูแลคน
√
สารวจการใช้เวลาของประชากร
ทางานบ้านโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผ่านการให้บริการ
ในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จาแนกตามเพศ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สาธารณะ โครงสร้ างพื้ นฐานและนโยบายการ
อายุ และสถานที่อยู่
คุ้ ม ครองทางสั ง คม และสนั บ สนุ น ความ
รับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว
ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
5.5 สร้ างหลักประกั นว่ าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่าง 5.5.1 สัดส่วนของผู้หญิงดารงตาแหน่ง (a) ในรัฐสภา และ
√
สานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียม
(b) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ในการเป็นผู้นาในทุกระดับของการตัดสินใจใน
ท้องถิ่น
เรื่ องของการเมื อง เศรษฐกิ จ และกิ จกรรม 5.5.2 สัดส่วนของผู้หญิงในตาแหน่งบริหาร
√
ส านั กงานคณะกรรมการ
สาธารณะ
ข้าราชการพลเรือน
5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทาง 5.6.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุ 15-49 ที่ทาการตัดสินใจด้วย
√
เพศและอนามั ยเจริ ญพั นธุ์ และสิ ทธิ ด้ านการ
ตนเองในเรื่ อ งความสั มพั นธ์ ท างเพศ การใช้ ยา
เจริ ญ พั น ธุ์ โ ดยถ้ ว นหน้ า ตามที่ ต กลงใน
คุมกาเนิด และการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุ์
แผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วย 5.6.2 จานวนประเทศที่มีกฎหมายและกฎระเบียบที่ประกัน
√
ประชากรและการพัฒนา และปฏิญญาปักกิ่งและ
ได้ ว่ าผู้ หญิ งและผู้ ชายที่ มี อายุ 15 ปี ขึ้ นไป เข้ าถึ ง
เอกสารทบทวนผลลัพธ์จากการประชุมเหล่านั้น
ข้อมูล และการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม
#

เป้าหมาย
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#
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
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เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

5.a ดาเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียม 5.a.1
ในทรั พยากรทางเศรษฐกิ จ และการเข้ าถึ ง
การเป็ นเจ้ าของที่ ดิ น การควบคุ มที่ ดิ นและ
ทรัพย์สินในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน
การรั บมรดก และทรั พยากรธรรมชาติ ตาม
กฎหมายของประเทศ
5.a.2

5.b เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5.b.1
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเพิ่ม
อานาจแก่ผู้หญิง
5.c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดี 5.c.1
และกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและการเพิ่มอานาจให้แก่
ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ
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สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
(a) สั ดส่ วนของจ านวนประชากรภาคการเกษตร
√*
มี เฉพาะข้ อมู ล a) จากส ามะโน
ทั้ งหมดที่ เป็ นเจ้ า ของหรื อมี สิ ท ธิ เหนื อ พื้ นที่ ท า
การเกษตร ส านั ก งานสถิ ติ
การเกษตร จ าแนกตามเพศ และ (b) ส่ วนแบ่ งของ
แห่งชาติ ไม่มีข้อมูล b)
ผู้ หญิ งที่ เป็ นเจ้ าของ หรื อมี สิ ทธิ ถื อครองพื้ นที่ ทาง
การเกษตร จาแนกตามประเภทการครอบครอง
สัดส่วนของประเทศที่กรอบกฎหมาย (รวมถึงกฎจารีต
√
ประเพณี) ที่ประกันถึงความเท่าเทียมของผู้หญิงใน
สิทธิการเป็นเจ้าของ หรือมีอานาจในการควบคุมที่ดิน
สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ จาแนก
√
ส ารวจการมี การใช้ เทคโนโลยี
ตามเพศ
สารสนเทศและการสื่ อสารใน
ครั วเรื อน ส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ
สัดส่วนของประเทศที่มีระบบติดตามและทาให้การ
√
จัดสรรภาครัฐเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทาง
เพศและเพิ่มอานาจให้แก่ผู้หญิง
ตัวชี้วัด
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ตารางที่ 3.1-6 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน
เป้าหมายหลัก

#

6
สร้าง
หลักประกัน
เรื่องน้าและ
การสุขาภิบาล
ให้มีการจัดการ
อย่างยั่งยืน
และมีสภาพ
พร้อมใช้
สาหรับทุกคน

6.1
6.2

6.3

เป้าหมาย

#

บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้าดื่มที่ปลอดภัย 6.1.1
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573
บรรลุ เป้ าหมายการให้ ทุ กคนเข้ าถึ งสุ ขอนามั ยที่ 6.2.1
พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง
โดยให้ความสนใจเป็นพิ เศษต่อความต้องการของ
ผู้ หญิ ง เด็ กหญิ ง และกลุ่ มที่ อยู่ ใต้ สถานการณ์ ที่
เปราะบาง ภายในปี 2573

ปรับปรุงคุณภาพน้า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะ 6.3.1
และลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย
ลดสั ดส่วนน้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง 6.3.2
และเพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้าที่ปลอดภัย
อย่างยั่งยืนทั่วโลก ภายในปี 2573
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สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
สั ดส่ วนของประชากรที่ ใช้ บริ การน้ าดื่ มที่
√
ส ารวจสถานการณ์ เ ด็ ก และสตรี ใน
ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย
ประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ
สัดส่วนของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัย
√*
ไม่ มี ข้ อมู ลสั ดส่ วนของประชากรที่ ใช้
ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการจัด
บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่าง
ให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วย
ปลอดภั ย รวมถึ งการจั ดให้ มีสิ่งอ านวย
สบู่ และน้า
ความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่ และน้า
โดยตรง แต่ใช้ข้อมูลร้อยละของประชากร
ในครัวเรือนที่มีการกาจัดสิ่งขับถ่ายที่ถูก
สุขอนามัยและร้อยละของครัวเรือนที่มี
สถานที่ เฉพาะส าหรั บล้ างมื อ ซึ่ งมี น้ า
พร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
อื่นๆจากการสารวจสถานการณ์เด็กและ
สตรี ในประเทศไทย ส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติแทน
สั ดส่ วนของน้ าเสี ยที่ ได้ รั บการบ าบั ดอย่ าง
√
ปลอดภัย
สัดส่วนของแหล่งน้า (เช่น มหาสมุทร ทะเล
√
กรมควบคุมมลพิษ
ทะเลสาบ แม่น้า ธารน้า คลองหรือสระน้า) ที่
มีคุณภาพน้าโดยรอบที่ดี
ตัวชี้วัด
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#
6.4

6.5

6.6

6.a

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าในทุกภาคส่วนและสร้าง 6.4.1 การเปลี่ ย นแปลงของการใช้ น้ าอย่ า งมี
√
หลักประกันว่าจะมีการใช้น้าและจัดหาน้าที่ยั่งยืน
ประสิทธิภาพตลอดทุกช่วงเวลา
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า และลดจานวน 6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้า: สัดส่วนการใช้
√
ประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้า
น้าจืดต่อปริมาณน้าจืดทั้งหมด
ภายในปี 2573
ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวม 6.5.1 ระดับการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรน้า
√
ในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขต
แบบบูรณาการ (0-100)
แดนตามความเหมาะสม ภายในปี 2573
6.5.2 สัดส่วนของพื้นที่ลุ่มน้าที่ข้ามเขตแดนมีการ
√
จัดการดาเนินงานเพื่อความร่วมมือด้านน้า
ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้า 6.6.1 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่
√
ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากร
รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า แม่น้า ชั้นหินอุ้มน้า
เกี่ยวข้องกับน้าตลอดทุกช่วงเวลา
สิง่ แวดล้อม
และทะเลสาบ ภายในปี 2563
ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุน 6.a.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง
√
การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกาลัง
เป็ นทางการในด้ านที่ เกี่ ยวข้ องกั บน้ าและ
พัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้าและ
สุขอนามัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการ
สุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้า การขจัดเกลือ
การใช้จ่ายของภาครัฐ
การใช้ น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้าเสีย
เทคโนโลยีการนาน้ากลับมาใช้ใหม่
เป้าหมาย
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#
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-6 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6: สร้างหลักประกันเรื่องน้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีสว่ นร่วมของ 6.b.1 สัดส่วนของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่
√
ชุ มชนท้ องถิ่ นในการปรั บปรุ งการจั ดการน้ าและ
จัดตั้งและวางนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ
สุขอนามัย
เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้าน
การจัดการน้าและสุขอนามัย
#

เป้าหมาย
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#

ตัวชี้วัด
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-7 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 7: สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

7
สร้าง
หลักประกันว่า
ทุกคนเข้าถึง
พลังงาน
สมัยใหม่ใน
ราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้
เชื่อถือได้ และ
ยั่งยืน

7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงาน 7.1.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า
สมัยใหม่ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายใน
ปี 2573
7.1.2 สัดส่วนของประชากรที่พึ่งพาพลังงานและ
เทคโนโลยีสะอาดเป็นหลัก
7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการ 7.2.1 ส่วนแบ่งการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้
ใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งสิ้น
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังานของ 7.3.1 ความเข้ มของการใช้ พลั งงาน (วั ด จาก
โลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
พลังงานขั้นต้นและ GDP)
7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอานวยความ 7.a.1 การเงินแห่งชาติได้มีการสนับสนุนประเทศ
สะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานที่
ที่ ก าลั งพั ฒนาเพื่ อสนั บสนุ นการวิจัยและ
สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้
พัฒนาพลังงานสะอาดและการผลิตพลังงาน
พลั งงาน และเทคโนโลยี เชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลชั้ นสู งและ
ทดแทนรวมถึ งระบบผสมผสาน (hybrid
สะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน
systems)
พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573
7.b ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการ 7.b.1 การลงทุ นในพลั งงานที่ มี ประสิทธิ ภาพ คิ ด
จัดส่งบริการพลังงานสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้า
เป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
(GDP) และจ านวนการลงทุ นทางตรงจาก
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาด
ต่ างประเทศในส่ วนของเงิ นโอนโครงสร้ าง
เล็ ก ที่ สอดคล้ องกั บโครงการสนั บสนุ นของประเทศ
พื้นฐาน และเทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การบริการ
เหล่านั้น ภายในปี 2573
ที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
กฟภ. และ กฟน.
√

สานักงานสถิติแห่งชาติ

√

กรมพั ฒนาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
กรมพั ฒนาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

√
√

√
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#

8
ส่งเสริมการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ้าง
งานเต็มที่ และ
มีผลิตภาพ
และการมีงานที่
สมควรสาหรับ
ทุกคน

8.1

8.2

8.3

เป้าหมาย

#

ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมี 8.1.1
ความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่าง
น้อยร้อยละ 7 ต่อปี
บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดั บที่ 8.2.1
สู งขึ้ นผ่ านความหลากหลาย การยกระดั บ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นใน
ภาคการผลิตที่ มีมูลค่ าเพิ่ มสูงและใช้แรงงาน
เป็นหลัก (Labor intensive)
ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุน 8.3.1
กิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า
ความเป็ นผู้ ประกอบการ ความสร้ างสรรค์
และนวัฒกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัว
และการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ตลอดจนการเข้าถึงบริการทาง
การเงิน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
อัตราการเติบโตรายปีของรายได้ที่แท้จริงต่อ
√
สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
หัวประชากร
แห่งชาติ
ตัวชี้วัด

อัตราการเติบโตรายปีของรายได้ที่แท้จริงต่อ
ประชากรผู้มีงานทา

√

สานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

สั ด ส่ ว นการจ้ า งงานนอกระบบนอกภาค
การเกษตร แยกตามเพศ

√

สารวจแรงงงานนอกระบบ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ
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เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

8.4

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลก
ในการบริโภคและการผลิตอย่างต่อเนื่อง และ
พยายามที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดาเนินงานระยะ 10 ปี
ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมี
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นาในการดาเนินการ
ไปจนถึงปี 2573
บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมีงานที่มีคุณค่าสาหรับหญิงและชายทุก
คน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ
และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสาหรับงานที่มี
คุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573

8.4.1

ลดสัดส่วนของเยาวชน ไม่มีการศึกษา และที่
ไม่ได้รับการฝึกอบรม ให้มาก ภายในปี 2563

8.5

8.6

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.4.2

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
การบริโภคพื้นฐานต่อการใช้ทรัพยากร การ
√
บริโภคพื้นฐานต่อคน, และการบริโภคพื้นฐาน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
การบริ โภควั ตถุ ดิ บในประเทศ,การบริ โภค
√
วั ตถุ ดิ บในประเทศต่ อคน, และการบริ โภค
วัตถุดิบในประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)
ตัวชี้วัด

8.5.1

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของลูกจ้างหญิงและชาย
จาแนกตามอาชีพ อายุ และความพิการ

√*

8.5.2

อัตราการว่างงาน จาแนกตามเพศ อายุ และ
ความพิการ

√*

8.6.1

สัดส่วนของเยาวชน(อายุ 15-24 ปี) ที่ไม่ได้อยู่
ในระบบการศึ กษา การจ้ างงานหรื อการ
ฝึกอบรม

√

แหล่งข้อมูล

ไม่ มี เพี ยงข้ อมู ลรายได้ เฉลี่ ยต่ อชั่ วโมง
จ าแนกตามความพิ การ แต่ มี ข้ อมู ลอื่นๆ
จากการส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร สานักงานสถิติแห่งชาติ
ไม่มีเพียงข้อมูลอัตราการว่างงาน จาแนก
ตามความพิการ แต่มีข้อมูลอื่นๆจากสารวจ
ภาวะการทางานของประชากร สานักงาน
สถิติแห่งชาติ
สารวจสภาวะการทางานของประชากรและ
สารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากร สานักงานสถิติแห่งชาติ
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#
8.7

8.8

8.9

เป้าหมาย

#

ด าเนิ นมาตรการที่ มีประสิทธิภาพโดยทันที 8.7.1
เพื่อขจัดแรงงานที่ถูกบังคับ ยุติความเป็นทาส
สมั ยใหม่ และการค้ ามนุ ษย์ และยั บยั้ งและ
กาจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก
และภายในปี 2568 ยุติการใช้แรงงานเด็กใน
ทุกรูปแบบ
ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม 8.8.1
ในการท างานที่ ปลอดภัยและมั่นคงสาหรับผู้
ท างานทุ ก คน รวมถึ งผู้ ท างานต่ า งด้ า ว
โดยเฉพาะหญิงต่ างด้ าว และผู้ ที่ ท างานเสี่ยง 8.8.2
อันตราย

ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 8.9.1
ที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรม
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573
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สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
สั ดส่ วนและจานวนเด็ กอายุ 5-17 ปี ที่ เป็ น
√
สารวจการทางานของเด็กในประเทศไทย
แรงงานเด็ก จาแนกตามเพศและอายุ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ตัวชี้วัด

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บร้ายแรง และไม่
ร้ายแรง จากการทางาน จาแนกตามเพศ และ
สถานะแรงงานต่างด้าว
ระดับการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานในประเทศ
(เสรีภาพของสหภาพ และการเจรจาต่อรอง
โดยรวม) โดยยึดหลักธรรมนูญของ ILO และ
กฎหมายภายในประเทศ จาแนกตามเพศ และ
สถานะแรงงานต่างด้าว
ผลผลิ ตมวลรวมภายในประเทศภาคการ
ท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมด และในอัตราการเติบโต)

√

√

√

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-8 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และ
การมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

8.10

8.a

8.b

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
8.9.2 สัดส่วนของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
√
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยั่ งยื นเที ยบกั บจ านวนงานด้ านการท่ องเที่ ยว
ทั้งหมด
เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงิน 8.10.1 (a) จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่อผู้ใหญ่
√
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภายในประเทศเพื่ อส่ งเสริ มและขยายการ
100,000 คน และ (b) จ านวนเครื่ องเบิ กเงิ น
เข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทาง
อัตโนมัติ (ATMs) ต่อผู้ใหญ่ 100,000 คน
การเงินแก่ทุกคน
8.10.2 สั ดส่ วนของผู้ ใหญ่ (อายุ ตั้ งแต่ 15 ขึ้ นไป) ที่ มี
√
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บัญชีกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือ
กับผู้ให้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพิ่ มความช่ วยเหลื อเพื่ อสนั บสนุ นการค้ า 8.a.1 ความช่วยเหลือสาหรับพันธกรณี/ข้อผูกมัดทาง
√
สาหรับประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่าง
การค้า และการเบิกจ่าย
ยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงการบูร
ณาการกรอบแผนงานความช่ วยเหลื อด้ าน
เทคนิ คที่ เกี่ ยวข้ องกั บการค้ าให้แก่ประเทศ
กาลังพัฒนาน้อยที่สุดให้ดีขึ้น
พัฒนาและดาเนินงานยุทธศาสตร์โลกสาหรับ 8.b.1 การมี ยุ ทธศาสตร์ การจ้ างงานเยาวชนระดั บ
√
การจ้ างงานเยาวชนและด าเนิ นงานตาม
ประเทศที่ดาเนินการและพั ฒนาในฐานะที่ เป็ น
ข้อตกลงเรื่องงานของโลกขององค์การแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญหรือในฐานะที่เป็นส่วนของ
ระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
ยุทธศาสตร์การจ้างงานของประเทศ
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-9 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

9
สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่มี
ความทนทาน
ส่งเสริม
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และ
ส่งเสริม
นวัตกรรม

9.1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือ
ได้ ยั่ งยื นและมี ความแข็ งแรง ซึ่ งรวมถึ ง
โครงสร้ างพื้ นฐานของภู มิ ภาคและพื้ นที่
เขตแดน เพื่ อสนั บสนุ นการพั ฒนา
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
โดยมุ่งเป้าให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมใน
ราคาที่สามารถจ่ายได้
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และภายในปี 2573 ให้เพิ่มส่วนแบ่ง
ของอุตสหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้น
เป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึง
เครดิ ต ในราคาที่ ส ามารถจ่ า ยได้ ใ ห้ แ ก่
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
ในประเทศกาลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวก
กลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

9.1.1

สัดส่วนของประชากรชนบทที่อาศัยอยู่ภายในระยะ
2 กิโลเมตรจากถนนที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดู
ปริมาณผู้โดยสาร และสินค้าที่ขนส่ง จาแนกตาม
รูปแบบการขนส่ง

9.2

9.3

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.1.2

9.2.1

9.2.2

9.3.1
9.3.2

มูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็น
สั ดส่ วนของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศและ
มูลค่าเพิ่มต่อหัว
การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นสัดส่วน
ของการจ้างงานรวมทั้งหมด
สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ต่อมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทั้งหมด
สั ดส่ วนของอุ ตสาหกรรมขนาดเล็ กที่ มี การกู้ยืม
หรือมีวงเงินที่ธนาคารให้กู้ยืม

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

แหล่งข้อมูล

√

√

√

ส า ม ะ โ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
สานักงานสถิติแห่งชาติ

√

ส านั กงานส่ งเสริ มวิ สาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
√
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-9 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

9.4

ยกระดั บโครงสร้ างพื้ นฐานและปรั บปรุ ง
อุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ทรั พยากรและการใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่
สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย
ทุกประเทศดาเนินการตามขีดความสามารถของ
แต่ละประเทศ ภายในปี 2573
เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีด
ค วา ม ส า ม า ร ถทา งเ ทค โ นโ ล ยี ของ
ภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงภายในปี 2573
ให้มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจานวน
ผู้ทางานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้าน
คน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
ในภาครัฐและภาคเอกชน

9.4.1

ปริ มาณการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ต่ อ
หน่วยมูลค่าเพิ่ม

9.5.1

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่ วนต่ อ
GDP

√

9.5.2

นั กวิ จั ย (เที ยบเท่ ากั บการท างานเต็ มเวลา) ต่ อ
ประชากร 1,000,000 คน

√

9.5

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูล

ส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ
ส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-9 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

9.a

อ านวยความสะดวกการพั ฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานที่แข็งแรงและยั่งยืนในประเทศกาลัง
พัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุน
ทางการเงิ น เทคโนโลยี และด้ านวิ ชาการ
ให้ แก่ ประเทศในแอฟริ กา ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด ประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีทางออก
สู่ ทะเล และรั ฐก าลั งพั ฒนาที่ เป็ นหมู่ เกาะ
ขนาดเล็ก
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรมภายในประเทศในประเทศกาลัง
พัฒนา รวมถึงการทาให้เกิดความมั่นใจว่ามี
นโยบายสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนาไปสู่
ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า
เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการ
สื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึง
อิ นเทอร์ เน็ ตโดยถ้ วนหน้ าและในราคาที่
สามารถจ่ายได้ ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ภายในปี 2563

9.a.1

การสนับสนุนระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ
ทั้ งหมด (ความช่ วยเหลื อเพื่ อการพั ฒนาที่ เป็ น
ทางการ (ODA) บวกความช่วยเหลือที่เป็นทางการ
อื่นๆ) ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

9.b

9.c

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

9.b.1 สั ดส่ วนมู ลค่ าเพิ่ มของอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดั บสู ง และระดั บกลาง คิ ดเป็ นสั ดส่ วนของ
มูลค่าเพิ่มรวมทั้งหมด

9.c.1

สั ดส่ วนของประชากรที่ อยู่ ในพื้ นที่ ที่ มี สัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จาแนกตามเทคโนโลยี

แหล่งข้อมูล

√

√

สานักงานคณะกรรมการกิจการ
การกระจายเสี ยง กิ จ การ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
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ตารางที่ 3.1-10 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

10
ลดความไม่เสมอ
ภาคภายในและ
ระหว่างประเทศ

10.1

บรรลุการเติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน
ของรายได้ของประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้
ต่ากว่า 40% ให้มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ภายในปี 2573
ให้อานาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้าน
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองสาหรับทุกคน
โดยไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทาง
ร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกาเนิด
ศาสนา หรื อสถานะทางเศรษฐกิ จหรื อ
สถานะอื่น ๆ ภายในปี 2573
สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียม
และลดความไม่ เสมอภาคของผลลั พธ์
รวมถึ งการขจั ดกฎหมาย นโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริม
การออกกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในเรื่องนี้
น านโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลั ง
ค่ าจ้ าง และการคุ้ มครองทางสั งคมมาใช้
และให้ บรรลุ ความเสมอภาคยิ่ งขึ้ นอย่าง
ก้าวหน้า

10.1.1

10.2

10.3

10.4

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.2.1

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน
√
หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากรที่มีรายได้
ต่ ากว่ าร้ อยละ 40 และในกลุ่ มประชากร
ทั้งหมด
สัดส่วนประชากรที่มีรายได้ต่ากว่าร้อยละ
√
50 ของรายได้ มั ธยฐาน จ าแนกตาม กลุ่ ม
เพศ อายุและผู้พิการ
ตัวชี้วัด

10.3.1

สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึกถู ก
เลือกปฏิบัติ หรือถูกล่วงละเมิดใน 12 เดือน
ที่ ผ่ านมา ตามข้ อบั ญญั ติ พื้ นฐานของการ
ห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ ภ ายใต้ ก ฎหมายสิ ทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ

√

10.4.1

ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP ประกอบไปด้วย
ค่าจ้าง และการให้ความคุ้มครองทางสังคม

√

แหล่งข้อมูล
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ
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ตารางที่ 3.1-10 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

10.5

ปรั บ ปรุ ง กDระเบี ย บและการติ ด ตาม
ตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ของโลก และเสริ ม ความแข็ งแกร่ งใน
การดาเนินการกฏระเบียบดังกล่าว

10.5.1

ตัวชี้วัดเสถียรภาพของระบบการเงิน

10.6

สร้างหลักประกันว่าการเป็นตัวแทนและ
การออกเสียงของประเทศกาลังพัฒนาใน
ด้านการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ และสถาบัน
การเงิ นระหว่ างประเทศจะได้ รั บ
การยกระดั บ เพื่ อ ให้ เ ป็ น สถาบั น ที่ มี
ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบ
และความชอบธรรม ให้มากขึ้น

10.6.1

สัดส่วนของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียง
ของประเทศกาลังพัฒนาในองค์กรระหว่าง
ประเทศ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√*

แหล่งข้อมูล
ไม่มีข้อมูล regulatory tier 1 capital
to assets และ net open position
in foreign exchange to capital มี
เพี ยงข้ อมู ลเงิ นกองทุ นขั้นที่ 1 ต่ อ
สินทรัพย์เสี่ยง,สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ต่อส่วนของทุน, สินเชื่อไม่ก่อให้เกิด
รายได้ต่อสินรวม, อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์, สินทรัพย์สภาพคล่อง
ต่อหนี้สินระยะสั้นจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

√
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ตารางที่ 3.1-10 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

10.7

อ านวยความสะดวกในการอพยพและ
เคลื่ อนย้ ายคนให้ เป็ นไปด้ วยความสงบ
ปลอดภั ยเป็ นไปตามระเบี ยบ และมี ความ
รับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผน
และการจัดการที่ดี
ปฏิบัติตามหลักการที่เป็นลักษณะพิเศษและ
แตกต่ างส าหรั บประเทศก าลั งพั ฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ให้ สอดคล้ องตามข้ อตกลงขององค์ การ
การค้าโลก
สนั บสนุ นการให้ ความช่ วยเหลื อเพื่ อการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงิน
ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ไปยังรัฐที่มีความจาเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศ
ในแอฟริกา รัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาด
เล็ก และประเทศกาลังพัฒนาที่ไม่มีทางออก
สู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงาน
ของประเทศเหล่านั้น

10.7.1

ค่ าใช้ จ่ ายในการสรรหาคนใหม่ ที่ จ่ ายโดย
ลูกจ้างคิดเป็นร้อยละของรายได้ประจาปีที่
ได้รับจากประเทศปลายทาง
จานวนประเทศที่ได้นานโยบายการจัดการ
การอพยพที่ดีมาปฏิบัติ

10.a

10.b

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.7.2

10.a.1

สั ดส่ วนของรายการสิ นค้ าที่ ต้ องเสี ยภาษี
การนาเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และ
ประเทศก าลั ง พั ฒ นาที่ ไ ม่ มี ข้ อ กี ด กั น
ทางภาษีอากร (zero-tariff)

10.b.1

ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาทั้งสิ้น จาแนกตาม
ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ และประเทศ
ผู้ให้การช่วยเหลือ และประเภทของการให้
ความช่ วยเหลื อ (เช่ น การช่ วยเหลื อด้ าน
การพั ฒ นาอย่ างเป็ นทางการ (ODA)
การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (FDI) และ
อื่น ๆ)

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

แหล่งข้อมูล

√

√

√

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

10.c

ลดค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมของการส่ง
เงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant
remittance) ให้ต่ากว่าร้อยละ 3 และขจัด
การชาระเงินระหว่างประเทศ (remittance
corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 5
ภายในปี 2573

10.c.1

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ค่าใช้จ่ายการส่งเงินกลับประเทศคิดเป็น
สัดส่วนของจานวนเงินที่ส่งกลับ

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

แหล่งข้อมูล
ธนาคารโลก
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เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

11
ทาให้เมืองและ
การตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มี
ความปลอดภัย
ทั่วถึง พร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลง
และยั่งยืน

11.1

สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะเข้าถึงที่อยู่
อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียงให้
ปลอดภั ย และในราคาที่ สามารถจ่ ายได้
และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573
ภายในปี 2573 จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบ
คมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย
ในราคาที่ สามารถจ่ ายได้ พั ฒนาความ
ปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่ง
สาธารณะ โดยค านึ งถึ งกลุ่ มคนที่ อยู่ ใน
สถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มี
ความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ
เป็นพิเศษ
ยกระดั บการพั ฒนาเมื องและขี ด
ความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อ
การวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ
และยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี 2573

11.2

11.3

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัยนอกระบบ หรือที่ที่ไม่
เหมาะสม

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
√

11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ
ได้อย่างสะดวก จาแนกตามกลุ่ม เพศ อายุ และ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

√

11.3.1 อั ตราส่ วนการใช้ ที่ ดินต่ออั ตราการเติ บโตของ
ประชากร
11.3.2 สัดส่วนของเมืองที่มีโครงสร้างจากการมีส่วนร่วม
โดยตรงของภาคประชาสังคมในการวางแผนและ
การจั ดการซึ่ งด าเนิ นการเป็ นประจา และเป็น
ประชาธิปไตย

√

แหล่งข้อมูล
สถาบั ยพั ฒนาองค์ กรชุ มชน
(องค์การมหาชน)

√
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ตารางที่ 3.1-11 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11: ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
11.4

11.5

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

เสริ ม ความพยายามที่ จ ะปกป้ อ งและ 11.4.1 การใช้จ่ายรวม (ภาครัฐและภาคเอกชน) ต่อหัวที่
คุ้ มครองมรดกทางวั ฒ นธรรมและ
การใช้ จ่ ายในเรื่องการสงวน การป้ องกั น และ
ทางธรรมชาติของโลก
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
จาแนกตามประเภทมรดก (ทางวัฒนธรรม ทาง
ธรรมชาติ ผสมผสานและการกาหนดโดยศูนย์
มรดกโลก) ระดับของรัฐบาล (ประเทศ ภูมิภาค
และท้ องถิ่ น/เทศบาล) ประเภทการใช้ จ่ าย
(ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ นงาน/ค่ าใช้ จ่ ายใน
การลงทุ น) และประเภทการระดมเงิ นทุนจาก
ภาคเอกชน (การบริจาคเป็นสิ่งของ ภาคเอกชนที่
ไม่หวังผลกาไร และผู้สนับสนุน)
ลดจานวนการตายและจานวนคนที่ได้รับ 11.5.1 จ านวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต สู ญ หาย และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบและลดการสู ญเสี ยโดยตรง
ผลกระทบโดยตรงอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติต่อ
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชากร 100,000 คน
ภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ 11.5.2 การสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จโดยตรงอั นมี ผลต่ อ
ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้า โดยมุ่งเป้า
GDP โลกความเสี ยหายที่ เ กิ ดกั บโครงสร้ าง
ปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่
พื้ น ฐานและจ านวนการบริ ก ารพื้ น ฐานที่
เปราะบาง ภายในปี 2573
หยุดชะงักอันเนื่องมาจากมาจากภัยพิบัติ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
√

√

แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลโดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คานวณโดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
√
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-11 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11: ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
11.6

11.7

11.a

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว 11.6.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยในเขตเมืองที่ถูกจัดเก็บ
ประชากรในเขตเมื อง รวมถึ งการให้ ความ
เป็นประจา และที่มีการทิ้ง ณ จุดสุดท้ายอย่าง
สนใจเป็ นพิ เศษต่ อการจั ดการคุ ณภาพ
เหมาะสม จากปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดจาก
อากาศ การจัดการของเสียของเทศบาล และ
เมืองนั้น
การจัดการของเสียอื่น ๆ ภายในปี 2573
11.6.2 ระดั บค่ าเฉลี่ ยทั้ งปี ของฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก
(PM10) ในเขตเมื อ งอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
(ถ่วงน้าหนักกับประชากร)
จั ดให้ มี การเข้ าถึ งพื้ นที่ สาธารณะสี เขี ยว 11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็น
ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วน
สถานที่ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะสาหรับทุกคน
หน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มี
จ าแนกตาม อายุ เพศ และบุ คคลที่ มี ความ
ความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573
บกพร่องทางร่างกาย
11.7.2 สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทาง
ร่ างกาย หรื อทางเพศ จ าแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพความพิ การ และสถานที่ เกิ ดเหตุ
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สนับสุนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม 11.a.1 สั ด ส่ ว นประชากรอาศั ย ในเมื อ งที่ น าแผน
และสิ่งแวดล้อมระหว่างพื้ นที่เมื อง รอบ
การพัฒนาเมืองและภูมิภาคไปบูรณาการกับการ
เมื อ ง และชนบท โดยการเสริ ม ความ
คาดประมาณประชากรและความต้ องการ
แข็งแกร่ งของการวางแผนการพั ฒนาใน
ทรัพยากร จาแนกตามขนาดของเมือง
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
√

แหล่งข้อมูล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

√

√

√

√
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-11 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11: ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
11.b

11.c

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

ภายในปี 2563 เพิ่ ม จ านวนเมื อ งและ 11.b.1 จ านวนประเทศที่ ใ ช้ แ ละด าเนิ น การตาม
กระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ด้านการลดความเสี่ยง
และด าเนิ นการตามนโยบายและแผนที่
อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
บู รณาการ เพื่ อน าไปสู่ ความครอบคลุ ม
แผนงานเซ็ น ไดด้ า นการลดความเสี่ ย งอั น
ความมี ประสิ ทธิ ภาพการใช้ ทรั พยากร
เนื่องมาจากภัยจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
การลดผลกระทบและปรั บตั วต่ อ 11.b.2 สัดส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้และดาเนินการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้าน
ตามยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการลดความเสี่ยง
ทางต่ อภั ยพิ บั ติ และให้ พั ฒ นาและ
จากภั ยพิ บั ติ ซึ่ งสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ของ
ดาเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัย
ประเทศในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
พิ บั ติ แบบองค์ รวมในทุ กระดั บ ให้ เป็ นไป
ตามกรอบการดาเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึง 11.c.1 สัดส่วนของการสนับสนุนทางการเงินที่จัดสรร
ผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและ
ให้กับการก่อสร้าง และการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
วิ ชาการในการสร้ างอาคารที่ ยั่ งยื นและ
ความยั่งยืน ยืดหยุ่น และอาคารที่ใช้ทรัพยากร
ทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

√

√
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-12 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายหลัก

#

12
สร้าง
หลักประกันให้มี
แบบแผน
การผลิตและ
การบริโภค
ที่ยั่งยืน

12.1

12.2

12.3

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ดาเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดาเนินงาน 12.1.1 จานวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการด้านการผลิต
√
ระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่
และการบริ โภคที่ ยั่ งยื น หรื อการผลิ ตและ
ยั่งยืนทุกประเทศนาไปปฏิบัติ โดยประเทศ
การบริ โภคที่ ยั่ งยื นเป็ นเป้ าหมายส าคั ญใน
พัฒนาแล้วเป็นผู้นา โดยคานึงถึงการพัฒนา
นโยบายชาติ
และขีดความสามารถของประเทศกาลังพัฒนา
บรรลุ ก ารจั ด การที่ ยั่ ง ยื น และการใช้ 12.2.1 การบริ โ ภคพื้ น ฐานต่ อ การใช้ ท รั พ ยากร
√
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริ โภคพื้ นฐานต่ อคน, และการบริ โภค
ภายในปี 2573
พื้นฐานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
12.2.2 การบริ โภควั ตถุ ดิ บในประเทศ การบริ โภค
√
วั ตถุ ดิ บในประเทศต่ อคน, และการบริ โภค
วั ตถุ ดิ บในประเทศต่ อผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)
ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่ งหนึ่ งใน 12.3.1 ดัชนีการสูญเสียอาหารโลก
√
ระดั บค้ าปลี กและผู้ บริ โภค และลดการ
สูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วง
โซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บ
เกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมวิชาการเกษตร (รับเป็นผู้รวบรวม
ข้ อมู ลและจั ดท าตั วชี้ วั ด ซึ่ ง
แหล่งข้อมูลมาจากหลายหน่วยงาน)
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-12 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

12.4

บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด
ตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการ
ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้า และ
ดิ นอย่ างมีนั ยสาคัญ เพื่ อจะลดผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล้อม
ให้มากที่สุดภายในปี พ.ศ. 2563
ภายในปี 2573 จะต้ องลดการเกิ ดของเสีย
โดยให้มีการป้องกัน การลดการแปรรูป เพื่อ
นากลับมาใช้ใหม่ และการนากลับมาใช้ซ้า
สนั บสนุนให้บริ ษัท โดยเฉพาะบริษัทข้าม
ชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่
ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืน
ลงวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น
ส่ งเสริ มแนวปฏิ บั ติด้ านการจัดซื้ อจั ดจ้าง
ของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้
ลาดับความความสาคัญของประเทศ

12.4.1

12.5

12.6

12.7

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.4.2

12.5.1

12.6.1

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
จ านวนภาคี ที่ ท าข้ อ ตกลงพหุ ภ าคี ด้ า น
√
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายและ
สารเคมีอื่น ๆ ที่สามารถดาเนินการตามข้อตกลง
และทาหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลตามที่กาหนดไว้
ในแต่ละข้อตกลง
ของเสี ยอั นตรายต่ อคน และสั ดส่ วนของเสีย
√
อันตรายที่ได้รับการบาบัดจาแนกตามวิธีการ
บาบัดของเสีย
อั ตราการน าขยะกลั บมาใช้ ใหม่ (recycling
√
rate) ของประเทศ, จานวนตันของวัสดุที่ถูกนา
กลับมาใช้ใหม่
จานวนบริษัททีต่ ีพิมพ์รายงานความยั่งยืน
√
ตัวชี้วัด

12.7.1 จานวนประเทศที่ดาเนินการตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
ยั่งยืน

√

แหล่งข้อมูล
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรมควบคุมมลพิษ
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-12 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
12.8

12.a

12.b

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมี 12.8.1 มีการดาเนินงานเพื่อให้
ข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องและความตระหนั กถึ ง
(1) การศึ กษาเรื่ องการเป็ นพลเมื องโลก และ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้อง
(2) การศึ กษาเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่ งยืน (รวมถึง
กับธรรมชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573
การศึ กษาด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) ได้รับการบรรจุไว้ใน
(ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตร
การศึกษา
(ค) การให้ความรู้แก่ครู และ (ง) การประเมินผล
นักเรียน/นักศึกษา
สนั บสนุ นประเทศก าลั งพั ฒนาในการเสริ ม 12.a.1 จ านวนการสนั บ สนุ นการวิ จั ย และพั ฒนา
ความแข็ งแกร่ งของขี ดความสามารถด้ าน
เพื่ อการผลิ ตและการบริ โภคที่ ยั่ งยื น และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่
เทคโนโลยี ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมให้ แก่
รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
ประเทศกาลังพัฒนา
พั ฒนาและด าเนิ นการใช้ เครื่ องมื อเพื่ อจะ 12.b.1 จ านวนยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ นโยบายด้ านการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพั ฒนาที่
ท่ องเที่ ยวที่ ยั่ งยื น และการด าเนิ นงานตาม
ยั่งยืน สาหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงาน
แผนปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการติดตาม
และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และประเมินผลที่เห็นชอบร่วมกัน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

แหล่งข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการ

√

TCA

√

ส านั กงานปลั ดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

3-46

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-12 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
12.c

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ท าให้ การอุ ดหนุ นเชื้ อเพลิ งฟอสซิ ลที่ ไร้ 12.c.1 จานวนเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อหน่วย
√
ประสิ ทธิ ภาพและน าไปสู่ การบริ โภคที่
ของ GDP (การผลิตและการบริโภค) และสัดส่วน
สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยกาจัดก
ของค่าใช้จ่ายรวมของประเทศในด้านเชื้อเพลิง
การบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้อง
ฟอสซิล
สภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการปรับ
โครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัย
เหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อน
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยค านึ งอย่าง
เต็มที่ถึงความจาเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจง
ของประเทศกาลังพัฒนาและลดผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของ
ประเทศเหล่ านั้ นในลั ก ษณะที่ เป็ นการ
คุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-13 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายหลัก

#

13
ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้
กับการ
เปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่
เกิดขึ้น

13.1

เป้าหมาย

#

เ ส ริ ม ภู มิ ต้ า น ท า น แ ล ะ ขี ด 13.1.1
ความสามารถในการปรั บตั วต่ อ
อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภู มิ อ ากาศในทุ ก 13.1.2
ประเทศ

13.1.3

13.2

บู รณาการมาตรการด้ านการ 13.2.1
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผน
ระดับชาติ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
จานวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอัน
√
เก็ บข้ อมู ลโดยกรมป้ องกั นและ
เป็นผลมาจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน
บรรเทา สาธารณภัย คานวณโดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
จ านวนประเทศที่ ใช้ และด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ของ
√
เก็ บข้ อมู ลโดยกรมป้ องกั นและ
ประเทศ ด้านการลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่ง
บรรเทา สาธารณภัย คานวณโดย
สอดคล้องกับกรอบแผนงานเซ็นไดด้านการลดความเสี่ยงอัน
สานักงานสถิติแห่งชาติ
เนื่องมาจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573
สัดส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นที่ใช้และดาเนินการตามยุทธศาสตร์
√
ท้องถิ่น ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
จานวนประเทศที่มีการสื่อสารถึงการจัดทาหรือการดาเนิน
√
ส านั ก งานนโยบายและแผน
การบู รณาการนโยบาย/ยุ ทธศาสตร์ /แผน ที่ เป็ นการเพิ่ ม
ทรั พย า กร ธร ร มชาติ และ
ความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อม
ภู มิ อ ากาศ และสนั บ สนุ น การสร้ า งภู มิ ต้ า นทานและ
ความสามารถในการฟื้ นตั วจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการพัฒนาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ
ต่าที่ไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการผลิตอาหาร (ประกอบไป
ด้ วยแผนการปรั บตั วต่ อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
แห่งชาติ การมีส่วนร่วมที่ประเทศกาหนดรายงานแห่งชาติ
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี หรืออื่น ๆ)
ตัวชี้วัด
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-13 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
13.3

13.a

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และ 13.3.1 จานวนประเทศที่มีการบูรณาการประเด็นด้าน
√
ส านั ก งานนโยบายและแผน
ขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันใน
การลดก๊ าซเรื อนกระจก การปรั บตั ว การลด
ทรั พย า กร ธร ร มชาติ และ
เรื่ องการลดปั ญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ผลกระทบ และการเตื อนภั ยล่ วงหน้ าไว้ ใน
สิ่งแวดล้อม
ภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การ
หลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
เตือนภัยล่วงหน้า
13.3.2 จ านวนประเทศที่ มี การสื่ อสารการเสริ มสร้ าง
√
ส านั ก งานนโยบายและแผน
ความเข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถระดับ
ทรั พย า กร ธร ร มชาติ และ
สถาบัน ระบบ และบุคคล ในการปรับตัว การลด
สิ่งแวดล้อม
ก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การพัฒนาการปฏิบัติการ
ดาเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อ 13.a.1 การระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 100,000 ล้าน
ตั วชี้ วั ดไม่ สอดคล้ องกั บบริ บท
ประเทศพั ฒนาแล้ วซึ่ งเป็นภาคีของอนุสัญญา
เหรียญสหรัฐ ระหว่างปี 2563 และ 2568 ตาม
ของประเทศไทย
สหประชาชาติ ว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
พันธกรณี
ภูมิอากาศที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุก
แหล่งให้ได้จานวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจาเป็นของ
ประเทศกาลังพัฒนาในบริบทของการดาเนินการ
ด้านการบรรเทาที่ชัดเจนและมีความโปร่งใสใน
การดาเนินงานและทาให้กองทุน Green Climate
Fund ด าเนิ นการอย่ างเต็ มที่ โดยเร็วที่ สุดผ่าน
การให้ทุน
เป้าหมาย
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-13 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13: ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
13.b

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

ส่ งเสริ มกลไกที่ จะเพิ่ มขี ดความสามารถใน 13.b.1 จานวนประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศกาลัง
การวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
พั ฒนาที่ เป็ นหมู่ เกาะขนาดเล็ กที่ ได้ รั บ
กั บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศอย่างมี
การสนั บสนุ นเป็ นพิ เศษ รวมไปถึ งจ านวน
ประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้
การสนั บสนุ นทางด้ านการเงิ น เทคโนโลยี
ความส าคั ญต่ อผู้ หญิ ง เยาวชน และชุ มชน
การพั ฒนาศั กยภาพสาหรับกลไกในการเพิ่มขีด
ท้องถิ่นและชายขอบ
ความสามารถในการวางแผนและการจั ดการที่
เกี่ ยวข้ องกั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งให้ ความส าคัญต่อ
สตรี เยาวชน และชุมชนท้องถิ่น และชุมชนชาย
ขอบ
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สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

แหล่งข้อมูล
ตั วชี้ วั ดไม่ สอดคล้ องกั บบริ บท
ของประเทศไทย
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-14 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เป้าหมายหลัก

#

14
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

14.1

14.2

14.3

14.4

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสาคัญ 14.1.1 สัดส่วนของเกณฑ์คุณภาพน้าทะเลชายฝัง่
√
กรมทรั พยากรทางทะเล
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงขยะทะเลและมลพิษ
และร้อยละปริมาณขยะพลาสติกในทะเล
และชายฝั่ง
จากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568
บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝัง่ อย่าง 14.2.1 สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะ
√
ยั่งยืนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสาคัญ รวมถึงโดย
ระดั บประเทศที่ บริ หารจั ดการโดยใช้
การเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมี
แนวทางเชิงระบบนิเวศ
มหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563
ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของความเป็นกรดในมหาสมุทร โดย 14.3.1 ภาวะความเป็นกรด-ด่างของน้าทะเลเฉลีย่
√
กรมทรั พยากรทางทะเล
ผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
(pH) โดยวัดจากสถานีตัวอย่างที่เป็นตัว
และชายฝั่ง
แทนที่เห็นชอบร่วมกัน
ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้กากับในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการทา 14.4.1 ปริ มาณการจั บสั ตว์ น้ าโดยการประมง
√
กรมประมง
ประมงเกินขีดจากัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
สัตว์น้าหน้าดิน ปลากะตักและปลาผิวน้า
และไร้การควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปใน
ในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ทางทาลายอย่างมีประสิทธิภาพและดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการบริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจะ
ฟื้นฟูมวลสัตว์น้า (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ อย่ างน้ อยที่ สุ ดในระดั บที่ สามารถไปถึ งระดั บผลผลิ ต
การประมงสู งสุ ดที่ ยั่ งยื น (maximum sustainable yield) ตาม
คุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้าเหล่านั้น
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#
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-14 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
14.5

14.6

14.7

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อย 14.5.1 ขอบเขตของพื้ น ที่ คุ้ ม ครองที่
ร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางทะเล
และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
ภายในปี พ.ศ. 2563 ห้ามการอุดหนุนการประมงบางประเภท 14.6.1 ความก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ
ซึ่งก่อทาให้เกิดศักยภาพการทาประมงที่มากเกินไป ขจัดการ
ในระดับปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ/
อุดหนุนที่มีส่วนทาให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
กลไกระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับ
รายงาน และไร้การควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนใน
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
ลั กษณะดั งกล่ าว ตระหนั กว่ าการปฏิ บั ติ ที่ เป็ นพิ เศษและ
รายงาน และไร้การควบคุม
แตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสาหรับประเทศกาลัง
พัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนสาคัญในการ
เจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก
ภายในปี พ.ศ. 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกาลัง 14.7.1 สัดส่วนของผลผลิตจากการประมง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจาก
ที่ยั่งยืน ต่อ GDP ในรัฐกาลังพัฒนา
การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการ
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ประเทศกลุ่ม
อย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการ
พัฒนาน้อยที่สุด และทุกประเทศ
ท่องเที่ยว
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สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
กรมทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
√

√*

ไม่มีข้อมูลร้อยละของผลผลิตจาก
การประมงที่ยั่งยืนต่อ GDP ในรัฐ
กาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
ประเทศกลุ่ มพั ฒนาน้ อยที่ สุ ด
และทุ กประเทศโดยตรง แต่ ใช้
ข้อมูลสัดส่วนของมูลค่าผลผลิ ต
จากการประมงที่ ยั่ งยื นจากกรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
แทน
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-14 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
14.a

14.b

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจยั 14.a.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
√
กรมทรั พยากรทางทะเลและ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์และ
การวิ จั ยเกี่ ยวกั บเทคโนโลยี ทาง
ชายฝั่ง
แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการถ่ ายทอดเทคโนโลยี ทางทะเลของ
ทะเล ต่ อ งบประมาณการวิ จั ย
คณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนา
ทั้งหมด
คุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกาลังพัฒนา
มากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
จัดให้ชาวประมงพื้นบ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและ 14.b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มี
√
กรมประมง
ตลาด
การใช้ แ ละด าเนิ น การด้ า นข้ อ
กฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบ
การปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานที่
ตระหนักและปกป้องสิทธิการเข้าถึง
การทาประมงขนาดเล็ก
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เป้าหมาย

#
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-14 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
14.c

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
เพิ่ มพู นการอนุ รั กษ์ และการใช้ มหาสมุ ทรและทรั พยากร 14.c.1 จานวนประเทศที่มีความก้าวหน้าใน
√
กรมทรั พยากรทางทะเลและ
เหล่านั้นอย่างยั่งยืน โดยการดาเนินการให้เกิดผลตามกฎหมาย
การให้ สั ตยาบั น ยอมรั บ และน า
ชายฝั่ง และกรมประมง
ระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทาง
กรอบการท างานเชิ งกฎหมาย/
กฎหมายส าหรั บการอนุ รั กษ์ และการใช้ มหาสมุ ทรและ
นโยบาย/สถาบัน และเครื่องมื อใน
ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของ
การแปลงกฎหมายระหว่างประเทศที่
เอกสาร The Future We Want
เกี่ ย วกั บ มหาสมุ ท รมาใช้ ดั งที่
สะท้อนอยู่ใน UNCLOS อนุสัญญา
ว่ าด้ วยกฎหมายด้ านทะเลของ
สหประชาชาติ เพื่อการอนุรักษ์ และ
การใช้ มหาสมุ ทรและทรั พยากร
อย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-15 เป้ าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยื น
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายหลัก

#

15
ปกป้อง ฟื้นฟู
และสนับสนุน
การใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่าง
ยั่งยืน จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน
ต่อสู้
การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อม
โทรมของที่ดิน
และฟื้นสภาพ
กลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสีย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

15.1

15.2

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู 15.1.1 สั ด ส่ ว นของพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต่ อ พื้ น ที่ ดิ น
√
กรมป่าไม้
และการใช้ ระบบนิ เวศบนบกและในน้ าจื ดใน
ทั้งหมด
แผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 15.1.2 สั ดส่ วนของพื้ นที่ ส าคั ญส าหรั บความ
√
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า ภูเขาและเขต
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งทางบกและใน
สานักงานนโยบายและแผน
แห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตก
น้าจืด ในเขตพื้นที่คุ้มครอง จาแนกตาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
ประเภทของระบบนิเวศ
ส่งเสริมการดาเนินการด้านการบริหารจัดการ 15.2.1 ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าไม้
√*
ไม่มีข้อมูลพื้นที่สวนป่ าของรัฐและองค์ การ
ป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้
อย่างยั่งยืน
อุตสาหกรรมป่าไม้ , พื้นที่ป่าในพื้ นที่ สปก.,
ท าลายป่ า ฟื้ นฟู ป่ าที่ เสื่ อมโทรม และเพิ่ ม
พื้นที่ป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน,พื้ นที่
การปลูกป่าและฟื้ นฟูป่ าทั่ วโลกอย่างจริงจัง
ป่ าไม้ ในเมื อง มี แต่ ข้ อมู ลพื้ นที่ ป่ าสงวน
ภายในปี 2563
แห่ งชาติ , พื้ นที่ ป่ าชุ มชน, พื้ นที่ สวนป่ า
ภาคเอกชน โดยข้ อมู ลมาจากกรมอุ ทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สมอ.
อส. ปม. ทช. สภาอุตฯ สภาหอการค้าไทย
เป้าหมาย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-15 เป้ าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยื น
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
15.3

15.4

15.5

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ต่ อสู้ การแปรสภาพเป็ นทะเลทราย ฟื้ นฟู 15.3.1 สัดส่วนของพื้นที่ดินที่ถูกทาให้เสื่อมโทรม
√
กรมพัฒนาที่ดิน
แผ่ นดิ นที่ เสื่ อมโทรม รวมถึ งที่ ดิ นที่ ได้ รั บ
เทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมด
ผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะ
บรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากร
ที่ดินภายในปี 2573
สร้ างหลั กประกั นว่ าจะมี การอนุ รั กษ์ ระบบ 15.4.1 ขอบเขตของพื้ น ที่ คุ้ ม ครองที่ ส าคั ญ
√
นิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชี วภาพ
สาหรับความหลากหลายทางชีวภาพบน
ของระบบนิ เวศเหล่ านั้ น เพื่ อจะเพิ่ มพู นขี ด
ภูเขา
ความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ 15.4.2 ดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว
√
ผลประโยชน์อันสาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในปี 2573
ปฏิ บั ติ ก ารที่ จ าเป็ น และเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ลด 15.5.1 ดั ชนี บั ญชี การเปลี่ ยนแปลงสถานภาพ
√*
ไม่ มี ข้ อมู ลดั ชนี บั ญชี การเปลี่ ยนแปลง
การเสื่ อมโทรมของถิ่ นที่ อยู่ ตามธรรมชาติ
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูก
สถานภาพพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อ
หยุ ดยั้ งการสู ญเสี ยความหลากหลายทาง
คุกคาม (Red List Index)
การถู กคุ กคาม (Red List Index) โดยตรง
ชี ว ภาพ และภายในปี 2563 ปกป้ อ งและ
แต่ใช้ข้อมูลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ใน
ป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
สถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามแทน
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

3-56

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-15 เป้ าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยื น
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
15.6

15.7

15.8

15.9

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ส่ งเสริ มการแบ่ งปั นผลประโยชน์ ที่ เกิ ดจาก 15.6.1 จ านวนประเทศที่ มี การใช้ กรอบ
√
คณะกรรมการอนุ รั กษ์ และใช้ ประโยชน์
การใช้ ประโยชน์ ทรั พยากรพั นธุ กรรมอย่ าง
ทางกฎหมาย กรอบการบริหารงาน และ
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
เท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึง
กรอบเชิงนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
สานักงานนโยบาลและทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสมตามข้อตกลง
การแบ่งปันผลประโยชน์เป็นไปอย่างเป็น
และสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ
ธรรมและเท่าเทียม
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและ 15.7.1 สั ดส่ วนของสั ตว์ ป่ าที่ ถู กน ามาขายโดย
√
การขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และ
การลักลอบล่าและค้าอย่างผิดกฎหมาย
แก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์
สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
น ามาตรการเพื่ อป้ องกั นการน าเข้ าและลด 15.8.1 สั ดส่ วนประเทศที่ มี การน ากฎหมายที่
√
ผลกระทบจากชนิ ดพั นธุ์ต่ างถิ่ นที่ รุ กรานใน
เกี่ยวข้องของประเทศมาบังคับใช้ และมี
ระบบนิ เวศบกและน้ าและควบคุ มหรื อขจั ด
การจั ดสรรทรัพยากรอย่างเพี ยงพอ ใน
ชนิ ดพั นธ์ พื ชตามล าดั บความส าคั ญมาใช้
การป้องกันหรือควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ภายในปี 2563
ที่รุกราน
บู รณาการมู ลค่ าของระบบนิ เวศและความ 15.9.1 ความก้าวหน้าของการกาหนดเป้าหมาย
√
หลากหลายทางชีวภาพเข้าไว้ในการวางแผน
ย่ อ ยของประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการพัฒนารายงานและยุทธศาสตร์การ
เป้าหมายย่อยที่ 2 ของ Aichi Biodiversity
ลดความยากจน ทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ตามแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทาง
ระดับประเทศ ภายในปี 2563
ชีวภาพ พ.ศ. 2554 - 2563
เป้าหมาย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-15 เป้ าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยื น
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
15.a

15.b

15.c

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ระดมและเพิ่ มทรัพยากรทางการเงิ นจากทุก 15.a.1 ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
√
กรมป่าไม้
แหล่ งอย่ างมี นั ยส าคั ญเพื่ ออนุ รั กษ์ และใช้
ทางการ (ODA) และค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
เพื่ อการอนุ รั กษ์ และการใช้ ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน
ระดมทรั พยากรจากทุ กแหล่ งและทุ กระดั บ 15.b.1 ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
√
√*
ไม่ มี ข้ อมู ลความช่ วยเหลื อเพื่ อการพั ฒนา
เพื่ อสนั บสนุ นเงิ นการบริ หารจัดการป่าไม้ที่
ทางการ (ODA) และค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
อย่างเป็นทางการ (ODA) และค่าใช้จ่ายของ
ยั่งยืน และจัดหาแรงจูงในที่เหมาะสมสาหรับ
เพื่ อการอนุ รั กษ์ และการใช้ ประโยชน์
ภาครัฐเพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ประเทศกาลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าใน
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
การบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และ
นิเวศอย่างยั่งยืน
อย่ างยั่ งยื นโดยตรง แต่ ใช้ ข้ อมู ลค่ าของ
การปลูกป่า
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ใ นด้ า น
การปลู กป่ าจากส านั กงานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทน
เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสาหรับความ 15.c.1 สัดส่วนการค้าสัตว์ป่าโดยหลอกลวงหรือ
√
พยายามที่จะต่อสู้กับการล่า การเคลื่อนย้าย
ผิดกฎหมาย
ชนิ ดพั นธุ์ คุ้ มครอง รวมถึ งโดยการเพิ่ มขี ด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-16 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
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เป้าหมายหลัก

#

16
ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุขและ
ครอบคลุม เพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความ
ยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผล
รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุก
ระดับ

16.1

เป้าหมาย

#

ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการ 16.1.1
ตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ
16.1.2

16.1.3
16.1.4
16.2

ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์อย่าง 16.2.1
ไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรง
และการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
16.2.2

16.2.3

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
จานวนเหยื่อของการฆาตกรรมโดยเจตนา ต่อจานวน
√
ประชากร 100,000 คน จาแนกตามเพศ และอายุ
การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ต่อจานวน
√
ประชากร 100,000 คน จ าแนกตาม อายุ เพศ และ
สาเหตุ
สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางด้าน
√
ร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สั ดส่ วนประชากรที่ รู้ สึ กปลอดภั ยเมื่ อเดิ นบริ เวณ
√
พื้นที่ที่อาศัยเพียงลาพัง
สั ดส่ วนของเด็ กอายุ 1-14 ปี ที่ เคยถู กทาร้ ายทาง
√
ส ารวจสถานการณ์ เด็ กและสตรี ใน
ร่างกาย และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือน
ประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ
ที่ผ่านมา
จ านวนเหยื่ อการค้ ามนุ ษย์ ต่ อจ านวนประชากร
√
100,000 คน จาแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบการ
แสวงหาประโยชน์
สัดส่วนของวัยรุ่นหญิงและชายอายุ 18-29 ปีที่เคย
√
ถูกกระทาความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปี
ตัวชี้วัด
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ตารางที่ 3.1-16 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
√
มา ซึ่งได้รายงานการกระทาอันรุนแรงนั้นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่หรือกลไกทางการในการ
ยุติข้อขัดแย้ง
สัดส่วนของผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อจานวน
√
กรมราชทัณฑ์
ผู้ต้องขังทั้งหมด
มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิด
√
กฎหมาย (หน่วยเป็น ดอลลาร์สหรัฐ)
สั ดส่ วนของอาวุ ธขนาดเล็ ก และอาวุ ธเบาที่ มีการ
√
บั นทึ กและติ ดตามตามที่ ระบุ ไว้ ในมาตรฐานและ
เครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด

16.3

ส่งเสริมหลักนิตธิ รรมทั้งในระดับชาติและ 16.3.1
ระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่า
ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียม
16.3.2

16.4

ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน 16.4.1
เสริ มความแข็ งแกร่ งของกระบวนการ
ติ ดตามและการส่ งคื นสิ นทรั พย์ ที่ ถู ก 16.4.2
ขโมยไป และต่ อสู้ กั บอาชญากรรมที่
จั ด ตั้ งในลั ก ษณะองค์ ก รทุ ก รู ปแบบ
ภายในปี พ.ศ. 2573
ลดการทุ จริ ตและการรั บสิ นบนทุ กรู ป 16.5.1 สั ดส่ วนของบุ คคลที่ เคยติดต่อกั บเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ
แบบอย่างมีนัยสาคัญ
อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้สินบนหรือถูกเรียกสินบน โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
16.5.2 สัดส่วนขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อให้สินบน หรือถูกเรียก
สิ นบน โดยเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐในช่ วงระยะเวลา 12
เดือนที่ผ่านมา

16.5

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

√

√
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
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สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
16.6

เป้าหมาย

#

พัฒนาสถาบันทุกระดับให้มีประสิทธิผล 16.6.1
มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส

16.6.2
16.7

สร้ างหลั กประกั นว่ าจะมี กระบวนการ 16.7.1
ตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม
มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ใน
ทุกระดับการตัดสินใจ

16.7.2

16.8

ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมี 16.8.1
ส่ วนร่ วมของประเทศก าลั งพั ฒนาใน
สถาบันของธรรมาภิบาลระดับโลก

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
สัดส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐขั้นพื้นฐานต่อจานวน
√
งบประมาณที่ ได้ รับอนุมั ติแล้ว จ าแนกตามหมวด
(หรือจาแนกตามรหัสงบประมาณ หรือที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน)
สัดส่วนประชากรที่พึงพอใจกับการบริการสาธารณะ
√
ครั้งล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ
สั ดส่ วนผู้ ด ารงต าแหน่ ง (จ าแนกตาม เพศ อายุ
√
บุ คคลที่ มี ความบกพร่ องทางร่ างกาย และกลุ่ ม
ประชากร) ในสถาบั น ของรั ฐ (สภานิ ติ บั ญญั ติ
ระดั บประเทศ และระดั บท้ องถิ่ น องค์ กรบริ การ
สาธารณะ และคณะตุ ลาการ) เปรี ยบเที ยบกั บ
การกระจายตัวในระดับชาติ
สัดส่วนของประชากรที่เชื่อว่าการตัดสินใจนั้นมีความ
√
ครอบคลุมและตอบสนอง จาแนกตามเพศ อายุ ความ
พิการ และกลุ่มประชากร
สั ดส่ วนของสมาชิ ก และสิ ทธิ ในการออกเสียงของ
√
ประเทศกาลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
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เป้าหมายหลัก

#
16.9

16.10

16.a

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
กาหนดสถานะทางกฎหมายสาหรับทุก 16.9.1 สัดส่วนของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับ
√
ส ารวจสถานการณ์ เด็ กและสตรี ใน
คน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตร ภายในปี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จาแนกตามอายุ
ประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ศ. 2573
สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถ 16.10.1 จานวนคดีที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับการ
√
เขาถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขัน้
ฆาตกรรม ลักพาตัว การอุ้มหาย การควบคุมตัวโดย
พื้ น ฐาน โดยเป็ น ไปตามกฎหมาย
พลการ การทรมานที่กระทาต่อผู้สื่อข่าว บุคลากรที่
ภายในประเทศและความตกลงระหว่าง
เกี่ ยวข้ องกั บสื่ อ สหภาพทางการค้ าและผู้ ให้ ความ
ประเทศ
ช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
16.10.2 จานวนประเทศที่มีรัฐธรรมนูญกฎหมายลาดับรอง
√
และ/หรื อนโยบายรองรั บการเข้ าถึ งข้ อมู ลของ
สาธารณะชน
เสริ มความแข็ ง แกร่ ง ของสถาบั น 16.a.1 จานวนองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติที่มี
√
ระดั บชาติ ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยรวมถึ งการ
อยู่ และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การปารี ส (Paris
กระท าผ่ านทางความร่ วมมื อระหว่ าง
Principles)
ประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับ
การก่อการร้ายและอาชญากรรม
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด
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ตารางที่ 3.1-16 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#
16.b

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
ส่ ง เสริ ม และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและ 16.b.1 สั ดส่ วนของประชากรที่ รายงานว่ ารู้ สึ กถู กเลื อก
√
นโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ปฏิบัติ หรือถูกล่วงละเมิดใน 12 เดือนที่ผ่านมา ตาม
ที่ยั่งยืน
ข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติภายใต้
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs

ตารางที่ 3.1-17 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

17
เสริมความ
เข้มแข็งให้แก่
กลไกการ
ดาเนินงานและ
ฟื้นฟูสภาพ
หุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับ
โลกสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

17.1

เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของการระดมทรั พ ยากร
ภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่างประเทศ
ไปยังประเทศกาลังพัฒนา เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถ
ภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ ของรัฐ
ประเทศพั ฒนาแล้ วจะด าเนิ นการ (ให้ เป็ นผล) ตาม
พั นธกรณี เรื่ องการให้ ความช่ วยเหลื อเพื่อการพั ฒนา
อย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้
โดยประเทศพั ฒ นาแล้ ว หลายประเทศที่ จะบรรลุ
เป้ าหมายการมี สั ดส่ วน ODA/GNI ร้ อยละ 0.7 ให้ แก่
ประเทศกาลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ
0.15 ถึ ง 0.20 ให้ แ ก่ ป ระเทศพั ฒ นาน้ อยที่ สุ ด โดย
สนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มี
สั ดส่ วน ODA/GNI ถึ งอย่ างน้ อยร้ อยละ 0.20 ให้ แก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

17.1.1

ยอดรวมรายได้ภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วนของ
GDP จาแนกตามแหล่งที่มาของรายได้
สั ดส่ วนงบประมาณภายในประเทศที่
จัดสรรจากภาษีภายในประเทศ
ความช่ วยเหลื อเพื่ อการพั ฒนาอย่ างเป็ น
ทางการ (ODA) สุทธิ, ยอดรวม และที่ให้แก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วน
รายได้ มวลรวมประชาชาติ (GNI) ของ ผู้
บริ จ าค OECD/คณะกรรมการ ความ
ช่ วยเหลื อเพื่ อการพั ฒนา (Development
Assistance Committee (DAC))

17.2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17.1.2
17.2.1

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
√
√
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ตารางที่ 3.1-17 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสาหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

17.3

ระดมทรั พ ยากรทางการเงิ น เพิ่ มเติ มจากแหล่ งที่
หลากหลายไปยังประเทศกาลังพัฒนา

17.3.1

การลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (Foreign
direct investments -FDI) การช่วยเหลือเพื่อ
การพั ฒนาอย่ างเป็ นทางการ (Official
Development Assistance: ODA) แ ล ะ
ความร่ วมมื อ ใต้ -ใต้ คิ ดเป็ นสั ดส่ วนของ
งบประมาณประเทศทั้งหมด
มูลค่าของการโอนเงินกลับประเทศ (เป็น
สกุ ลเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ) คิ ดเป็ นสั ดส่วน
ของยอดรวม GDP ทั้งหมด

17.3.2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
ODA: กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA)
FDI: ธนาคารแห่ งประเทศไทย
(BOT)

√

√*

ไม่มีข้อมูลมูลค่าของการโอนเงิน
กลั บ ประเทศ (เป็ น สกุ ล เงิ น
ดอลลาร์ สหรั ฐ) คิ ดเป็ นสั ดส่ วน
ของยอดรวม GDP ทั้งหมดโดยตรง
แ ต่ ใ ช้ ข้ อ มู ล Remittance
receive/GDP และ Remittance
payment/GDP จาก FDI: ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (BOT) แทน
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การพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)
เป้าหมายหลัก

#

เป้าหมาย

#

ตัวชี้วัด

17.4

ช่วยประเทศกาลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้
ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริม
การจั ดหาเงิ นทุ นโดยการก่ อหนี้ การบรรเทาหนี้ และ
การปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหา
หนี้ ต่ างประเทศของประเทศที่ ยากจนและมีหนี้สินใน
ระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้
ยอมรับและดาเนินการตามระบอบการส่งเสริมการลงทุน
ให้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

17.4.1

บริการเงินกู้คิดเป็นสัดส่วนของการส่งออก
สินค้าและบริการ

17.5.1

เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบ
เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวั ตกรรม และยกระดั บการแบ่ งปั น
ความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน รวมถึง การพัฒนา
การประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอานวย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก

17.6.1

จานวนประเทศที่ยอมรับและดาเนินการ
ตามกฎเกณฑ์ การสนั บสนุ นการลงทุ น
เพื่อประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
จ านวนความตกลงและโครงการ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศด้ า น
วิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีจาแนก
ตามประเภทความร่วมมือ

17.5

17.6

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

แหล่งข้อมูล

√

√

กรมความร่ วมมื อระหว่ าง
ประเทศ (TICA)
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เป้าหมายหลัก

#

17.7

เป้าหมาย

ส่ งเสริ มการพั ฒนา การถ่ ายทอด และการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกาลัง
พั ฒนาภายใต้ เงื่ อนไขที่ อ านวยประโยชน์ แก่ ประเทศ
กาลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลง
ร่วมกัน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

17.6.2

จ านวนผู้ ใช้ อิ นเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู งผ่ าน
โครงข่ายโทรศัพท์ประจาที่ ต่อผู้อยู่อาศัย
100 คน จาแนกตามความเร็วอินเทอร์เน็ต
(Fixed internet broadband subscriptions
per 100 inhibitants, by speed)

17.7.1

จ านวนเงิ นทุ นรวมที่ ได้ รั บอนุ มั ติ ให้ แก่
ประเทศก าลั งพั ฒนาเพื่ อสนั บสนุ นการ
พั ฒนาการถ่ ายทอด และการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√*
ไม่มีข้อมูลจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านโครงข่ายโทรศัพท์
ประจาที่ ต่อผู้อยู่อาศั ย 100 คน
จาแนกตามความเร็วอินเทอร์เน็ต
( Fixed internet broadband
subscriptions per 100 inhibitants,
by speed) โดยตรง ซึ่งข้อมูลนี้เป็น
ข้ อมู ลของ กสทช. แต่ ยกเลิ กการ
จัดเก็บไปแล้ว โดยใช้ข้อมูลจานวน
ผู้ ใช้ อิ นเทอร์ เน็ ตที่ มาจากการ
ส ารวจการมี การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารใน
ครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ
แทน
√
กรมความร่ วมมื อระหว่ า ง
ประเทศ (TICA)
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#
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17.8

ให้ มี การจั ดตั้ งธนาคารเทคโนโลยี และวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้ าน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีให้แก่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดอย่างเต็มที่ ภายในปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17.9 เพิ่ ม พู น การสนั บ สนุ น ระหว่ า งประเทศส าหรั บ
การดาเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มี
ประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกาลังพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดาเนินงานในทุกเป้าหมาย
การพั ฒนาที่ยั่ งยืน รวมถึ งผ่านทางความร่วมมือแบบ
เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีที่เป็นสากล มีกติกา เปิด
กว้ าง ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ และเสมอภาค ภายใต้ องค์ การ
การค้ าโลก โดยรวมถึ งข้ อสรุปการเจรจาภายใต้วาระ
การพัฒนารอบโดฮา
17.11 เพิ่ มส่ วนแบ่ งการส่ งออกของประเทศก าลั งพั ฒนาใน
การส่งออกทั่วโลกให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยเพิ่มส่วน
แบ่ งของประเทศพั ฒนาน้ อยที่ สุ ดให้ สู งขึ้ น 2 เท่ าในปี
2563
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

17.8.1

สัดส่วนของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต

17.9.1

มูลค่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทางเทคนิ ค (เป็ นดอลลาร์ ) (รวมถึ ง
ความร่วมมือ เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี)
ที่ได้ให้คามั่นไว้กับประเทศกาลังพัฒนา

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
ส ารวจการมี การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารใน
ครั วเรื อน ส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติ
√

ODA: กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA)

17.10.1 ค่ า เฉลี่ ย ของอั ต ราภาษี ศุ ล กากรถ่ ว ง
น้าหนักทั่วโลก

√

17.11.1 ส่วนแบ่งของการส่งออกในระดับสากลของ
ประเทศกาลังพัฒนา และประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด

√
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17.12 ทาให้เกิดการดาเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการ
เข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจากัดปริมาณใน
ระยะยาวส าหรั บประเทศพั ฒนาน้ อยที่ สุ ด โดยให้
สอดคล้ องกั บการตั ดสิ นใจขององค์ การการค้ าโลก
โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกา
เนิ นสิ นค้ าที่ มี การให้ สิ ทธิ พิ เศษทางการค้ าที่ ใช้ กั บ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย
และมีส่วนช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
17.13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึง
ผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้อง
เชิงนโยบาย
17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
17.15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นาของแต่ละ
ประเทศที่จะสร้างและดาเนินงานตามนโยบายเพื่อการ
ขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

17.12.1 ภาษีศุลกากรเฉลี่ยที่ประเทศกาลังพัฒนา
ประเทศพั ฒนาน้ อยที่ สุ ด และรั ฐก าลั ง
พัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก เผชิญอยู่

17.13.1 ผังติดตามเศรษฐกิจมหภาค
(Macroeconomic Dashboard)
17.14.1 จานวนประเทศที่มีกลไกเสริมสร้างนโยบาย
ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
17.15.1 ขอบเขตการใช้กรอบผลลัพธ์และเครื่องมือ
การวางแผนที่ประเทศเป็นเจ้าของโดยผู้ให้
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

สถานะของข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√

√

แหล่งข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย

√
√

กรมความร่ วมมื อระหว่ า ง
ประเทศ TICA)
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17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วน
ที่ ห ลากหลายซึ่ งจะระดมและแบ่ งปั นความรู้
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการเงิน
เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
17.17 สนั บสนุ นและส่ งเสริ มหุ้ นส่ วนความร่ วมมื อระหว่ าง
ภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม สร้างบน
ประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน
17.18 ยกระดั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถให้กับประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
ให้ เพิ่ มการมี อยู่ ของข้ อมู ลที มี คุ ณภาพ ทั นเวลาและ
เชื่อถือได้ ที่จาแนกตามรายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติพันธุ์
สถานะการอพยพ ความพิการ ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามบริบทของประเทศ
ภายในปี 2563

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#

ตัวชี้วัด

17.16.1 จ านวนประเทศที่รายงานความก้าวหน้า
เกี่ ยวกั บกรอบแผนงานประเมิ นผลที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการพั ฒ นาของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายที่สนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
17.17.1 จานวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่เห็นชอบให้ใช้
ในโครงการความร่ วมมื อภาครัฐ-เอกชน
และประชาสังคม
17.18.1 สั ดส่ วนของตั วชี้ วั ดการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น
ระดั บชาติ ที่ มี การจั ดจ าแนกทุ กมิ ติ ที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
หลั กการพื้ น ฐานของสถิ ติ ทางการ
(Fundamental Principles of Official
Statistics)
17.18.2 จ านวนประเทศที่ มี กฎหมายสถิ ติ ของ
ประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน
ของสถิติทางการ

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
กรมความร่ วมมื อระหว่ า ง
ประเทศ TICA)

√

√

√

สานักงานสถิติแห่งชาติ
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17.18.3 จานวนประเทศที่มีแผนสถิติระดับประเทศ
ที่ได้รับเงินทุนอย่างเต็มที่ และอยู่ระหว่าง
ด าเนิ นการให้ บรรลุ จ าแนกตามแหล่ ง
เงินทุน
17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนามาตรการวัด 17.19.1 มู ลค่ าเงิ นดอลลาร์ ของทรัพยากรที่ ใช้ใน
ความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ มี ผ ลต่ อ
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสถิตใิ น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการ
ประเทศกาลังพัฒนา
สร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกาลังพัฒนา
ภายในปี 2573

17.19.2 สัดส่วนของประเทศที่ (a) มีการจัดทาสา
มะโนประชากรและเคหะอย่ างน้อยหนึ่ง
ครั้งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และ (b) บรรลุ
การจดทะเบียนเกิด 100 เปอร์เซ็นต์ และ
จดทะเบียนการตาย 80 เปอร์เซ็นต์
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานะของข้อมูล
แหล่งข้อมูล
มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
√
สานักงานสถิติแห่งชาติ

√*

√

ไม่มีข้อมูลมูลค่าเงินดอลลาร์ของ
ทรัพยากรที่ใช้ในการเสริมสร้าง
ขี ดความสามารถด้ านสถิ ติ ใน
ประเทศกาลังพัฒนาโดยตรง แต่
มีข้อมูลจานวนผู้เข้าอบรมของ
ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ และ
งบประมาณในการจัดการอบรม
ของสานักงานสถิติแห่งชาติแทน
โดยข้อมูลได้จากสานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ และ
ส ารวจการเปลี่ ยนแปลงของ
ประชากร พ.ศ. 2558 – 2559
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
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ส าหรั บประเทศไทย เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นถู กน าไปปรับใช้ในวางแผนนโยบายต่าง ๆ ในทุ ก
ภาคส่วน โดยในส่วนของภาครัฐได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ขึ้น ซึ่งมีอานาจหน้าที่
ในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการเป็นไปตามข้อตกลง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนรวมไปถึงการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานทั้งของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ ภายใต้ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการได้ มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ ประกอบด้ ว ย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผล
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อกาหนด
เป้ าหมายและตัวชี้วัด วางแนวทางดาเนิ นงาน ประสานติดตามและบูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนของ
แต่ละเป้ าหมายเพื่อให้ บรรลุ ตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละด้าน ซึ่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน
ได้มีการบู รณาการไว้ในกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ทาให้เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ในส่วนของภาคเอกชน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีการบูรณาการเป็นกรอบในการดาเนิ นงานของ
สมาคมเครื อ ข่ า ยโกลบอลคอมแพ็ ก (UN Global Compact Network Thailand) ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยของ
บริษัทเอกชนที่จดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิก
ทั้งหมด 41 บริษัท โดยเครือข่ายนี้ได้มีการให้ความสาคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวคิดในเรื่องของ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) ผ่านการปรับเปลี่ยนลักษณะการดาเนินงานของธุรกิจ
ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานของกิจการผลิตอาหารให้มีความยั่งยืนมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทให้ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนมากขึ้นโดยมีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนฐานของแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เป็นต้น และยังมีการร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ในตามแนวทางของพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยั งมีส่ วนร่ วมในการผลั กดันการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่ านบทบาทในการจัดเวทีการให้ ความรู้และพูดคุย
แลกเปลี่ยน รวมถึงการร่วมเป็นสื่อกลางการนาเสนอผลงานด้านความยั่งยืนให้แก่สาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า
(Thai Publica) เป็นต้น
ในส่วนภาคประชาสังคมและภาควิชาการนั้น องค์กรรวมถึงสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย เช่น มูลนิธิ
มั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation: TSDF) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) สถาบันไทยพัฒน์ สถาบันวิจัยสังคม และศูนย์โรตารี เพื่อสันติภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มี
การนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ประยุกต์ใช้เพื่อกรอบในการดาเนินงาน สาหรับช่วยในการสะท้อนปัญหา
รวมถึงผลั กดันแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่ งยื นผ่ านเวทีการประชุมและเครื อข่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่ายผู้ หญิ ง
เครื อข่ายองค์กรด้านทรั พยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อ ม เครือข่ายด้านพลั งงานทางเลื อก เป็นต้น
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อีกทั้งได้มีการบูรณาการเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการกาหนดทิศทางการวิจัยเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการติดตามการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคส่วนเอกชน
อีกด้วย
3.2

การวิเ คราะห์ความสัมพันธ์ ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal
Relationship) กับของ SDGs

3.2.1 แนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างแผนแม่บทฯ กับ SDGs
แผนแม่บทฯ แต่ละเล่มประกอบไปด้วยตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 202 ตัวชี้วัด เพื่อชี้วัดผลลัพธ์ภาพรวม
ในประเด็นนั้น ๆ สาหรับประเทศไทยนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
สามารถเชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs)
แผนการขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ ของประเทศไทยจึ งครอบคลุ มไปถึ งการบู รณาการติ ดตามประเมิ นผล
การดาเนินงานตาม SDGs ผ่านการดาเนินการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ในส่วน SDGs นั้น
ประกอบไปด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก ซึ่งแต่ละเป้าหมายหลักจะมีเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 169 เป้าหมาย
สาหรับแนวทางการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ
(Causal Relationship) กับของ SDGs ที่ปรึกษามุ่งเน้นพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายตามแผนแม่บท
ทั้ง 23 ฉบับ และเป้าหมายของ SDGs เป็นหลัก เพื่อศึกษาความสอดคล้องของเป้าหมายของประเทศไทยกับ
เป้าหมายการพัฒนาในระดับนานาชาติ รวมไปถึงตัวชี้วัดที่มีความจาเพาะกับบริบทของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการต่อไป กรอบความคิดการศึกษาความเชื่อมโยงตัวชี้วัดในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ SDGs สามารถแสดงดังรูปที่ 3.2.1

รูปที่ 3.2-1 กรอบความคิดการศึกษาความเชื่อมโยงตัวชี้วัดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ SDGs
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3.2.2 วิธีการเชื่อมโยงเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ SDGs
การศึกษาความเชื่อมโยงเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ SDGs สามารถจาแนกได้
เป็น 3 ขั้นตอน ดังสรุปในรูปที่ 3.2-2 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 3.2-2 วิธีการเชื่อมโยงเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ SDGs
1) คัดกรอง (Pre-screening)
ทาความเข้าใจถึงนิยามและบริบทของเป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDGs ที่เลือก จากนั้นคัดกรองขั้นต้น
โดยเลือกแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายหลักที่ 6 (Target) ของ SDGs เกี่ยวกับน้าสะอาดและ
การสุขาภิบาลโดยมุ่งมั่นที่จะให้มีน้าเพื่อใช้ประโยชน์และมีการจัดการน้าและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสาหรับทุกคน
โดยเป้าหมาย (Goal) นั้นครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงน้าและการสุขาภิบาล (เป้าหมาย 6.1
และ 6.2) และยังครอบคลุมไปถึงการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า เช่น ยกระดับคุณภาพน้า
โดยลดมลพิษ (เป้าหมาย 6.3) และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าอย่างยั่งยืน (เป้าหมาย 6.4) บริหารจัดการน้า
แบบองค์รวม (เป้าหมาย 6.5) และปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้า (เป้าหมาย 6.6) นอกจากนี้
เป้าหมายที่ 6 นี้ยังครอบคลุมไปถึงการขยายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการน้าและ
สุขอนามัย (เป้าหมาย 6.a และ 6.b) อีกด้วย จะเห็นว่ามีแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเหล่านี้ 5 ประเด็น
จากทั้งหมด 23 ประเด็น ประกอบไปด้วย
1.1) ประเด็นที่ 2 เรื่อง การต่างประเทศ
1.2) ประเด็นที่ 6 เรื่อง พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
1.3) ประเด็นที่ 18 เรื่อง การเติบโตอย่างยั่งยืน
1.4) ประเด็นที่ 19 เรื่อง การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
1.5) ประเด็นที่ 23 เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เนื่องจากการจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จาเป็นต้องมีความร่วมมือจากทั้งในและต่างประเทศ มีการวาแผน
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย การบริหารจัดการ
และการบรรเทาการขาดแคลนน้าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 6 ของ SDGs
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2) ประเมิน (Evaluation)
ในขั้นนี้จะเป็นการประเมินระดับความเกี่ยวข้องระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ กับเป้าหมายของ
SDGs โดยใช้การจับคู่เชิงสารวจและการประเมินความสัมพันธ์เชิงคุณภาพอย่างง่าย ดังตารางที่ 3.2-1
ตารางที่ 3.2-1 การประเมิน ความสั ม พั น ธ์เชิง คุณภาพระหว่างเป้าหมายและตัว ชี้วัด ในแผนแม่บ ทฯ กับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDGs
ระดับความสัมพันธ์
1. เกี่ยวข้องโดยตรง

คาอธิบาย
เ ป้ า ห ม า ย ใ น แ ผ น แ ม่ บ ท ฯ มี
ความเกี่ ยวข้ องโดยตรงทั้ งค าส าคั ญ
(Keyword) และบริบทกับเป้าหมายใน
SDGs โดยเป้ าหมายทั้ งสองต้ องการ
ผลลั พธ์ และมี ความสอดคล้ องไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2. เกี่ยวข้องโดยอ้อม

เ ป้ า ห ม า ย ใ น แ ผ น แ ม่ บ ท ฯ มี
ความเกี่ยวข้องบางส่วนโดยเฉพาะใน
เรื่องของบริบทกับเป้าหมายใน SDGs
โดยความสัมพันธ์นั้นอาจจะต้องตีความ
ไปถึงผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้

3. ไม่มีความเกี่ยวข้อง

ตั ว ชี้ วั ด ใ น แ ผ น แ ม่ บ ท ฯ ไ ม่ มี
ความเกี่ยวข้องทั้งคาสาคัญและบริบท
กับตัวชี้วัดใน SDGs

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง
ดั ชนี ชี้วั ดความมั่ นคงด้ านน้ าเพื่ อการอุ ปโภคบริ โภคใน
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 19 แผนย่อยที่ 1 (แผนแม่บทฯ
19.1.1) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวชี้วัดสัดส่วนของ
ประชากรที่ ใช้ บริ การน้ าดื่ มที่ ได้ รั บการจั ดการอย่ าง
ปลอดภั ย (เป้ าหมาย 6.1.1) สั ดส่ วนของประชากรที่ ใช้
บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึง
การจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่
และน้า (เป้าหมาย 6.2.1) เนื่องจากประชาชนต้องเข้าถึง
ระบบประปาและมีการสุขาภิบาลที่ดี รวมทั้งมีอนามัยที่ดี
จึงจะแสดงถึงความมั่นคงในการอุปโภคบริโภคน้าได้
ดั ชนี ธ รรมาภิ บ าลอยู่ ใ นแผนแม่ บทฯ ประเด็ น ที่ 19
แผนย่อยที่ 1 มีความเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับตัวชี้วัดสัดส่วน
ของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งและวางนโยบาย
และกระบวนการปฏิ บั ติ เพื่ อการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชน
ท้องถิ่นในด้านการจัดการน้าและสุขอนามัย (เป้าหมาย
6.b) เนื่องจากวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมา
ได้ ก็ คื อ การมี ค วามโปร่ งใส มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ถู ก
ตรวจสอบได้ และการมี ส่ วนร่ วมเป็ นส าคั ญ ดั งนั้ น ถ้ า
หน่วยงานมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ดี มีความ
โปร่งใส ประชาชนก็จะได้รับการเข้าถึงน้าและสุขาภิบาล
อย่างพอเพียงและยุติธรรม
จ านวนเมื อ งศู น ย์ กลางทางเศรษฐกิ จที่ มี ก ารพั ฒนา
ศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย และพื้ น ที่ เ ฉพาะ
ในแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 6 แผนย่อยที่ 1 (แผนแม่บทฯ
6.1.1) มี เป้ าหมายเพื่ อกระจายความเจริญและลดความ
เหลื่ อมล้ าในทุ กมิ ติ ไม่ มี ระบุ ความสั มพั นธ์ กั บตั วชี้ วั ด
ใน SDGs
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3) ทบทวน (Reviewing)
ความน่าเชื่อถือในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ กับเป้าหมายของ
SDGs จะถูกทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่า งเป้าหมายในแผนแม่บทฯ
กับเป้าหมายของ SDGs โดยการจับคู่เชิงสารวจและแบ่งตามหลักเกณฑ์การประเมินความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ
อย่างง่ายให้มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
3.2.3 การวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า งเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของแผนแม่ บ ทฯ กั บ เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
จากแนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างแผนแม่บท ฯ กับ SDGs ข้างต้น ที่ปรึกษา
ได้ทาการเชื่อมโยงเป้ าหมายแผนแม่บท ฯ กับ SDGs โดยอ้างอิงจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ดังแสดงตารางที่ 3.2-2
ตารางที่ 3.2-2 สรุปการเชื่อมโยงเป้าหมายแผนแม่บท ฯ กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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จากความสัมพันธ์ข้างต้น ที่ปรึกษาได้ทาทบทวนการเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ และ
SDGs เพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างกัน โดยแบ่งตามแผนแม่บทฯ แต่ละเล่ม สามารถสรุปดังรูปที่ 3.2-3
ถึ ง 3.2-25 ในเบื้ องต้ นการเชื่ อมโยงนี้ ผู้ เชี่ ยวชาญแต่ ละด้ านอาศั ยประสบการณ์ ในการผู กโยงและประเมิ น
ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพซึ่งแบ่งความสัมพันธ์เป็นเกี่ยวข้องโดยตรงและเกี่ยวข้องโดยอ้อมตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
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ซึ่งอาจมีความเห็นที่แตกต่างจากการเชื่อมโยงเป้าหมายแผนแม่บท ฯ กับ SDGs ที่ปรากฎในจากการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เนื่องด้วยรายละเอียดเป้าหมายของทั้งแผนแม่บทฯ และ SDGs ค่อนข้างมาก เพื่อง่ายต่อการสรุปผล
ความเชื่อมโยงที่ปรึกษาจึงกาหนด Code แทนรายละเอียดในแต่ละประเด็น
CODE เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
วิธอี า่ น CODE แบ่งเป็น 3 ชุด xx-x-x
1 xx
ประเด็นที่
2x
แผนหลัก Y2 (0) แผนย่อย Y1 (1,2,3,…)
3x
ลาดับเป้าหมาย

ตัวอย่างเช่น 03.0.1
03
ประเด็นการเกษตร
0
แผนหลัก Y2
1
เป้าหมายที่ 1

CODE เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ตัวอย่างเช่น 01.1
01
ยุตคิ วามยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
1
เป้าหมายที่ 1

1) ด้านความมั่งคง (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเป้ า หมายในแผนแม่ บ ทฯ ด้ า นความมั่ น คงกั บ เป้ า หมายใน SDGs มี
ความหลากหลายมาก สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-3 (ประกอบด้วยกัน 4 รูป) ซึ่งจะ
เห็ น ว่ า เป้ าหมายในแผนแม่ บ ทฯ มี ความเชื่ อมโยงกั บ เป้ าหมายใน SDGs มากกว่ า 1 เป้ าหมาย ในขณะที่
บางเป้าหมายนั้ นไม่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายในแผนแม่บทฯ เลย ดังนั้น อาจต้องมีการประเมินเป้าหมาย
ในแผนแม่บทฯ ว่าเป็นเป้าหมายที่มีความเจาะจงกับสถานการณ์ของประเทศหรือไม่ หรือหากเป็นเป้าหมาย
ที่ตรงกันกับระดับนานาชาติ อาจมีการพิจารณาเพื่อเพิ่ม ลด หรือรวมเป้าหมายหลายตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
เป้าหมายที่เหมาะสมและสามารถนาไปเปรียบเทียบได้กับเป้าหมายที่ใช้ในระดับสากล
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รูปที่ 3.2-3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านความมั่นคงกับเป้าหมายใน SDGs
2) ด้านการต่างประเทศ (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างเป้ า หมายในแผนแม่ บ ทฯ ด้ านการต่ า งประเทศกั บ เป้ าหมายใน SDGs
มีความหลากหลายมาก สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-4 (ประกอบด้วยกัน 4 รูป) ซึ่ง
จะเห็นว่าเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการต่างประเทศ มีความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมครอบคลุมในทุก
มิ ติ กั บ เป้ า หมายใน SDGs ตั้ ง แต่ เ ป้ า หมายที่ 1 ถึ ง 17 ซึ่ ง จะแตกต่ า งจากผลสรุ ป ของคณะการประชุ ม
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างยั่งที่กล่าวไว้ว่าครอบคลุมเกือบทุกเป้าหมายขาดเพียง
เป้าหมายที่ 5 และเป้าหมายที่ 12
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 3.2-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการต่างประเทศกับเป้าหมายใน SDGs
3) ด้านการเกษตร (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเป้ า หมายในแผนแม่ บ ทฯ ด้ า นการเกษตรกั บ เป้ า หมายใน SDGs
มีความหลากหลายมาก สามารถสรุ ปให้ เห็ นประเด็นส าคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-5 ซึ่งจะเห็ นว่าเป้าหมาย
ในแผนแม่บทฯ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายตัวชี้วัดใน SDGs มากกว่า 1 เป้าหมาย กล่าวคือ มีบางเป้าหมายของ
SDGs อาทิเช่น เป้าหมายที่ 8.3 มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 03.3.2 และ 03.6.2 แต่ก็มี
ความเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 03.0.2 และ 03.6.1 เช่นกัน เป็นต้น

รูปที่ 3.2-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการเกษตรกับเป้าหมายใน SDGs
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

4) ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตกับเป้าหมาย
ใน SDGs มีหลากหลายทั้งเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมในเป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน รวมทั้งเป้าหมายที่ 9
สร้างโครงสร้ างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุ มและยั่งยืน และส่งเสริ ม
นวัตกรรม ซึ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-6

รูปที่ 3.2-6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
กับเป้าหมายใน SDGs
5) ด้านการท่องเที่ยว (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการท่องเที่ยวกับเป้าหมายใน SDGs มีหลากหลาย
ซึ่งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ เป้าหมายที่ 8.9 ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะ
สร้างงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573 และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม อาทิเช่น
เป้าหมายที่ 9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความแข็งแรง ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานของภูมิภาคและพื้นที่เขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุ ษย์
โดยมุ่งเป้าให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่สามารถจ่ายได้ เป็นต้น สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้
ดังกราฟในรูปที่ 3.2-7
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 3.2-7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการท่องเที่ยวกับเป้าหมายใน SDGs
6) ด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะกับเป้าหมายใน SDGs
มีความหลากหลายมาก สามารถสรุ ปให้ เห็ นประเด็ นส าคั ญได้ดั งกราฟในรู ปที่ 3.2-8 ซึ่งจะเห็ นว่ าเป้ าหมาย
ในแผนแม่บทฯ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายใน SDGs มากกว่า 1 เป้าหมาย อาทิเช่น เป้าหมายที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง
การท าให้ เมื องและการตั้ งถิ่ นฐานของมนุ ษย์ มี ความปลอดภั ย ทั่ วถึ ง พร้ อมรั บการเปลี่ ยนแปลงและยั่ งยื น
ซึ่งเกือบทุกเป้าหมาย (Goal) ของเป้าหมายหลักนี้มีความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในทุกเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ ด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

รูปที่ 3.2-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะกับ
เป้าหมายใน SDGs
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

7) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัลกับ
เป้าหมายใน SDGs มีความหลากหลายมาก สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-9 ซึ่งจะเห็นว่า
เป้ าหมายในแผนแม่ บทฯ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บเป้ าหมายตั วชี้ วั ดใน SDGs ทั้ งโดยตรงและโดยอ้ อม ในขณะที่
บางเป้ าหมายนั้ นก็ ไม่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในแผนแม่บทฯ เลย ดังนั้น อาจต้อ งมีการประเมินเป้าหมาย
ในแผนแม่บทฯ ว่าเป็ นเป้ าหมายที่มีความเจาะจงกับสถานการณ์ ของประเทศหรือไม่ หรือหากเป็นเป้าหมาย
ที่ตรงกันกับระดับนานาชาติ อาจมีการพิจารณาเพื่อเพิ่ม ลด หรือรวมเป้าหมายหลายตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
เป้าหมายที่เหมาะสมและสามารถนาไปเปรียบเทียบได้กับเป้าหมายที่ใช้ในระดับสากล

รูปที่ 3.2-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัลกับเป้าหมายใน SDGs
8) ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (การเชื่อมโยงเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั มพันธ์ระหว่างเป้ าหมายในแผนแม่ บทฯ ด้านผู้ ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ กับเป้าหมายใน SDGs มีความหลากหลายมาก สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟ
ในรูปที่ 3.2-10 ซึ่งจะเห็ นว่าเป้ าหมายในแผนแม่บทฯ มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใน SDGs ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมมากกว่า 1 เป้าหมาย จะเห็นได้ว่าครอบคลุมเป้าหมายที่ 8, 9, 10 เป็นหลัก และมีเพิ่มเติมเป้าหมายที่ 2.b
ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง อันประกอบด้วย การจ้างงานเต็มที่ การมีผลิตภาพ
ทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
และการพยายามลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ เป็นต้น
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 3.2-10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่กับเป้าหมายใน SDGs
9) ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเป้าหมายใน SDGs สามารถ
สรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-11 ซึ่งจะเห็นว่าเป้าหมายในแผนแม่บทฯ มีความเกี่ยวข้องกับ
เป้ าหมายใน SDGs ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งครอบคลุ มเป้าหมายที่ 8 การส่ งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิ จ
ที่ ต่ อเนื่ อง ครอบคลุ ม และยั่ งยื น การจ้ างงานเต็ มที่ และมี ผลิ ตภาพ และการมี งานที่ สมควรส าหรั บทุ กคน
และเป้าหมายที่ 11 บางส่วนซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ ภายในปี 2573 การจัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคม
ขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่ง
สาธารณะเป็นหลัก การลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจ
เป็นพิเศษต่อการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่น ๆ รวมทั้ง
การจัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า

รูปที่ 3.2-11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษกับเป้าหมายใน SDGs
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

10) ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั มพั นธ์ระหว่ างเป้ าหมายในแผนแม่ บทฯ ด้านการปรั บเปลี่ ยนค่ านิ ยมและวัฒนธรรมกั บ
เป้ าหมายใน SDGs มี ความเกี่ยวข้องโดยอ้ อมใน 2 เป้าหมาย (Goal) ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 4.7 การสร้ าง
หลั กประกันว่าผู้ เรี ยนทุกคนได้รั บความรู้ และทักษะที่จาเป็นส าหรับส่ งเสริมการพัฒ นาอย่างยั่งยืน รวมไปถึ ง
การศึกษาส าหรั บการพัฒนาอย่ างยั่ งยื นและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ
การส่ งเสริ มวั ฒนธรรมแห่ งความสงบสุ ขและไม่ ใช้ ความรุ นแรง การเป็ นพลเมื องของโลก และความชื่ นชม
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 และ
เป้าหมายที่ 11.4 การเสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-12

รูปที่ 3.2-12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมกับเป้าหมายใน SDGs
11) ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างเป้ าหมายในแผนแม่ บทฯ ด้ านการพั ฒนาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
กับเป้าหมายใน SDGs มีความหลากหลายมากแต่มีความเกี่ยวข้องโดยอ้อมทั้งสิ้น สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญ
ได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-13 ซึ่งจะเห็นว่าเป้าหมายในแผนแม่บทฯ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายตัวชี้วัดใน SDGs มาก
ถึง 4 เป้าหมาย อันประกอบด้วย เป้าหมายที่ 3.2, 4, 8 บางส่วน และ 12a ซึ่งโดยรวมแล้วเน้นการสร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนมีการศึกษาที่ มีคุณภาพอย่ างครอบคลุ มและเท่ าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชี วิ ต
การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 3.2-13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิตกับเป้าหมายใน SDGs
12) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ กับเป้าหมายใน SDGs
มี ความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้ อม กล่ าวคือ เป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการสร้างหลั กประกันว่าทุ กคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพียงเป้าหมาย
เดียว สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-14

รูปที่ 3.2-14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้กับเป้าหมายใน SDGs
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

13) ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั มพั นธ์ระหว่ างเป้ าหมายในแผนแม่ บทฯ ด้านการเสริ มสร้ างให้ คนไทยมีสุ ขภาวะที่ ดี กั บ
เป้ าหมายใน SDGs สามารถสรุ ป ให้ เห็ น ประเด็ นส าคั ญ ได้ ดั งกราฟในรู ปที่ 3.2-15 ซึ่ งจะเห็ นว่ า เป้ า หมาย
ในแผนแม่บทฯ ที่ 13 มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายใน SDGs มากกว่า 1 เป้าหมาย อันประกอบด้วย เป้าหมายที่ 3
การสร้ างหลั กประกั นว่ าคนมี ชี วิ ตที่ มี สุ ขภาพดี และส่ งเสริ มสวั สดิ ภาพส าหรั บทุ กคนในทุ กวั ย ซึ่ งส่ วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องโดยตรง อาทิเช่น เป้าหมายที่ 3.2 ,3.4 ,3.8 ในขณะที่บางเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยอ้อม อาทิเช่น
เป้าหมายที่ 3.c ,3.d ,5.6 ,6.b

รูปที่ 3.2-15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดีกับเป้าหมายใน SDGs
14) ด้านศักยภาพการกีฬา (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านศักยภาพการกีฬากับเป้าหมายใน SDGs พบว่า
ไม่ มี ความเชื่ อมโยงกั บตั วชี้ วั ดในแผนแม่ บ ทฯ เลย ดั งนั้ นอาจต้ องมี การประเมิ น เป้ าหมายในแผนแม่ บทฯ
ว่าเป็นเป้าหมายที่มีความเจาะจงเกินไปหรือไม่ หรือหากต้องการให้เป้าหมายมีความสอดคล้องกับระดับนานาชาติ
อาจมีการพิจารณาเพิ่ม ลด ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย เพื่อให้เกิดเป้าหมายที่เหมาะสมและสามารถนาไปเปรียบเทียบได้
กับเป้าหมายที่ใช้ในระดับสากล สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-16
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 3.2-16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านศักยภาพการกีฬากับเป้าหมายใน SDGs
15) ด้านพลังทางสังคม (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเป้ าหมายในแผนแม่ บ ทฯ ด้ านพลั ง ทางสั ง คมกั บ เป้ า หมายใน SDGs
มี ความเกี่ ยวข้ องโดยอ้ อม กล่ าวคื อ เป้ าหมายที่ 15.0.1 ทุ กภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาสั งคมเพิ่ ม ขึ้ น
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 1.a,1.b ,5.6 และ เป้าหมายที่ 15.2.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยาม
สู งอายุ เพื่ อให้ สู งวั ยอย่ างมี คุ ณภาพเพิ่ มขึ้ น มี ความสอดคล้ องกั บเป้ าหมายที่ 1.3, 1.4 ซึ่ งเป้ าหมายเหล่ านี้
เน้นเกี่ยวกับการดาเนินการให้ทุกคนมีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมในระดับประเทศที่เหมาะสม และ
การคุ้ มครองทางสั งคมขั้ นพื้ นฐาน รวมทั้ งการสร้ างหลั กประกั น การด าเนิ นงานตามแผนงานและนโยบาย
เพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-17

รูปที่ 3.2-17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านพลังทางสังคมกับเป้าหมายใน SDGs
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

16) ด้านเศรษฐกิจฐานราก (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างเป้ าหมายในแผนแม่ บทฯ ด้ านเศรษฐกิ จฐานรากกั บเป้ าหมายใน SDGs
มีความหลากหลายมาก สามารถสรุ ปให้ เห็ นประเด็นส าคั ญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-18 ซึ่งจะเห็ นว่าเป้าหมาย
ในแผนแม่บทฯ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายใน SDGs ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมมากกว่า 1 เป้าหมาย
ซึ่ งโดยภาพรวมแล้ ว จะเน้ น ที่ การขจั ดความยากจนขั้ นรุ นแรงของประชาชนทุ ก คนในทุ ก พื้ นที่ ให้ ห มดไป
สร้ างหลั กประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิ ทธิเท่าเทียมกันในการเข้ าถึ ง
ทรั พยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริ การขั้นพื้นฐาน และส่ งเสริมการเติ บโตทางเศรษฐกิ จที่ต่ อเนื่ อง
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน เป็นต้น

รูปที่ 3.2-18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านเศรษฐกิจฐานรากกับเป้าหมายใน SDGs
17) ด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมกับ
เป้าหมายใน SDGs มีความหลากหลายมาก สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-19 ซึ่งจะ
เห็ นว่ าเป้ าหมายในแผนแม่ บ ทฯ มี ความเชื่ อ มโยงกั บ เป้ าหมายใน SDGs มากกว่ า 1 เป้ าหมาย ในขณะที่
บางเป้ าหมายนั้ นไม่ มี ความเชื่ อมโยงกั บตั วชี้วั ดในแผนแม่ บทฯ เลย ดังนั้น อาจต้องมี การประเมิ น เป้ าหมาย
ในแผนแม่บทฯ ว่าเป็นเป้าหมายที่มีความเจาะจงกับสถานการณ์ของประเทศหรื อไม่ หรือหากต้องการให้ เป็น
เป้าหมายที่ตรงกันกับระดับนานาชาติ อาจมีการพิจารณาเพื่อเพิ่ม ลด หรือรวมเป้าหมายหลายตัวเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดเป้าหมายที่เหมาะสมและสามารถนาไปเปรียบเทียบได้กับเป้าหมายที่ใช้ในระดับสากล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 3.2-19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคมกับเป้าหมายใน SDGs
18) ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้ าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนกับเป้าหมายใน SDGs
มีความหลากหลายมาก สามารถสรุ ปให้ เห็ นประเด็นส าคัญได้ดั งกราฟในรูปที่ 3.2-20 ซึ่งจะเห็ นว่าเป้าหมาย
ในแผนแม่บทฯ มีความเกี่ยวข้องกั บเป้ าหมายตัวชี้วัดใน SDGs มากกว่า 1 เป้าหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้ อม
ซึ่ งครอบคลุ มหลายมิ ติ ตั้ งแต่ เป้ าหมายที่ 2 การยุ ติ ความหิ วโหย บรรลุ ความมั่ นคงทางอาหารและยกระดั บ
โภชนาการ และส่ งเสริ มเกษตรกรรมที่ ยั่ งยื น เป้ าหมายที่ 3 การสร้ างหลั กประกั นว่ าคนมี ชี วิ ตที่ มี สุ ขภาพดี
และส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรั บทุกคนในทุกวั ย เป้าหมายที่ 6 การสร้างหลักประกันเรื่องน้าและการสุขาภิ บาล
ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน เป้าหมายที่ 8 การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน เป้าหมาย
ที่ 11 ทาให้ เมื องและการตั้ งถิ่นฐานของมนุ ษย์ มี ความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรั บการเปลี่ ยนแปลงและยั่ งยื น
เป้าหมายที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเป้าหมายที่ 15 การปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 3.2-20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนกับเป้าหมายใน SDGs
19) ด้านการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการบริหารจัดการน้าทั้งระบบกับเป้าหมาย
ใน SDGs สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-21 ซึ่งจะเห็นว่าเป้าหมายในแผนแม่บทฯ มี
ความเชื่อมโยงกับ เป้ าหมายใน SDGs ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อันประกอบด้ว ย เป้าหมายที่ 6 การสร้าง
หลักประกันเรื่องน้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สาหรับทุกคน เป้าหมาย
ที่ 15 การปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมาย 1.4 ภายในปี 2573 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดย
เฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและมีสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก

รูปที่ 3.2-21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
กับเป้าหมายใน SDGs
20) ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
และ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐกับ
เป้ าหมายใน SDGs สามารถสรุ ป ให้ เห็ น ประเด็ นส าคั ญ ได้ ดั งกราฟในรู ปที่ 3.2-22 ซึ่ งจะเห็ นว่ า เป้ า หมาย
ในแผนแม่บทฯ มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใน SDGs ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมากกว่า 1 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงประกอบด้วย เป้าหมายที่ 16.5 ลดการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบอย่างมีนัยส าคั ญ
เป้ าหมายที่ 16.6 พัฒนาสถาบั นทุกระดับให้ มีประสิ ทธิผล มีความรับผิ ดชอบ และโปร่งใส เป้าหมายที่ 17.17
ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกาลังพัฒนา
ภายใต้ เงื่ อนไขที่ อ านวยประโยชน์ แก่ ประเทศก าลั งพั ฒนารวมทั้ งตามเงื่ อนไขสิ ทธิ พิ เศษตามที่ ตกลงร่ วมกั น
เป้ าหมายที่ 17.18 ให้ มี การจั ดตั้ งธนาคารเทคโนโลยี และวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และกลไกการเสริ มสร้ า ง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีให้แก่ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุ ดอย่างเต็มที่ ภายใน
ปี 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รูปที่ 3.2-22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐกับเป้าหมายใน SDGs
21) ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
เป้าหมายใน SDGs มีเพียงเป้าหมายที่ 16 เกี่ยวกับการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
สามารถสรุปให้เห็นประเด็นสาคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-23

รูปที่ 3.2-23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับเป้าหมายใน SDGs
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

22) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างเป้ าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรมกั บ
เป้ าหมายใน SDGs สามารถสรุ ป ให้ เห็ น ประเด็ นส าคัญ ได้ดั ง กราฟในรูป ที่ 3.2-24 มีเพียงเป้าหมายที่ 16
เกี่ยวกับการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ เช่นเดียวกับแผนแม่บทประเด็นที่ 21

รูปที่ 3.2-24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมกับเป้าหมายใน SDGs
23) ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (การเชื่อมโยงเป้าหมายของแผนแม่บทฯและ SDGs)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับเป้าหมาย
ใน SDGs มีความหลากหลาย สามารถสรุ ปให้ เห็ นประเด็นส าคัญได้ดังกราฟในรูปที่ 3.2-25 ซึ่งจะเห็ นว่า
เป้าหมายในแผนแม่บทฯ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายใน SDGs ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมากกว่า 1 เป้าหมาย
รวมทั้งครอบคลุมหลายมิติอาจเป็นเพราะเนื้องานเป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป้าหมายของแผนแม่บทฯ กับ SDGs
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 3.2-25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับ
เป้าหมายใน SDGs
ข้อสังเกตุที่ได้จากการทบทวนเป้าหมายในแผนแม่บทฯ พบว่า เป้าหมายในแผนแม่บทฯแต่ละประเด็น
สามารถสะท้อนเป้ าหมายการพัฒ นาอย่ างยั่งยืนบางส่ว น ไม่ได้ครอบคลุ มเป้าหมายทั้งหมด และบางครั้ง
เป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้นยังมีความทับซ้อน จึงทาให้มีจานวนมากเกินความจาเป็น
ในการตอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 เป้าหมาย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 4
การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
4.1

แนวคิดการวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลก (Trend and Megatrend Analysis)

งานส่ วนที่ 2.1 เป็ นการทบทวนบริ บท/แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงระดับโลก ที่ปรึกษาได้นาแนวคิ ด
การวิเคราะห์ แนวโน้ มและแนวโน้ มระดับโลก (Trend and Megatrend Analysis) และใช้เทคนิค STEEP+M
ในการวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคม (Social), เทคโนโลยี (Technology), เศรษฐกิจ (Economic),
สิ่งแวดล้อม (Environment), การเมือง (Political) และปัจจัยทางการทหาร (Military)
แนวโน้ม (Trend) หมายถึง ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงภายใน
ระยะสั้นนับจากปัจจุบัน (3-5 ปี) หรือระยะปานกลาง (6-10 ปี) สาหรับแนวโน้มระดับโลก (Megatrend) หมายถึง
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน
มากกว่า 20 ปี
แนวคิดการวิเคราะห์แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลกใช้ทาการทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึง
บริบท/สถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็น
ตัวช่วยชั่งน้าหนักความสาคัญของแนวโน้มในแต่ละด้าน และมุ่งเป้าไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และนโยบาย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภาคธุรกิจเอกชนและภาคสังคมหรือ
การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละนโยบายสาธารณะ และเป็ น กรอบในการพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ที่ เ หมาะสม
ในการขับเคลื่อนประเทศ ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต
การวิเคราะห์บริบท “การเปลี่ยนแปลง Change” มีเครื่องมือหรือเทคนิคการวิเคราะห์ที่มักนามาใช้กัน
อยู่ทั่วไปแล้วหลายเทคนิค อาทิเช่น เทคนิค PEST เทคนิค STEEP เทคนิค PESTEL เทคนิค PESTELO
สาหรับโครงการนี้ ที่ปรึกษาจะใช้เทคนิค STEEP+M ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
(Social), เทคโนโลยี (Technology), เศรษฐกิจ (Economic), สิ่งแวดล้อม (Environment) การเมือง (Political)
และปัจจัยทางการทหาร (Military) เนื่องด้วยโครงการนี้มีความเกี่ยวพันกับด้านความมั่นคง การต่างประเทศ
ที่ปรึกษาจึงทาการทบทวน ปัจจัยทางการทหาร (Military) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปัจจัย ซึ่งเทคนิคนี้ จะสามารถเห็ น
แนวโน้มในแต่ละด้านมีพลวัตและอาจมีความสาคัญที่แตกต่างกัน
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Military
รูปที่ 4.1-1 แนวโน้มและแนวโน้มระดับโลกตามกรอบเทคนิค STEEP+M
การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับโครงการสูงสุด ที่ปรึกษาได้แบ่ง
ขั้นตอนการดาเนิ นงานออกเป็ น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาแรงขับเคลื่ อนที่ (Change
Drivers) จากข้อมูลกรอบแนวโน้มโลก (Global Megatrends) ด้วยเทคนิค STEEP+M ซึ่งจะนาเสนอในรายงาน
ฉบับนี้ ขั้นตอนที่ 2 การตกผลึกผลกระทบต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Policy Impacts) เป็นการนา
Drivers ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ผลกระทบที่มีต่อแผนแม่บทฯ ขั้ นตอนที่ 3 การจัดทาร่างนโยบาย
(Policy Challenges) ส่วนนี้จะเป็นการประมวลผลเพื่อทาร่างนโยบายซึ่งจะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดทา/พัฒนาตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับในงานส่วนที่ 7 ต่อไป

การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลกรอบแนวโน้มโลก (Global
Megatrends) ซึ่ ง เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ (Change Drivers) ที่ จ ะผลั ก ดั น การพั ฒ นาเศรษฐศาสตร์ ม หภาค
ในระดับโลก และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดารงชีวิตของมนุษย์ เป็นต้น และ
ดาเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวโน้มของโลกตามกรอบเทคนิค STEEP+M นาเสนอ ดังนี้
4.2

ด้านสังคม (Social)

พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการประชากร ทัศนคติ และ
ค่านิยม วิถีชีวิตและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนในสังคม กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
เป็ นสั งคมผู้ สู งอายุ ผลกระทบและการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวไม่จากัดเฉพาะแค่ประชากรสู งวัย แต่ยังรวมถึง
ประชากรในกลุ่มอายุอื่น ๆ และรวมถึงภาคธุรกิจทั้งด้านอุตสาหกรรม การผลิต และการบริการ การสร้างภาพ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้านสังคม เพื่อให้เข้าใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศหรือระดับโลก
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ในส่วนนี้ ที่ปรึกษาจะนาเสนอการทบทวนแนวโน้มด้านสังคมที่สาคัญต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอภายใต้
กรอบแนวคิดดังต่อไปนี้
 Global mega trend
 Global aging trend
 กรอบรายงานด้านสังคมผู้สูงอายุจาก World Economic Forum
 The 4th Industrial Revolution (4IR)
 Life course and intergenerational approach
แนวโน้มในอนาคตด้านสังคมที่ประเทศควรจะต้องพิจารณา สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ประเด็น ดังนี้
1) ประชากร
2) การศึกษา
3) การจ้างงาน
4) ค่านิยมทางสังคม
5) วิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค
6) ความเป็นเมือง
7) ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
1) ประชากร
แม้ในภาพรวม จานวนประชากรโลกยังคงเพิ่มขึ้น จาก 7.7 พันล้านในปี 2562 เป็น 8.5 พันล้าน
ในปี 2573 แต่ในขณะปัจจุบัน มีประเทศไม่น้อยกว่า 55 ประเทศ ที่กาลังเผชิญกับจานวนประชากรที่ลดลง 1
ในส่ ว นนี้ ที่ ป รึ ก ษาจะน าเสนอภาพแนวโน้ ม ทางประชากรในอนาคต โดยใช้ ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด จากองค์ ก าร
สหประชาชาติ World Population Prospect ปี 2019 สรุปได้ดังนี้
 ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีจานวนประชากรเป็นอันดับที่ 20 ของโลก ในอีก 10 ปีข้างหน้า
จะลดลงเป็นอันดับที่ 23 ของโลก
 ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีประชากร 70.346 ล้านคน และหลังจากนั้นประชากรไทย
จะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ พร้อมกับอัตราการเพิ่มของจานวนประชากรที่ติดลบ
 ในช่วงปี พ.ศ. 2568 - 2573 มีการประมาณการณ์ ว่ าจ านวนคนตายในประเทศไทยจะสู งกว่ า
จานวนเด็กแรกเกิดเป็นครั้งแรก ผลของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศจะไม่สามารถชะลอการลดลงของประชากรได้
 อัตราเกิดของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 มีค่าเท่ากับ 9.5 ต่อประชากรพันคน จะลดลงเหลือ
8.4 ต่อประชากรพันคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งมีค่าน้อยกว่าอัตราเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1970s กว่าสามเท่าตัว

1

DESA, World Population Prospects 2019: Highlights.
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อัตราเจริ ญพันธุ์รวมยอด (Total Fertility Rate: TFR) ลดลงจาก 6.13 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์
หนึ่งคนในปี พ.ศ. 2503 เหลือประมาณ 1.99 คนต่อสตรีวัยเจริญพันธุ์หนึ่งคนในปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2563
TFR อยู่ ที่ 1.53 และจะยั งคงลดต่ อเนื่ องไปจนถึ ง 1.42 ในปี พ.ศ. 2573 อย่ างไรก็ ดี มี การคาดการณ์ ว่ า TFR
จะกลับมาสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 1.6-1.7 ในปี 2608 เป็นต้นไป
 อายุ ค าดเฉลี่ ย แรกเกิ ด (Life expectancy at birth: e0) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563
มีค่าเท่ากับ 77.74 ปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 73.16 ปี ในปี พ.ศ. 2573 อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดคาดว่าจะอยู่ที่
ประมาณ 80 ปี
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รูปที่ 4.2-1 อัตราการเกิดและอัตราการตายต่อประชากรพันคนและอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยต่อปี (%)
(ที่มา: World Population Prospect, 2019 Revision, Accessed August 2020)

ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยเป็ น สั ง คมสู ง วั ย และก าลั ง เข้ า สู่ สั ง คมสู ง วั ย โดยสมบู ร ณ์ (Aged
Society) ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในอีกประมาณ 2-3 ปี
ข้างหน้า ภายใต้โครงสร้างประชากรแบบสูงวัยนี้
 ประเทศไทยมีประชากรไทยที่มี อายุ 60 ปีขึ้น ไปในปี พ.ศ. 2563 คิ ดเป็น ร้ อยละ 19.2
ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 35.8 ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งใน
ตอนนั้นประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรไทยจะเป็นผู้สูงอายุ
 อายุมัธยฐานของประชากรไทยมีค่าอยู่ที่ 40.1 ปี ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
โลกที่มีค่าอยู่ที่ 30.9 ปี ในอีก 30 ข้างหน้า อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะเพิ่มสูงขึ้น
เป็น 49.7 ปี
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อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 (e60) ในปี พ.ศ. 2563 อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ 60 ปี ของประชากรไทย
อยู่ที่ 23.25 ปี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 26.24 ปี ในอีก 30 ปีข้างหน้า
ในปี พ.ศ. 2563 อัตราส่วนพึ่งพิงผู้สูงอายุมีค่าอยู่ที่ 20.2 กล่าวคือ ประชากรแรงงาน
100 คนต้องดูแลผู้ สู งอายุ 20.2 คน ซึ่งเพิ่มสู งขึ้นจากในช่ว งปี ค.ศ. 1970s กว่าสอง
เท่าตัว ในปี พ.ศ. 2593 คาดว่าประชากรแรงงาน 100 คนต้องดูแลผู้สูงอายุ 55.3 คน
โครงสร้างอายุและเพศของประชากรไทยแสดงในรูปของพิระมิดในอีก 30 ปีข้างหน้าจะมี
ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ ของประเทศญี่ ปุ่ น ในปั จ จุ บั น โดยฐานของพิ ร ะมิ ด จะแคบลง
แสดงถึงจานวนเด็กเกิดที่น้อยลง ในขณะที่ส่วนปลายขยายออกแสดงจานวนและสัดส่วน
ของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ปรากฏการณ์ ห นึ่ ง มี ม าพร้ อ มกั บ การเป็ น สั ง คมสู ง วั ย คื อ Feminization of aging
ซึ่งภาวะที่สัดส่วนของประชากรเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย โดยที่ความแตกต่างดังกล่ าว
เพิ่มสู งขึ้น เมื่ออายุ เพิ่มขึ้น สาเหตุส่ ว นหนึ่งมาจากการที่เพศหญิงมีอัตราการรอดชีพ
ในช่วงอายุต่าง ๆ สูงกว่าเพศชาย ในอีก 30 ข้างหน้า ความไม่สมดุลระหว่างเพศชายและ
หญิงจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกล่มประชากรสูงอายุ

รูปที่ 4.2-2 พิระมิดประชากร ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2593
(ที่มา: Loichinger and Pothisiri. 2018. Care for Older Persons in ASEAN+3
Project: The Role of Families and Local and National Support Systems.)

2) การศึกษา
ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติรายงานในปี พ.ศ. 25612 พบว่า ร้อยละ 92.70 ของประชากรไทย
อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปสามารถอ่านออกเขียนได้ และผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา อายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 21 ปี มีสัดส่วนเข้ารับ

2

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

การศึกษาตามชั้นปีต่าง ๆ รวมร้อยละ 82.33 ทั้งนี้ สัดส่วนการเข้ารับการศึกษาต่อทยอยลดลงเมื่อระดับการศึกษา
สู งขึ้น โดยในระดับมัธยม 1 มีผู้ เข้ารั บการศึกษาร้อยละ 99.53 และลดลงเหลื อร้อยละ 91.81 ที่เข้าเรียนต่อ
ในระดับมัธยม 4 หรื อ ปวช. โดยแบ่ งสั ดส่ วนเป็ น 58.31 เข้าศึกษาต่ อระดับมัธยม 4 และ 33.50 เข้าศึ กษา
ต่อประเภทอาชีวศึกษา สาหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. นั้น คิดเป็นร้อยละ 85.82 โดยอัตรา
ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ลดลงเป็น 30.04% และในระดับปริญญาตรีลดลงเป็น 55.78%
ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สานักงานสภานโยบายอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ3 รายงานมีผู้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ารวม
408,846 คน แบ่งเป็นผู้ เข้ารั บการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจานวน 128,714 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 31.48 และสายสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ จานวน 280,132 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.52 โดย
ในกลุ่มผู้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาต่อในแขนงวิทยาศาสตร์สุ ขภาพและสวัสดิภาพ
(Health and Welfare) มากที่สุด ร้อยละ 41.99 ตามด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ร้ อยละ 26.59 วิ ศวกรรมศาสตร์ ร้ อยละ 23.58 และวิ ทยาศาสตร์ การเกษตรร้ อยละ 7.84 ตามล าดั บ ทั้ งนี้
เมื่อเปรี ยบเทียบย้ อนหลั งระหว่ างปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 พบว่า สั ดส่ วนผู้ เข้ารับการศึ กษาต่ อในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค่ อ นข้ า งทรงตั ว ในขณะที่ ใ นระดั บ ที่ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี นั้ น
พบว่า สัดส่วนผู้เข้ารับการศึ กษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 7% ในปี พ.ศ. 2559 และทรงตัว
ต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปี พ.ศ. 2561 มีจานวนผู้เข้าศึกษาต่อจานวน 31,354 คน แบ่งเป็นผู้เข้ารับการศึ กษา
ด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 8,876 คน หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 28.31 และสายสั งคมศาสตร์ ห รื อ
มนุษยศาสตร์ จานวน 22,478 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.69
 ทักษะความชานาญและการประกอบอาชีพ
เทคโนโลยี สังคม และสัดส่วนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนต้องนานวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างการเติบโตและความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นและ
การดาเนินการนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วทางการจัดการด้วย การนาระบบดิจิทัลและการทางานอัตโนมัติมาใช้
ในการทางานทาให้ลักษณะงานที่พนักงานทางานอยู่ในปัจจุบันค่อย ๆ ทยอยเปลี่ยนไป สภาเศรษฐกิจโลกหรือ
World Economic Forum คาดการณ์ว่าในปี 2022 สัดส่วนการทางานที่ต้องใช้คนทางานจะลดลงเหลือ 58%
และอีก 42% จะเป็นระบบจัดการอัตโนมัติ และจะมีลักษณะงานใหม่ ๆ ผุดขึ้นมาทดแทน และแบบจาลองธุรกิจ
สะท้อนการให้ชุมชมเข้ามามีส่วนร่วมทางการจัดการตลอดจนการประยุกต์ใช้ความแตกต่างหลากหลายในองค์กร
ให้เป็นประโยชน์ ต่อการจัดการมากที่สุ ด อาทิ ประสบการณ์และความรู้ของคนช่วงวัยต่างกัน หลักการและ
ความเชื่อของกลุ่มคนที่มีความสนใจหลากหลาย (Special Interest Group) เป็นต้น4

3
4

http://stiic.sti.or.th/stat/ind-lf/ind-lf-g001/lf-t001/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_Whitepaper_HR4.0.pdf
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จากการสารวจของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ครอบคลุมลั กษณะงานในอนาคตและทั กษะ
ความชานาญของแรงงานรุ่นใหม่ที่มีช่วงอายุ ระหว่าง 15-35 ปี จาก 6 ประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวม 56,000 คน5 พบว่าหนึ่งในสามของแรงงาน
รุ่ นใหม่ ให้ ความสนใจกั บ การท างานเป็ นผู้ ประกอบการหรื อท างานประเภท Start-up โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในกลุ่ มประเทศไทยและประเทศอิ น โดนี เซี ย นอกจากนี้ ยั งพบอี กด้ ว ยว่ าแรงงานรุ่ น ใหม่ ส นใจท างานกั บ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิ่งและซอฟท์แวร์ ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 และ
ความต้องการของแรงงานรุ่นใหม่ที่จะย้ายเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่า วในอนาคตเพิ่มสูงจากร้อยละ 7 เป็น
ร้อยละ 16 และที่แรงงานรุ่นใหม่ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นลาดับถัดมาเป็นงานกลุ่มวิชาชีพ (Professional, Scientific
and Technical Activities) เช่น การเป็ นที่ปรึกษา นักกฎหมาย เป็นต้น ส าหรับกลุ่ มอุตสาหกรรมที่แรงงาน
รุ่นใหม่ให้ความสนใจลดลง ได้แก่ งานในกลุ่มอุตสาหกรรมการศึกษาและกลุ่มก่อสร้าง นอกจากนี้ แรงงานรุ่นใหม่
ไทยร้อยละ 24.5 แสดงความสนใจที่จะไปทางานต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และร้อยละ 27.4 สนใจ
ที่จะไปทางานที่ต่างประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน
แรงงานรุ่นใหม่ให้ความสาคัญกับโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง โดยใช้การโยกย้าย
ที่ทางานเป็นช่องทางในการเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม แรงงานรุ่นใหม่ในประเทศไทย
ร้อยละ 31 เห็นว่าการศึกษาและทักษะความสามารถที่ตนเองมีอยู่สามารถเลี้ยงชีพได้ไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นอัตรา
ที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และแรงงานรุ่นใหม่ไทยร้อยละ 43 เชื่อว่าทักษะหรือความสามารถที่ตนเองมีอยู่
ในปัจจุบันนั้นควรจะต้องได้รับพัฒนาอยู่ต่อเนื่องนั้น ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบกับความเห็น
ของแรงงานรุ่นใหม่โดยรวมในกลุ่มประเทศอาเซียน
สาหรับกลุ่มทักษะความชานาญที่จะนาไปประกอบอาชีพ แรงงานรุ่นใหม่เห็นว่ากลุ่มทักษะ
ความช านาญด้านการใช้เทคโนโลยี มี ความส าคัญ และตนเองมี ทั กษะเหล่ านี้ อยู่ พอสมควร เช่น เทคโนโลยี
ด้านโซเชียลมีเดีย อีคอมเมอร์ ซ อีเพย์ เม้นต์ เป็นต้น และกลุ่ มทั กษะความช านาญที่ แรงงานรุ่ นใหม่เห็ นว่ า
มีความสาคัญแต่ยังต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะด้านภาษา (เช่น ความสามารถในการสื่อสารได้หลาย ๆ
ภาษา เป็นต้น) และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ เช่น ซอฟท์แวร์โปรแกรมมิ่ง เป็นต้น ในขณะที่
กลุ่มความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) กลับได้รับ
ความสาคัญน้อยและคนรุ่นใหม่ก็ยอมรับว่าตนเองไม่ค่อยมีความรู้ความชานาญทางด้านนี้ด้วยเช่นกัน
3) การจ้างงาน
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากรในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ก่อนการล็อคดาวน์
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ASEAN_Youth_Survey_2019_Report.pdf
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พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยกาลังแรงงานจานวน 38.41 ล้านคน ทางานอยู่ในภาคการบริการและ
การค้ าสู งที่ สุ ดคิ ดเป็ นร้ อยละ 48 (เพิ่ มขึ้ น 0.64% จากปี 2562) ภาคเกษตรกรรม ร้ อยละ 28 (ลดลง 0.11%
จากปี 2562) และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 24 (ลดลง 0.59% จากปี 2562) และเป็นประชากรที่ทางานเต็มเวลา
(ไม่ต่ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ร้อยละ 87.50 โดยทางานเป็นลูกจ้างเอกชนเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดร้อยละ 42.82
และในล าดั บถั ดมาเป็ น การท างานส่ วนตั วร้ อยละ 29.69 และการท างานให้ ครอบครั วโดยไม่ ได้ รั บค่ าจ้ าง
ร้อยละ 14.55
สาหรับสถานการณ์ของผู้ว่างงานในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาอัตราการว่างงานในประเทศไทยค่อนข้างต่า
คิดเป็ นร้ อยละ 0.7-1.1 ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติรายงานในเดื อนกุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2563 ก่อนการล็ อคดาวน์
อันเนื่ องมาจากการแพร่ ระบาดของโควิ ด -19 ประเทศไทยมี อั ตราผู้ ว่างงานร้ อยละ 1.1 หรือคิดเป็ นจ านวน
4.19 แสนคน คิดว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 1.19 แสนคน โดยในปี พ.ศ. 2563 ผู้ว่างงาน
แบ่งได้เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน 1.93 แสนคน และที่เคยทางานมาก่อน 2.26 แสนคน และมีผู้ว่างงาน
ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 33.80 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุด
อย่างไรก็ตาม สานักงานสถิติแห่งชาติรายงานอัตราการว่างงานในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 25636
หลังจากที่ประเทศไทยประกาศมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง
ทาให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว การจ้างงานลดลงทั้งภาคเกษตรและนอกเกษตร โดยมีประชากรที่เพิ่ง
ว่ างงานในช่ วงดั งกล่ าวจ านวน 3.6 แสนคน โดยร้ อยละ 55.4 เป็ นแรงงานที่ ถู กเลิ กจ้ างมาจากภาคบริ การ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในกลุ่ มโรงแรมและภั ตตาคารมี แรงงานที่ ถู กเลิ กจ้ างมาที่ สุ ดคิ ดเป็ นร้ อยละ 18.3 และ
กลุ่มค้าปลีกและค้าส่งร้อยละ 14.6 และร้อยละ 59.1 จบการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือต่ากว่า แรงงานที่ตกงาน
ในช่วง 3 เดือนนี้ อยู่ ในกล่ มที่ อายุ 40 ปี ขึ้นไปถึงร้อยละ 33.8 มีเพียงงานด้านการขนส่ ง/จั ดเก็บสิ นค้ าและ
การศึกษาที่ยั งมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็ กน้ อย 7 ชั่วโมงการทางานของภาคเอกชนลดลงร้อยละ 13.4 จาก 46.4
ชั่ ว โมงต่ อสั ป ดาห์ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เหลื อ 40.2 ชั่ ว โมงต่ อสั ปดาห์ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
ในขณะเดียวกันจานวนผู้ทางานต่ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เป็นกลุ่มที่ทางานน้อยกว่าการทางานปกติ) เพิ่มขึ้น
จาก 6.0 ล้านคน ของปีก่อน เป็น 10.1 ล้านคน การผ่อนคลายมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19
อาจส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบ้างในช่วงครึ่งปีหลังและอาจทาให้อัตราการว่างที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาส
ที่ 2 นี้ลดลงได้

6
7

https://bit.ly/3hnt3t6
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5491&filename=socialoutlook_report
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รายได้
จากข้อมูลการสารวจสานักงานสถิติแห่งชาติ8พบว่าในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีครัวเรือนรวม
ทั้งสิ้น 21.87 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 จังหวัด ร้อยละ 21 ภาคกลาง
และภาคตะวันออก (22 จั งหวัด) ร้ อยละ 23% ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ร้อยละ 18 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(20 จังหวัด) ร้อยละ 26 และภาคใต้ (14 จังหวัด) ร้อยละ 13
รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนโดยรวมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 คือ 26,018.42 บาท
ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสาหรับครัวเรือนในภาคใต้ เฉลี่ย 25,647.47 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 23.05 และภาคกลางและภาคเหนือ (ไม่รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก 3 จังหวัด)
มีรายได้เฉลี่ย 25,781.96 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 11.87 ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สาหรับครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับว่าต่าที่สุด เฉลี่ย 20,600.34 บาทต่อครัวเรือน มีอัตราการเติบโต
จากปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 34.13 นับเป็นอัตราการเติบโตของรายได้ที่ สู งที่สุ ดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ
ส าหรั บกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอีก 3 จังหวัดนั้น มีรายได้เฉลี่ ยต่ อเดือนสู งที่สุ ด 37,750.96 บาทต่อ
ครั วเรื อน แต่ อั ตราการเติ บโตของรายได้ จากปี พ.ศ. 2552 ที่ ต่ าที่ สุ ด ร้ อยละ 0.05 อย่ างไรก็ ตาม พบในปี
พ.ศ. 2561 ส านั กงานสถิติแห่ งชาติยั งพบครัวเรือนยากจน 9 ร้อยละ 8 ลดลงครึ่งหนึ่งจากปี พ.ศ. 2552 ที่มี
ครัวเรือนยากจนมากถึงร้อยละ 16


4) ค่านิยมทางสังคม
ค่านิยมทางสังคม (Value) เป็นสิ่งที่บุคคลหรื อสังคมเห็นควรเหมาะสมที่จะยึดถือ หรือปฏิบัติตาม
ความเชื่อนั้น ๆ นอกจากค่านิยมที่บุคคลยึ ดถือจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับแตกต่างกันออกไป
แล้วนั้น ค่านิยมยังเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากวัฒนธรรมและสถาบันทางสังคมอีกด้วย ดังนั้นค่านิยมทางสังคมจึงเป็น
สิ่งที่แสดงออกซึ่งเจตคติและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ เช่น ในสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ค่านิยมอย่างมาก จากในอดีตจนถึงปัจจุ บัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เช่น
การรูปแบบลักษณะของการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไป และการสมรส ที่ปัจจุบันพบว่า มีคนอยู่เป็น
โสดเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงสัดส่วนการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น โดยที่ปรึกษาจะนาเสนอสถานการณ์ดังกล่าว จากข้อมูล
การสารวจระดับประเทศในหลายโครงการ ดังนี้

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx
หมายถึง จานวนครัวเรือนที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ต่ากว่าเส้นความยากจน (ข้อมูลปี 2561
เฉลี่ย 2,710 บาท/คน/เดือน)
8

9จานวนครัวเรือนยากจน
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ลักษณะการอยู่อาศัย
จากรูปจานวนครัวเรือนในประเทศไทย และขนาดครอบครัวของประชากรไทยที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลระหว่างปี พ.ศ. 2513 - 2563 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีจานวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น แต่มีขนาด
ที่เล็กลง ครัวเรือนในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง จากจานวนครัวเรือนประมาณ 6 ล้าน
ครัวเรือน ใน พ.ศ. 2513 เป็น 21.8 ครัวเรือน ใน พ.ศ. 2563 โดยในปีเดียวกันนั้น ครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ย 3 คน
นับเป็นขนาดที่เล็กลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดครัวเรือนเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2513 ที่มีขนาดเฉลี่ย 5.7 คน อัน
แสดงให้เห็นว่าขนาดครอบครัวของประชากรไทยในเขตเทศบาล หรือในเขตเมืองมีขนาดลดลงอย่างชัดเจน


จานวนครัวเรือน (ต่อพัน)
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รูปที่ 4.2-3 จานวนครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2513 - 2563
(ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ขนาดครอบครัว (คน)
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รูปที่ 4.2-4 ขนาดครอบครัวของประชากรไทยที่อยู่ในเขตเทศบาล พ.ศ. 2513 - 2563
(ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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รูปที่ 4.2-5 แสดงสัดส่วนครอบครัว จาแนกตามประเภทครอบครัว ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง
พ.ศ. 2553 ซึ่งแสดงแนวโน้มของประเทศไทยที่ครอบครัวมีสัดส่วนที่ลดลง ในขณะที่ครอบครัวหลายช่วงวัยกลับมี
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้ นครอบครัวที่อาศัยอยู่คนเดียวก็มีสั ดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย สะท้ อนว่าถึงแม้ว่า
ครอบครัวโครงสร้างครอบครัวส่วนใหญ่ของประเทศที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดียว แต่ก็มีแนวโน้มลดลงจาก
ร้อยละ 70.6 ในปี พ.ศ. 2523 จนเหลือร้อยละ 52.9 ในปี พ.ศ. 2553 ในขณะเดียวกันครอบครัวขยายกลั บมี
แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น เป็ นร้ อยละ 34.5 ในพ.ศ. 2553 จากร้ อยละ 25.2 ในปี พ.ศ. 2523 เช่ นเดี ยวกั บแนวโน้ ม
การเพิ่มขึ้นของสั ดส่ วนของคนที่ใช้ชีวิตล าพั งในครัวเรื อน โดยไม่มีสมาชิกครอบครัวคนอื่น หรือญาติ อาศั ย
อยู่ด้วยกัน โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 ในปี พ.ศ. 2523 เป็นร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553
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2543

ครอบครัวขยาย

2553
ครอบครัวที่อยู่คนเดียว

รูปที่ 4.2-5 สัดส่วนครอบครัว จาแนกตามประเภทครอบครัว พ.ศ. 2523 - 2553
(ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ)

การสมรส
รูปที่ 4.2-6 แสดงสถานภาพสมรสของสตรีไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2549 ซึ่งแสดงให้เห็น
แนวโน้มของสตรีไทยที่มีแนวโน้มที่จะอยู่ เป็นโสดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ในขณะที่สตรีที่อยู่ในสถานะสมรสกลับมีสัดส่วนที่ลดลง ดังเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2544 มีสัดส่วนของสตรีที่กาลัง
สมรสคิดเป็นร้อยละ 67 โดยลดลงเหลือร้อยละ 64 ในปี พ.ศ. 2559 ในทางกลับกันสัดส่วนของสตรีที่มีสถานะโสด
กลับมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 26 ในปี พ.ศ 2544 เป็นร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีทิศทางสอดคล้อง
กับอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 ในปีพ.ศ. 2559 จากร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2544


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-11

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
80

40

ร้อยละ

60

20
0
2544

2548

ปี (พ.ศ.)
สมรส
หม้าย

โสด

2555

2559
หย่า/แยก

รูปที่ 4.2-6 สถานภาพสมรสของสตรีไทย พ.ศ. 2544 - 2559
(ที่มา: คานวณโดยที่ปรึกษา)

ข้ อ มู ล : การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางประชากรและครอบครั ว
ในประเทศไทย พ.ศ. 2544, การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2548, การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
พ.ศ. 2555, การสารวจการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย พ.ศ. 2559
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของสัดส่วนของสตรีโสดที่เพิ่มมากขึ้น กับแนวโน้มอายุเฉลี่ย
เมื่อแรกสมรส พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ปรึกษาได้คานวณอายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส (Singulate Mean
Age at First Marriage) จากสัดส่วนของสตรีเป็นโสดที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2544 จนถึง
พ.ศ. 2559 และพบว่ า อายุ เ ฉลี่ ย เมื่ อ แรกสมรสของสตรี ไ ทยมี แ นวโน้ม การเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน โดยในปี
พ.ศ. 2544 สตรีไทยมีอายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสอยู่ที่ 22.7 ปี และเพิ่มขึ้นเป็น 23.5 ปี ในปีพ.ศ. 2559
อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส

อายุ (ปี)

24

23

22
2544

2548

2555

2559

ปี (พ.ศ.)

รูปที่ 4.2-7 อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส (Singulate Mean Age at First Marriage: SMAM) ของสตรีไทย พ.ศ. 2544 - 2559
(ที่มา: คานวณโดยที่ปรึกษา)
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ข้ อมู ล : การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จกั บการเปลี่ ยนแปลงทางประชากรและครอบครั วใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2544, การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2548, การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
พ.ศ. 2555, การสารวจการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย พ.ศ. 2559
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอายุแรกสมรสของสตรีไทย โดยจาแนกตามช่วงอายุ จากการคานวณ
ตามการรายงานเดือน และปี ที่สมรสครั้ งแรกของสตรีอายุระหว่าง 15-49 ปี ในปี พ.ศ. 2544 - 2559 พบว่า
นอกจากที่จะสตรีจะอยู่เป็นโสดมากขึ้นแล้วนั้น สตรีไทยยังมีแนวโน้มที่จะเลื่อนการแต่งงานมากขึ้น โดยพบว่า
สัดส่วนของสตรีที่แต่งงานเมื่ออายุ 30 ปี และ 35 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สั ดส่วนของสตรี
ที่แต่งงานก่อนอายุ 25 ปี กลับมีสัดส่วนที่ลดลง โดยสตรีที่แต่งงานครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 15-19 ปี มีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2544 จนเหลือร้อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2559 เช่นเดียวกับสัดส่วนของสตรีที่แต่งงาน
ครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 20-24 ปี ที่มีสัดส่วนลดลงอย่างมากจากร้อยละ 31 ในปี พ.ศ. 2544 และลดลงจนเหลือ
เพียงร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2559 ในทางกลับกันสตรีที่แต่งงานเมื่ออายุมาก กลับมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยสตรี
ที่แต่งงานครั้งแรกเมื่ออายุระหว่าง 30-34 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 ในปีพ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 4 ในปี
พ.ศ. 2559 เช่นเดียวกับสตรีที่แต่งงานครั้งแรกเมื่ออายุตั้งแต่ 35 ปีหรือมากกว่า ที่มีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2 ในปี
พ.ศ. 2559 จากประมาณร้อยละ 1 ในปี พ.ศ. 2544
35
30

ร้อยละ

25
20
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5
0
2544
โสด

2548
15-19

ปี (พ.ศ.)
20-24

2555
25-29

2559
30-34

35+

รูปที่ 4.2-8 อายุแรกสมรสของสตรีไทย จาแนกตามช่วงอายุ พ.ศ. 2544 - 2559
(ที่มา: คานวณโดยที่ปรึกษา)

ข้อมูล : การส ารวจภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ ยนแปลงทางประชากรและครอบครั ว ใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2544, การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2548, การสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี
พ.ศ. 2555, การสารวจการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย พ.ศ. 2559
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5) วิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างมาก ทั้งเรื่องโครงสร้างประชากรและกาลัง
แรงงาน สุขภาพ ซึ่งช่วงวัยแรงงานจะมีสัดส่วนของคน Gen Z ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย รวมถึงการเป็นสังคมอายุยืน นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับแนวคิดเศรษฐกิจที่มาจากต่างประเทศ
การเข้าสู่โลกดิจิทัลผ่านการเชื่อมต่อทางออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอีกด้วย
 โครงสร้างประชากรและกาลังแรงงาน
หากพิจารณาประชากรไทยในสังคมปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสามารถจาแนกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ
ตามรุ่นหรือเจเนอเรชั่น กล่าวคือ คน Gen B, Gen X, Gen Y และ Gen Z10 โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน
ดังนี้
คน Gen B หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า Baby Boomer Generation คนกลุ่ ม นี้ คื อ คนที่ เ กิ ด
ในช่วง พ.ศ. 2489 - 2507 เป็นยุคที่บ้านเมืองสงบหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากแต่ละประเทศสูญเสีย
ประชากรไปมากจากการทาสงคราม จึงมีค่านิยมว่าต้องบุตรหลาย ๆ คน จะได้เป็นการเพิ่มจานวนแรงงาน
เพื่อมาช่วยเร่งฟื้นฟูให้ประเทศกลับมาแข็งแกร่ง
คน Gen X หรือเรียกอีกอย่างว่า Yuppie/Young Urban Professionals คือคนที่เกิดในช่วง
พ.ศ. 2508 - 2522 เป็นคนที่เกิดมาในยุคมั่งคั่ง ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม
คอมพิวเตอร์ สไตล์เพลงแบบฮิปฮอป ในยุคนี้มีการให้ควบคุมอัตราการเกิดของประชากร เนื่องจากค่านิยม
ในยุคก่อนหน้า ซึ่งก็คือยุคเบบี้บูมเมอร์ส่งผลให้มีจานวนเด็กแรกเกิดมากเกินไป ก่ อให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ
เรื่องความไม่เพียงพอของสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดต่อจานวนประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
คน Gen Y หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า Millennials คื อ คนที่ เ กิ ด ในช่ ว ง พ.ศ. 2523 - 2540
คนในยุคนี้ เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ดิจิทัล มีความเป็นสากล รักความสะดวกสบาย เนื่องจากเกิดมาในยุค
ที่เศรษฐกิจกาลังเฟื่องฟู จึงทาให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ที่เป็นคนในยุค Gen B อย่างดี คนที่เกิด
ในยุคนี้จึงมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีแนวคิดเป็นตัวของตัวเอง และมักจะถูกตามใจ จึงมีแนวคิดในการทาสิ่ง
ที่ตัวเองชอบ และปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ
คน Gen Z คื อคนที่ เกิ ดหลั ง พ.ศ. 2540 เป็ นบุ ตรของพ่ อ แม่ รุ่ น ใหม่ อย่ าง Gen-X และ
Gen-Y คนในยุ คนี้ เกิดมาพร้ อมกับสิ่ งอานวยความสะดวกรอบด้าน เรียนรู้รูปแบบการดาเนินชีวิตในสั งคม
แบบดิจิทัล ดาเนินชีวิตแบบมีการติดต่อสื่อสารไร้สาย และสื่อ บันเทิงต่าง ๆ เด็กรุ่นนี้เกิดมาในยุคที่ส่วนใหญ่
ทั้งพ่อและแม่ออกไปทางานนอกบ้าน จึงทาให้เด็กยุค Gen Z มักจะได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกว่าพ่อและ
แม่ของตน

10

https://www.posttoday.com/life/healthy/587633
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ในปั จจุ บั น กลุ่ มที่เป็ นกาลั งแรงงานหลั ก ประกอบด้วยคน Gen Y และ Gen Z แรงงาน
กลุ่มนี้จะมีจานวนที่คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี11 เนื่องจากเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้กลุ่มกาลังแรงงานหลักดังกล่าวสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีการติดตาม
ข่าวสารและเรื่องราวของผู้คนรอบตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่เสมอ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และให้
คุณค่ากับอิสระอย่างยิ่ง ลักษณะดังกล่าวมาข้างต้นมีผลต่อวัฒนธรรมการทางานในสังคมไทย เช่น วิธีการทางาน
ซึ่งวัฒนธรรมการทางานในสังคมไทยจะเปลี่ยนไปเป็นการทางานผ่านระบบดิจิทัล/ออนไลน์ ซึ่งสามารถทางานได้
จากทุกสถานที่ สามารถทางานได้หลายอย่างพร้อม ๆ กัน และเวลาทางานสามารถที่จะยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการท างาน กลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ มั ก ต้ อ งการความชั ด เจนในการท างาน เช่ น
ต้องชัดเจนว่าสิ่งที่ทามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร คนกลุ่มนี้เปิดกว้างทางความคิดและวัฒนธรรม
จึงมีแนวโน้มที่จะปรับทัศนคติได้ดี ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา หรือประเพณีที่แตกต่าง แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากความอดทนต่า แตกต่างจากกลุ่มที่เป็นกาลังแรงงานรุ่นก่อน
ซึ่งประกอบด้วยคน Gen B และ Gen X กาลังแรงงานกลุ่ม นี้โดยเฉพาะ Gen B จะมีลักษณะเป็นคนจริ งจัง
เคร่งครัดเรื่องขนมธรรมเนียนประเพณี ทุ่มเทให้กับการทางาน มีความอดทนสูง ประหยัดอดออม ส่วน Gen X
มีลักษณะที่เด่นชัด คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ทางานตามหน้าที่ ทาทุกอย่างได้เพียงลาพัง อย่างไร
ก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า หลายคนใน Gen-X มีแนวโน้มที่จะต่อต้านสังคม ไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนา และไม่ยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
ตลาดแรงงานในปัจจุบันนับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่การทางานเพื่อมา
เป็นกาลังหลัก ทดแทนกลุ่มแรงงานรุ่นก่อนที่ที่กาลังทยอยเข้าสู่วัยเกษียณ และบางส่วนเกษียณไปแล้ว อันเป็น
ที่มาของสังคมผู้สูงอายุ
ณ ขณะนี้ ประเทศไทยไม่เพียงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ สิ่งที่มาควบคู่กันคือการเข้า สู่
สั ง คมอายุ ยื น ที่ ป ระชากรมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น ด้ ว ย โดย ดร.สมเกี ย รติ ตั้ ง กิ จ วานิ ช ย์ ประธานสถาบั น วิ จั ย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนาสาธารณะประจาปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “สังคมอายุยืน: แข่งขันได้
และอยู่ดีมีสุข ได้อย่างไร” ว่า ตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยมีอายุขัยคาดการณ์เพิ่มขึ้น 4.4 เดือนต่อปี และ
เมื่อประมาณการอายุคนไทยตามรุ่นอายุ พบว่ามีความเป็นไปได้ที่คนไทยที่เกิดในปี พ.ศ. 2559 จะมีอายุยืนเฉลี่ย
ถึง 80 - 89 ปี ไปจนถึงเกือบ 100 ปี ล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 คนไทยมีอายุยืนกว่า 100 ปี แล้วถึง 9,041 คน12

11
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https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-gen-z/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
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สุขภาพ
หากพิจารณาข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์13 ในปี พ.ศ. 2562 จะพบว่าผู้คนในสังคมไทยมีการเข้า
ใช้สถานที่ซึ่งให้บริการทางด้านสุขภาพมากเป็นอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ลาดับถัดมาคือ การมีส่วนร่วมในการออก
กาลังกาย กลับพบว่ามีร้อยละที่น้อยกว่าอย่างมาก คือมีเพียงร้อยละ 62 เท่านั้น


รูปที่ 4.2-9 สุขภาพการดารงชีพ จาแนกตามหัวข้อ โดยยูโรมอนิเตอร์
สอดคล้ องกับข้อมูลที่พบในผู้ บริโภคไทย ว่าส่ วนใหญ่มีความกังวลเรื่องสุ ขภาพ แต่สิ่ งที่
น่าประหลาดใจคือ แม้ว่าการออกกาลังกายเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี แต่กลับมีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้น
ที่ออกกาลังกายเป็นประจา
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่น่าสนใจ คือ ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมากขึ้น
จากผลส ารวจพฤติ กรรมการบริ โภคผลิ ตภั ณฑ์ อาหารเสริ มและสมุ นไพรของศูนย์ เศรษฐกิ จอัจฉริ ยะ หรือ
Economic Intelligence Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มอายุ
30-59 ปี มีความต้องการบริ โภคอาหารเสริ มมากถึง 55% และมีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุที่เพิ่ มขึ้ น
ซึ่งสวนทางกับการออกกาลังกาย โดยสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบขึ้น อาหารเสริมจึงเป็น
ทางเลือกที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพที่สะดวก หาซื้อได้ง่ายและประหยัดเวลา
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนอาหารจานหลักนั้น ผู้คนในสังคมก็มีวิถีทางวัฒนธรรมอาหารที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกัน14
โดยผลการวิจัยของ Edelman พบว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาให้ความใส่ใจกับอาหารมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่
ต้องการควบคุมน้าหนักอย่างเดียว แต่ยังมองหาวิถีการกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจากธรรมชาติอีกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคที่นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน พบว่าผู้บริโภคมีการศึกษาหาข้อมูลผ่านทางออนไลน์
เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคให้ถูกต้องตามโภชนาการแบบเฉพาะรายบุคคล
 เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy)
แนวคิดดังกล่าวมีที่มาจากความต้องการที่จะสร้างรายได้จากการแลกเปลี่ยนการบริโภคจาก
สิ่งที่คนคนหนึ่งมีอยู่มากเกินความต้องการส่วนตัว เช่น ห้องพัก ยานยนต์ สิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น จึงนาสิ่งเหล่านี้
มาสร้างเป็นผลตอบแทน โดยแนวคิดนี้มีจุดเริ่มต้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่าในปี พ.ศ. 2550 - 2551 จึงเกิด
แนวคิดในการหารายได้เสริม เพื่อประโยชน์ในการใช้จ่ายรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินที่ตนมีอยู่ ต่อมาในภายหลัง
ได้พัฒนามาเป็นธุรกิจประเภทใหม่ และได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคม
ตัวอย่างของเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน มีดังต่อไปนี้
 Co-Working Space
เป็ น บริ การให้ เช่ า พื้ นที่ อ อฟฟิ ศหรื อ พื้ น ที่ อ่ า นหนั งสื อระยะสั้ น มี ตั้ งแต่ แพ็ ก เกจ
รายเดือน รายวัน ไปถึงรายชั่วโมง ลูกค้าหลักคือกลุ่มคนทางานฟรีแลนซ์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และนักเรียนนักศึกษา
 Car Sharing
เป็นบริการการเดินทางที่ทาให้ผู้คนสามารถเรียกรถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกโดย
ไม่ต้องซื้อ หรือดูแลรถเอง
 Home Sharing
เมื่ อ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย เกิ น ความต้ อ งการ เช่ น คอนโดมิ เ นี ย ม หรื อ บ้ า นพั ก เจ้ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวสามารถดาเนินการผ่านเวบไซต์หรือแพลตฟอร์มเพื่อเปิดบ้านให้นักเดินทางเช่าระยะสั้น
เช่น Airbnb เป็นต้น
 Streaming
เพิ่มความสะดวกดูหนังฟังเพลง เช่น Netflix หรือ Spotify เป็นต้น โดยผู้รับบริการ
ไม่ต้องเสียเงินหรือมีภาระเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บ
 Product Sharing
เป็นบริการให้สิ่งของ มีตั้งแต่กระเป๋าเดินทาง สินสอดทองหมั้น สินค้าแบรนด์เนม
หรือแม้กระทั่งรถซุปเปอร์คาร์ สาหรับคนที่อยากนาไปออกงานแต่ไม่สามารถหรือไม่อยากซื้อเอง

14
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บริการการทางานรายครั้ง
ปัจจุบันผู้คนนิยมจ้างงานรายครั้งมากกว่าที่จะจ้างประจา อาทิ งานฟรีแลนซ์ หรือ
แม่บ้านทาความสะอาด เป็นต้น
ในช่ วงที่ ผ่ านมา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ระหว่ างสถานการณ์ วิ กฤติ โควิ ด 19 ประโยชน์ ของ
เศรษฐกิจแบบแบ่งปันสามารถเห็นได้ชัดเจน คือ ช่วยลดภาระทางการเงินให้ผู้คนที่ตกงานหรือว่างงาน ผ่านทาง
ธุรกิจบริการส่งอาหารและสิ่งของ เช่น Grab ไลน์แมน Food Panda เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน ตามรายงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 แนวคิดดังกล่าวก็นาสังคมไทยสู่ประเด็นทางด้านตลาดแรงงาน15 กล่าวคือ
ปัญหาเรื่องทักษะแรงงานไม่ตรงตามความต้องการของตลาด (Skill Mismatch) ที่มากขึ้น รวมถึงเรื่องการดึงกาลัง
แรงงานจากภาคอื่ น ๆ อั น จะส่ งผลให้ เกิ ดการขาดแคลนแรงงานบางประเภท อาทิ แรงงานที่ ใช้ ความรู้
(Knowledge Worker) แรงงานฝี มือ เป็นต้น เนื่องจากความนิยมและความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง
แรงงานบางส่วนจึงอาจมีความสนใจและเลือกที่จะผันตัวเองไปเป็นผู้ให้บริการในระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน
ในลั กษณะเป็ นผู้ จ้ างงานตนเอง (Self-Employed) ซึ่งให้ รายได้ที่ ดีและอิสระในการบริหารเวลาการท างาน
เมื่อจ านวนคนที่เข้าสู่ ตลาดแรงงานลดลง ก็จะส่ งผลให้ การสะสมทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ
อาจขาดแคลนมากขึ้นในอนาคตมากยิ่งกว่านั้นเศรษฐกิจแบบแบ่งปันอาจกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของภาครั ฐ
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีจากกลุ่มแรงงานในระบบข้างต้นทาได้ยากกว่ากลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบ หรือการจัดเก็บ
ภาษีจากอุตสาหกรรมโรงแรมที่อาจทาได้น้อยลงเนื่องจากสัดส่วนการตลาดที่เสียไปให้แก่ Home Sharing
 การเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นและความเป็นส่วนตัวที่ลดลง
หากพิ จ ารณาข้ อมู ล จากยู โ รมอนิ เตอร์ ในปี พ.ศ. 256216 จะพบว่ าผู้ คนในสั งคมไทยให้
ความส าคัญกับการเชื่อมต่อทางอินเทอร์ เน็ตอย่างยิ่งเป็นอันดับแรก ในขณะที่อันดับถัดมา คือ พฤติกรรม
การจัดการการแบ่งปันข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตลอด และอันดับที่สามคือพฤติกรรมการแบ่งปัน
ข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอที่ออกแบบมาให้เหมาะกับตน


15
16

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/SharingEconomy_V8.pdf
Consumer Values in Thailand 2019, Euromonitor International

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-18

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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รูปที่ 4.2-10 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน จาแนกตามหัวข้อ โดยยูโรมอนิเตอร์
สอดคล้ องกั บ ข้ อ มู ล จากยู โ รมอนิ เ ตอร์ เพราะเมื่ อพิ จารณาเรื่ องการซื้ อขายสิ นค้ า ผ่ า น
การแชทออนไลน์ หรือ Conversational Commerce ซึ่งมีที่มาจากการที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการความมั่นใจ
ก่อนซื้อ จึงทาให้การแชทออนไลน์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่ขั้นตอนการพูดคุยกับแบรนด์หรือผู้ขาย จนไปสู่
ขั้นตอนการซื้อขายซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ผู้ ซื้อตั ดสิ นใจซื้อและมี ก ารยืนยันการสั่ งของกับแบรนด์หรือผู้ ขายผ่ าน
โปรแกรมแชทและเว็บไซต์ รวมถึงการพูดคุยในการให้และรับบริการหลังการซื้อขาย
โดยข้อมูลจากรายงานการศึกษาระดับโลกที่จัดทาโดย Facebook และ Boston Consulting
Group (BCG) ซึ่งทาการสารวจประชากรจานวน 8,864 คน ใน 9 ประเทศ และทาการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับ
ผู้ซื้อผู้ขายและผู้เชี่ยวชาญในประเทศเหล่านี้ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2562 และมีผู้ร่วม
ตอบแบบส ารวจจากประเทศไทยจานวน 1,234 คน พบว่า ประเทศไทยล้ าหน้าที่สุ ดในการรับรู้และการใช้
แชทออนไลน์เพื่อการซื้อสินค้า17 จากรายงานการศึกษาดังกล่าว พบว่าร้อยละ 86 ของคนไทย กล่าวว่าพวกเขา
สามารถสั่งของหรือซื้อผ่านการแชทได้ ร้อยละ 61 กล่าวว่าพวกเขาเคยมีประสบการณ์ในการแชทออนไลน์กับ
แบรนด์หรือผู้ขายในขณะเลือกซื้อของ และร้อยละ 40 กล่าวว่าเคยซื้อผ่านการพูดคุยในแชทซึ่งถือว่าสู งมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการใช้แชทเพื่อซื้อสินค้าทั่วโลกโดยเฉลี่ยที่เพียงร้อยละ 16
ทั้งนี้ผู้ซื้อผ่านแชทออนไลน์มีอายุตั้งแต่ 18-64 ปี มีทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งกระจายอยู่ทั่ว
ทั้งประเทศ
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สาหรับเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัว แม้จะมิได้ติดสามอันดับแรก ก็มิได้หมายความว่า
ปัญหาเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวมิได้มีอยู่จริงหรือจะไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคต เพราะการที่ประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายที่กาหนดข้อพึงปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางออนไลน์ จึงอาจทาให้เกิด
การเก็บข้อมูลและการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง จนนาไปสู่อาชญากรรมต่าง ๆ ที่แฝงมากับการทา
ธุรกรรมทางออนไลน์ได้
 พฤติกรรมการใช้ชีวิต
ศูนย์เศรษฐกิจอัจฉริยะ (อีไอซี) 18 รายงานผลสารวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคกว่า
ร้อยละ 60 อยู่บ้านมากกว่าออกนอกบ้ าน โดยกิจกรรมหลักกว่า ร้อยละ 75 ใช้เวลาว่างไปกับการดูทีวี ซี รีส์
ฟังเพลง ขณะที่ร้อยละ 74 เล่นอินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการรับสื่อดังกล่าวจะเริ่มลดลง
ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุสูงขึ้น โดยเริ่มใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือ ออกกาลังกายและงานอดิเรก
แม้ ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ช อบอยู่ บ้ าน แต่ จากผลส ารวจพบว่ า ผู้ บริ โ ภคราวร้ อยละ 60-70
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหันไปทากิจกรรมและมีการใช้จ่ายนอกบ้านเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น
และกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ คือทานอาหารและช้อปปิ้ง เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการทางาน
หนัก และต้องการความสะดวกสบาย
ผลสารวจยังพบอีกด้วยว่า หากมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ผู้บริโภคส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70
ต้องการใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 1 โดยแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ พบว่า
ร้ อยละ 55 ของผู้ บ ริ โ ภคเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วบ่ อ ยขึ้ น สะท้ อนถึ ง ไลฟ์ ส ไตล์ ที่ ผู้ ค นหั น มาให้ ความส าคั ญ กั บ
การหาประสบการณ์ใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก็นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ที่เห็น
ได้ชัดเจนคือการออกเดินทางท่องเที่ยวลดน้อยลงอย่างมาก เมื่อต้องอยู่บ้านเป็นหลัก ผู้บริโภคจากที่แต่ก่อนเคย
มุ่งเน้นการออกไปหาประสบการณ์ใหม่จากโลกภายนอก ก็เริ่มหันความสนใจและการใช้จ่ายสู่การปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยแทน ผลสารวจพบว่า หากรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ขึ้นไป ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 60 ต้องการใช้จ่าย
ในด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ 50-60 ปี สะท้อนถึงการให้ความสาคัญกับการคุณภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อคนไทยอายุสูงขึ้นก็มีแนวโน้มความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง
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จากผลการส ารวจของวั นเดอร์ แ มน ธอมสั น และแดทเทล 19 พบว่ า ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มี ความกั งวลมากที่สุ ดเกี่ ยวกับ เศรษฐกิจการเงิน โดยร้อยละ 46 ของคนไทยกั งวลว่ าเศรษฐกิ จ
จะถดถอยอย่างต่อเนื่อง และมีเพียงร้อยละ 15 ของคนไทยเท่านั้นที่เห็นว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทันที
ที่สถานการณ์โควิด 19 สิ้นสุดลง
เมื่อพิจารณาข้อมูลพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในระหว่างเกิดโควิด 19 พบว่าผู้มีรายได้น้ อย
กว่า 30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มีการซื้อสินค้า Low Involvement ทั้ง
ทางหน้ า ร้ า นและออนไลน์ น้ อ ยลง หรื อ แทบจะหยุ ด ซื้ อ แต่ ย กเว้ น ช่ อ งทางร้ า นสะดวกซื้ อ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามประมาณร้ อยละ 50 ยังคงไปซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อเท่าเดิมหรือบ่อยขึ้น ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ยังคงมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบเดิม ผ่านช่องทางต่าง ๆ เท่าเดิม และมี
แนวโน้มจะซื้อและใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าเดิม แนวโน้มดังกล่าวมีระยะที่ค่อนข้างจะยาวไปจนถึง
หลังสถานการณ์โควิด เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่รายงานว่ายังคงมีความหวาดระแวงต่อสถานการณ์ และจะไปซื้อ
สินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ น้อยลง เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
6) ความเป็นเมือง
องค์การสหประชาชาติ ได้ให้คานิยามของความเป็นเมือง (Urbanization) หมายถึง การที่สัดส่วนของ
ประชากรที่อยู่ในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยตัวชี้วัดที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่
ในเขตเมืองต่อประชากรทั้งหมด สาหรับประเทศไทยกาหนดให้เขตเทศบาลที่มีจานวนประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่
10,000 คนขึ้นไป เป็นเขตเมือง20 และข้อมูลจากสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 พบว่า ประเทศไทย
มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองน้อยกว่าเขตชนบท (ร้อยละ 44.2 และ 55.8) แต่สัดส่วนของประชากรในเขตเมือง
มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ (จากปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 29.4 และ 31.1 ตามลาดับ)21
แนวโน้มการกระจายตัวของประชากรในเขตเมืองของไทยนั้น จากข้อมูลประชากรของประเทศไทย
ในปี 2030 (Thailand in 2030: The Future Demographic) พบว่า สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองและชนบท
แตกต่างกันอย่ างเห็ นได้ชั ด โดยกว่าครึ่ งของประชากร (ร้อยละ 58.4) อาศัยอยู่ในเขตเมื อง ส่ วนประชากร
ในเขตชนบทก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง และเมื่อเปรียบเที ยบในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่าในปี
ค.ศ. 2030 ประเทศไทยมีความเป็นเมืองสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน โดยกว่าครึ่งของประชากรของ
ประเทศไทยอาศัยอยู่ในเขตเมือง

https://www.marketingoops.com/reports/consumer-insights-and-purchase-behaviors-in-fmcg-high-involvement-productretail-and-service-covid-19/
20 การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ย นแปลงทางประชากรและสังคมในประชาคมอาเซียนและอาเซียน+3. พัชราวลัย วงษ์บุญสิน และเกื้อ วงษ์บุญสิน .
2561.
21 สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553. สานักงานสถิติแห่งชาติ.
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รูปที่ 4.2-11 สัดส่วนของประชากรประเทศไทยในเขตเมืองและชนบท ปี 2030
(ที่มา: Thailand in 2030: The Future Demographic)

สอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานอนาคตการกลายเป็นเมืองของโลก ปี ค.ศ. 2014 ขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) แสดงให้เห็นว่าในอีก 30 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากร
ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าชนบทคิดเป็นสัดส่วนที่สูงมาก โดยมีสัดส่วนของประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กล่ า วคื อ เพิ่ ม จากร้ อ ยละ 31.4 ในปี ค.ศ. 2000 เป็ น ร้ อ ยละ 55.8 ในปี ค.ศ. 2020 และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ 70 ในปี ค.ศ. 205022

รูปที่ 4.2-12 จานวนและสัดส่วนของผู้อาศัยในเขตเมือง ปี 2000 - 2050
(ที่มา: World Urbanization Prospects 2014, Department of Economic and Social Affairs. UN)
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World Urbanization Prospects 2014. Department of Economic and Social Affairs. United Nations.
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การย้ายถิ่น
ข้ อมูลเกี่ยวกับการย้ ายถิ่นจากส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 พบว่า ประชากร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.2) เกิดในจังหวัดเดียวกับจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน และร้อยละ 21.8 เกิดคนละจังหวัดกับที่อยู่
ในปั จจุ บั น ซึ่งแสดงถึงการย้ ายถิ่นของประชากร และในช่วงเวลา 5 ปีก่อนวันส ามะโน พ.ศ. 2548 - 2553
มีประชากรย้ายถิ่น จานวน 6.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของประชากรทั้งประเทศ โดยเพศชายมีสัดส่วน
การย้ายถิ่นสูงกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 9.9 และ 9.0 ตามลาดับ) และประชากรในเขตเทศบาล มีสัดส่วนการย้ายถิ่น
สูงกว่าประชากรนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 13.4 และ 6.3 ตามลาดับ)23
ในพื้นที่ที่มีการดาเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของภาครัฐ พบว่ามีการย้ายถิ่นสูง เช่น โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ในพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน ทาให้การผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมเติบโต การมีนิคมอุตสหกรรมและท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
จานวนมากทั้งแรงานในประเทศและแรงงานจากภายนอกประเทศเข้าสู่พื้นดังกล่าว หรือการกาหนดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) จังหวัดชายแดน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ที่มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน ที่มุ่งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ล้วนผลให้เกิดการย้ายของแรงงานซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ และมีแนวโน้ม
ที่พื้นที่ดังกล่าวจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองสูงขึ้น24
การกลายเป็ นเมืองอันเนื่ องมาจากการย้ายถิ่น อาจก่อให้ เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสั งคมเมือง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางสังคมและรายได้ ปัญหาการบริการจากภาครัฐที่ไม่เพียงพอและทั่วถึง ทั้งด้านสาธารณสุข และ
การบริ การต่ างๆ รวมถึงปั ญหาจากการอพยพเข้าเมื องของแรงงานต่ างด้าว เป็นต้น ดังนั้น ประเทศควรมี
การเตรียมพร้ อมในการรั บมือกับผลกระทบที่จะตาม เช่น ควรมีการกาหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์ จาก
ความเป็นเมืองที่มากขึ้น และนโยบายในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความเป็นเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น มีแผน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลดปั ญหาความเหลื่ อมล้ าให้ อยู่ ในระดั บที่ ต่ า จั ดระบบการศึ กษา การคมนาคมขนส่ งที่ มี คุ ณภาพ มี ระบบ
สาธารณสุขที่เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมถึงวางแผนพัฒนาประเทศระยะยาวซึ่งจะช่วยให้
ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากอัตราความเป็นเมืองที่สูงขึ้นและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 25


23

สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553. สานักงานสถิติแห่งชาติ.

24

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/special-economic-zones/
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/623209
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อาชีพ
การกลายเป็นเมืองหรือความเป็นเมือง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาชีพของประชากร
ในพื้นที่ที่กลายเป็นเมือง ซึ่งในอดีตสัดส่วนของประชากรที่ทางานหรือประกอบอาชีพในภาคเกษตรจะสูงกว่า
นอกภาคเกษตร แต่สัดส่วนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงเมื่อความเป็นเมืองขยายตัวเพิ่มขึ้น ข้อมูลการทางานจากสามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้ประกอบอาชีพอยู่ในภาคเกษตร
โดยร้อยละ 56.4 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ทางานในรอบปีที่แล้ว ทางานอยู่นอกภาคเกษตรกรรม และ
ร้อยละ 43.6 ทางานอยู่ในภาคเกษตรกรรม 26
นอกจากนี้ จากการศึกษาเกี่ย วกับการกลายเป็นเมืองของพื้นที่ ‘วงแหวนรอบนอก’ ของ
กรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของกุลยา วิวิตเสวี พบว่า ผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในจังหวัดอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเปลี่ยนแปลง
ทั้งรู ปแบบการประกอบอาชี พซึ่ งแรงงานส่ วนใหญ่ เคยอยู่ ในภาคเกษตรเปลี่ ยนมาทาอาชี พนอกภาคเกษตร
มากยิ่งขึ้น มีรายได้จากการทางานนอกภาคเกษตรสูงขึ้น ที่ดินส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมนอก
ภาคเกษตร ท าให้ พื้ น ที่ ใ นการท าเกษตรกรรมลดลง ประกอบกั บภู มิ ศ าสตร์ ข องจั งหวั ดที่ อ ยู่ ไ ม่ ไ กลจาก
กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการขนส่ง รวมถึงที่อยู่อาศัย ทาให้
จังหวัดพระนครศรีอุธยาเป็นจังหวัดที่คนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยหนาแน่น
มากขึ้น และเมื่อศึกษาโครงสร้างการประกอบอาชีพของประชากรในระดับตาบล ก็พบว่า โดยภาพรวมของจังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยาไม่มีพื้นที่ใดที่มีผู้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่า ร้อยละ 50 เลย จึงกล่ าวได้ว่าพื้นที่
จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยาได้ กลายเป็ นเมื องไปแล้ วทั้ งจั งหวั ด 27 และมีแนวโน้ มที่จะมี การเปลี่ ยนแปลงไปสู่
ความเป็นเมืองในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นในจังหวัดอื่น
จะเห็นได้ว่าคนไทยอยู่ในวิถีคนเมืองมากขึ้น ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แม้ประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา
แต่รูปแบบการพัฒนาแบบเดิมกลับมีข้อจากัดหลายประการ อาทิ ผลิตภาพการผลิตที่ต่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก ฯลฯ สิ่งที่ต้องเร่งดาเนินการคือ ค้นหารูปแบบการพัฒนาใหม่ ๆ
ที่ตั้งอยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงต้องมีการปรับตัว
และมองหาโอกาสจากการขยายตัวของความเป็นเมืองเพื่อการแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตได้ รวมถึงควรเรียนรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับารบริหารจัดความเป็นเมืองจากประสบการณ์ ตัวอย่างการบริการจัดการความเป็นเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่มีความเป็นเมืองสู ง เช่น บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีประสบการณ์ ในการบริหารเมื อง
ยาวนานกว่าประเทศอื่น การอพยพย้ายถิ่นเพื่อหางานทาเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้หลายประเทศมีผู้อาศัย


26
27

สามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553. สานักงานสถิติแห่งชาติ..
กุลยา วิวิตเสวี. การกลายเป็นเมืองของพื้นที่ ‘วงแหวนรอบนอก’ ของกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 2560.

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-24

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ในเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศที่มีทักษะในการบริหารเมืองอาจส่งออกความรู้การบริหารเมืองให้ แก่
ประเทศในประชาคมอาเซียนที่ความเป็นเมืองเติบโตอย่างรวดเร็วและขาดประสบการณ์ในการบริหารเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ28
7) ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
 ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยจะประสบความสาเร็จอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายมาเป็น
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบน (Upper-Middle Income Country) ในปี พ.ศ. 2554 ความสาเร็จของ
การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่ าว ทาให้สัดส่วนของคนยากจนปรับตัวลดลงอย่างต่ อเนื่องจากร้อยละ 65.26 ในปี
พ.ศ. 2531 เหลือเพียงร้อยละ 13.15 ในปี พ.ศ. 2554 และร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2561 และการกระจายตัวของ
ผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ต่ อ ประชาชนภายในประเทศในด้ า นรายได้ มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น ดั ง เห็ น ได้ จ าก
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของประเทศไทยที่ลดลงอย่างมากจาก 0.44 ในปี พ.ศ. 2521 เหลือเพียง 0.36 ในปี พ.ศ. 2561
อย่างไรก็ดี ค่าระดับดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศในรายได้น้อยถึงปานกลาง เช่น ลาว และเวียดนาม
และสูงกว่าค่าของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 27-28 ค่อนข้างมาก29
แม้จะพบว่าความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา
หากพิจารณาในรายละเอียด จะพบว่าแท้จริงความเหลื่อมล้าที่ลดลงไม่ได้มาจากการที่ครอบครัวรายได้ต่าสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ แต่มาจากสัดส่วนของเงินโอนจากนอกครัวเรือนเทียบกับรายได้ที่เป็นตัวเงิน มีสัดส่วนสูงขึ้น
เรื่ อย ๆ และได้ส่ งผลให้ ความเหลื่ อมล้ าในภาพรวมโดยรวม และเมื่อพิจารณาความเหลื่ อมล้ าในมิติอื่น เช่น
ความมั่งคั่ง จะพบว่าระดับความเหลื่อมล้าด้านความมั่งคั่งนั้นสูงกว่าความเหลื่อมล้าด้านรายได้เป็นอย่างมาก โดย
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่ม Top 20% มีสัดส่วนของความมั่งคั่งคิดเป็นร้อยละ 67 ในขณะที่ กลุ่ม Middle 60% มี
สัดส่วนความมั่งคั่งร้อยละ 33 และกลุ่ม Bottom 20% มีสัดส่วนความมั่งคั่งเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น30
ความเหลื่ อมล้ าด้านเศรษฐกิ จ นั้นเป็นผลมาจากความเหลื่ อมล้ าในมิติอื่ น ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การศึกษา สุขภาพ หรือแม้แต่การเมือง และในขณะเดียวกัน ความเหลื่ อมล้ า
ในมิตติ ่างนี้ดังกล่าวนี้ ก็นาไปสู่ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน

28
29

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5929&filename=index
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

30 เนื่อแพร เล็กเฟื่องฟู และคณะ 2563. เจาะลึกความเหลื่อมล้าตลอดสามทศวรรษของประเทศไทย: ตอนที่ 1 หลากมิติของความเหลื่อมล้า
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ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
จากรายงาน Global Gender Gap Index 2020 ของ World Economic Forum31 อันดั บ
ของประเทศไทยด้านความเท่าเทียมทางเพศอยู่ที่ 75 จากทั้งหมด 153 ประเทศทั่วโลก ถึงแม้ค่าคะแนนจะเพิ่ม
สูงขึ้น 0.006 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อันดับของประเทศไทยลดลงจากเดิมถึง 2 อันดับด้วยกัน โดย
การจัดอันดับนั้น มิติที่น่าเป็นกังวลที่สุดสาหรับประเทศไทย คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเมื่อพิจารณา
คะแนนแล้ว พบว่าได้เพียง 0.086 เท่านั้น จากค่าเต็มคือ 1 ซึ่งในรายงานระบุว่าประเทศไทย (ในช่วงที่ทาการ
สารวจเพื่อจัดทาอันดับ) ไม่มีรัฐมนตรีหญิงเลยแม้แต่คนเดียว อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยเริ่มมี
การเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการที่มีจานวนสตรีในสภาเพิ่มกว่าในอดีต
ปั จ จั ย ส าคั ญที่ ก่ อให้ เกิ ดความไม่ เท่ า เที ย มกั น ทางเพศในสั ง คม คื อ มาตรฐานเชิ งซ้ อ น
ในวัฒนธรรมทางเพศที่ยกย่องชายเป็นใหญ่และสตรีอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่า ร่วมกับค่านิยมที่ฝังรากลึกในระบบ
ครอบครัวไทยที่กาหนดบทบาททางเพศให้ หน้าที่หลักของผู้ชายคือต้องทางานนอกบ้านและหาเลี้ยงครอบครัว
ในขณะที่สตรีถูกกาหนดให้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานบ้าน และการเลี้ยงดูบุตร ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิง
และชายยังพบมากในประเด็นที่เกี่ยวข้องสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ มาตรฐานเชิงซ้อนใน
วัฒนธรรมทางเพศได้ปลูกฝังการควบคุมเรื่องเพศแก่สตรี ในขณะที่ส่งเสริมให้ผู้ชายสามารถพูดคุยเรื่องเพศได้อย่าง
อิ สระและเปิ ดเผย ท าให้ เกิ ดอคติ การตี ตราและเกิ ดการตั้ งค าถามกั บ สตรี ทุ กครั้ งเมื่ อเกิ ดประเด็ นปั ญหา
ที่เกี่ยวกับเพศอยู่เสมอ ด้วยสาเหตุ นี้ จึงส่งผลให้สตรีโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและบริ การเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสั มพั นธ์ ได้
ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยในขณะนี้
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในสังคมยังได้นาไปสู่ปัญหาความรุนแรงทางเพศ จากตัวเลขสถิติ
ทั่วโลกว่าพบว่า ในแต่ละวันมีผู้หญิงต้องเสียชีวิตไปโดยเฉลี่ย 137 คนทั่วโลกเพราะถูกคนใกล้ตัวทาร้าย โดย
ในภูมิภาคเอเชียมีจานวนความรุนแรงที่เกิดขึ้นสูงที่สุดในโลก ในประเทศไทยพบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศ
เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีไม่น้ อยกว่า 7 คนต่อวัน 32 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะต่ากว่าความเป็นจริง เนื่องด้วย
ผู้ กระทาความรุ นแรงมักเป็ นคนในครอบครั ว ผู้ ที่ตกเป็นเหยื่อจึงมีแนวโน้มจะปกปิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นอีกทั้งประเทศไทยยังขาดการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่มีอยู่เกือบทั้งหมดเป็นข้อมูลมาจาก
รายงานของหน่วยงาน เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ (เช่น ผู้ที่เจ้าแจ้งความ) หรือ ผู้ใช้บริการสายด่วนของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เท่านั้น


http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
สุขุมา อรุณจิต. 2562. ความรุนแรงทางเพศ: บทสะท้อนความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส
การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ปีที่ 65
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ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นอกจากความไม่ เท่ าเที ยมกั นทางเพศแล้ ว ความไม่ เท่ าเที ยมกั นในเรื่ องของการศึ ก ษา
เป็นปัญหาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่และยิ่งจะทาให้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มยิ่งแย่ลง
ไปอีก แม้การศึกษาในประเทศไทยจะให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลาย
แต่พบว่ามีเด็กจานวนไม่น้ อยที่ไม่สามารถเรียนจบระดับมัธยมปลายได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง อุปกรณ์การเรียน ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนบางครอบครัว การเรียนหนังสือของบุตร
หมายถึงการสูญเสียแรงงานและโอกาสด้านรายได้ของครอบครัว ส่งผลให้บุตรหลายไม่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียน
หรือเรียนจนสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 ของกองทุนเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิ ด-19 ได้ ท าให้ ความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ กษาขยายตั วห่ างกั นมากยิ่ งขึ้ น ในปั จจุ บั นประเทศมี สั ดส่ ว น
ของนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส คิดเป็นร้อยละ 29.9 จากจานวนนักเรียนทั้งหมดของประเทศ โดยสถานการณ์
การระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ได้ ท าให้ มี จ านวนนั กเรี ยนยากจนพิ เศษเพิ่ มขึ้ นกว่ า 300,000 คน ซึ่ งหาก
กลุ่มนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษกลุ่มนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก็จะมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา โดยจากข้อมูลดังกล่าวในปีเดียวกันนั้น ประเทศไทยมีจานวนเด็ก และเยาวชนอายุระหว่ าง
6-14 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษาจานวนกว่า 400,000 คน
จากจานวนของกลุ่มนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษที่มีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้เห็นว่าปัจจัยฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจครอบครัว มีผลก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยรายงานวิเคราะห์สถานการณ์
ความยากจนและเหลื่อมล้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 โดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ พบว่า การเข้าถึงการศึกษาของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ในกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม ปวช.) เมื่อจาแนกประชากรเป็น 10 กลุ่มตามรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
และบริโภค พบว่า กลุ่มเด็กที่มีฐานะที่ดีที่สุด (กลุ่มที่ 10) มีอัตราการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ 76.3 ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กที่มีฐานะต่าที่สุด (กลุ่มที่ 1) โดยประมาณ 2 เท่า ยิ่งไปกว่านั้นความยากจน
มีผลทาให้ช่องว่างการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเด็กที่มีฐานะยากจนแตกต่างกับคนรายได้ปานกลางถึง
20 เท่า หรื ออาจกล่ าวได้ว่าเด็ กยากจนมี ค่าเฉลี่ ยที่จะมีโอกาสในการเข้ าศึ กษาต่ อในระดับอุดมศึ กษาเพี ยง
ร้ อยละ 5 ต่ อรุ่ น เท่ านั้ น (กองทุ น เพื่ อความภาคทางการศึ ก ษา, 2563) ผลจากการศึ กษาในต่ างประเทศ
พบว่ าความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษาสามารถส่ งผ่ านระหว่ างรุ่ นได้ โดยพ่ อแม่ มี การศึ กษาน้ อยมี แนวโน้ ม
ที่ จะส่ งเสริ มการศึ กษาให้ บุ ตรน้ อยกว่ าพอแมมี การศึ กษาสู งกว่ า ซึ่ งหากเป็ นเช่ นนั้ นจริ ง ความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึกษามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต
นอกจากฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว ยังคงพบว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาในเชิงพื้นที่ โดยคุณภาพโรงเรียนในเขตชนบทของประเทศไทยมีความล้าหลัง เมื่อเทียบกับโรงเรียน
ในเขตเมืองถึงจานวน 2 ปีการศึกษา (กองทุนเพื่อความภาคทางการศึกษา, 2563) และเมื่อพิจารณาการเข้าถึง
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การศึ กษาของเด็ กที่ อาศั ย อยู่ ใ นเขตเมื องและเขตชนบท พบว่ า ในช่ ว งการศึ กษาภาคบั งคั บ (ชั้ นอนุ บาล
ประถมศึ กษา และมัธยมศึ กษาตอนต้น) มีสั ดส่ วนการเข้าถึ งการศึ กษาที่ ไม่ แตกต่ างกั นมากนั ก แต่สั ดส่ วน
การเข้าถึงการศึกษาจะเริ่มแตกต่างกันเมื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
อุดมศึกษา ตามลาดับ โดยเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะมีสัดส่วนการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
อุดมศึกษา สูงกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ประกอบกับการกระจุกตัวของจานวนสถานศึกษาในเขตเมือง ที่ทาให้เด็กในพื้นที่
ชนบทมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับสู งที่น้อยลง (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2562)
4.3

ด้านเทคโนโลยี (Technology)

เทคโนโลยีในอนาคตที่จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันของโลก และอาจเรียกได้ว่าเป็น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ประกอบไปด้วยสามประเด็นใหญ่ ๆ ตามการแบ่งของ Klaus Schwab ซึ่งเป็น
Founder and Executive Chairman ของ World Economic Forum (WEF) ในหนังสือที่ชื่อ ‘The Fourth
Industrial Revolution’ ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2017 ประกอบไปด้วยด้าน Physical, Digital และ Biological
1) Physical
1.1) Autonomous Vehicles
ยานพาหนะไร้ คนขับมี อยู่ ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็ นรถยนต์ รถบรรทุก โดรน เครื่องบิ น
หรือเรือ ซึ่งทั้งหมดนี้มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีทางด้านเซ็นเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ในส่วนของโดรนนั้น สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายการทางาน เช่น การตรวจสอบสายไฟฟ้า การขนส่ง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในพื้นที่สงคราม หรื อนามาร่วมใช้กับการวิเคราะห์ ข้อมูลในเกษตรกรรม เพื่อช่วยให้
การใส่ปุ๋ย รดน้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Schwab, 2016)
นอกจากนี้ ประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง กล่ า วในการเดิ น ทางส่ ว นบุ ค คล คื อ
ความปลอดภั ยในการเดิ นทางสู งขึ้ น การจราจรและการใช้เชื้ อเพลิ งจะเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
เนื่องจากการตัดสินใจของระบบอัตโนมัติจะทาให้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยการเบรกและเร่งอย่างมีประสิทธิภาพ
การเลือกเส้นทางในการเดินทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด รวมถึงลดการใช้พลังงานโดยไม่จาเป็น อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อ
ภาคธุรกิจ เช่น การขนส่งสินค้าได้เร็วขึ้น และการรับส่งผู้โดยสารได้ตรงเวลา
ยานพาหนะไร้คนขับมีระดับความสามารถควบคุมแตกต่างกันไป แบ่งระดับออกได้เป็น 6 ระดับ
ดังนี้
 ระดับที่ 0 ผู้ขับขี่ ควบคุมยานพาหนะเองทั้งหมด
 ระดับที่ 1 รถยนต์มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ (Assist) และระบบควบคุมรถยนต์
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ระดับที่ 2 รถยนต์ที่มีระบบเป็นผู้ควบคุมรถยนต์ ด้านการเร่ง การเบรก และการบังคับ
เลี้ยวมากกว่า 1 ด้านขึ้นไป
 ระดั บ ที่ 3 ระบบเป็ น ผู้ ค วบคุ ม รถยนต์ ไ ด้ เ องในพื้ น ที่ มี ก ารควบคุ ม เฉพาะ หรื อ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับระบบ
 ระดับที่ 4 ระบบสามารถควบคุมรถยนต์ได้ทั้งหมด และผู้ขับขี่สามารถเข้าควบคุมรถต่อได้
 ระดั บที่ 5 ระบบสามารถควบคุ มรถได้ เองทั้ งหมด ไม่ มี ข้ อจ ากั ดด้ านพื้ นที่ ใช้ งาน และ
ไม่จาเป็นต้องมีผู้ขับขี่เฝ้าระวังแม้กระทั่งเรื่องความปลอดภัย


รูปที่ 4.3-1 ระดับความสามารถควบคุมยานพาหนะไร้คนขับ
1.2) 3D printing
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสามารถนามาใช้ในงานที่หลากหลายมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
อากาศยาน อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น ข้อดีของการพิมพ์สามมิติคือสามารถ Customize ชิ้นงานได้
และสามารถทาได้ทั้งในชิ้นงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงชิ้นงานขนาดเล็ก เช่น Medical implant เป็นต้น ซึ่งในอนาคต
อาจมีเทคโนโลยีการพิมพ์สี่มิติ (4D) ซึ่งจะหมายถึงการสร้างชิ้นงานสามมิติแต่ชิ้นงานนั้นสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้ อม เช่น ความชื้น ความร้อน เป็นต้น เทคโนโลยี 4D นี้สามารถนามาใช้ใน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการใส่ Implants ในร่างกายมนุษย์ เช่น รากฟันเทียม เป็นต้น
ในปัจจุบัน 3D Printer มีอยู่หลากหลายเทคโนโลยี โดยสามารถจาแนกเป็น 6 หลัก
 Fused Deposition Modeling (FDM) เป็ น การน าวั ส ดุ ที่ จ ะใช้ ขึ้ น รู ป มาหลอมละลาย
เป็ นเส้ น (Filament) แล้ วฉีดออกมาเป็ นชิ้นงานขึ้นรูปทีละชั้น ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
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ใช้งานง่ายและใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย แต่ความละเอียดในการพิมพ์และระยะเวลาที่ใช้ยังมีประสิทธิภาพต่ากว่า
การพิมพ์แบบอื่น
 Stereolithography (SLA) เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติชนิดแรกที่เกิดขึ้น เป็นเทคนิ ค
ที่ใช้แสง อัลตราไวโอเลต ยิงใส่ผิวเรซินของวัสดุให้เกิดการแข็งตัวทีละชั้น ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ ทาให้ได้ชิ้นงาน
ที่มีความละเอียดสูง ผิวเรียบ ความเร็วในการพิมพ์ไม่ลดลงเมื่อพิมพ์งานทีละหลายชิ้น แต่ข้อเสียคือเรซินเหลวที่ใช้
ในการพิมพ์ค่อนข้างเลอะเทอะ เหม็น และเป็นอันตรายถ้าสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก
 Selective Laser Sintering (SLS) เป็นการใช้แสงเลเซอร์ ยิงลงบนพื้นผิ ววัสดุให้ วัสดุเกิด
การหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน โดยจะเลือกยิงเฉพาะจุด ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ ชิ้นงานที่ได้มีความแข็งแรงคงทน
แต่ราคาของเครื่ องพิ มพ์ยั งค่ อนข้ างสู ง และวัสดุที่ ใช้ กั บเครื่ องพิ มพ์ แบบนี้ ได้ มี ค่ อนข้ างจ ากั ดเมื่ อเที ยบกั บ
เครื่องพิมพ์แบบอื่น ๆ
โดยประโยชน์ของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ คือ
 สร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้
 ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการของตัวบุคคล
 ไม่จาเป็นต้องใช้แม่พิมพ์
 สร้างชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) สาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 ลดปริมาณของเสียจากการผลิต
1.3) Advanced Robotics
หุ่นยนต์ในปั จจุ บันสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายงานและอุตสาหกรรมมากขึ้ น
จากที่ ใ นอดี ต จ ากั ด อยู่ แ ค่ เ พี ย งในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แต่ ใ นปั จ จุ บั น หุ่ น ยนต์ ไ ด้ ถู ก น ามาใช้ ตั้ ง แต่
ในงานเกษตรกรรมที่ต้องการความแม่นยา (Precision Agriculture) งานอุตสาหกรรม งานทางการแพทย์ (เช่น
การผ่าตัด การจ่ายยา) รวมถึงด้านการทหารที่จะช่วยลดความสูญเสียของบุคลากร เช่น การเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ
การสารวจพื้นที่เสี่ยง อีกทั้งหุ่นยนต์ยังสามารถทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยทางานบ้าน ดูแล
ผู้ป่วย ที่เรียกว่าเป็น Social Robots (WEF, 2019)
1.4) New Materials
คุณลักษณะของวัสดุที่เป็นที่ต้องการในอนาคต คือ มีน้าหนักเบา แข็งแรง นากลับมาใช้ใหม่ได้
และเปลี่ยนแปลงได้ (Adaptive) ยกตัวอย่างเช่น วัสดุอัจฉริยะที่สามารถทาความสะอาดเอง โลหะที่มีความจา
ที่สามารถแปลงกลับมาสู่รูปแบบเดิม เซรามิกและคริสตัลที่เปลี่ยนความดันกลับเป็นพลังงาน เป็นต้น
ตัวอย่างของวัสดุใหม่ที่สาคัญ คือ พลาสติกชีวภาพสาหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Bioplastics
for a circular economy (WEF, 2019) ทั้งนี้การใช้ Biodegradable Plastics ถือว่ามีความสอดคล้องกับเทรนด์
ของโลกทางสังคมเรื่องกระแสรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
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ประโยชน์ จ ากวั ส ดุ ช นิ ด ใหม่ น อกจากมี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะช่ ว ยลดน้ าหนั ก ของชิ้ น ส่ ว นที่ ใ ช้
ในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งของวัสดุให้สูงขึ้นแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่สามารถซ่อมแซม
ตัวเองได้ในลักษณะเดียวกับที่ร่างกายของมนุษย์สามารถรักษาตัวเองได้ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งาน และความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัสดุที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมและส่งต่อแบคทีเรีย สาหรับการใช้งานภายใน
โรงพยาบาลและสถานดูแลสุขภาพ
1.5) Tiny Lenses for Miniature Devices (WEF, 2019)
เลนส์ขนาดเล็กที่มีขนาดเบานับว่ามีความจาเป็นสาหรับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ กล้อง
รวมถึง ใช้ในอุป กรณ์เซ็น เซอร์ และอุป กรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อิเล็ คทรอนิคส์ อื่น ๆ ที่มี
ขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และยังนาไปใช้ในเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่มีขนาดเล็กลงได้อีกด้วย
1.6) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปลอดภัยมากขึ้น (Safer Nuclear Reactors) (WEF, 2019)
แม้ ว่ า พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ จ ะเป็ น รู ป แบบพลั ง งานที่ ไ ม่ ป ล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
แต่เครื่องปฏิกรณ์ก็มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่แท่งเชื้อเพลิงอาจะเกิดความร้อนสะสมมากเกินไป และ
เมื่อทาปฏิกิริยากับน้าก็ทาให้เกิดการผลิตไฮโดรเจนที่จะนาไปสู่การระเบิดได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีเชื้อเพลิ งใหม่
ที่กาลั งเกิดขึ้น ทาให้ โอกาสที่จะเกิดความร้ อนมากเกินไปลดลง และหากเกิดความร้อนขึ้นก็จะส่ งผลให้ เกิ ด
การผลิตไฮโดรเจนออกมาแค่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งนั่นทาให้พลังงานนิวเคลียร์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
โดยข้อดีของการเลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์ คือ
 ให้กาลังผลิตสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตจากแหล่งพลังงานอื่น
 ช่วยประหยัดทรัพยากรพลังงานอื่นๆ และใช้พื้นที่ในการก่อสร้างไม่มาก
 เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ และมั่นคง สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง
 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่า
 เป็น แหล่ งผลิ ตไฟฟ้าพลั งงานสะอาด ไม่ปลดปล่ อยเขม่าควัน ก๊าซพิษ และของเสี ย
ออกมาสู่สิ่งแวดล้อม
1.7) Smarter Fertilizers Can Reduce Environmental Contamination (WEF, 2019)
ปุ๋ยที่ปรับปรุงโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการปล่อยสารอาหารอย่างช้า ๆ เมื่อต้องการ หรือ
ตามความเหมาะสมที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชที่จะได้รับ โดยได้ปรับการใช้ปุ๋ยรุ่นใหม่เป็นไนโตรเจนที่เป็น
มิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม และใช้ จุ ลิ นทรี ย์ ที่ ปรั บปรุ งซึ่ งช่ วยให้ การดู ดซั บอาหารของพื ชท าได้ ดี ยิ่ งขึ้ น แต่ ก็ ยั งมี
ส่วนประกอบบางอย่างที่สามารถสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้
1.8) ระบบกักเก็บพลังงานทดแทน Utility-Scale Storage of Renewable Energy (WEF, 2019)
พลั งงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เช่น พลั งงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้า
เป็นต้น เป็นพลังงานที่ได้รั บความสนใจในการศึกษาค้นคว้า และเหมาะสมที่จะนามาใช้ในอนาคต เนื่องจาก
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สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงานในอนาคต และช่วยลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดจากการใช้
พลังงานในปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาการที่จัดเก็บพลังงานที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียน สาหรับ
ป้ อนเป็ นแหล่ งพลั งงานในกรณีที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือลม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิ ตและจ่ายพลั งงาน เช่น
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เป็นต้น ที่สามารถเก็บพลังงานได้ยาวนานยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานในช่วงเวลา
หลังพระอาทิตย์ตกดิน
ตัวอย่างของระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบของพลั งงานศักย์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลั งน้าแบบ
สูบกลับ (Pumped Hydropower Plant) ระบบกักเก็บพลังงานที่สาคัญอีกประเภท คือ ระบบที่กักเก็บพลังงาน
ในรู ปแบบของพลั งงานเคมี นั่ นคื อ แบตเตอรี่ โดยครอบคลุ มทั้ งแบตเตอรี่ แบบติ ดตั้ งอยู่ กั บที่ (Stationary
Battery) หรื อ แบตเตอรี่ ติ ดตั้ งในยานพาหนะไฟฟ้ า (Mobile Battery) ในปั จจุ บั น มี การพั ฒนาและใช้ งาน
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในการสนับสนุนระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยัง
มีระบบกักเก็บพลังงานประเภทอื่น ๆ เช่น ล้อตุนกาลัง (Flywheel) ซึ่งกักเก็บพลังงานในรูปแบบของพลังงานจลน์
หรือถังเก็บความร้อนหรือความเย็น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในบริบทของการใช้พลังงานความร้อนเป็นหลัก
ระบบกักเก็บพลังงานมีความจาเป็นสาหรับระบบไฟฟ้าในอนาคตเป็นอย่างมาก ประโยชน์หลัก
ของระบบกักเก็บพลังงาน คือ การสนับสนุนการรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ ในระบบที่มีพลังงาน
หมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอนในสัดส่วนสูง รวมถึงยังสนับสนุนการตอบสนองด้านโหลดและช่วยรักษาเสถียรภาพ
และคุณภาพไฟฟ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้า
2) Digital
2.1) Internet of things (IoT)
เป็ นสิ่ งที่ จะเปลี่ ยนโลกยุ คหน้ าเป็ นอย่ างมาก IoT นั บเป็ นตั วเชื่ อมการท างานสองด้ านคื อ
Physical และ Digital หรือกล่าวง่าย ๆว่าเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
บริการ สถานที่ และผู้คน ด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ระบบเซ็นเซอร์ ระบบ
RFID (Radio frequency identification) หรือสมาร์ทโฟน ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวัน โดยประโยชน์หลักของ IoT
ประกอบด้วย
 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการท างานให้ แม่ นย าและรวดเร็ วยิ่ งขึ้ น ซึ่ งจะท าให้ การสื่ อสารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
 ทางานได้แบบไร้พรมแดน การเข้าถึงข้อมูล ทาได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต
 ลดต้นทุนได้หลาย ๆ ด้าน อย่างเช่น ต้นทุนการจ้างงาน ต้นทุนค่าเสียโอกาส หรือต้นทุนการผลิต
 ปัจจัยในการพัฒนาเป็น Smart Factory หรือ Smart Business
2.2) Blockchain Technology
Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความโปร่งใส เพื่อใช้ทดแทนตัวกลาง
ในการทาธุรกรรมหรือสัญญา ซึ่งข้อมูลที่มีการบันทึกลงไปใน Blockchain นั้นจะไม่สามารถถูกลบออกไปได้ และ
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สามารถติดตามลาดับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งจะมี Hardware
เก็บเอาไว้ในองค์กรเดียวกัน หรือกระจายช่วยกันเก็บในหลายองค์กร ดังนั้นการปรับปรุงหรือบันทึกข้อมูลลงใน
Blockchain จะต้ องได้ รั บ การยื น ยั น จาก Hardware ที่ เคยมี ข้ อมู ล บั นทึ กไว้ เพื่ อให้ มั่ นใจว่ าบั นทึ ก ข้ อ มู ล
ชุดเดียวกัน โดยสามารถรองรับการเข้ารหัสสาหรับข้อมูลแต่ละชุดได้ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
เทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีการนามาใช้และมีคนกล่าวถึงมากที่สุดคือบิทคอยน์ (Bitcoin) ซึ่งเป็น
การบันทึกธุรกรรมทางการเงินในสกุลเงินดิจิทัล และในอนาคตบล็อคเชนก็สามารถนามาใช้ในการบันทึกธุรกรรม
หรือเก็บทะเบี ยนเรื่ องต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น สูติบัตร มรณบัตร ใบแสดงกรรมสิ ทธิ์ ทะเบียนสมรส ประวัติ
การศึกษา เรียกร้องประกัน ประวัติการพบแพทย์ และการเลือกตั้ง หรือเรียกได้ว่าทุกธุรกรรมที่สามารถแสดง
เป็นรหัส (Code) ได้
2.3) การทาธุรกิจบนแพล็ตฟอร์ม (Technology-Enabled Platforms)
การทาธุรกิจบนแพล็ตฟอร์มนับเป็นเรื่องปกติขึ้นทุกวัน แพล็ตฟอร์มที่เป็นที่รู้จักกันดีก็อย่างเช่น
Uber, Alibaba, Airbnb ซึ่งแพล็ตฟอร์มนี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกเป็นอย่างมาก กอปรกับเป็นการสร้างให้
เกิดระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า On-Demand Economy หรือ Sharing Economy ช่วยในการจับคู่อุปสงค์ อุปทาน
ได้ด้วยต้นทุนที่ต่า มีการแชร์การใช้ทรัพย์สินของตน ทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
COVID-19 ได้ส่งผลต่อการเดินทางที่ลดลง และการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่นลดลงไปด้วย
2.4) การติดตามและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง (Advanced Food Tracking and Packaging)
ซึ่งถือเป็นการผสมผสานสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยลดปัญหาผู้เจ็บป่วยและตายจาก
อาหารเป็นพิษ หนึ่ง คือ ด้านดิจิทัล ที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งช่วยในการตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงที่มาของอาหาร (Food traceability) และ สอง คือการบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย มีเซ็นเซอร์ที่คอย
ตรวจจั บ คุณภาพและความปลอดภัย ของอาหารที่ อยู่บน Pallet กล่ อง หรือหี บห่ อของผลิ ตภัณฑ์ อ าหาร
ยกตัวอย่างเช่น หากเปิดหีบห่อทานแล้ว เซ็นเซอร์จะเปลี่ ยนสีและมีมาตรวัดบอกว่าเมื่อไรจะต้องทิ้งอาหารนั้น
ไม่สามารถทานต่อไปได้ (WEF, 2019)
2.5) การทางานร่วมกันทางไกลเสมือนจริง (Collaborative Telepresence (WEF, 2019))
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโลกเสมือนจริง เช่น Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)
ช่วยทาให้คนที่อยู่ คนละมุมโลกได้มีโอกาสเข้ามาประชุม พบปะสังสรรค์กัน เหมือนกับอยู่ในที่เดียวกัน และ
ด้วยระบบ 5G ก็ยิ่งทาให้การติดต่อกันทาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรองรับกับข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น รูปภาพ
เสียง ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Haptic sensors ที่ทาให้เหมือนมีการสัมผัสกันจริง ๆ ด้วย นับได้
ว่า COVID-19 ก็เป็นตัวเร่งอันหนึ่งที่ทาให้เทคโนโลยีด้านนี้พัฒนาและมีการใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น
3) Biological พันธุวิศวกรรม ที่มีประโยชน์ในทางการเกษตร และทางการแพทย์
3.1) การยับยั้งโปรตีนที่ผิดปกติ (Disordered Proteins as Drug Targets (WEF, 2019))
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โรคร้ายต่าง ๆ รวมถึงโรคมะเร็ง ที่เกิดจากโปรตีนที่เรียกว่า Intrinsically Disordered Proteins
(IDPs) ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ไม่เหมือนโปรตีนปกติตรงที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ทาให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ ซึ่งทาให้
ยากต่อการรักษา แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้มีการค้นพบวิธีที่จะป้องกันและยับยั้งการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของโปรตีนดังกล่าวได้ ซึ่งการยับยั้ งไม่ให้โปรตีนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นานพอ ทาให้มีแนวทาง
ที่จะทาการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้ได้ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต
3.2) การเก็บข้อมูลใน DNA (DNA Data Storage (WEF, 2019))
การเก็บข้อมูลใน DNA ก็มีพื้นฐานมาจากหลั กการเดียวกัน คือ การใช้สภาวะที่แตกต่างกั น
เรี ยงต่อกัน จากแนวคิดการย่ อวัตถุต่าง ๆ ให้ มีขนาดเล็ กลงซึ่งสามารถตั้งข้อสั งเกตได้ว่าเมื่ อวัตถุที่สามารถ
ทาหน้ าที่ได้เหมื อนกันมีขนาดเล็ กลง เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ขนาดเท่าเดิ มได้มากยิ่ งขึ้ น DNA
Storage คือ การที่บรรจุข้อมูลลงไปในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต ด้วยวิธีการที่เรียกว่า DNA Fountain การบีบอัด
ข้อมูลชุดที่เป็นดิจิทัลลงไปในสาย DNA ย่อย ๆ ดังนั้น ในอนาคตเราสามารถจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจานวนมหาศาล
ได้ลงในพื้นที่จัดเก็บที่มีขนาดเล็กลงไปอีก
3.3) เทคโนโลยีทางประสาท (Neurotechnology)
เทคโนโลยีที่สามารถเลียนแบบการทางานของกระแสไฟฟ้าภายในสมอง ผ่านการฝังอุปกรณ์
ในสมองเพื่อหลอกสมองให้รับรู้ถึงสัมผัสต่าง ๆ โดยที่ไม่จาเป็นต้องมองเห็นหรือได้สัมผัสกับสิ่งนั้น ผ่านการจาลอง
Synapse หรื อ ประจุ ไ ฟฟ้ า โดยมี ป ระโยชน์ เช่ น การควบคุ ม อวั ย วะเที ย ม การควบคุ ม อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของสมองที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านร่างกาย (กีฬา) การปรับเปลี่ ยน
พฤติ ก รรม (การเลื อ กทานอาหาร) การรั ก ษาปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต รวมถึ ง การใช่ ป ระโยชน์ ใ นการสื บ สวน
คดีอาชญากรรม และการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในอนาคตที่สามารถตอบสนองและมีความคิดเหมือนมนุษย์
แต่ ทั้ งนี้ การพั ฒนาเทคโนโลยี ทางประสาทมี ข้ อน่ ากั งวล เช่ น การตั ดสิ นใจที่ รวดเร็ ว ขึ้ น
ขาดการทบทวนที่รอบด้าน การไม่มีความแตกต่างทางความคิดที่นาไปสู่การขาดความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ
โดยใช้โดยอาศัยเพียงข้อมูลที่ปรากฏ (Oullier O, 2012) รวมถึงความสามารถในการถอดรหัสความคิด ความฝัน
และการตัดสินใจของมนุษย์ที่จะนาไปสู่การเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของบุคคล
4.4

ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

ส่วนนี้เป็นการนาเสนอบริ บทด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ (Main Economic Contexts) ที่มีผลกระทบต่ อ
การบริ หารราชการแผ่ น ดิ น ตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ซึ่ งผลต่ อการก าหนดตั วชี้ วั ดและค่ าเป้ าหมายในตั ว ชี้ วั ด
ด้านเศรษฐกิจ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-34
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1) การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและความท้าทายในการจัดระเบียบการค้าออนไลน์
แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง แนวคิดของระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดย
เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ ดิ จิ ทั ล (Digital Computing) หรื อบางครั้ งอาจใช้ ชื่ อเรี ยกขานแตกต่ างกั นไป อาทิ
เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยอินเทอร์เน็ต (Internet Economy) ซึ่งเริ่มต้นขึ้น
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาและขยายตัวอย่างรวดเร็วตลอดทศวรรษที่ผ่านมา นานาประเทศทั้งประเทศที่พัฒนา
แล้ วและประเทศก าลั งพั ฒ นาต่ างมี การก าหนดนโยบายขั บเคลื่ อนการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ เศรษฐกิ จ โดยตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ที่ส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การลดต้นทุนการประกอบ การจัดทาข้อมูลออนไลน์แก่ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การดาเนินธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างอาชีพสาขางานใหม่ เช่น โปรแกรมเมอร์
นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิเคราะห์เว็บไซต์ (Web Analyst) นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ นักการตลาดดิจิทัล
นักออกแบบเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีพ นักสร้างแอนิเมชั่น นักเครื่องจักรกลอิเล็ก ทรอนิกส์ (Mechatronic)
ศิลปินวิเคราะห์ข้อมูล (Data Artist) นักเจาะข้อมูล (Hacker) เป็นต้น ในขณะเดียวกันการจ้างงานในบางอาชีพ
มีความเสี่ยงที่ต้องถูกลดจานวนการจ้างงานลงไป อาทิ เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินสด เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล นักข่าว เจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานตรวจเช็คสินค้า
นักหนังสือพิมพ์ บรรณารักษ์ พ่อค้าคนกลาง ครู อาจารย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลยังได้ก่อให้เกิดความท้าทายต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความลาบาก
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Data Security) ของข้อมูลและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ ยงในการน าข้ อมู ลส่ วนบุ คคลไปใช้ ในสิ่ งที่ เจ้ าของข้ อมู ล ไม่ ต้ องการ อาทิ มี การปลอมแปลงข้ อมู ล
ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการทาธุรกรรมทางการเงิน มีการนาข้อมูลธุรกิจและฐานข้อมูลของลูกค้า ในกิจการส่งต่อ
ให้คู่แข่ง มีการโจรกรรมข้อมูลเพื่อน าไปใช้วางแผนก่อการร้าย เป็นต้น (2) มีการนาอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทาง
ที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีการใช้สื่อสังคม (Social Media) เพื่อป้อนข้อมูล
โจมตีรัฐบาล ผู้ค้ายาเสพติดมีการติดต่อซื้อขายสินค้ าออนไลน์ ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลมีการนาแอปพลิเคชันมาใช้ในการรับส่งผู้โดยสารสาธารณะซึ่งเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายการขนส่ง
สาธารณะ ตลอดจนประชาชนและธุ รกิ จที่ มี ใช้ การโฆษณาหรื อแสดงภาพที่ ไม่ ส อดคล้ องกั บความเป็ นจริ ง
เพื่อสร้ างภาพลั กษณ์ ชักชวนหรื อหลอกลวงให้ เกิดการติดต่อซื้ อขาย เป็นต้น และ (3) มีการพึ่งพาอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นมากเกินไป จนมี การใช้ประโยชน์
จากความสามารถและทักษะที่อยู่ ในตัวคนน้ อยกว่าที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่ น การที่บุคคลมี การบันทึกข้ อมูล
การติดต่อ วันนัดหมาย และข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในโทรศัพท์มือถือจนทาให้ไม่สามารถจดจาข้อมูลใด ๆ ได้ หากไม่มี
โทรศั พท์ การเดิ นทางที่ ต้ องพึ่ งพา Global Positioning System - GPS ในการน าทางตลอดเวลาท าให้ ผู้ ขั บขี่
ขาดทั กษะในการจดจ าและปรั บ เปลี่ ยนเส้ นทาง รวมถึ งการท าให้ บุ คคลทั่ ว ไปเกิ ดพฤติ กรรมติ ดสื่ อสั ง คม
เกมคอมพิวเตอร์ จนมีผลกระทบต่อสายตา สุขภาพ และความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อน
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ความท้ าทายและผลประโยชน์ ของระบบดิ จิ ทั ลข้ างต้ นท าให้ ปั จจุ บั น ประเทศพั ฒนาแล้ ว และ
ประเทศกาลั งพัฒนากาหนดประเด็นด้ านเศรษฐกิจดิจิทัลไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการผลักดันให้หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนปรับตัวและ
ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ดิจิ ทัลมากขึ้น รวมถึงมีการลงทุนพัฒนาเครื อข่ายสื่ อสารระบบดิจิ ทัล ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะบุคลากร การวิจัยและพัฒนา การปรับกฎระเบียบ การบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายให้เอื้อต่อการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ขณะที่ กระแสเศรษฐดิ จิ ทั ลมี การเติ บโต รั ฐบาลนานาประเทศเริ่ มตระหนั กถึ งความจ าเป็ น ใ น
การจัดระเบียบความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างความเป็นธรรม
ของการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการออนไลน์ภายในประเทศกับผู้ประกอบการออนไลน์ต่างประเทศที่สามารถ
ให้ บริ การข้ามพรมแดนได้โดยไม่ได้ช าระภาษีจากรายได้ ที่เกิ ดจากการซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศผู้ ซื้ อหรื อ
ผู้ รั บ บริ การที่ อยู่ ในอี กประเทศหนึ่ ง เช่ น ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม และภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุ คคล เป็ นต้ น โดยปั จจุ บั น
นานาประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี รัสเซีย อาร์เยนตินา ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น ได้ดาเนินการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัล (Digital
Service Tax) โดยกาหนดกิจการผู้ ให้บริ การดิจิทัลของต่างชาติที่ได้ให้ บริการจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ดิจิทัล และ
กิจการดิจิทัลแพลตฟอร์มของต่างชาติ ต้องขึ้นทะเบียนในประเทศผู้รับบริ การ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
ผ่ านดิจิ ทัลแพลตฟอร์ มที่น าเข้าสิ่ งของหรื อสิ นค้าจากต่ างประเทศที่มี มูลค่าเกินกว่าระเบียบที่ก าหนดจะต้ อง
ชาระภาษีที่เกี่ยวข้องให้แก่รัฐบาลของประเทศผู้รับบริการ ซึ่งการออกข้อกาหนดดังกล่าวได้สร้างความท้าทาย
ขอความร่วมมือกิจการดิจิทัลต่างชาติในเสียภาษี และการสร้างความเข้าใจผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลในประเทศที่จะต้อง
มีภาระต้นทุนการซื้อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากถูกกิจการดิจิทัลต่างชาติผลักภาระให้เสียภาษี
2) การเติบโตของเศรษฐกิจบริการกับเศรษฐกิจใหม่
เศรษฐกิจภาคบริการ (Service Economy) มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกและเป็นสาขา
เศรษฐกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา โดยตัวอย่างประเทศที่มี
เศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคบริ การมากกว่ากึ่งหนึ่ งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เช่น ออสเตรเลี ย
เบลเยียม ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย โดยสาขาบริการที่สาคัญ เช่น บริการทางการเงิน
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ บริการท่องเที่ยว บริการค้าส่งค้าปลีกและจัดจาหน่าย บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
บริการสุขภาพ บริการศึกษา และบริการธุรกิจและวิชาชีพ เป็นต้น โดยหลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจมีนโยบาย
ยกระดับให้ เป็ นศูนย์ กลางบริ การ เช่น ฮ่องกง “เป็นศูนย์กลางการเงิน โลจิสติกส์ บริการธุรกิจและวิชาชีพ
บริการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ” สิงคโปร์ “เป็นศูนย์กลางการเงิน โลจิสติกส์ และกีฬาและบันเทิ ง ”
มาเลเซีย “เป็ นศูนย์ กลางการศึ กษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ” สปป.ลาว “เป็นศูนย์กลางการท่ องเที่ ยว
เชิงนิเวศน์ และโลจิสติกส์ทางถนน” ศรีลังกา “เป็นศูนย์กลางขนส่งทางทะเล” ไทย “เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
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การท่องเที่ยว และสุขภาพ” ทาให้เกิดการแข่งขันกันในการพัฒนาความพร้อมและการดึงดูดการลงทุ นและ
ผู้ใช้บริการจากภายในและต่างประเทศ

ตัวอย่างประเทศที่มีระดับการพึ่งพาภาคบริการมาก
> 70% of GDP

> 50 - 70% of GDP

• Australia
• Belgium

• China
• Germany
• Korea
• Malaysia

• Cayman Islands
• France
• Hong Kong
• Israel
• Japan
• Luxembourg
• Netherlands
• Singapore
• Switzerland
• UK USA

• New Zealand
• Nepal
• Philippines
• Russia
• Sri Lanka

• Thailand

< 50 % of GDP
• Bhutan
• Brunei Darussalam
• Cambodia
• India
• Indonesia
• Kenya
• Lao PDR
• Qatar
• Myanmar
• Uganda
• Vietnam

ปี
บริการ

ปี
บริการ

%

%

รูปที่ 4.4-1 ตัวอย่างประเทศที่มีระดับการพึ่งพาภาคบริการมาก
เศรษฐกิจภาคบริการในสาขาต่าง ๆ ได้มีการขยายตัวและมีการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการต่าง ๆ
มากขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความแตกต่างในสาขาแข่งขัน และความจาเป็น
ที่ภาครัฐพิจารณากากับและส่งเสริมการพัฒนาบริการให้ก้าวทันโลกาภิวัฒน์ โดยตัวอย่างของพัฒนาการและ
นวัตกรรมบริการของบริการสาขาต่าง ๆ ปรากฏตามตารางที่ 4.4-1
ตารางที่ 4.4-1 พัฒนาการและนวัตกรรมการบริการสาขาต่าง ๆ
สาขาบริการ
บริการทางการเงิน

บริการขนส่งและโลจิสติกส์
บริการค้าส่งค้าปลีก
บริการสุขภาพ

ตัวอย่างพัฒนาการ/นวัตกรรมการบริการ
AI Virtual Assistants, Blockchain Technology, Budgeting Assistance Apps,
Cryptocurrency, Ditial-based Financial Advisors (Robo Advisors), Digital Lending
and Credit, Financial Technology, Insurtech, Mobile Payment
Advanced Robotics, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Automated
Warehouse, Autonomouse Vehicles, GPS, IOT, RFID, Shared Mobility
In-Store to Online Store, Demand for Delivery Services, Messaging and Chatbots,
Social Media Shopping, Retaildential
AR/VR/MR in healthcare, AI in Healthcare, Cloud computing in Healthcare,
CBDSkincare, Digital Detoxification, Internet of Medical Things (IoMT), Nature
Therapy, Herbs for Health, Sleep Wellness, Telemedicine, Medicaltourism
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ตารางที่ 4.4-1 พัฒนาการและนวัตกรรมการบริการสาขาต่าง ๆ (ต่อ)
สาขาบริการ
บริการท่องเที่ยว

บริการศึกษา

ตัวอย่างพัฒนาการ/นวัตกรรมการบริการ
Polotics free tourism, Second City Travel, Solo Travel, Smart Destinations,
Bleisure Travel (business and leisure), Genealogy Travel, Motion-based Travel,
Working Travel (Work life balance), Tourism sustainability
Cost Management in Education, Edutainment, Exam Revolution Management,
Integrated Learning Solutions, Pesonalized Learning, Professional Development of
Tacher, Online Eduation, Reading through Digital Library, Smart Campus, Shifting
from STEM to STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics)

3) ราคาโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวน
ประเทศที่มีเศรษฐกิจพึ่งพากับการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ (Commodity) ต้องเผชิญ
กับความผันผวนของระดับราคาและปริมาณความต้องการของตลาดโลก ทาให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและระดับรายได้ของผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเกิดภาวะโรคโควิด -19 ได้ส่งผลให้
ความต้องการโภคภัณฑ์ในภาพรวมของตลาดโลกลดลงเนื่องจากการลดปริมาณความต้องการ ตลอดจน
มีอุปสรรคในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบสินค้าและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
อยู่บนยานพาหนะขนส่งที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและความผันผวนของความต้องการและ
ราคาโภคภัณฑ์ที่สาคัญของโลกทั้งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมและแร่ และสินค้าเกษตร โดยประเทศผู้ผลิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากราคาโภคภัณฑ์ที่ผันผวนแสดงตามตารางที่ 4.4-2
ตารางที่ 4.4-2 ประเทศผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบจากราคาโภคภัณฑ์ผันผวน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สินค้าโภคภัณฑ์
น้ามันดิบ
ถ่านหิน
แร่เหล็ก
ทองแดง
บอกไซด์
กล้วย
มะพร้าว/น้ามันมะพร้าว
ปาล์มน้ามัน
กาแฟ
ข้าวโพด
ข้าว
ยางธรรมชาติ
น้าตาล

ประเทศผู้ผลิต/ผู้ส่งออกโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากราคาโภคภัณฑ์ผันผวน
ซาอุดิอาระเบีย อิรัก อิหร่าน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย โตลัมเบีย
ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย
ชิลี เปรู คองโก ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย รัสเซีย แคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน
เอกวาดอร์ ฟิลิปปินส์ คอสตาริก้า โคลัมเบีย
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
บราซิล เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย
สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เยนติเนา
อินเดีย ไทย เวียดนาม ปากีสถาน
ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไอเวอร์รี่โคสท์
ไทย บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย
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ผลของความผั นผวนทาให้ นานาประเทศเริ่ มให้ ความส าคั ญกับการแปรรูปหรื อเพิ่ มมู ลค่าสิ นค้ า
โภคภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบให้เป็นสินค้ากึ่งสาเร็จรูป หรือสินค้าสาเร็จรูป มีความสะอาดปลอดภัย มีคุณค่าสาหรับ
บริโภค และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบริการ ยกตัวอย่างเช่น การส่งออกเมล็ดกาแฟ ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น
การส่งออกกาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) กาแฟไร้สารคาเฟอีน กาแฟปรุงรส และการพัฒนาร้านกาแฟ และ
แฟรนไชส์ร้านกาแฟ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของการเพิ่มมูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติด้วยการนามา
แปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง เช่ น ยางล้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางที่ มี ส่ ว นผสมของยาง และการพั ฒ นา
ศูนย์อุตสาหกรรมยาง เช่น กรณีของมาเลเซียได้พัฒนา Kedah Rubber City เพื่อมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ยางพารามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างครบวงจร เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและเกื้อหนุนกัน
4) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และเมืองที่มีความสามารถแข่งขัน
การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) ยังคงเป็นวาระด้านเศรษฐกิจที่ยังคง
มีความสาคัญของนานาประเทศ โดยหนึ่งในข้อริเริ่มที่นานาประเทศนามาปฏิบัติใช้คือการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในลั กษณะเขตพื้นที่เฉพาะ (Special Area) กลุ่ มพื้นที่ (Geographical Development Cluster) หรือระเบี ยง
เศรษฐกิ จภายในประเทศที่ เชื่ อมโยงหลายเมื องเข้ าด้ ว ยกั น (Domestic Economic Corridor) และระเบี ยง
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงหลายประเทศในภูมิภาคที่เชื่อมโยงระหว่างหลายประเทศเข้าด้วยกัน (Regional Economic
Corridor) เข้ าด้ วยกั นโดยมี การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐาน เช่ น ถนน ราง ท่ าเรื อ ไฟฟ้ า รวมถึ งการพั ฒ นา
ศูนย์อุตสาหกรรม ศูนย์พาณิชกรรม ศูนย์โลจิสติกส์ ศูนย์นวัตกรรม ฯลฯ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
แนวคิดการพั ฒนาเขตพื้ นที่ เฉพาะ (Specific Area) เช่น เมืองที่มีความสามารถทางการแข่ งขั น
(City Competitiveness)33 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เมืองอัจฉริยะ
(Smart City) หรือเมืองน่าอยู่ (Livable City) ได้มีการนามาใช้สาหรับการพัฒนาพื้นทีในระดับเมือง อาเภอ หรือ
จั งหวัด โดยกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิ คมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม นั้น มีหลายประเทศได้ริเริ่ม
นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่ที่อาจมีการให้การปฏิบัติด้านการ
ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การอานวยความสะดวกทางการค้า และการเปิดตลาดการลงทุนและการทาธุรกิจ
ที่มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ โดยรัฐอาจพิจารณาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมเอง
หรืออาจเปิดให้นักลงทุนภายในประเทศหรือนักลงทุนต่างชาติมาลงทุน โดยประเทศในเอเชียที่นิยมใช้แนวคิด
การจั ดตั้ งเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ/นิ คมอุ ตสาหกรรม/สวนอุ ตสาหกรรมฯ มากที่ สุ ดแสดงตามตารางที่ 4.4-3

เป็นเมืองที่มีความสามารถแข่งขันที่ประเมินจาก (1) ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ (2) ทุน (3) เสถียรภาพทางการเงิน และ (4) ประสิทธิภาพของ
สถาบันภาครัฐและเอกชนในเมือง (5) ลักษณะทางสังคมวัฒธรรม (6) ทุนมนุษย์ (7) สภาพแวดล้อม และ (8) ระดับการเปิดรับสู่นานาชาติ โดย
เมืองทีม่ ีความสามารถทางการแข่งขันมากที่สุดในภาพรวม 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ New York, London, Singapore, Hong Kong, Paris,
Tokyo, Zurich, Washington, Chicago และ Boston ขณะที่กรุงเทพฯ ได้เป็นอันดับที่ 61 ของโลก

33
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อย่างไรก็ตาม พบว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรมฯ ที่จัดตั้งในบางประเทศ เช่น
บางมณฑลของจีน ฟิลิปปินส์ และอินเดีย ยังไม่มีดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ได้มากเพียงพอ เนื่องจากไม่เป็นที่สนใจ
ของผู้ ล งทุ น เช่ น การก าหนดอุ ต สาหกรรมที่ ส่ ง เสริ ม ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ล งทุ น การให้
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนไม่มากเพียงพอ ทาเลที่ตั้งไม่เอื้อต่อการผลิตและจัดส่งสินค้าหรือบริการ มีต้นทุนสูง
ในการลงทุนและการดาเนินงาน และสภาพแวดล้อมภายนอกไม่เอื้อต่อการดึงดูดการลงทุน เป็นต้น
ตารางที่ 4.4-3 ประเทศที่มีจานวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมมากที่สุดในเอเชีย
ลาดับ
ประเทศ
1
จีน
2
ฟิลิปปินส์
3
อินเดีย
4
ตุรกี
5
ไทย
6
เกาหลีใต้
7
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
8
มาเลเซีย
9
บังกลาเทศ
10 กัมพูชา
ที่มา: UNCTAD

จานวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม (แห่ง) ในปี 2562
2,543
528
373
102
74
47
47
45
39
31

นอกจากนี้ ยังมีหลายประเทศได้นาแนวคิดการพัฒนากลุ่มพื้นที่หรือระเบียงเศรษฐกิจภายในประเทศ
ที่เชื่อมโยงหลายเมืองเข้าด้วยกัน (Domestic Economic Corridor) ที่รัฐบาลกาหนดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และอุตสาหกรรมเป้ าหมายเพื่ อวางต าแหน่ งแต่ ละจั งหวั ดหรื อพื้ นที่ ให้ เกิ ดผลผนึ ก (Synergy) เชื่อมโยงกั น
โดยตัวอย่างระเบียงเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย เช่น Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ครอบคลุ ม
3 จั งหวั ด ได้ แก่ ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี และระยอง และ Southern Economic Corridor (SEC) ที่ ครอบคลุ ม
4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
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รูปที่ 4.4-2 Domestic Economic Corridor
ขณะเดี ย วกั น หลายประเทศก็ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นา Domestic Economic Corridor เช่ น เดี ย วกั น
ตัวอย่างเช่น
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี โ ครงการพั ฒ นา 6 ระเบี ยงเศรษฐกิ จ (Economic Corridor - EC) ได้ แ ก่
(1) Sumatra EC เน้ นการผลิ ตสิ นค้า เกษตรกรรม และพลั งงาน (2) Java EC เน้นศูนย์กลางธุรกิจและบริ การ
(3) Kalimantan EC เน้นการทาเหมืองและพลังงาน (4) Sulawasi EC เน้นการผลิต การเพาะปลูก และการประมง
(5) Bali - Nusa Tenggara EC เน้ น การท่ อ งเที่ ยวและอุ ตสาหกรรมเกี่ ยวเนื่ อ งกั บ อาหาร และ (6) Papua Kep.Maluku EC เน้นการทาประมง พลังงาน และการทาเหมือง
ประเทศมาเลเซียมีโครงการพัฒนา 5 ระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) NCER เน้นการลงทุนเกษตรกรรม
การท่องเที่ยว สุขภาพ การศึกษา การผลิตสินค้า (2) ECER เน้นการลงทุนเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา
การผลิตสินค้า ปิโตรเคมี (3) SDC เน้นการลงทุนเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การผลิตสินค้า และโลจิสติกส์ (4) IRDA
เน้นการลงทุนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยว สุขภาพ การศึกษา โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่ปรึกษาทางการเงิน และ (5) SCORE เน้นการลงทุนเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การผลิตสินค้า และอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับน้ามัน
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รูปที่ 4.4-3 โครงการพัฒนา 5 ระเบียงเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ ในกรณีของระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคที่เชื่อมโยงระหว่างหลายประเทศ
เข้าด้วยกัน (Regional Economic Corridor) ก็ยังมีการจัดตั้งในหลายกรอบ เช่น Belt and Road Initiatives
ของประเทศจีนที่ต้องการขยายเครือข่ายการขนส่งและการค้าการลงทุนกับประเทศในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทยและอาเซียนมีหลายโครงการที่จีนบรรจุไว้ในแผนงานฯ เช่น (1) โครงการพัฒนารถไฟ
สายกรุงเทพฯ - หนองคาย (2) โครงการพัฒนารถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (3) โครงการพัฒนาท่าเรือทวาย
ประเทศเมียนมา (4) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจอกผิว ประเทศเมียนมา (5) โครงการพัฒนารถไฟ
สายกรุงจาการ์ตา - บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย (6) โครงการพัฒนาท่าเรือ Kuala Tanjung ประเทศอินโดนีเซีย
(7) โครงการพัฒนาเขือนไฟฟ้าพลังน้าในกัมพูชา และ (8) โครงการพัฒนารถไฟระหว่างลาวบาว ประเทศเวียดนาม
กับสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นต้น
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รูปที่ 4.4-4 China’s Proposed New Silk Roads
5) การเพิ่มขึ้นของข้อพิพาททางการค้าและการไม่เติบโตของกิจกรรมการเปิดตลาดการค้าเสรี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พบว่า นานาประเทศทั่วโลกมีอัตราการเติบโตของการจัดทา
ความตกลงการค้า เสรี ห รื อ ความตกลงการรวมกลุ่ มทางการค้ า (Regional Trade Agreement) ในอัต รา
ที่ลดลง โดยเฉพาะนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันมีการจัดทาความตกลงการค้าเสรีฯ ปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการชะงักงันของการเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนภายใต้องค์การ
การค้าโลก ยกเว้นในกรณีของอาเซียนและสมาชิกอาเซียนบางประเทศ เช่น เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
เป็นต้น ที่ยังคงมีการจัดทาความตกลงการค้าเสรีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายตลาดการค้าสินค้า บริการ และ
การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศคู่ค้า

รูปที่ 4.4-5 Evolution of Regional Trade Agreement in the world, 1948 - 2020
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ขณะเดียวกัน พบว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ได้มีกรณีข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่เป็นตลาดผู้ บริโภคขนาดใหญ่ของโลกเริ่มใช้มาตรการกีดกัน
การนาเข้าสินค้าจากนานาประเทศ เช่น จีน และสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น โดยกรณีของข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
จี นกั บสหรั ฐอเมริ กานั้ น ได้ ส่ งผลด้ านลบต่ อจี นและส่ งผลต่อเนื่ องให้ เศรษฐกิ จการผลิ ตและบริ โภคของจีน
ปรับตัวลดลงซึ่งกระทบต่อประเทศคู่ค้าที่สาคัญของจีนอีกทอดหนึ่ง โดยสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรการต่าง ๆ
เพื่อกีดกันการทาการค้ากับจีน เช่น การควบคุมการส่งออกสินค้าประเภทอุปกรณ์กึ่งตัวนา ชิ้นส่วนอากาศยาน
แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นสูง เรดาร์ และสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมอื่น ๆ ไปบริษัทในจีนที่มี
ความเกี่ ยวข้ องกั บ ทหารหรื อกองทั พจี น รวมถึ งมี การขึ้ นอากรน าเข้ าสิ นค้ าหลายรายการจากประเทศจี น
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล ผลิตภั ณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ขณะเดียวกันจีนเก็บอากรนาเข้า
สินค้าหลายรายการจากสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบโต้ เช่น ยานยนต์ และสินค้าเกษตรบางรายการ ส่งผลให้มูลค่า
การค้ าระหว่ างจี น กั บ สหรั ฐ อเมริ ก าไม่ ข ยายตั ว นอกจากนี้ นั กลงทุ นต่ างชาติ ที่ เคยลงทุ น ในประเทศจี น
อาจพิจารณาย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังประเทศอื่น ๆ เช่น เวียดนาม ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังทยอยตัดสิทธิประโยชน์ทางการค้า (GSP) ที่ให้แก่ประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ ทาให้เกิด
ความผั นผวนทางการค้าของประเทศผู้ ส่ งออก โดยตัวอย่ างกรณี ของไทยได้ มี กรณี ข้ อพิ พาททางการค้ ากั บ
บางประเทศที่ยังอยู่ภายใต้การไต่สวนและระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (การนาเข้าบุหรี่
จากฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ) ตุ ร กี (การเก็ บ ภาษี เพิ่ มเติ มส าหรั บการน าเข้ าเครื่ องปรั บอากาศจากไทย) สหรั ฐ อเมริ กา
(การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจากถุงพลาสติกโพลิ เอธิลีน และกุ้งจากไทย) สหภาพยุโรป (การนาเข้ าไก่
ไม่มีกระดูกจากไทย)
6) การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ประสบภาวะถดถอยอันเนื่องจากโรคโควิด 19 โดยเฉพาะการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศปรับตัวลดลง ทาให้แต่ละประเทศต้องให้ความสาคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมการค้า
การลงทุน และการบริโภคภายในประเทศ ตลอดจนเพิ่มการลงทุนภาครัฐ การใช้นโยบายการเงินและการคลัง
เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ โดยตัวอย่างมาตรการที่รัฐบาลกลุ่มประเทศอาเซียนใช้เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น (1) การยกเว้น/ลด/เลื่อนการเสียภาษีและการจ่ายเงินเข้ากองทุน (2) การยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยม (3) การเลื่ อนระยะเวลาช าระหนี้ (4) การให้ สิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ าเพื่ อฟื้ นฟูธุ รกิ จและเงิ นกู้ แก่
บุ คคลธรรมดา (5) การให้ เงิ น ช่ ว ยเหลื อผู้ ที่ ถู กเลิ กจ้ าง (6) การให้ การอุ ดหนุ นค่ าไฟฟ้ า ค่ าประปา และ
ค่าสาธารณูปโภคที่จาเป็น (7) การกาหนดเงื่อนไขจากัดการเข้ามาของรถบรรทุกและรถโดยสารข้ามแดนจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสนับสนุนให้ใช้บริการขนส่งของผู้ประกอบการภายในประเทศ และ (8) การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและงานก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการจ้างงานภายในประเทศ
นอกจากนี้ ยั งเกิดแนวโน้ มการดึงการผลิ ตในต่างประเทศกลั บประเทศตนเองเพื่ อลดความเสี่ ยง
ด้านโซ่อุปทานการผลิตและสร้างงานให้คนในประเทศ (Reshoring of Supply Chain) ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศ
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ที่ ต้ องการดึ งดู ดการลงทุ น จากต่ างประเทศประสบปั ญหาการไม่ มี นั กลงทุ นจากต่ างชาติ เข้ ามาลงทุ นใหม่
และมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจากต่างชาติอาจถอน/ลดการลงทุนในประเทศผู้รับการลงทุนลง ยกตัวอย่าง กิจการ
ข้ามชาติชั้นนาของโลกที่เริ่มมีนโยบายการดึงการผลิตในต่างประเทศกลับประเทศตนเอง ได้แก่ กิจการข้ามชาติ
สัญชาติสหรัฐอเมริกา เช่น Intel, General Electric และ Boeing เป็นต้น
4.5

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง (Change drivers) คื อ แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ท าให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นตัวกาหนดอนาคตในด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยสาคัญ โดยแรงขับเคลื่อนในด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ (Change drivers of Environmental category) ประกอบด้วย
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ตามการอ้างอิงของศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คือ การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะอากาศ ทั้งอุณหภูมิ ลม ฝน ฯ ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอาจเป็นผลทางตรง
หรื อทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุ ษย์ ที่ท าให้ องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ ยนแปลงไปนอกเหนื อไปจาก
ความผั นแปรตามธรรมชาติ ปั จจุ บั นกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศมากที่สุ ด คือ
กิจกรรมที่เพิ่มปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกหรื อ Greenhouse Gases ในชั้นบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้
เชื้ อ เพลิ ง จากถ่ า นหิ น น้ ามั น และก๊ า ซธรรมชาติ รวมทั้ ง การตั ด ไม้ ท าลายป่ า ที่ ท าให้ เ กิ ด การสะสมของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในชั้นบรรยากาศมากขึ้น การทาการเกษตรและการปศุสัตว์ที่ปล่อยก๊าซมีเทนและ
ไนตรั สออกไซด์ (CH4 และ N2O) ควันจากท่อไอเสี ยรถยนต์ที่ปล่ อยก๊าซโอโซน (O3) นอกจากนี้ยังรวมไปถึ ง
กระบวนการแปรรู ปอุตสาหกรรมที่ปล่ อยสารฮาโลคาร์บอน (CFCs, HFCs, PFCs) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีปัญหามาก
เนื่องจากมีศักยภาพในการกักเก็บความร้อนได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายพันเท่าและอยู่ในชั้นบรรยากาศ
ได้นานตั้งแต่ 100 ถึง 50,000 ปี ซึ่งการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกนั้น ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถ
ในการกักเก็บรังสีความร้อนได้มากขึ้น ผลที่ตามมาคือ อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นด้วย เป็นเหตุให้
เกิดภาวะเรื อนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกว่าที่ ควรจะเป็ นตามธรรมชาติ และส่ งผลให้ อุ ณหภู มิ
พื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming)
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รูปที่ 4.5-1 อุณหูมิเฉลี่ยทั่วโลก ปี 1850 - 2019
(ที่มา: http://berkeleyearth.org/archive/2019-temperatures/)

จากการรายงานผลอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 ถึง ค.ศ. 2019 โดย Berkeley Earth
พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกในปี ค.ศ. 2019 สูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของปลายศตวรรษที่ 19 ระหว่างปี ค.ศ. 1850 ถึง
ปี ค.ศ. 1900 อยู่ที่ 1.28 °C (2.31 °F) และยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกจะสูงขึ้นเพียงไม่กี่องศา แต่ก็ทาให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างรุนแรง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การละลายของน้าแข็งทั่วโลกทั้งที่แหล่งน้าแข็งบริเวณ
ขั้วโลก ในเกาะกรีนแลนด์ และบนพื้นทวีปอื่น ๆ ซึ่งการละลายของน้าแข็งเหล่านี้จะไปเพิ่มปริมาณน้าในมหาสมุทร
ประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าสูงขึ้น น้าก็จะมีการขยายตัวร่วมด้วย ทาให้ปริมาณน้าในมหาสมุทรทั่วโลก
เพิ่ มมากขึ้ น เป็ น ทวี คู ณ จะส่ งผลให้ ร ะดั บ น้ าทะเลสู งขึ้ น อาจท าให้ เมื องส าคั ญ ๆ ที่ อยู่ ริ มมหาสมุ ท รตก
อยู่ ใต้ระดับน้ าทะเลทันที มีการคาดการณ์ว่า หากน้าแข็งดังกล่ าวละลายหมด จะทาให้ ระดับน้าทะเลสู งขึ้น
6-8 เมตร เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเลจะทาให้เกิดการสูญเสียแหล่งน้า
และแหล่งน้าจืดอันเป็นแหล่งทรัพยากรสาคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
2) มลพิษทางอากาศและมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (Air Pollution and Transboundary
Haze Pollution)
มลพิ ษทางอากาศ (Air pollution) สามารถจ ากั ดความได้ ว่ า สภาวะการที่ อากาศมี สารเจื อปน
ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพหรือสารเคมีอันตรายอื่น ๆ หรือที่เรียกโดยรวมว่า สารมลพิษทางอากาศ
(Air Pollutant) ในปริมาณที่มากกว่าที่เจื อปนอยู่ในอากาศบริสุ ทธิ์และระยะเวลา (Period) ที่นานพอที่ท าให้
เกิดผลกระทบ (Impact) หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งโดยตรง เช่น ก่อให้เกิดโรคหรือส่งผล
เสี ยต่ อร่ างกายของคนเรา ดั งในรู ปที่ 4.5-2 ที่ มากกว่ า 50% ของผู้ เสี ยชี วิ ต 5 ล้ านคนทั่ วโลก จากมลพิ ษ
ทางอากาศอยู่ในประเทศที่ได้ชื่อว่า มีปัญหามลพิษทางอากาศร้ายแรงมากที่สุดในโลก อย่างประเทศอินเดียและ
จีน รวมไปถึงผลกระทบทางอ้อม เช่น ทาลายอาคาร ทรัพย์สินต่าง ๆ ทาลายทัศนียภาพ หรือแม้แต่ไปทาลาย
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ชั้นโอโซนและก่อให้ เกิดภาวะโลกร้ อน เป็ นต้น ซึ่งเราสามารถจาแนกแหล่ งกาเนิ ดมลพิ ษทางอากาศได้ เป็ น
2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองที่เกิดจากไฟไหม้ป่า ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว
หรือจากลมพายุ เป็นต้น ซึ่งมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้ ที่ผ่านมามักจะส่งผลกระทบน้ อย
เมื่อเทียบกับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันเราไม่อาจมองข้ามส่วนนี้ได้เลย
ตัวอย่างที่เห็ นได้ชัด คือ การที่เกิดไฟไหม้ป่ าบ่อย ๆ ทั้งในประเทศไทย เช่น ไฟไหม้ป่าแถบจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2020 ที่ทาให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยเลวร้ายลง และ (2) เกิดจากการกระทา
ของมนุษย์ ซึ่งแหล่งกาเนิดนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ก่อให้ เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุ ดจากการเพิ่ มขึ้น
ของประชากรมนุษย์ ทาให้ความต้องการในการใช้เชื้อเพลิงของมนุษย์ ทั้งในครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเกษตรกรรมนั้ นมากขึ้น แหล่งกาเนิ ดมลพิษทางอากาศจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ ของ
เครื่องยนต์ในรถยนต์ เรือ เครื่องบิน การเผาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือ
จะเป็นการเผาพื้นที่การเกษตร เป็นต้น

รูปที่ 4.5-2 แผนภาพแสดงจานวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากมลพิษทางอากาศทั่วโลกในปี ค.ศ. 2017
(ที่มา: https://www.ourdailyplanet.com/)

นอกจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์หรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติภายในประเทศ
ตนเองแล้ว ยังสามารถส่งผลกระทบในลั กษณะข้ามแดนหรือข้ามรัฐได้เช่นเดียวกัน ที่เรียกกันว่า มลพิษจาก
หมอกควันข้ามแดน (Transboundary haze pollution) อย่างเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นถึง 5 ครั้ง ในปี
พ.ศ. 2540 - 2541 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าไม้ของอินโดนีเซียมากกว่า
90,000 ตารางกิโลเมตรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมทางอากาศและความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ
ใกล้เคียง เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซียรวมถึงภาคใต้ของประเทศไทย จากเหตุการณ์นี้นาไปสู่ความร่วมมืออาเซียนว่า
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ด้วยเรื่องมลภาวะข้ามแดนในปี พ.ศ. 2538 แผนปฏิบัติการณ์ว่าด้วยเรื่องหมอกควันในภูมิภาค ปี พ.ศ. 2540 และ
ท้ายที่สุดก็เกิดข้อตกลงว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดนอาเซียน ในปี พ.ศ. 2545
3) สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine environment)
ทะเลจัดว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสาคัญของโลก จากการที่ร้อยละ 97 ของปริมาณน้าทั้งหมดบนโลก
เป็ นน้ าทะเล โดยสิ่ งแวดล้ อมทางทะเล (Marine Environment) หมายถึ ง ทุ กสิ่ งทุ กอย่ างที่ เกิ ดขึ้ นเองตาม
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งรูปธรรมและนามธรรมในบริเวณน่านน้าภายในของประเทศนั้น ซึ่งนอกจาก
จะเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญเพราะในทะเลมีสัตว์น้าต่าง ๆ มากมายมหาศาล ทะเลยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความหลากหลายและมีคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญ ทั้งพลังงานคลื่นและลมที่สามารถ
นามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ทะเลยังเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ามันอีกด้วย นอกจากนี้ทะเลยังเป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ ส าคั ญ และยั ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถน ารายได้ ม าสู่ ป ระเทศต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมหาศาล
อย่างที่กล่าวว่าทะเลเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญเพราะในทะเลมีสัตว์น้าต่าง ๆ มากมายนั้น ทาให้อาชีพประมง
นับเป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประเทศที่มีทรัพยากรทางทะเลหลากหลายอย่างประเทศไทยอย่างมาก
แต่ในปัจจุบันมีการทาประมงที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเป็นไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบจับปลาที่ไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ของตนเอง เป็นต้น ประเทศต่าง ๆ จึงร่วมกันในการหามาตรการต่อต้านการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
สาหรับประชากรของโลก ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศแรกที่ได้กาหนดมาตรการนี้เพื่อไม่ให้มีการสนับสนุน
การท าประมงที่ ผิ ด กฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing หรื อ IUU Fishing) ได้ แ ก่
การประมงในเขตน่านน้าของประเทศต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนต่อระเบียบและกฎหมายที่กาหนดขึ้น หรือ
ฝ่าฝืนพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง รวมทั้งพันธกรณีตามความตกลงร่วมมือทางประมงในภูมิภาค
(Illegal Fishing) หรือการประมงที่ไม่ได้รายงาน หรือรายงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ต่อหน่วยงานที่ดูแล (Unreported Fishing) และการประมงในเขตพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้เรือที่ไม่ปรากฏสัญชาติ
หรือเรือที่ไม่ติดธงของประเทศเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการที่กาหนดขึ้น รวมถึงการทาประมงในบริเวณสงวนที่มี
การกาหนดมาตรการอนุรักษ์ไว้ (Unregulated Fishing) นอกจากจะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนแล้ว ยังมีตัวชี้วัดที่ถูกจัดทาขึ้นสาหรับการติดตามและประเมินผล
สุขภาพของระบบนิเวศระหว่างคน-มหาสมุทรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) โดยมีกรอบแนวคิดที่บูรณาการระหว่างตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุม
ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้ง 10 ด้าน ดังรูปที่ 4.5-3
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รูปที่ 4.5-3 ตัวชี้วัดย่อยด้านต่าง ๆ ของดัชนีชี้วัดคุณภาพมหาสมุทร
4) มิติ ความสัมพันธ์ และความมั่นคงทางอาหาร-น้า-พลังงาน (Food-Water-Energy Nexus and
Security)
จากที่มีการคาดการณ์กันว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9 พันล้านคน ดังนั้น
เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงความต้องการทั้งทางด้านอาหาร น้าและพลังงานของโลกจะเพิ่มขึ้น โดยอาหารถือเป็น
แหล่ งพลั งงานที่ส าคัญที่ท าให้ สิ่ งมีชีวิตสามารถท ากิจกรรมในการดารงชีวิตและซ่ อมแซมส่ วนสึ กหรอ อีกทั้ ง
สารอาหารบางชนิด เช่น น้าหรือแร่ธาตุ ที่ถึงแม้ว่าไม่ได้ให้พลังงานแต่ก็ช่วยให้สภาพร่างกายของสิ่งมีชีวิตเหมาะสม
ต่อกลไกการดารงชีวิต ซึ่งอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งต่อการดารงสุขภาวะที่ดี
ของประชาชน เพราะนอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อ
การค้าและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
ในส่ วนของน้ า น้ าถือเป็ นองค์ ประกอบที่ ส าคั ญของระบบนิ เวศและสิ่ งมีชีวิ ต ถึงแม้ว่าน้ าจะเป็ น
ทรัพยากรหมุนเวียน แต่ร้อยละ 97 ของปริมาณน้าทั้งหมดบนโลกเป็นน้าทะเลในมหาสมุทร ซึ่งต้องผ่านกระบวน
การมากมายก่อนที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค มีส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่เป็นน้าจืด
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ซึ่งหากแบ่งน้าจืดออกเป็น 100 ส่วน 77 ส่วนจะถูกกักเก็บในรูปแบบของน้าแข็งหรือหิมะ อีก 22 ส่วนเป็นน้าใต้ดิน
ดังนั้น จึงน้าจืดเพียงแค่ 1 ส่วนเท่านั้นที่เป็นน้าผิวดินที่มนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง น้านอกจาก
จะเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตสาหรับใช้สาหรับการดื่มกิ น การประกอบอาหาร ชาระร่างกาย
ที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้าอื่นๆ แล้วน้ายังมีความสาคัญทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสาคัญ
อย่ างยิ่ งในการพั ฒ นาประเทศ เช่ น การเพาะปลู ก พื ช ผั กต่ าง ๆ ใช้ ในกระบวนการผลิ ต ใช้ ล้ างของเสี ย
หล่อเครื่องจักรและระบายความร้อนในอุตสาหกรรม พลังงานจากน้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ และแหล่งน้า
ยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สาคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ทัศนียภาพของริมฝั่งทะเลหรือริมน้าที่ใสสะอาดยัง
สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์ได้อีกด้วย
ส่วนพลังงานก็เป็นสิ่งจาเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความต้องการด้านอาหารและ
น้า และยิ่งทวีความสาคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากขึ้น แหล่งพลังงานจากที่ไม่ซับซ้อนมากนักและสามารถหมดไปได้
เช่น แหล่งพลังงานจากน้ามันปิโตรเลียมก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการผลิตมาก
ยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
โดยอาหาร-น้า-พลังงานต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด ถ้าเราพยายามที่จะรักษาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งสามารถทาให้สิ่งอื่นเกิดความไม่มั่นคงได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น ความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อเป็นแหล่งอาหารอาจนาไปสู่ความต้องการปัจจัยการผลิตของน้าและพลังงานเพิ่มขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกกาลัง
เผชิญกับปัญหาความขาดแคลนอาหาร-น้า-พลังงาน ทั้งจากปัจจัยจานวนประชากรและการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง
ซึ่งมีประชาชนจานวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงอาหาร น้าและพลังงานที่เพียงพอ อาจทาให้หลาย ๆ ประเทศ
พบกับอุปสรรคและข้อจากัดต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเพิ่มความมั่นคงทางอาหารน้ า-พลั งงาน ซึ่ งหมายถึ งทรั พยากรอาหาร-น้ า-พลั งงาน มี ความพอเพี ยงทั้ งในด้ านปริ มาณและคุ ณ ภาพ
เพื่ อสุ ขอนามั ย การด ารงชี วิ ต รวมทั้ งเพี ยงพอที่ จะใช้ ส าหรั บบรรเทาความเสี่ ยงที่ จะกระทบต่ อประชาชน
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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รูปที่ 4.5-4 มิติความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร-น้า-พลังงาน
(ที่มา: Klingbeil, Ralf & Byiringiro, Fidele. (2013). Food Security, Water Security, Improved Food Value
Chains for a more Sustainable Socio-economic Development.)

5) การจัดการมลพิษด้านต่าง ๆ (Pollution management)
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น น้า อากาศ ดิน เป็นต้น มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก
ซึ่งมนุษย์จาเป็นต้องใช้ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติเหล่านี้มากมาย แต่การใช้ประโยชน์โดยไม่คานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทาให้เกิดมลพิษขึ้นในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ โดยเมื่อสภาวะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ถูกปะปนหรือปนเปื้ อนด้วยสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม หรือสารมลพิษ ทาให้มีลักษณะหรือสมบัติแตกต่ างไป
จากเดิมหรือจากธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง ยังผลให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือใช้ประโยชน์
ไม่ได้เลย และมีผลเสียต่อสุขภาพ จะเรียกสภาวะนั้นเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสาคัญที่มนุษย์ทั้งโลกกาลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
การเพิ่ มขึ้ นมลพิ ษในด้ านต่ าง ๆ รวมถึ งปั ญหาของการเปลี่ ยนแปลงของระบบนิ เวศ ต่ างก็ มี สาเหตุ มาจาก
ปัญหาย่อย ๆ หลายปัญหาที่มาจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น
5.1) มลพิษทางน้า ที่มักเกิดกับเมืองใหญ่ ๆ และแหล่งน้าที่สาคัญของประเทศจากการปล่อยน้าทิ้ง
ทั้ งจากครั วเรื อน การเกษตรและอุ ตสาหกรรม ท าให้ น้ าปนเปื้ อนด้ วยสิ่ งสกปรกและสารมลพิ ษต่ าง ๆ จน
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าได้อย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค สาหร่าย สารอินทรีย์
ซึ่งเป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้าตาล โรงงานอาหารกระป๋อง ของเสียจากบ้านเรือนซึ่งของเสีย
ที่ปล่อยออกมาจะมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ผงซักฟอก ไฮโดรคาร์บอน และขยะปะปนอยู่ ส่วนสารอนินทรีย์
ได้แก่น้าที่มีเกลือไนเทรต และเกลือฟอสเฟตที่มาจากการเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากสารมลพิษที่พบเห็นได้
โดยทั่วไปเหล่านี้แล้ว ปัจจุบันยังมีสารปนเปื้อนหลายชนิดเป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งยังไม่มีการศึกษา
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
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เนื่องจากข้อจากัดทางเทคนิคการวิเคราะห์ หรือเริ่มมีการตรวจพบแต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทาให้สารปนเปื้อนเหล่านี้ยังไม่ถูกกาหนดไว้ในมาตรฐานคุณภาพน้า
ประเภทต่ าง ๆ ซึ่งสารปนเปื้ อนกลุ่ มหนึ่ งที่ อาจเป็ นสารเคมี หรื อสารประกอบใด ๆ ที่ไม่ได้ถู กระบุ กาหนด
หรือจัดประเภทไว้ในข้อบังคับหรือกฎระเบียบใด ๆ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม
ยั งไม่ชัดเจน จะถูกเรี ยกว่ า Emerging Pollutant ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่ อคุ ณภาพชีวิตจากการที่สารมลพิ ษ
ถูกสะสมไว้ในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้า รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย
5.2) มลพิษทางอากาศ ซึ่งส่ วนใหญ่เกิ ดจากควันของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรงโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือเมื่อรวมกับละอองน้า
ในอากาศ จะกลายเป็นสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงมาอันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและยังทาให้สิ่งก่อสร้าง
เกิดการสึกกร่อนได้
5.3) มลพิษทางดิน ที่เกิดจากการปล่อยสารเคมีในอุตสาหกรรม สารเคมีทางการเกษตรกรรมหรือ
การกาจัดของเสียอย่างไม่เหมาะสมลงสู่ดิน ซึ่งสารเคมีปนเปื้อนที่ตกค้างในดินสามารถถ่ายทอดสู่มนุษย์ได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หากสะสมในร่ างกายในปริมาณหนึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยัง
สามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการระเหยของสารเคมีในดินและมลพิษทางน้าจากการชะล้างของสารเคมี
ในดินลงสู่แหล่งน้าได้
ที่ผ่ านมาการจั ดการมลพิษด้านต่ าง ๆ มักจะเน้นการบาบัดหรือควบคุมมลพิ ษให้ มีลั กษณะตาม
ข้อกาหนดหรือมาตรฐานก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม แต่ในช่วงหลัง หน่วยงานหลายภาคส่วนพยายามที่จะเน้น
ไปในแนวทางการป้องกันมลพิษที่ต้นทางมากขึ้น เช่น แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องการแก้ ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง เป็นต้น ซึ่งหากเราสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการมลพิษได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยกันผลักดันการจัดการมลพิษเปลี่ยนจากควบคุมที่ปลายทางไปสู่การป้องกัน
ที่ต้นทางจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางได้อย่างยั่งยืน
6) การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความเท่าเทียม
ทางสั งคมและการรั กษาสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อตอบสนองความต้ องการของคนในปั จจุ บั น โดยไม่ ลิ ดรอนโอกาส
ในการตอบสนองความต้ องการของคนในอนาคต ซึ่งความตื่นตัวในเรื่ องการพัฒนาที่ยั่ งยื นนั้นเริ่ มขึ้ นอย่ าง
เป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1987 ที่คณะกรรมการบรันท์แลนด์แห่งสหประชาชนติ (UN) เผยแพร่รายงานให้ชาติ
ต่าง ๆ มุ่งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จนกระทั่งนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ในปี ค.ศ. 2015
ในปัจจุบันเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกต่างประสบปัญหาและความท้าทายมหาศาล เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทาให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความจาเป็นที่จะต้อง
แก้ปัญหาและพัฒนาเมืองเพื่อความยั่งยืนจากงานวิชาการที่มีอยู่ สาหรับเมืองนั้น คาจากัดความความยั่งยืนของ
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เมือง หมายถึง เมืองที่มีกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และสมดุล ซึ่งจะน าไปสู่ ผลลั พธ์ที่ส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการยื ดหยุ่นรั บการเปลี่ ยนแปลง
(Resilience) การพึ่ งพาตนเอง (Self-reliance) และประโยชน์ ต่ อเมื องอื่ น (Positive Externality) โดยเมื อง
ที่ยั่งยืนต้องประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา 11 ปัจจัยอย่างสมดุล ได้แก่
(1) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
(2) สิ่งปลูกสร้าง
(3) ภูมิทัศน์
(4) การบริหารจัดการน้าและขยะ
(5) ความยุติธรรมทางสังคม
(6) การคมนาคม
(7) พลังงาน
(8) เศรษฐกิจ
(9) ความเป็นอยู่และสุขภาพ
(10) ความรื่นรมย์
(11) ธรรมาภิบาล
7) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG
Economy) คือ แบบจาลองเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดในการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่
อุ ตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุ ตสาหกรรมพลั งงานและวั สดุ อุ ตสาหกรรมสุ ขภาพและการแพทย์ แล ะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน คือ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-Design &
Zero-Waste) ส่ ง เสริ ม การใช้ ซ้ า (Reuse, Refurbish, Sharing) และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การของเสี ย
จากการผลิ ตและบริ โ ภค ด้ ว ยการน าวั ตถุ ดิ บที่ ผ่ านการผลิ ตและบริ โภคแล้ วเข้ าสู่ กระบวนการแปรสภาพ
เพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle) ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่เน้นการใช้ทรัพยากร การผลิต
และการสร้ างของเสี ย (Linear Economy) ซึ่ง BCG จะเป็นฐานเศรษฐกิจหลั กของประเทศที่สร้างมูลค่ ากว่ า
4.4 ล้ านล้ านบาท (24% GDP) ใน 5 ปี ข้างหน้า และเกิดการจ้างงาน 16.5 ล้ านคน ซึ่งข้อดีของแบบจ าลอง
เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีดังต่อไปนี้
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Value creation: สร้ างความมั่ งคั่ งและยกระดั บความสามารถในการแข่ งขั น ประเทศมี
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ขยายโอกาสทางการค้าในเวทีโลก
o มูลค่าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้นจาก 3.4 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2562 เป็น 4.4 ล้านล้านบาท
ในปี 2565
 จ้ างงานรายได้ สู ง : สร้ างงานใหม่ ใ นอุ ตสาหกรรม BCG เกิ ดต าแหน่ ง งานรายได้ สู ง และ
เพิ่มระดับรายได้ของแรงงานในอุตสาหกรรม BCG
o จ้างงานกลุ่ม Highly-skill talents, Innovative entrepreneurs และจ้างในรายได้สูง 10
ล้านตาแหน่ง ภายใน 10 ปี
o เกิด Startup และ IDEs ที่เกี่ยวกับ BCG 10,000 ราย
 ลดความเหลื่อมล้า: เพิ่มรายได้ชุมชนผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดึงเอา
ศักยภาพพื้นที่ออกมาได้อย่างเต็มที่
o รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 240,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
o ดัชนีความมั่นคงทางอาหารไทย Top 5 ของโลกใน 5 ปี
o การเข้าถึงยาชีววัตถุอย่างน้อย 300,000 คนต่อปี ภายใน 5 ปี
 ความมั่นคงบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ลดปริมาณของเสียจากระบบ เพื่อรักษาฐานทรัพยากรของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
o ลดการใช้ทรัพยากรลง 2 ใน 3 จากปัจจุบัน
o ปริมาณขยะลดลง 16.5 ล้านตัน
o การจัดการท่องเที่ยวและคอนเทนต์ท่องเที่ยดีที่สุด Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก


รูปที่ 4.5-5 แบบจาลองเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(ที่มา: สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)
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8) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Natural Capital)
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งที่ใช้แล้วหมดไป
เกิดใหม่ทดแทนได้ หรือมีปริมาณไม่หมดสิ้น อันให้ประโยชน์โดยตรงในรูปของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งได้แก่ น้า อากาศ แสงอาทิตย์ ดิน ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสินแร่ เป็นต้น และการให้ประโยชน์ทางอ้อม ในรูปของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสุ ขภาพ
อนามั ยและคุ ณภาพชี วิ ต รวมทั้ งการด าเนิ นวิ ถี ชี วิ ตอย่ างเป็ นปกติ สุ ขของมนุ ษย์ ซึ่ งได้ แก่ คุ ณภาพอากาศ
คุณภาพน้า ปริมาณของเสียที่เหลือจากการผลิตและการบริโภคที่จะไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น และควรค่าแก่ความภาคภูมิใจไปจนถึงชนรุ่นต่อ ๆ ไป เช่น ศิลปกรรม โบราณสถาน เป็นต้น
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาจจาแนกออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
8.1) ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งแม้ธรรมชาติจะสร้างให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้ แต่ก็ต้องใช้กระบวนการและ
ระยะเวลายาวนาน ไม่ทันต่อการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในรุ่นปัจจุบันได้ เช่น หิน แร่ และน้ามัน เป็นต้น
8.2) ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นโครงข่ายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่
ป่าไม้สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น สามารถเพิ่มจานวนและทดแทนได้ แต่หากมีระดับการใช้
ที่ไม่สมดุลกับอัตราการเกิดทดแทน ก็อาจทาให้ ทรัพยากรบางชนิดหมดไป หรือไม่สามารถผ่ านกระบวนการ
เกิดใหม่เพื่อตอบสนองได้ทันความต้องการของมนุษย์
8.3) ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่ อากาศ แสงอาทิตย์ น้า และดิน ซึ่งธรรมชาติมีให้ มีลักษณะ
หมุนเวียนไม่หมดสิ้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพได้หากมีการปนเปื้อนหรือถูกรบกวน ดังนั้น ทรัพยากร
ประเภทนี้จึงเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8.4) คุ ณภาพของสิ่ งแวดล้ อม คื อ คุ ณภาพของสิ่ งแวดล้ อมรอบตั วที่ จะเป็ นปั จจั ยในการรั กษา
คุ ณภาพชี วิ ต เพื่ อให้ มนุ ษย์ สามารถด ารงหรื อด าเนิ นวิ ถี ชี วิ ตอยู่ อย่ างเป็ นปกติ สุ ขตลอดไป ทุ นสิ่ งแวดล้ อม
จึงประกอบด้วย คุณภาพน้า อากาศ และเสียง ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณกากของเสียและกากของเสี ย
อั นตรายที่จะไม่เหลื อตกค้างในสภาพแวดล้ อมจนก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ศิลปกรรม
โบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างอันทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและนามาซึ่งความภาคภูมิใจทั้งหลาย เป็นต้น
ซึ่งการประเมินสถานการณ์ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
มีประเด็นส าคัญคือ การขาดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ซึ่งส่ งผลกระทบและ
เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(1) น้า: ขาดแคลนและคุณภาพน้าเสื่อมโทรม
(2) ดิน: ดินเสื่อมโทรมและมีปัญหาในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(3) ป่าไม้: พื้นที่ป่าถูกทาลายจนระบบนิเวศเสียสมดุล มีไม่เพียงพอต่อการเป็นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
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(4) ความหลากหลายทางชีวภาพ: ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสู ง แต่แนวโน้ม
การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสูงขึ้น
(5) ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง : พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการขยายกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม
(6) ทรัพยากรแร่และพลังงาน: มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ต้องมีการพัฒนาพลังงานทดแทนมากขึ้น
เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก
(7) คุณภาพสิ่งแวดล้อม: ได้รับการแก้ไข แต่โดยภาพรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
(8) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น: แหล่งศิลปกรรมที่สาคัญหลายแห่ งถูกบุกรุกทาลายจนอยู่ ใน
สภาพเสื่อมโทรม
9) กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (Laws on Natural
Resources and Environmental Management)
เครื่องมือที่สาคัญที่จะมีผลทาให้การจัดการหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสบผลส าเร็ จ คื อ การมี ก ฎหมายควบคุ ม การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ร ะเบี ย บและมี ข้ อ ก าหนด
อย่างชัดเจน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
9.1) พระราชบั ญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อการจัดการและการดู แลรั กษา
อุทยานแห่งชาติเป็นการเฉพาะ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกาหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ
ให้คงสภาพอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ใช้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน
9.2) กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Nature Conservation Act) กฎหมายและข้อบังคับ
ประเภทนี้ประกอบด้วย พ.ร.บ. คุ้มครองและรักษาสัตว์ป่า พ.ศ. 2535, พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่ง พ.ร.บ. ทั้ง 3 ฉบับนี้ พื้นที่ครอบคลุมทั้งส่วนพื้นดินและพื้นน้า โดยเฉพาะ พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาตินั้นได้ให้ความหมายว่า ส่วนพื้นที่ ในที่นี้รวมถึงส่วนพื้นน้าในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยให้กรมป่าไม้
เป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายฉบับนี้
9.3) กฎหมายว่าด้ว ยการส ารวจและใช้ ประโยชน์ ทรั พยากร (Natural Resources Exploitation
Act) กฎหมายประเภทนี้มีหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ. ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2484 เป็นกฎหมายที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่ของกรม
ป่าไม้ในการคุ้มครองและจัดการป่าไม้ของประเทศไทย พ.ร.บ. ประมง ปี พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายที่ควบคุมและ
จัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง กรมประมงเป็นผู้ใช้กฎหมายฉบับนี้ พ.ร.บ. แร่ ปี พ.ศ. 2510 เป็นกฎหมาย
ที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีอนุญาตการทาเหมืองรวมทั้งควบคุมการผลิตและการจาหน่ายแร่
พ.ร.บ.ปิ โ ตรเลี ย ม ปี พ.ศ. 2511 เป็ น กฎหมายที่ เ กี่ ยวกั บ การจั ด การส ารวจและผลิ ตน้ ามั น และแก๊ ส ซึ่ ง
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ใช้กฎหมายฉบับนี้ และ พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2522
เป็นกฎหมายที่ให้อานาจแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการสารวจ วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว
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9.4) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้ อม (Environmental Protection Act) กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้ อมของประเทศ เป็นเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้าทิ้งหรือของเสียจากโรงงานออกสู่สภาพแวดล้อมนอกโรงงาน เช่น กฎกระทรวง
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการปล่อยของเสียออกจากโรงงาน การกาหนดคุณลักษณะของน้าทิ้งที่อนุญาต
ให้ระบายออกจากโรงงานได้ รวมทั้งการควบคุมผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ พ.ร.บ.
ดังกล่าวมี 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม กรมควบคุมมลพิษ และสานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและดาเนินการตามกฎหมาย
9.5) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 และ พ.ศ. 2535 ได้ถูกตราขึ้นเพื่อควบคุม
และจัดระเบียบการเดินเรือ แต่ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันปัญหามลพิษด้วย กล่าวคือ ห้ามทิ้งขยะสิ่งของ
ที่ไม่ใช้แล้ว น้ามัน เคมีภัณฑ์หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้าลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบ หรือทะเล
ภายในน่านน้าไทยอันเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอน หรือสกปรก กฎหมายว่าด้วยการใช้ประโยชน์ดินและ
น้ า กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทยนั้นมี ความสลั บซับซ้ อน แต่เมื่อพิจารณาถึง ตัวบทกฎหมายที่ อยู่
ในกลุ่มนี้แล้ว ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กฎหมายการถือครองที่ดิน และกฎหมายการวางแผนการใช้
ประโยชน์ ที่ดิน ส าหรั บกฎหมายที่ว่าด้วยการถือครองที่ดินประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยกฎหมายที่ดิ นของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการถือครองที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่สาคัญ ได้แก่ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ปี พ.ศ. 2521 และ พ.ร.บ. ปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2518 สาหรับกฎหมายในกลุ่มของการวางแผนการใช้ที่ดินนั้นประกอบด้วย
พ.ร.บ. ผังเมือง ปี พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. จัดประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ปี พ.ศ. 2457 พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน
ปี พ.ศ. 2526 กฎหมายดังกล่าวนี้จะเป็นกรอบในการวางแผนการใช้ที่ดินทั้งในเมืองและชนบท และผนวกกับ
กฎหมายการแบ่งเขตที่ดิน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งเก่าและใหม่ เช่น พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร ปี พ.ศ. 2522
ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับพื้นที่น้า ได้แก่ พ.ร.บ. การเดินเรือในเขตน่านน้าไทย ปี พ.ศ. 2456 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เก่าแก่ที่สุด ครอบคุมทั้งการเดินเรือในทะเลและลาน้าภายใน โดยในส่วนที่ 7 ของ พ.ร.บ. ดังกล่าวได้ให้
ความหมายของคาว่า "น่านน้าไทย" หมายรวมถึง "เขตน่าน้าไทยทั้งหมด ท่าเรือ ที่จอดเรือ แม่น้า และลาคลอง
ทั้งหมดในราชอาณาจั กรไทย" ส่วนหนึ่งของข้อตกลงเจนีวาปี พ.ศ. 2505 ที่เกี่ยวกับกฎหมายทะเล และตาม
ข้อตกลงของกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติ ปี 2525 ซึ่งประเทศไทยในคู่สั ญญาด้วยเขตน่ านน้ าไทย
ครอบคลุมพื้นที่ในระยะ 12 ไมล์ทะเล และ 24 ไมล์ทะเลสาหรับเขต Contiguous ซึ่งวัดจากเส้นฐานตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลไทยได้ประกาศการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
ไหล่ทวีป ทั้งที่อยู่ในน้าและที่อยู่ใต้ดิน ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ขณะเดียวกันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2524
ประเทศไทยก็ได้ประกาศขยายอาณาเขตเศรษฐกิจจาเพาะออกไปเป็น 200 ไมล์ทะเล อย่างไรก็ดีในความหมาย
ของคาว่า "ชายฝั่งทะเล" นั้น ยังไม่มีข้อกาหนดทางกฎหมายและในเอกสารอื่น ๆ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-57

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการเดินเรือในเขตน่านน้าไทยดังกล่ าวแล้วยังมีกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่น้า เช่น พ.ร.บ. รักษาเส้นทางเดินเรือ ปี พ.ศ. 2446 พ.ร.บ. การชลประทาน
ปี พ.ศ. 2485 พ.ร.บ. คลองส่งน้า ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้น อย่างไรก็ดีกฎหมายดังกล่าวนี้มีความสาคัญน้อยกว่า
การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพราะความเกี่ยวข้องของกฎหมายเหล่านี้มีเฉพาะส่วนพื้นน้าภายในมากกว่าพื้นน้า
บริเวณชายฝั่งทะเล
นอกจากกฎหมายต่ าง ๆ ที่ออกมาเพื่ อคอยควบคุ มการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อมให้ เป็ นไปอย่ างมีระเบี ยบแล้ ว ยั งมีนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ ความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่
การฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Recovery) โดยสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ
กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
ที่มีเกิดผลอย่างยาวนานและยั่งยืน ซึ่งผลที่จะได้รับจาก Green Recovery ให้ผลดีในหลาย ๆ ส่วน โดยเฉพาะ
การลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การสร้างความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การลงทุนอย่างยั่งยืน
การสร้างนวัตกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสุขภาวะของประชาชน โดยการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยการพัฒนาในหลายภาคส่วน ดังนี้
(1) โครงสร้างที่เป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Infrastructure) เช่น ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
(2) ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) แม้เราจะได้ชื่อว่าเป็นครัวโลก แต่ในด้านความมั่นคง
ทางอาหาร เราอยู่ในอันดับที่ 51 ของโลก ซึ่งการทา Green Recovery จะทาให้ความมั่นคงทางอาหารของเราดียิ่งขึ้น
(3) การสร้างแนวคิดในการตระหนักในสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่
(4) นวั ตกรรมสี เขี ยว (Green innovation) ซึ่ งไม่ ได้ หมายถึ งหุ่ นยนต์ หรื อแอพลิ เคชั่ นต่ าง ๆ
ที่เราคุ้นเคยกัน หากเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การผลิตเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่สามารถรวมน้าจากความชื้นในอากาศและนาน้ามาใช้ประโยชน์ได้ และการผลิตสีสาหรับงานศิลปะ
จากอนุภาคจากท่อไอเสีย
10) พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (Pro-Environmental Behavior: PEB)
พฤติ กรรมรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม (Pro-Environmental Behavior: PEB) หมายถึ งพฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ น
ในระดับจิตสานึกของบุคคล และแสดงออกมาทางพฤติกรรมเพื่อตอบสนองผลกระทบด้านลบที่มนุษย์เป็นต้นเหตุ
และส่งผลต่อธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม เช่น พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน การลดของเสียในกระบวนการผลิต
โดย Stewart (2007) อธิบายว่า พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลเชิงบวกกับบุคคลอื่น แต่บุคคลที่แสดงพฤติกรรม
อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ นั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องมีความเสียสละ
เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทาให้เกิดสาธารณะประโยชน์ พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริบท ของการทางาน สามารถ
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
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10.1) พฤติ ก รรมรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม (พฤติ ก รรมสี เ ขี ย ว) ของพนั ก งานตามเงื่ อ นไข (Required
Employee Green Behavior: REGB) หมายถึงพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของงานที่ได้รับ
มอบหมายกล่ าวคื อ การให้ ความส าคั ญกั บการบรรลุ เป้ าหมายใน เรื่ องของงานเป็ นหลั ก และมี ส่ ว นช่ ว ย
ในการรักษาทรั พยากรธรรมชาติ และการปกป้องสิ่งแวดล้ อมที่มีความสาคัญเป็นลาดับถัดมา เช่น การพิมพ์
กระดาษสองหน้า ใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์เพียงชั้นเดียว นากระดาษที่พิมพ์เสียด้านหนึ่งมาใช้ซ้า ทิ้งขยะตาม
ประเภทของถังขยะ เป็นต้น
10.2) พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม (พฤติกรรมสีเขียว) ของพนักงานด้วยความสมัครใจ (Voluntary
Employee Green Behavior: VEGB) หมายถึ ง พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย
ความสมัครใจของพนักงาน มีความคิดริเริ่มที่จะทางานซึ่งผลลัพธ์ของงานเกินความคาดหวังขององค์กร Boiral
(2009) และ Daily et al. (2009) กล่ าวว่า พฤติกรรมสี เขี ยวของพนั กงานด้วยความสมั ครใจ เป็นพฤติ กรรม
ที่ทาให้ พนั กงานมีความผู กพันต่ อองค์กรเนื่ องจากเป็นการแสดงออก ของพนักงานที่ ไม่ ได้มาจากคาสั่ งหรื อ
การบั งคั บ หรื อเรี ย กพฤติ กรรมนี้ ว่ า “พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ขององค์ กรเรื่ องการรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม
(Organizational Citizenship Behavior for the Environment: OCBE)”
ซึ่งพฤติกรรมรั กษ์สิ่ งแวดล้ อมทั้งสองประเภทมีแนวคิดที่แตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละประเภท
มีปัจจัยเหตุที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น พฤติกรรมสีเขียวของพนักงานตามเงื่อนไขอาจจะมีตัวกาหนด พฤติกรรม
เป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Practices) ซึ่งเป็นข้อบังคับภายใน
องค์กร ในขณะที่พฤติกรรมสีเขียวด้วยความสมัครใจ อาจจะมีปัจจัยเหตุเป็นลักษณะการใช้ชีวิตส่วนตั วที่ได้รับ
การปลูกฝังจากการดาเนินชีวิตประจาวัน
4.6

ด้านการเมือง (Political)

ปัจจัยทางการเมือง (Political Drivers) ที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ในอนาคต
15-20 ปี ซึ่งควรได้รับการพิจารณาในการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติต่อไปได้แก่
1) ความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายใน
ความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความชะงักงันทางการเมือง (Disruptions)
เป็นระยะ และก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายใน ส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ การสร้ า งมาตรฐานด้ า นบรรทั ด ฐานในการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งอย่ า งสั น ติ ภ ายใต้
วิถีประชาธิปไตยเป็นเรื่องจาเป็นที่ต้องอาศัยความสม่าเสมอในแบบแผนความประพฤติ หากมีความประพฤติ
ที่ออกห่างจากมาตรฐานไปก็เป็นเรื่องจาเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการการเมืองตามปกติเพื่อมาปรับความประพฤติ
ให้ลงรอยตามแนวทางสันติวิธีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไป
ความขัดแย้งทางการเมืองอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับการดาเนินการทางการเมืองต่าง ๆ และ
การไม่ประสานกันของผลประโยชน์ แต่ความขัดแย้งทางการเมืองจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่เหมาะสมไม่ให้
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บานปลายเป็นความรุนแรง อันจะก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองดังที่กล่าวมาแล้ว การขาดธรรมาภิบาล
เป็นปัจจัยที่เร่งให้ความขัดแย้งทางการเมืองไม่มีวิธีบรรเทาเบาบางที่ยอมรับได้ในสั นติวิธี วิธีการแสดงออกซึ่ง
ความขัดแย้งทางการเมืองนั้นมีหลายทางด้วยกัน บางวิธีเป็นที่ยอมรับได้ในวิถีทางประชาธิปไตย เช่น การประท้วง
โดยสันติ ซึ่งต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งไม่ให้การแสดงออกซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองเป็นไปในทางที่จะ
ผิดกฎหมาย เช่น การใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางการเมืองที่ปรารถนา
ความรุ นแรงทางการเมื องที่ อาจเป็ นผลมาจากความขั ดแย้ งทางการเมื องอาจอิ งตามนิ ยามของ
Uppsala Conflict Data Program (UCDP)34 ซึ่งนิยามความขัดแย้งที่ใช้อาวุธประเภทต่าง ๆ ดังนี้
 ความขัดแย้งภายในรัฐ (Intrastate/civil conflict) หมายถึงความรุนแรงระหว่างรัฐบาลและ
ฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐบาลอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายภายในประเทศอธิปไตยหนึ่งใด
 ความขั ดแย้ งระหว่ างรั ฐ (Interstate conflict) หมายถึ งความรุ นแรงระหว่ างรั ฐบาลตั้ งแต่
สองรัฐบาลขึ้นไป
 ความขัดแย้งระหว่างตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (Non-state conflict) หมายถึงการใช้กาลังระหว่าง
กลุ่มติดอาวุธสองกลุ่ม ที่ไม่ใช่รัฐบาลทั้งคู่
 ความรุ นแรงฝ่ ายเดี ยว (One-sided violence) หมายถึ งการใช้ ก าลั งโดยรั ฐ บาล หรื อโดย
กลุ่มที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการต่อพลเรือน
ในโลกปัจจุบันที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐมีแนวโน้มจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ ผู้คนทั่วโลกก็ยังประสบภัย
จากความรุนแรงจากภายในมากขึ้นทุกทีเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง สาหรับกรณีประเทศไทย
ในฐานข้อมูล (นอกจากความขัดแย้ งระหว่างรัฐที่เกิดขึ้นในยุคก่อน ๆ) ความรุนแรงที่บันทึกไว้เป็นประเภท
ความรุนแรงข้างเดียวจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการใช้กาลังระหว่างรัฐบาล
ไทยกับกลุ่ม ผกร. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35 ซึ่งมีความต่อเนื่องยาวนาน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีดู แล
เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งสะสมจนปะทุขึ้นอีก
ความขัดแย้ งทางการเมืองไม่ได้เกิ ดขึ้นโดด ๆ จากความเห็ นที่ไม่ลงรอยกันทางการเมื องเท่ านั้ น
หากแต่มีปั จจั ยแวดล้ อมอีกหลายประการที่ทาให้ เกิดความตึงเครียดในสั งคมและการเมือง ที่จาเป็นต้องหา
ทางออกร่วมกันบนพื้นฐานของกระบวนการทางการเมืองที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความตึงเครี ยดนั้ น เช่น ปั จจั ยในโอกาสทางเศรษฐกิจ ความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม การเพิ่มขึ้นของประชากร

34 “UCDP

definitions,” Department of Peace and Conflict Research, Uppsala Universitet, accessed September 14, 2020,
https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions#tocjump_0533107323215376_2.
35 “UCDP dataset download center,” Department of Peace and Conflict Research, Uppsala Universitet, accessed September
14, 2020, https://ucdp.uu.se/downloads/index.html#armedconflict.
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อย่างรวดเร็ว ความเป็นเมือง ที่โยงใยกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บ่อเกิดของความตึงเครียดทางการเมืองนี้
จาเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างรอบด้านด้วยเช่นเดียวกัน
ปั ญหาความไร้ เสถี ย รภาพที่ มี ต้ นตอจากความขั ดแย้ ง ทางการเมื องต้ องค านึ งถึ งความจ าเป็ น
หรือไม่จาเป็นในการคงไว้ซึ่งกฎหมายที่มีเนื้อหาไปในทางจากัดสิทธิ กฎหมายเหล่านี้มีระยะเวลาในการใช้จากัด
เพราะจะเพิ่มความตึงเครียดโดยรวมได้จากการคงไว้เป็นระยะเวลานาน ๆ อนึ่ง การคงกฎหมายเช่นนี้ไว้มีผล
ลดทอนพื้ นที่ ที่ จ ะสามารถบรรเทาความตึ งเครี ยดและความขั ดแย้ งได้ โ ดยธรรมชาติ เมื่ อเวลาผ่ านไป เช่ น
การมีพื้นที่ปะทะสังสรรค์ทางความคิดอย่างสันติ โดยไม่ต้องกลัวว่าอาจเกิดเหตุรุนแรง
ความขั ดแย้ งและความไร้ เสถี ยรภาพทางการเมื องที่ ด าเนิ นไปในระยะเวลานานเป็ นผลมาจาก
การแทรกแซงทางการเมืองจากกลุ่มต่าง ๆ ที่ทาให้กระบวนการทางการเมืองโดยปกติหยุดชะงักเช่นเดียวกัน
จึ งจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ จะต้ องรั กษาสภาพแวดล้ อมทางการเมื องที่ เอื้ อให้ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยต่ าง ๆ มีส่ วนร่วม
อย่างเท่าเทียมตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อให้ การเมืองดาเนินไปอย่างปกติและมีการคาดการณ์ได้โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
2) ความหลากหลายทางอุดมการณ์การเมืองและช่องว่างแห่งยุคสมัย
ปรากฎการณ์ทางการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือขบวนการทางสังคม (Social Movement) ที่น่าสนใจ
เป็นอย่างมากคือการใช้สื่อสังคม (Social Media) ต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหว ขบวนการทางสังคมเป็นผลมาจาก
ความรู้สึกจากการตื่นตัวทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในระยะหลัง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งน่าจะเป็น
แนวโน้มต่อไปในอนาคตที่คนรุ่นใหม่จะเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือมีความรู้สึกตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น
และเร็ วขึ้ น ขบวนการทางสั งคมเช่ นนี้ มีลั กษณะผสมผสานระหว่ างคนรุ่ นใหม่ และผู้ ที่ เคยร่ วมในขบวนการ
ทางสังคมเพื่ อเคลื่ อนไหวทางการเมืองอยู่เดิม ขบวนการทางสั งคมในลั กษณะนี้เป็นหนึ่งในภาคประชาสั งคม
ซึ่งเป็นส่วนที่จาเป็นในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
ขบวนการทางสั งคมที่ ใช้ สื่ อสั งคม (Social Media) มี ความเชื่ อมโยงต่ อ เนื่ องกั นกั บการจั ด การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้น เช่น มีการประกาศข่าวสาร จัดการสนับสนุน ระดมทรัพยากรในสื่อสังคมและ
เคลื่ อนไหวทางการเมื องในพื้ นที่จริ ง เป็ นต้น แม้ว่าผู้ ที่เคลื่ อนไหวในสื่ อสั งคมจะได้ เข้าร่วมการเคลื่ อนไหว
ทางการเมืองในพื้นที่จริงหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ใช้สื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันไม่ให้ประเด็นจางหายไปและ
ยังได้รับความสนใจอยู่ ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงมีพลวัตสูงมาก
หนึ่ ง ในเทคนิ ค การเรี ย กร้ อ งหรื อ ออกมาเคลื่ อ นไหวของภาคประชาสั ง คมซึ่ ง มั ก จะพบเห็ น
ในการเคลื่อนไหวขององค์กรนอกภาครัฐหรือเอ็นจีโอ ได้แก่ การประนามและออกชื่อ (Shame and Name) ผู้ที่อยู่
ในอานาจ (Authority) เพื่อให้ข้อเรียกร้องกระจายออกไปในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามเรียกร้องต่อ
บุ คคลที่มีชื่อเสี ยงให้ ออกมาร่ วมเคลื่ อนไหวทางการเมือง อย่างไรก็ดีการเคลื่ อนไหวทางสั งคมโดยใช้สื่ อสั งคม
เป็นหลักต้องระวังว่าไม่ใช่เพียงเสียงสะท้อนจากผู้ ที่เห็นตรงกัน (Echo Chamber) และระมัดระวังการกระจาย
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ข่าวสารที่รวดเร็วโดยไร้การกลั่นกรอง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและทาให้เกิดความเข้าใจผิด อันจะเพิ่ม
ความตึงเครียดขึ้นได้
ความหลากหลายทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ยากจะจัดเข้ากลุ่มได้ชัดเจน ไม่ใช่
เพียงการต่อสู้ระหว่างกลุ่ม “อนุรักษ์นิยม” กลุ่ม “เสรีนิยม” หรือ “ลิเบอรัล” กลุ่ม “นิยมสิทธิสตรี” และอื่น ๆ
สิ่งที่เห็นได้ชัดคือนอกจากความตื่นตัวในสิ่งที่คิดว่าเป็น “ความอยุติธรรม” ต่าง ๆ ทางการเมืองแล้ว ยังมีความ
ตื่นตัวต่อสิ่งที่ถือว่าเป็นความถูกต้องทางการเมือง (Political Correctness) ในการใช้คาพูดหรือปฏิบัติต่อกลุ่มคน
ที่เคยถูกกดทับหรือเป็นกลุ่มคนชายขอบมาก่อน เช่น สตรี ชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ เป็นต้น อนึ่ง สื่อสังคมที่ไร้พรมแดน
ทาให้ขบวนการทางสังคมเชื่อมต่อกันง่ายเมื่อมีสิ่งที่อยากผลักดันร่วมกัน เช่นเพิ่มความตื่นตัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สิ่ ง ที่ ต ามมาประการหนึ่ ง คื อ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งยุ ค สมั ย ที่ มี ส าเหตุ ม าจากความหลากหลาย
ทางอุดมการณ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะเพิ่มความตึงเครียดทางสังคมและการเมืองขึ้นได้ แต่พื้นที่สาธารณะเช่นนี้และ
ธรรมาภิบาลจากรัฐบาลเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้และกลายเป็นพลั งที่มี
อิทธิพลในการผลักดันสถานการณ์ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ การเคลื่อนไหวทางสังคมในโลกออนไลน์ถือเป็นขบวนการ
ทางสังคมที่ค่อนข้างมีต้นทุนต่าหรือค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีต้นทุนทางสังคมที่ต้องประเมิน ซึ่งแนวโน้มของการกระตุ้น
ให้เกิดการเคลื่อนไหว (mobilization) สามารถทาได้ต่อเนื่องจากโลกออนไลน์
จากการเก็ บ ข้ อมู ล โดย We are social36 คนไทยใช้ สื่ อสั งคมเป็ นอั นดั บ 9 ของโลก ใช้ เวลากั บ
สื่อสังคม 2.55 ชั่วโมง เป็นอันดับ 14 ของโลกจากค่าเฉลี่ย 2.24 ชั่วโมง คนไทยมีบัญชีเฟซบุ๊ก 45 ล้านบัญชีจาก
1.950 ล้ านบั ญชีทั่วโลก และบั ญชีทวิตเตอร์ 12 ล้ านบัญชีจาก 339.6 ล้ านบัญชีทั่วโลก37 คนไทยใช้เวลาใน
อินเทอร์ เน็ ตสู งเป็ นอันดับ 5 ของโลก อัตราผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นและคิดเป็นจานวนถึง 75% ของ
ประชากร38 การใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือยังเติบโตขึ้นอีกด้วย เมื่อดูผู้ใช้งานหลักของสื่อสังคมจะอยู่ที่
ช่วงอายุ 25-34 ปีเป็นสาคัญ และยังเป็นอัตราที่เติบโตเพิ่มมากขึ้น

eukeik ee, “คนไทยใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต 52 ล้ า นคน บนโลกออนไลน์ 9.01 ชั่ ว โมง ท าอะไร,” Marketeer online, 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563,
https://marketeeronline.co/archives/146960.
37 eukeik .ee, “ประชากรโซเชียลไทย เท่าไรของโลก ในปี 2020,” 31 มกราคม 2563, https://marketeeronline.co/archives/143674.
38 eukeik ee, “คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 52 ล้านคน บนโลกออนไลน์ 9.01 ชั่วโมง ทาอะไร”
36
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รูปที่ 4.6-1 Social Media Users
(ที่มารูปภาพ: eukeik .ee, “คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 52 ล้านคน บนโลกออนไลน์ 9.01 ชั่วโมง ทาอะไร, Marketeer online,
2 กุมภาพันธ์ 2563, https://marketeeronline.co/archives/146960.)

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลแล้ว จะเห็นได้ว่าคนรุ่นหนุ่มสาวเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของสื่อสังคม แต่ยังต้อง
อาศัยข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาว่าการใช้งานที่มากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรกับ
การใช้เพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการเข้าชื่อออนไลน์ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก และ
แม้จะต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ หรือไม่ ก็ปฏิเสธได้ยากว่าไม่มีผลในการเพิ่ม
ความตื่นตัวต่อปัญหาทางสังคมเลย
ปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างผู้ใช้งานสื่อสังคมนั้นไม่ได้ทาให้ลดทอนปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงไป
และโดยทั่วไปไม่ได้มีผลลบร้ายแรงต่อสุ ขภาวะ (ถ้าไม่มีปัจจัยร่วมอื่น ๆ เช่น มีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวน้อย
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อยู่แล้วตั้งแต่ต้น)39 ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในโลกออนไลน์อาจจะมีผลทาให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์
หรือรู้สึกทางบวกในการมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นได้ ซึ่งอาจมีผลทาให้เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์
สาธารณะ (Public Engagement) ซึ่งเป็นพลังทางสังคมรูปแบบหนึ่ง
3) การเมืองของโรคระบาด
โรคโควิด-19 ที่ยั งมีการระบาดอยู่รวมทั้ งภาวะโรคระบาดนั้นมี ความเกี่ยวพันกับการเมื องอย่ าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โรคระบาดทาให้สังคมเกิดความกดดันและความตึงเครียดเพิ่มเติมที่ต้องรับมือ และส่งผลกระทบ
อย่ างมากต่ อเศรษฐกิ จซึ่ งมี นั ยยะต่ อระเบี ยบทางการเมื อง ทาให้ ความเหลื่ อมล้ ามี แนวโน้ มแย่ ลง และเกิ ด
ความขั ดแย้ งทางสั ง คมและการเมื อ งมากยิ่ งขึ้ น แม้ ว่ าประเทศไทยจะถื อว่ ารั บ มื อได้ ใ นด้ านการควบคุ ม
การแพร่ระบาดก็ตาม แต่การควบคุมนั้ นประกอบไปด้วยการควบคุมบังคับอย่างเข้มงวด และการให้ อ านาจ
เพิ่มเติมแก่รัฐบาล ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
ประชาชนที่เป็นชนชายขอบหรือมีรายได้น้อยแต่เดิมมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อภาวะโรคระบาด
แบบนี้ ผลกระทบจากโรคระบาดทาให้ประชาชนถูกเลิกจ้างเป็นจานวนมาก หากไม่มีกระบวนการทางการเมือง
ปกติที่จะทาให้สามารถสลายความตึงเครียดตามวิถีทางประชาธิปไตย ก็มีแนวโน้มว่าความขัดแย้งจะมีแนวโน้ม
ปะทุออกมาเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการระบาดระลอกหลัง ๆ ตามมา ซึ่งไม่แน่ว่าจะสามารถใช้วิธีเดิม ๆ
ในการรับมือโดยไม่เพิ่มความตึงเครียดและความขัดแย้งให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ภาวะโรคระบาดส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถาบันการเมือง ซึ่งมีปัจจัยร่วม
เช่น การที่โรคนี้ยังใหม่และยังไม่มีความรู้หรือการวิจัยแพร่หลายเพียงพอเกี่ยวกับธรรมชาติของโรค ดังนั้น จึงมี
ความไม่เชื่อมั่นในหลายกรณี เช่น จานวนผู้ติดเชื้อที่ต่าอาจมาจากการไม่ได้ตรวจ หรือการแสดงของโรคซึ่งอาจจะช้า
หรือแม้แต่การจัดการที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ค่อยมีความโปร่งใสและมีการให้สิทธิพิเศษต่อชนชั้นนา ดังนั้น
การสื่อสารที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงจาเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งการส่งเสริมธรรมาภิบาลดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสาคัญในการจัดการภาวะโรคระบาดเช่นนี้ แต่การจัดการทางการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพก็ขาดไม่ได้เช่นกัน
อนึ่ง ภาวะโรคระบาดมีผลกระทบกว้างขวางในทางต่างประเทศและกระทบความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ระหว่างมหาอานาจเช่นสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งไทยจาเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยเช่นกัน ควบคู่ไปกับ
เวทีระหว่างประเทศแบบพหุภาคีและการเสื่อมความชอบธรรมขององค์การระหว่างประเทศแบบพหุภาคีอย่างเช่น
องค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและข้อมูล

39 “Social media does not decrease face-to-face interactions,” accessed September 15, 2020,
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180301103658.htm.

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-64

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

กระบวนการทางการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยเองก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคระบาด
เนื่องจากในระยะต้นมาตรการล็อกดาวน์มีผลทาให้จากัดเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งการชุมนุมด้วย (ซึ่งทาให้หันไป
ใช้พื้นที่ออนไลน์ในฐานะพื้นที่ทางสาธารณะมากขึ้นและค่อยออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่จริงเมื่อภาวะโรคระบาด
บรรเทาลงบ้างแล้ว) จากรายงานของสถาบัน Brookings กระบวนการประชาธิปไตยเผชิญกับความท้าทายหลัก ๆ
หลังภาวะโรคระบาดโคโรน่าไวรัส40 ดังนี้
1) การดู แลการเลื อกตั้ งให้ ยั งสมบู รณ์ ตามวิ ถี ประชาธิ ปไตย เนื่ องจากมาตรการเว้ นระยะห่ า ง
ทางสั งคมและล็ อกดาวน์ ส่ งผลให้ การมีปฏิสั มพันธ์ ต่าง ๆ ต้องใช้เวทีเสมื อนจริ งเป็นหลั ก ซึ่งอาจก่ อให้ เกิ ด
การบิดเบือนข้อมูลโดยง่าย
2) การใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะทางระบาดวิทยา ทางวัคซีนเป็นต้น เนื่องจากภาวะ
โรคระบาดยั งถือว่าใหม่และต้องการการวิจั ยรวมทั้งเก็บข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ ข้อสรุปอาจขัดกันเอง
ในบางส่วน และทาให้ลดทอนความเชื่อใจจากสาธารณะลงได้ และการตัดสินใจทางการเมืองอาจจะเป็นไปโดยได้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
3) การจั ดการกั บ ประชานิ ย มและชาติ นิ ย มที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น มาใหม่ ซึ่ งอาจถื อ ประโยชน์ จ าก
ความเปราะบางและความไม่แน่ ใจของประชากรในช่วงนี้ ส่ งผลให้ เกิดทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อชนกลุ่ มน้อย
แรงงานต่างชาติ เป็นต้น รวมทั้งนโยบายต่อภาวะโรคระบาดในบางกรณีอาจส่งผลให้ประชากรบางส่วนไม่ได้
มีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าที่ควร
4) การจัดการกับข้อมูลที่บิดเบื อนทั้งจากในและนอกประเทศ ประชาชนอาจจะต้องพึ่งพาข้ อมู ล
ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองจากสื่อสังคมต่าง ๆ ซึ่งแพร่กระจายไปได้โดยง่าย
5) การป้ องกั นตัวแบบประชาธิปไตย ในช่วงที่ยังมีภาวะความไม่ แน่ นอนสู งเช่ นนี้ อาจจะท าให้
การตัดสิ นใจทางการเมื องเกิดขึ้นอย่ างรวดเร็วโดยไม่ผ่ านการถกเถียงทางการเมื องหรื อการมีส่ วนร่ว มมาก
เท่าที่ควร แต่ธรรมาภิบาลยังเป็นสิ่งจาเป็นรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ความเห็นต่าง เพื่อส่ งเสริมความเข้มแข็งของ
ระบอบประชาธิปไตย
ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้เกิดภาวะความปกติใหม่ของการเมือง
(political new normal) ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายรวมถึ งวิ ถี ทางใหม่ในการด ารงชีวิ ต ดาเนินชีวิต ทางาน และ
มีปฏิสัมพันธ์ เมื่อเคยชินกับ “ความปกติใหม่” ก็อาจจะยอมรับจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตและ
กลายเป็นความเคยชินธรรมดาไปในที่สุ ด อย่างไรก็ดีภาวะความปกติใหม่ของการเมืองจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้ อง
คานึงถึงความมีส่วนร่วม ธรรมภิบาล และวิถีประชาธิปไตย

Célia Belin and Giovanna De Maio, “Democracy after Coronavirus: Five challenges for the 2020s,” August 2020,
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/08/FP_20200817_democracy_covid_belin_demaio.pdf.
40
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ท้ายที่สุดแล้ว ประสิทธิภาพของสถาบันการเมืองและโครงสร้างทางการเมืองที่จะสามารถทางานได้
ต่อไปต้องอิงอาศัยความชอบธรรมและความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ภาวะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust Deficit) ที่รุนแรงขึ้นจากปัจจัยของ
ภาวะโรคระบาด ยังมีผลมาจากการไม่คานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และการที่ความคาดหวังในบริการของรัฐที่สมควร
ได้รับไม่ได้รับการตอบสนอง หรือบริการที่ได้รับจริงจากรัฐไม่ตรงตามความคาดหวัง โครงสร้างประชากรที่จะ
เปลี่ ยนแปลงไปในอนาคตได้ แก่ สั งคมสู งวั ย การหดตั วของวั ยเด็ กและวั ยแรงงานท าให้ บริ ก ารจากภาครั ฐ
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องอาศัยการคาดการณ์อย่างรอบด้านและการวางแผนอย่างถี่ถ้วน
ในระยะยาว
4.7

ด้านปัจจัยทางทหาร (Military Driver)

ปั จ จั ย ทางทหารที่ ควรพิ จ ารณาในการวางยุ ทธศาสตร์ ช าติ ในอนาคต พึ งค านึ งว่ าการคาดการณ์
สถานการณ์สงครามและความขัดแย้งในอีก 15-20 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่กระทาได้ยาก เพราะปัจจัยความขัดแย้ง
และเงื่อนไขในการเมืองโลกในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถคาดคะเนได้ทั้งหมด41 อาจมีปัจจัยที่คาดการณ์ยาก เช่น
การอุ บั ติ ของเทคโนโลยี ทางทหารใหม่ ๆ โรคภั ยใหม่ ๆ เป็ นต้ น แม้ ว่ าแนวโน้ มความขั ดแย้ งจากแต่ เ ดิ ม
จะเปลี่ยนแปลงไปในทางมีความขัดแย้งในด้านการทาสงครามหรือใช้กาลังปะทะระหว่างองค์รัฏฐาธิปัตย์น้อยลง
และมุ่งไปสู่ความขัดแย้งภายในดินแดนระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐมากขึ้นก็ตาม แต่อาจกล่าว
ได้ว่า ปัจจัยที่ควรพิจารณาที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
1) การแข่งขันของสองมหาอานาจใหญ่ น่าจะยังเป็นประเด็นหลักของสถานการณ์ความขัดแย้ ง
ในเวทีโลกต่อไป42
การแข่งขันนี้ ส่ วนหนึ่ งที่ส าคัญจะอยู่ในพื้นที่ของเอเชีย เนื่องจากหลายประเทศในเอเชียก็เคยมี
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเรื่องดินแดนกันมาก่อน โดยเฉพาะการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาค เป็นเรื่องที่ต้อง
เฝ้าระวังไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามยกระดับจนกลายเป็นสงครามหรือการใช้กาลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทา
ในลักษณะเอกภาคีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ดินแดนโดยไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือคาวินิจฉัยจากกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ เช่น ศาลสถิตยิ ุติธรรมระหว่างประเทศหรืออนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ ถือว่าประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนมีบทบาทอย่างมากในฐานะประเทศ
ผู้ เป็ นผู้ ประสานงาน (Country Coordinator) ที่ ถึ งแม้ จะมี บทบาทน้ อยกว่ าผู้ ไกล่ เกลี่ ย (Mediator) โดยตรง
แต่ก็ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการยังเป็นตัวกลางที่ซื่อสัตย์ (Honest Broker) ให้การสื่อสารไม่ชะงักขาดตอน

41
42

บางส่วนสรุปจากการสัมภาษณ์ศ. ดร. สรชาติ บารุงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง, 17 ก.ย. 2563
อ้างแล้ว.
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ไป ยังมีเวทีร่วมให้เจรจาดูแลผลประโยชน์ระหว่างกันได้ หากจะประสานข้อขัดแย้งเช่นทาความตกลงแนวทาง
การปฏิบัติ (Code of Conduct) ก็มีความคืบหน้าในเวทีอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน ดังที่ไทยเคยทาหน้าที่ประเทศ
ผู้ประสานงานสาหรับประเทศจีนได้ประสบผลสาเร็จค่อนข้างดีมาแล้ว
นอกจากการท าหน้ าที่ เป็ นประเทศผู้ ประสานงานแล้ ว อาเซียนยังมีเวที อย่ าง ASEAN Regional
Forum ซึ่งเปิดกว้างให้ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนแต่มีผลประโยชน์ในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะความมั่นคง
เข้าร่วมได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสาคัญของคุณค่าเชิงพหุภาคีและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ในส่ วนของเอเชียตะวันออกที่ความขั ดแย้ งเชิงดินแดนระหว่างกันจะสงบลงแล้ ว แต่ก็ยังอาจมีความขัดแย้ ง
ภายในเอง เช่น จีนกับไต้หวัน เป็นต้น อีกทั้งประเทศอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีก็มีความระแวงการแผ่อานาจอิทธิพล
ของจีนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะเป็นผลกระทบระลอกคลื่นมาจากประเด็นทะเลจีนใต้ และยังมีประเด็นคาบสมุทร
เกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ซึ่งไม่สามารถได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ
จากประชาคมระหว่างประเทศได้ว่าจะเป็นการครอบครองโดยสันติ จากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เมื่อไม่นานมานี้
นอกจากอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือยังทดสอบขีปนาวุธต่าง ๆ อีกด้วย และครอบครองอาวุธเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่
ประชาคมระหว่ างประเทศพยายามจะสร้ างบรรทั ดฐานไม่ ให้ เกิ ดการพั ฒนาหรื อครอบครองอี กต่ อไปตาม
สนธิสัญญาอาวุธเคมี
อาเซียนถือเป็ นองค์การระหว่างประเทศที่มีบรรทัดฐานเข้มแข็งด้านการลดอาวุธและปลดอาวุธ
โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ อาเซียนมีสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทาให้
เขตทางภูมิศาสตร์ตลอดทั่วดินแดนของประเทศสมาชิกปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่สามารถจะพัฒนา ผลิต
ครอบครอง ทดสอบ หรือว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะภายในเขตแดนของประเทศผู้เป็นภาคีหรือไม่ก็ตาม เป็นต้น
อาเซี ย นยั งสนั บ สนุ น การเจรจาที่ ร วมเกาหลี เหนื อเข้ ามาด้ ว ยในด้ านอาวุ ธ นิ ว เคลี ยร์ เพื่ อให้ เกิ ดสั นติ โดย
การทาหน้าที่ดังกล่าวคล้ายคลึงกับในประเด็นทะเลจีนใต้ ที่พยายามให้เกิดเวทีที่คู่กรณีในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จะสามารถเข้าร่วมเพื่อสื่อสารและเจรจาได้เพื่อลดการกระทาแบบเอกภาคีให้ได้มากที่สุด
ในภาวการณ์ที่มหาอานาจมีแต่ยังจะพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ก้าวหน้ามากขึ้น
เรื่อย ๆ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคยิ่งมีความสาคัญขึ้นในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
บรรทัดฐานด้านการระงับข้อพิพาทโดยสันติ การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention) ซึ่งเป็นหลักการ
ที่อาเซียนยึดถืออย่ างเคร่ งครัดอยู่ แล้ ว รวมทั้งเป็นเวทีระหว่างประเทศแบบพหุภาคีบนพื้นฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการเจรจาที่ต่อเนื่องและลดทอนแรงจูงใจในการเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์
แบบเอกภาคีและใช้กาลัง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างมาก
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2) ขีดความสามารถทางทหารของรัฐในภูมิภาคโดยเปรียบเทียบ
รั ฐในภูมิภาคอาจสะสมกาลั งทหารมากขึ้ นในอนาคต 43 และความส าคัญในการเป็นพันธมิ ตรกับมหาอานาจ
ที่อานวยผลประโยชน์ให้ได้ก็จะทวีความเข้มข้นขึ้นซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การฝึกซ้อมร่วมกัน และ
ผลประโยชน์ ทางความมั่นคงอื่น ๆ เช่น การส่ งเรือลาดตระเวนและการขายเรือรบหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ให้
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าประเด็นข้อขัดแย้งในระดับภูมิภาคที่กล่า วถึงแล้ว เช่น ทะเลจีนใต้ มีหลายประเทศ
ที่เป็นสมาชิกอาเซียนที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับมหาอานาจในเรื่องดินแดน ซึ่งอาจนาไปสู่การสะสมกาลัง
ทหารเพื่อเตรียมพร้อม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนและประเทศที่ไม่มี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ยโดยตรงในเรื่ องดินแดนอย่ างไทยจะต้ องมีบทบาทในด้านเฝ้ าระวัง จากัดและพยายามสลาย
ข้ อขั ดแย้ งโดยการเจรจาก่ อนที่ ข้ อขั ดแย้ งจะลุ กลาม การสะสมก าลั งทหารอาจต้ องพึ่ งพาการน าเข้ าอาวุ ธ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเช่นกัน

รูปที่ 4.7-1 World military expenditure, by region, 1988 - 2018*
(ที่มา: “World military expenditure grows to $1.8 trillion in 2018 ,” Accessed September 18, 2020,
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018)

จากรูปที่ 4.7-1 จะเห็นได้ว่ารายจ่ายโดยรวมทางทหารสูงขึ้น แต่ประเทศที่ยังคงใช้จ่ายทางทหารสูง
ที่สุดยังเป็นมหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเฉพาะของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสหรัฐฯ

43

อ้างแล้ว.
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ก็เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่แล้ว และเฉพาะของจีนกับสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2018 ก็มีค่าใช้จ่ายทางทหารรวมกันถึง
ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งโลกแล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายทางทหารที่สูงขึ้นจะทาให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลง ประมาณการณ์ได้
ว่าช่วงระยะเวลา 20 ปี ค่าใช้จ่ายทางทหารที่เพิ่มขึ้น 1% จะทาให้ลดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึง 9%44
ซึ่งจะกระทบกับประเทศที่เศรษฐกิจมีความก้าวหน้ามากกว่าด้วย
ทั้งนี้ ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่ งผลให้ อานาจในการทาสงครามของรัฐลดลง
ในระยะสั้นและระยะกลางในช่วงเวลา 10 ปี ผลจากการระบาดของเชื้อโรคนี้ชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งที่จะปะทุ
กลายเป็ น สงครามของรั ฐ ในภู มิ ภ าคอาจจะเกิ ดได้ ยากขึ้ น เพราะขาดอ านาจทางเศรษฐกิ จรองรั บ 45 อนึ่ ง
เมื่อดูแนวโน้มการใช้จ่ายทางทหารต่อหัวทั่วโลกเทียบกับค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ เช่น สวัสดิการหรือการศึกษาแล้ว
ปัจจัยทางเศรษฐกิจหดตัวมีผลทาให้การใช้จ่ายทางทหารที่สูงจะได้รับแรงต่อต้านมากขึ้นจากในประเทศด้วย
เช่นกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้ และรอบคอบต่อการจัดสรรงบประมาณทางทหารมากขึ้น
เนื่องจากแม้ไม่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ไทยต้องเข้าไปมีบทบาทโดยตรง แต่ไทยจะต้องรอบคอบต่ อ
บทบาทที่เหมาะสมของทหารในการรักษาความมั่นคงของประเทศยิ่งขึ้น
3) เทคโนโลยีทางทหารใหม่ ๆ และผลกระทบต่อความมั่นคง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางทหารเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการสู้รบและการแข่งขันในด้านนี้
ไปอย่ างรวดเร็ ว เฉพาะในปี ค.ศ. 2019 มีเทคโนโลยีทางทหารใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย46 และยังพัฒนาอย่าง
ไม่ หยุ ดยั้ ง ยกตั วอย่ างเช่ น การใช้ เทคโนโลยี เสมื อนจริ ง (Augmented Reality) เข้ ามาช่ วยในการคะเนว่ า
กองกาลังสนับสนุนอยู่ที่ใด การใช้หุ่นยนต์เข้ามาทางานร่วมกับบุคลากรทางทหาร ขีปนาวุธเพิ่มความเร็วมากขึ้น
และการใช้ระบบอัตโนมัติที่ปราศจากคนบังคับมาช่วยในการทางานมากยิ่งขึ้น จากการคาดการณ์ของสถาบัน
Brookings ถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางหทารในอีก 20 ปีข้างหน้า (2020 - 2040) ได้ศึกษาแนวโน้ม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางทหารในด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ ๆ ดังนี้ โดยการเปลี่ยนแปลง (โดยคร่าว ๆ) แบ่ง
ออกเป็น
3.1) การเปลี่ ยนแปลงแบบปานกลาง (moderate) หมายถึ ง เทคโนโลยี ที่ มี ความก้ าวหน้ า ทาง
ประสิทธิภาพเพิ่มเติมเล็กน้อยและไม่ถึง 50% ในด้านความเร็ว พิสัย และอื่น ๆ
3.2) การเปลี่ยนแปลงแบบสูง (high) หมายถึงจะทางานได้สาเร็จในสนามรบดีกว่าเดิม 50-100%

44 Patrick

Hiller, “The Effects of Military Spending on Economic Growth,” January 2, 2018, https: peacesciencedigest org effects-militaryspending-economicgrowth/#:~:text=Increased%20military%20spending%20leads%20to,country's%20economic%20growth%20by%209%25.
45 สุรชาติ บารุงสุข, สัมภาษณ์, 17 ก.ย. 2563.
46 “ Military Technology Breakthroughs to Look for in 201 ,” January 3 201 , https: www military com undertheradar 201 01 03 6military-technology-breakthroughs-look-2019.html.
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3.3) การเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด (revolutionary) หมายถึงสามารถทางานในสนามรบในส่วน
ที่ตอนนี้ไม่สามารถทาได้เลย47
ตารางที่ 4.7-1 ระดับของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: Michael O’Hanlon, “Forecasting change in military technology 2020 - 20 0,”
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/09/FP_20181218_defense_advances_pt2.pdf, p. 5-6.

Michael O’Hanlon, “Forecasting change in military technology 2020-20 0,” https: www brookings edu wp-content/uploads/2018/09/FP
_20181218_defense_advances_pt2.pdf, p. 6.
47

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4-70

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 4 การทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่จะประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ และบิ๊กดาต้า รวมทั้งด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นด้านที่ต้องจับตามองต่อไป
เนื่ อ งจากนั ย ยะทางความมั่ น คงที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนที่ สุ ด จากความก้ า วหน้ า อย่ า งก้ า วกระโดดเหล่ า นี้ คื อ
ความเหลื่อมล้าที่มากขึ้นในด้านการถือครองและพัฒนาอาวุธที่ทันสมัยระหว่างมหาอานาจและประเทศอื่น ๆ
อาจก่อให้เกิดการต้องพึ่งพากันมากขึ้นในด้านเทคโนโลยี ประเทศที่พัฒนาได้เร็วย่อมได้เปรียบกว่าเป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีบางประการเอื้ออานวยให้มองเห็นหรือโจมตีได้ก่อนโดยอีกฝ่ายไม่รู้ตัวด้วยซ้า
อาจพบเห็ น การร่ ว มมื อเป็ น หุ้ นส่ ว นกั นระหว่ า งบริ ษั ท เอกชน โดยเฉพาะบริ ษั ท ทางด้ านไอที
อย่ างไมโครซอฟต์ กั บกระทรวงกลาโหมของรั ฐมหาอ านาจ ส่ งผลให้ เอกชนมี บทบาทมากขึ้ น อี กทั้ งการใช้
ระบบอัตโนมัติที่อาจะมีการสั่งการได้เองอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางความรับผิดชอบตามมา อันจะกระทบ
ต่อเนื่องไปยังบุคลากรทางทหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
4) บทบาทที่เพิ่มขึ้นของความมั่นคงไม่ตามแบบ
ในช่ วงระยะราวยี่ สิ บห้ าปี ให้ หลั งมานี้ ความมั่ นคงไม่ ตามแบบ (Non-Traditional Security)
มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายทั้งในวงวิชาการและการกาหนดนโยบายในฐานะความมั่นคงในแง่มุมที่ต้ องให้
ความสนใจ นั บจากรายงานของโครงการพั ฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme - UNDP) ตั้งแต่ปี 1 เป็นต้นมา ที่พูดถึง “ความมั่นคงของมนุษย์ ” ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นแนวคิดที่ครอบคลุม ที่ทาให้เห็นถึงภัยคุกคามต่อมนุษย์ในหลายมิติ และแนวคิด
นี้ยังอยู่ระหว่างการนามาใช้ให้เกิดผลจริงหรือเป็นแนวคิดหลักในหลาย ๆ ประเทศ
ความมั่นคงไม่ตามแบบอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงแบบรอบด้าน (Comprehensive Security)
ที่เน้นย้าว่าความมั่นคงมีหลายมิติ เช่น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง เป็นต้น นอกเหนือจาก
ความมั่นคงแบบตามแบบ (Traditional Security) หรือความมั่นคงทางทหารที่เกี่ยวข้องกับบูรณภาพทางดินแดน
แบบดั้งเดิม โดยอาจนิยามความมั่นคงไม่ตามแบบว่า มีแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางทหาร เช่น เรื่องโลกร้อน โรคระบาด
ภัยธรรมชาติ การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การขาดแคลนอาหาร การลักลอบคนเข้าเมือง ลักลอบค้ายาเสพติด
และอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ โดยความมั่นคงไม่ตามแบบมักมีลักษณะข้ามชาติในด้านแหล่งที่มา ผลกระทบ
ที่ต้องการการร่วมมือในการแก้ไขแบบพหุภาคี48

Mely Caballero-Anthony, ed., An Introduction to Non-Traditional Security Studies - A Transnational Approach (Sage
Publications: London, 201 ) Cited in “About non-traditional security,” accessed September 1 , 2020, https: rsisntsasia.org/about-ntsasia/#:~:text=Non%2Dtraditional%20security%20issues%20are,people%20smuggling%2C%20drug%20trafficking%20and.
48
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ความมั่นคงไม่ตามแบบไม่ได้มีที่มาจากการแข่งขันระหว่างรัฐหรือการเปลี่ยนแปลงในดุลอานาจ
แต่มีแง่มุมทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคมที่เห็นได้ชัดและมีความสาคัญ คือ มีนัยยะที่กินความนอกเหนือไปจาก
รัฐ ในฐานะตัวแสดงสาคัญที่สุดที่เป็นศูนย์กลางการกาหนดนโยบาย และเป็นตัวแสดงที่ต้องได้รับการปกป้อง
แต่ยังรวมถึงปัจเจกบุคคลและสังคมด้วยเช่นเดียวกัน ในระยะหลัง ความมั่นคงไม่ตามแบบกลายเป็นประเด็น
ที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีในภูมิภาคที่รวมเอา
ตัวแสดงที่ไม่ ใช่สมาชิ กอาเซี ยนเข้ าไว้ด้วยอย่ าง ASEAN Regional Forum (ARF) ก็มีวาระที่เกี่ยวข้ องกั บ
ความมั่นคงไม่ตามแบบอย่ างต่อเนื่ อง เช่น การเตรียมพร้อมรับภั ยพิบัติ การตอบสนองฉุกเฉินต่อเหตุ การณ์
ความมั่นคงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขยะทางทะเล การดูแลเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ความมั่นคงไซเบอร์
การละเมิดเด็กออนไลน์ เป็นต้น49
แม้ความมั่นคงไม่ตามแบบจะไม่ได้มีที่มาจากการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ และความมั่นคงตามแบบ
ก็ยังเป็นวาระสาคัญของรัฐ แต่พบว่ามหาอานาจให้ความสนใจในประเด็นของความมั่นคงไม่ตามแบบสูงขึ้นเช่นกัน
ในระหว่างที่ยังจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐหรือความมั่นคงตามแบบอื่น ๆ เช่น จีนให้ความสนใจ
อย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการกาจัดขยะทางทะเล รวมทั้งพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกในส่วนนิเวศ
ทางทะเล ระหว่างที่ ก็ยั งให้ ความสนใจกั บประเด็นความขัดแย้ งในทะเลจี นใต้ ซึ่งมีระยะที่ ความขัดแย้ งทวี
ความเข้มข้นขึ้นและบรรเทาลงจากความพยายามของนานาประเทศ แต่ประเด็นความมั่นคงไม่ตามแบบที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากรั ฐต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังดาเนินต่อไป ซึ่งประเด็น
ความมั่นคงไม่ตามแบบเหล่ านี้ ถือว่ามีศักยภาพสู งในการส่ งเสริมให้ ความร่วมมือแบบพหุ ภาคีเป็นมาตรฐาน
พฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นปกติแทนที่การกระทาแบบเอกภาคี และเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ความขัดแย้ง
เบาบางลงได้

“Non-Traditional Security Joint Calendar 2020,” accessed September 20, 2020, https: asean org storage 201 0 NonTraditional-Security-NTS-Joint-Calendar-2020-consolidated-as-of-27-July-2020.pdf.
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด
บทนี้เป็นการนาเสนอแนวคิดการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ซึ่ง การวิเคราะห์
ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการนาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับขององค์กร
นานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาทาการวิเคราะห์
ช่ อ งว่ า งการถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ภายใต้ ห ลั ก การว่ า การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้ อ งมี
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการดาเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้

รูปที่ 5.1-1 การถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์ชาติสู่ตัวชี้วัดในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(Top-Down-oriented Approach)
โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจากัด
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็ นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลื อกเป้าหมายและตัวชี้วั ดของ
แผนแม่บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี เข้าด้วยกันอี กทั้ งจะนาผลจากการวิเคราะห์ ดั งกล่ าวมาใช้ส าหรั บ
การพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่กาหนด รวมถึงการปรับปรุ งและ
เพิ่มเติมตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment)
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5.1

แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัด

ที่ปรึกษาได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน โดยแบ่งขั้นตอนในการดาเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัดออกเป็น
4 ขั้นตอน (ดังแสดงในรูปที่ 5.1-2) ประกอบด้วย
1) กาหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด
2) คัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมขั้นต้น ด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อยตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1
พร้อมทั้งสรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถแบ่งได้
3 กลุ่ม อันประกอบด้วย (1) กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ ว (2) กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุ มเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน และประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับ
เพื่อนาเสนอ First Draft KPI
3) ตกผลึ กตัว ชี้วัดแต่ล ะกลุ่ ม ที่ ป รึกษาเข้าพบหารือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการตกผลึ ก
ตัว ชี้วัดเดิมและตัว ชี้วัดปรับ เปลี่ย น รวมทั้งตัว ชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของ
ค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิมในคราวเดียวกัน
4) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ

รูปที่ 5.1-2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ขั้นตอนในการดาเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัดออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
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ขั้นตอนที่ 1 กาหนดคุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี
1) Relevant ตัวชี้วัดต้องเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์หรือแผนงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถเชื่อมโยงได้กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์หรือแผนงานได้อย่างตรงประเด็น
(ตัว อย่ างเช่น ในคาอธิบ ายหรื อ นิยามของตัว ชี้วัด มี การใช้ Wording หรือคาที่มีความหมาย
เดียวกับข้อความที่กาหนดไว้ในเป้าหมายของยุทธศาสตร์)
2) Measurable ตัวชี้วัดจะต้องสามารถวัดผลได้ อย่างมีนัยสาคัญ แสดงค่าเป็นตัวเลขได้ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กาหนดได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบได้ รวมถึง
ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่การคานวณ (Input Data) ตัวชี้วัดต้องมีความน่าเชื่อถือ และวิธีการจัดเก็บและการได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่การคานวณจะต้องมีความน่าเชื่อถือ
3) Controllable ผู้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานต้องมีความสามารถในการควบคุม
หรื อ จั ด การกั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เพื่ อ ช่ ว ยผู้ รั บ ผิ ด ชอบฯ ดั ง กล่ า วเพิ่ ม ความสามารถในการบรรลุ ถึ ง
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้ หากมีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรหรือปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบฯ
(ตั ว อย่ า งเช่ น ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ จ ากรถยนต์ ซึ่ ง สามารถปรั บ เพิ่ ม /ลดได้
หากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปรั บ เปลี่ ย นทรั พ ยากรหรื อ ทุ่ ม เทความพยายามในการจั ด การ เช่ น การเพิ่ ม
ความเข้มข้นในการตรวจจับรถยนต์ควันดา การกาหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ลดการปล่อยก๊าซฯ เป็นต้น)
4) Comparable ตัวชี้วัดควรมีมาตรฐานเพื่อให้สามารถนามาเทียบเคียงกับผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจที่คล้ายกันได้เพื่อใช้ในการประเมินอันดับหรือประสิทธิภาพการดาเนินงาน (หรือนามา
เปรียบเทียบกับต่างประเทศได้)
5) Affordable การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อป้อนเข้าสู่การวิเคราะห์ ตัวชี้วัดจะต้องใช้ทรัพยากรและเวลา
ที่เหมาะสมในการจัดเก็บ โดยงบประมาณและเวลาที่จัดสรรให้กับกิจกรรมการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
จะต้องคุ้มค่ามากเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดที่ได้รับ
การคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ร่างตัวชี้วัดในรอบแรก ที่ปรึกษาได้จัด Focus Group เป็นกลุ่ม ๆ
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โดยพิจารณาตามยุทธศาสตร์ชาติ และขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าประชุม) มารวมกันคัดเลือกตัวชี้วัด ซึ่งจากเกณฑ์คุณสมบัติของตัวชี้วัดข้างต้น สรุปได้ว่าเกณฑ์
แต่ ล ะตั ว มี ความส าคั ญ ไม่ เ ท่ า กั น แบ่ งออกเป็ นเกณฑ์ ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ ง 2 เกณฑ์ (Relevant และ
Measurable) และเกณฑ์ที่มีความสาคัญ 3 เกณฑ์ (Controllable Comparable Affordable)
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ก. การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชุมกลุ่มย่อย
ที่ปรึกษาได้จัดประชุมกลุ่มย่อย โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ และประชาสังคม โดยจัดสัดส่วนของกลุ่มผู้ประเมินทั้ง 4 กลุ่ม
ประมาณ ดังนี้
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กลุ่มผู้ประเมิน
นักวิชาการ
ประชาสังคม
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์1
40%
20%
20%
20%

เพื่อเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จัดขึ้นทั้งสิ้น 11 ครั้ง ดังนี้
กาหนดการ
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม แกลลอรี่ 1,2 ชั้ น 36 โรงแรมพูลแมน
กรุงเทพฯ จี สีลม
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น.
ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ 2 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น.
ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น.
ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ 2 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น.
ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
1

แผนแม่บทฯ ประเด็นที่
กลุ่ ม แผนแม่ บ ทฯ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ า นการสร้ า ง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารงานภาครัฐ
ประเด็นที่ 20
กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารงานภาครัฐ
ประเด็นที่ 21, 22
กลุ่ ม แผนแม่ บ ทฯ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นที่ 10, 13, 14
กลุ่ ม แผนแม่ บ ทฯ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นที่ 11, 12
กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ประเด็นที่ 6,7,9
กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ประเด็นที่ 4
กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ประเด็นที่ 5
กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ประเด็นที่ 3,8

สัดส่วนตามแผนที่กาหนดไว้ในทางปฏิบัติอาจไม่ตรงกับที่วางแผนไว้
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ข. การดาเนินการ Focus Group Discussion
โดยที่ปรึกษาได้กาหนดการลงคะแนนของแต่ละเกณฑ์ประเมิน แยกเป็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1)
เห็นด้วยบางส่วน (0) และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (-1)
ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัดจะถูกคิดเป็นร้อยละ เทียบกับ จานวนคนที่
ลงคะแนน (คนที่ไม่ลงคะแนนไม่นับ) แบ่งออกเป็น
 เหมาะสม
 เหมาะสม แต่ต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มเติม ( ให้นาเสนอ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม)
 เหมาะสมบ้าง ต้องมีการปรับปรุง ( ให้นาเสนอ ตัวชี้วัดปรับปรุง)
 ไม่เหมาะสม ต้องมีตัวชี้วัดทดแทน ( ให้นาเสนอ ตัวชี้วัดทดแทน)
การคัดเลือกรอบที่ 1 ถ้าตัวชี้วัดได้คะแนน (ร้อยละ) ของไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (-1) สูงกว่า
คะแนนของเห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) ในเกณฑ์ Relevant หรือ Measurable เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง จะสรุปว่า
ตัวชี้วัดนั้นไม่เหมาะสม ควรนาเสนอตัวชี้วัดทดแทน
การคัดเลือกรอบที่ 2 สาหรับตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากการคัดเลือกรอบ
ที่ 1 ตัวชี้วัดนั้นจะถูกนาไปพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 โดยถ้ารวมคะแนนของทั้ง 3 เกณฑ์ (Controllable
Comparable Affordable) ได้ค่าคะแนน (ร้อยละ) ของเห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) สูงกว่า คะแนนของไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (-1) สรุปว่า ตัวชี้วัดนั้นเหมาะสม ดังแสดงขั้นตอนในรูปที่ 5.1-3

รูปที่ 5.1-3 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดจากการทา Focus Group Discussion
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ค. การเก็บรวมรวมข้อมูล (Data Collection)
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังแสดงในรูปที่ 5.1-4 และ 5.1.5
 ช่ ว งแรก เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการท า Focus Group Discussion (FGD)
ดังแสดงใน Flow Chart ข้างล่าง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
o ผู้ เข้าร่ ว ม Focus Group Discussion จะตอบแบบสอบถามว่าตัว ชี้วัดแต่ล ะตัว ชี้ วั ด
โดยให้คะแนน ดังนี้
 1 หมายถึง ตัวชี้วัดนั้นตรงเป้าหมายหลัก/เป้าหมายย่อยและสามารถวัดได้
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่าตัวชี้วัดนั้นจะใช้ตรงเป้าหมายและ/หรือวัดได้หรือไม่
 -1 หมายถึง ตัวชี้วัดนั้นไม่ตรงเป้าหมายและ/หรือวัดค่าไม่ได้
o สาหรับแต่ละตัวชี้วัด จะเก็บรวบรวมจากผู้เข้าร่วม FGD ทั้งหมด (20 คน ถึง 30 คน)
คานวณหาผลรวมของจานวนผู้ตอบ 1, 0, และ -1
 ถ้าผลรวมของจานวนผู้ตอบ 1 มากที่สุด จะถือว่าตัวชี้วัดนั้นเป็นตัวชี้วัดที่ส มบูรณ์
คือ ตรงกับเป้าหมายและมีข้อมูลสมบูรณ์สามารถคานวณตัวชี้วัดได้ (A)
 ถ้ า ผลรวมของจ านวนผู้ ต อบ 0 มากที่ สุ ด จะถื อ ว่ า ตั ว ชี้ วั ด นั้ น เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ยั ง
ไม่ส มบู ร ณ์ คือ อาจไม่ตรงกับเป้าหมายและ/หรือยังขาดข้อมูล ส าหรับคานวณ
ตัวชี้วัด (C) ดังนั้น ที่ปรึกษาต้องทาการเก็บข้อมูลในช่วงสอง
 ถ้าผลรวมของจานวนผู้ตอบ -1 มากที่สุด จะถือว่าตัวชี้วัดนั้นเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ไม่ได้
คือ อาจไม่ตรงกับเป้าหมายและ/หรือไม่สามารถเก็บข้อมูล สาหรับการคานวณ
ตัวชี้วัด (B) ดังนั้น ที่ปรึกษาต้องทาการเก็บข้อมูลในช่วงสอง

รูปที่ 5.1-4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทา Focus Group Discussion (FGD)
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ช่วงสอง เป็นต่อจากช่วงแรก ด้วยข้อมูลผู้ตอบแบบ FGD ดังนี้
o กลุ่ ม จ านวนผู้ ต อบตอบ 0 มากที่ สุ ด (C) ที่ ป รึ ก ษาจะขอให้ ผู้ ต อบในที่ ประชุม แสดง
ความคิดเห็นและบอกเหตุผล ซึ่งผลลัพธ์สามารถจาแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้
 สามารถใช้ตัวชี้วัดเดิมได้แต่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรการคานวณให้เหมาะสม
และตรงเป้าหมายมากขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ และหน่วยงานที่จะให้
ข้อมูล รวมถึงหน่วยงานที่จะใช้ตัวชี้วัด
 สามารถใช้ตัวชี้วัดเดิมได้แต่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนสูตรการคานวณให้เหมาะสม
และตรงเป้าหมายมากขึ้น แต่จาเป็นต้องเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ และหน่วยงานที่จะให้
ข้อมูล รวมถึงหน่วยงานที่จะใช้ตัวชี้วัด
o กลุ่มจานวนผู้ตอบผู้ตอบ -1 มากที่สุด (B) ที่ปรึกษาจะขอให้ผู้ตอบในที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็นบอกเหตุผล และแสดงความเห็นว่าควรจะต้องกาหนดตัวชี้วัด ทดแทนใหม่ที่ตรงเป้าหมายและ
สามารถคานวณและวัดได้ ดังแสดงไว้ใน Flow Chart ข้างล่าง


รูปที่ 5.1-5 ช่วงสอง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทา Focus Group Discussion (FGD)
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ผลสรุปของการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 ช่วงระยะเวลา ดังกล่าวแล้วข้างต้นจะสามารถจาแนก
ตัวชี้วัดได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มตัวชี้วัดที่สมบูรณ์ คือ ผ่านเกณฑ์ Relevant และ Measurable
 กลุ่มตัวที่วัดที่ไม่สมบูรณ์ คือ ผ่านเกณฑ์ Relevant และ/หรือ Measurable ตัวใดตัวหนึ่ง
อาจจาเป็นต้องเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ให้สามารถผ่านเกณฑ์ Relevant และ Measurable
 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน คือ ไม่ผ่านเกณฑ์ Relevant และ Measurable ต้องค้นหา
ตัวชี้วัดทดแทนให้สามารถผ่านเกณฑ์ Relevant และ Measurable
ง. การสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
ที่ปรึกษาได้นาผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามกรอบการพิจารณาเบื้องต้นที่สรุป
ในรูปที่ 5.1-3 ตามความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย มาพิจารณาร่วมกับ ดุลพินิจของที่ปรึกษา สามารถ
สรุปผลการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว (Suitable KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัด
ที่มคี วามเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณา หรือมีการปรับเปลี่ยนเพียงนิยาม หรือวิธีคานวณ เป็นต้น
2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้ครอบคลุม
เป้าหมาย (Add-on KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัดเดิมยังคงอยู่และเพิ่มตัวชี้วัดอีกเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย
3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
(Substitute KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้เข้าร่วมประชุมประกอบกับความคิดเห็น
ทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญในทีมที่ปรึกษา ดังนั้นที่ปรึกษาจึงขอเสนอตัวชี้วัดทดแทน

รูปที่ 5.1-6 การจัดทาร่างตัวชี้วัด (First Draft KPI) ที่เหมาะสม
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ตารางที่ 5.1-1 สรุปร่างตัวชี้วัดที่เหมาะสม (Frist Draft KPI) จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
ประเด็น

13
4
9
1
9
7
11

2) กลุ่มตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายที่เดิมทีม่ ี
ความเหมาะสมอยูแ่ ล้ว
และต้องมีการเพิม่ เติม
ให้ครอบคลุมเป้าหมาย
0
2
0
0
0
0
0

3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้อง
ปรับเปลี่ยน/
ค่าเป้าหมายเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทฯ
1
0
3
13
8
1
0

6

2

1

9

8
0
2
2
4
2
2
2
1
9
10
8
8
7
4
127

0
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
2
0
15

2
3
4
5
1
0
2
2
2
0
4
1
2
0
5
60

10
4
7
8
6
4
4
4
3
9
14
10
10
9
9
202

1) กลุ่มตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายเดิมที่มี
ความเหมาะสม
อยู่แล้ว

1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รวม

รวม

14
6
12
14
17
8
11

ขั้นตอนที่ 3 การตกผลึกตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม
หลังจากได้ตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสม (ไม่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น) ที่ปรึกษาได้ทาการประมวลผลจากข้อสังเกตุที่ได้
จากการประชุมกลุ่มย่อยผนวกกับผลการทบทวนตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตัวชี้วัด
นานาชาติ พร้อมกับบริบท สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อตัวชี้วัดต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้ตรงกับเป้าหมาย พร้อมกับนาเสนอ/หารือกับคณะกรรมการเพื่อขอความคิดเห็น
และกาหนดร่างตัวชี้วัดใหม่เพื่อทดแทนตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมตัวชี้วัดเดิมให้ครอบคลุมเป้าหมาย
ที่กาหนด หรือเพิ่มเติมนิยาม/วิธีการวัดผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จากการประมวลผลในขั้ นตอน สามารถแบ่ งกลุ่ ม ตัวชี้วั ดออกเป็ น 3 กรณี และดาเนินการเข้ าพบ
หน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อตกผลึกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้
กรณีที่ 1 กลุ่มตัวชี้วัดที่ตกผลึกความเหมาะสมของตัวชี้วัดและทาการตรวจสอบชุดข้อมูลประกอบการ
พัฒนาตัวชี้วัดแล้ ว จะถูกส่ งต่อไปทาการพิจารณาความเหมาะสมของค่าเป้าหมายโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านสถิ ติ
เพื่อวิเคราะห์ Baseline และพิจารณาความเหมาะสมค่าเป้าหมายเดิม หรือทาการตั้งค่าเป้าหมายใหม่ให้เหมาะสม
เมื่อได้ค่าเป้าหมายแล้วนารายละเอียดหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
กรณี ที่ 2 กลุ่ มตั ว ชี้ วั ดที่ ตกผลึ ก แล้ ว แต่ ข้ อมู ล ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ (จะไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ Baseline
ค่าเป้ าหมายได้ ) ที่ปรึ กษาจะเข้าหารื อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อคิดเห็ นมาจัดทาสรุปรายละเอียด
เกี่ยวกับ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล วิธีการคานวณ ความถี่การจัดเก็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล งบประมาณที่ใช้
(ถ้ามี) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดที่ยังขาดความสมบูรณ์
กรณีที่ 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ยังไม่ตกผลึก ที่ปรึกษาได้ทาการประมวลผลจากข้อสังเกตุที่ได้จากการประชุม
กลุ่มย่อยผนวกกับผลการทบทวนตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตัวชี้วัดนานาชาติ พร้อมกับ
บริบท สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งร่างตัวชี้วัดชุดที่สอง และเข้าหากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น เพื่อตกผลึกกความคิดและข้อเสนอแนะในการสรุปตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ในขั้นสุดท้าย

รูปที่ 5.1-7 การแบ่งกลุ่มตัวชี้วัด เพื่อตกผลึกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ผลการพิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า เป้ าหมายในตั ว ชี้ วัด เดิม ที่ มี ค วามเหมาะสมอยู่ แ ล้ ว และ
การตกผลึกตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย อีกทั้งตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนที่เข้ามาทดแทนตัวชี้วัดเดิม
สามารถสรุปตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลตัวชี้วัดได้ดังตารางที่ 5.1-2
ขั้นตอนที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ตัว ชี้วัดที่เหมาะสม ผ่ านกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง ตกผลึ ก ตามหลั กวิชาการ
ดังแสดงในตารางที่ 5.1-2 รายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละตัวนาเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ ทั้ง 23 เล่ม
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเหมาะตัวชี้วัด

ตารางที่ 5.1-2 สรุปจานวนตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมิน
เล่ม
1. ความมั่นคง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. การท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. การพัฒนาการเรียนรู้
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. ศักยภาพการกีฬา
15. พลังทางสังคม
16. เศรษฐกิจฐานราก
17. ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
19. การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานวนตัวชี้วัดตามแผนฯ
14
6
12
14
17
8
11
9
10
4
7
8
6
4
4
4
3
9
14
10

กลุ่ม 1
ตัวเดิม
11
6
10
10
10
7
11
6
10
2
4
5
3
3
2
2
1
6
9
8

กลุ่ม 2
ตัวเดิม เพิ่มเติม
1
1

1

2

2

2

2
1

1

2
1

1

กลุ่ม 3
ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม
2
2
4
6
1

1
1
1

1
2
3
3
1
2
2
2
2
5
2

1

2
9
5

จานวนตัวชี้วัด
ผ่านการประเมิน
15
6
13
15
20
8
11
11
10
4
8
8
8
5
4
6
12
15
14
10
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเหมาะตัวชี้วัด

ตารางที่ 5.1-2 สรุปจานวนตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมิน (ต่อ)
เล่ม
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รวม
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จานวนตัวชี้วัดตามแผนฯ
10
9
9
202

กลุ่ม 1
ตัวเดิม
8
7
3
144

กลุ่ม 2
ตัวเดิม เพิ่มเติม
2
1
11

2
2
13

กลุ่ม 3
ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม
2
5
47

20

จานวนตัวชี้วัด
ผ่านการประเมิน
10
11
11
235
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5.2

การรวบรวมข้อมูลและพัฒนารายละเอียดตัวชี้วัด

หลังจากได้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมแล้ว ที่ปรึกษาดาเนินการจัดทาคาจากัดความ โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตร
ในการคานวณ และรวบรวมข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อนามาใช้พิจารณาสถานภาพความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะ
นามาใช้พัฒนาตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่จะนามาใช้
พิจารณาสถานภาพของข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประกอบด้วย
 เป้าหมาย (Goal) หมายถึง เป้าหมายที่ระบุตามแผนการพัฒนา
 ชื่อตัวชี้วัด (KPI Name) หมายถึง ชื่อของตัวชี้วัดที่ระบุตามแผนการพัฒนา
 ค าจ ากั ดความ (Definition) หมายถึ ง นิ ยามและความหมายของดั ชนี ชี้ วั ด หรื อการอธิ บาย
วัตถุประสงค์ในการชี้วัด
 หน่วยวัด (Unit of Measure) หมายถึง หน่ วยที่ใช้ในการวัดผลดัชนี ชี้วัด เช่น ล้ านบาท ตัน
ร้อยละ หรืออัตราส่วนต่อหน่วย ซึ่ งในบางครั้งดัชนีชี้วัดตัวเดียวกันอาจมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน
เพื่อพิจารณาในมิติที่ต่างกัน
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ค่าที่กาหนดไว้ตามแผนการพัฒนาเพื่อแสดงความสาเร็จ
 โครงสร้างตัวชี้วัดและสูตรในการคานวณ (Formula) หมายถึง ตัวแปรและวิธีทางคณิตศาสตร์
ที่ใช้สาหรับคานวณตัวชี้วัด เพื่อให้เห็นองค์ประกอบข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด
และใช้ในการอ้างอิงเวลาประมวลผล
 ข้อมูลและแหล่งที่มา (Data and Source) หมายถึง รายการข้อมูลที่จะต้องนามาใช้ในการพัฒนา
ตั วชี้ วั ดรวมทั้ งแหล่ งที่ มาของข้ อมู ล และกระบวนการในการจั ดเก็ บข้ อมู ล (Data Collection
Process)
 ผลการด าเนิ นงาน (Result & Output) หมายถึง สถิติข้อมูลที่ ได้จากการด าเนิ นงานในช่ ว ง
ระยะเวลาต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยผลการดาเนินงานรายข้อมูล (Data) และรายตัวชี้วัด (KPI)
ตามโครงสร้างตัวชี้วัด
 หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย (1) หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล (Data Owner) หมายถึง
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลตามกฎหมาย หรือเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูล
ขั้นต้น (Primary Data) (2) หน่วยงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด (KPI Owner) หมายถึง หน่วยงานซึ่งได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด หรือเป็นหน่วยงานที่ต้องชี้แจงผลการดาเนินงานของ
ตัวชี้วัด
รายละเอียดข้างต้นของตัวชี้วัดแต่ละตัวนาเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ทั้ง 23 เล่ม
ผลของการวิ เ คราะห์ ค วามพร้ อมและช่ องว่ า งเชิ งข้ อมู ล (Data Availability and Data Gap) ซึ่ ง
พิจารณาความสมบูรณ์ของทั้งผลการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPI) และค่าของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Data)
สามารถนามาจาแนกตัวชี้วัดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5-13

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเหมาะตัวชี้วัด
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวชี้วัดที่มีความสมบูรณ์ ทั้งในด้านผลการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPI) และค่าของข้อมูล
ที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Data) ซึ่งตัวชี้วัดกลุ่มนี้มีจานวนทั้งสิ้น 115 ตัว ซึ่งตัวชี้วัดกลุ่มนี้จะ
ถู ก น าไปเสนอตั ว ชี้ วั ด (KPI Visualization) ในงานส่ ว นที่ 4 การจั ด ท าข้ อ มู ล ฐาน
ผ่าน “โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ใน
การบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” ต่อไป
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวชี้วัดที่ขาดความสมบูรณ์ ในด้านผลการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPI) และ/หรือค่าของ
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด (Data) ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม นี้ มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 120 ตั ว
จะถูกดาเนิ นการรวบรวม/สื บค้นข้อมูลและสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนาเสนอ
ค าจ ากั ดความ วิ ธี การค านวณ หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบเพื่ อเป็ นแนวทางให้ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เป็นต้นแบบ ซึ่งจะเป็นการเสนอในงานส่วนที่ 5 แนวทางพัฒนาความสมบูรณ์ของ
ตัวชี้วัดที่ยังขาดความสมบูรณ์ต่อไป
5.3

การจัดทาข้อมูลฐาน สาหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์

หลั ง จากวิ เ คราะห์ ค วามพร้ อ มและช่ อ งว่ า งเชิ ง ข้ อ มู ล (Data Availability and Data Gap) แล้ ว
กลุ่มตัวชี้วัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านผลการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPI) และค่าของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด
(Data) จะถูกนาไปใช้ในการดาเนินการ ดังนี้
5.3.1 การออกแบบระบบข้อมูลฐาน (Baseline Data)
เป็นการนาข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดในกลุ่มที่มีความพร้อมของข้อมูลที่สรุปจากงานส่วนที่ 3 มาประมวลผล
และจัดทาข้อมูลฐาน (Baseline Data) ของตัวชี้วัดที่แสดงสมรรถนะและผลการดาเนินงาน ณ ปีปัจจุบัน (ข้อมูล
ฐานเป็นข้อมูลของปีก่อนการจัดทาแผนแม่บทฯ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานใน
อนาคต รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนและกาหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมสาหรับ
การด าเนิ นงานในอนาคต ทั้ งนี้ ที่ ปรึ กษาอาจจะพิ จารณาผลการทบทวนบริ บท สถานการณ์ และแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (งานส่วนที่ 2) มาประกอบการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย ซึ่งใช้ในการผลั กดันและขับเคลื่อน
การพัฒนาตามช่วงเวลาต่าง ๆ
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แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1) การกาหนดตัวชี้วัดพื้นฐาน2 (Baselining)
ตัวชี้วัดพื้นฐาน (Baseline Indicator)
ค่าสถิติที่คานวณและวิเคราะห์ได้จากชุดอนุกรมเวลาของตัวชี้วัดในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวชี้วัด
พื้ น ฐานจะใช้ เ ป็ น ฐานการค านวณเพื่ อ ใช้ ค าดการณ์ ตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมาย (Target) ในอนาคต ทั้ ง นี้ ส าหรั บ
การกาหนดตัวชี้วัดพื้นฐานสามารถทาได้หลากหลายวิธี ดังนี้
 การคานวณหาค่าเฉลี่ย
 การใช้ค่าสูงสุด
 การใช้ค่าต่าสุด
 การใช้ค่าเปอร์เซ็นไตล์ที่ 90
 การใช้ค่าชี้วัดปัจจุบัน
 การประมาณสมการถดถอยอนุกรมเวลา
 การใช้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเป็นตัวคูณคงที่กับตัวชี้วัดพื้นฐานที่กาหนดด้วยวิธีข้างต้น
5 วิธีแรกด้ว ยวิธีการกาหนดตัว ชี้วัดพื้น ฐานไม่ว่าจะด้ว ยวิธีใดก็ตามข้างต้น นาตัว ชี้วัดพื้นฐานดังกล่ าวมา
คาดการณ์หรือพยากรณ์ตัวชี้วัดเป้าหมายในอนาคต
2) แนวทางการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (KPIs Targeting)
แนวทางของการตั้งค่าเป้าหมาย (Target) สามารถจาแนกได้ 2 แนวทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดมีข้อมูล
สนับสนุนการคานวณหรือไม่ ดังนี้
2.1) แนวทางจิตวิสัยหรืออัตวิสัย (Subjective Approach)
เป็นวิธีการตั้งค่าเป้าหมายจากมุมมอง ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน วิธีแนวทางนี้
จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อ หรือความต้องการ หรืออาจหมายถึงแนวความคิดส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ในหน่วยงานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แนวทางการตั้งค่าเป้าหมายนี้ไม่ได้ใช้ตัวชี้วัดในอดีตถึงปัจจุบันเป็น Baseline
สาหรับการตั้งค่าเป้าหมาย ซึ่งมีหลากหลายวิธี ดังนี้
 Delphi Method เป็นการถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
 Executive Summary เป็นการสรุปความเห็นจากผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัด
 Experience Forecasting เป็นการใช้ประสบการณ์สาหรับการตั้งค่าเป้าหมาย
 Scenario Analysis เป็นการตั้งค่าเป้าหมายด้วยการจาแนกสถานการณ์ในอนาคตที่เป็นไป
ได้ 3 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์แย่สุด สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ดีสุด โดยตั้งค่าเป้าหมายตามสถานการณ์
2

การกาหนดตัวชี้วัดพื้นฐานจะทาได้ต่อเมือมีชุดอนุกรมเวลาของตัวชี้วัดเท่านั้น
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2.2) แนวทางปรวิสัย (Objective Approach)
เป็ นแนวทางการตั้ งค่ าเป้ าหมายที่ มี พื้ นฐานอยู่ บนข้ อเท็ จจริ ง หรื อข้ อมู ลในอดี ตถึ งปั จจุ บั น
นั่นหมายถึง การตั้งค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด Baseline ที่เป็นตัวเลขในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลากหลายวิธีเช่นกัน ดังนี้
 Naive Method เป็นการตั้งค่าเป้าหมายแบบตรงค่า โดยค่าเป้าหมายในอนาคตจะเท่ ากั บ
ตัวชี้วัด Baseline ณ เวลาก่อนหน้า
 Moving Averaging Method เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ หาค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนไปตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด
 Trend Projection เป็นเทคนิ คการพิจารณาแนวโน้ มของตั วชี้วัด Baseline ในอดีตว่ าจะ
เป็นอย่างไรในอนาคตสาหรับใช้เป็นค่าเป้าหมายในอนาคต
 Growth Rate Method เป็นเทคนิ คคณิ ตศาสตร์ ด้วยการเฉลี่ ยอั ตราการเจริ ญเติ บโตของ
ตัวชี้วัด Baseline ในอดีตถึงปัจจุบัน โดยใช้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยคงที่ของตัวชี้วัดเป็นค่าที่นาไปใช้คานวณ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
 Time-series Regression Method เป็นเทคนิคด้านสถิติที่คานวณหาอัตราการเจริญเติบโต
คงที่หรือไม่คงที่ของตัวชี้วัด Baseline ต่อ 1 ช่วงระยะเวลา
ดังนั้น การตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสาหรับโครงการนี้ที่ปรึกษาจะใช้แนวทางการคานวณตัวชี้วัด
เป้าหมายทั้งแบบแนวทางอัตวิสัย ที่ต้องอาศัยการคาดการณ์และพยากรณ์ ควบคู่กับแนวทางปรวิสัย คือ
การคานวณตัวชี้วัดเป้าหมายด้วยเครื่ องการคานวณทางสถิติโดยอาศัยอนุกรมเวลาตัวชี้วัดนั้นจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันมาเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานสาหรับการตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดในอนาคต (จาเป็นต้องมีข้อมูลต่อเนื่องอย่างน้อย
3 ปี) เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าเป้าหมายที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด
3) ปัจจัยสาหรับการคานวณและกาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดทั้งหมดที่ได้แล้วและรวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด พบว่าปัจจัย
สาคัญสาหรับใช้ในการคานวณค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในอนาคต คือ ตัวชี้วัดนั้นมีค่าเป้าหมายพื้นฐานในอดีตถึง
ปั จ จุ บั น หรื อไม่ ส าหรั บ ช่ ว งระยะเวลา (Time period) ของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ดที่ ระบุ ในรายงานของโครงการฯ
จะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาตามตารางเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ดังนี้
 ช่วงระยะเวลาที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2563 เป็นแต่ละปี
 ช่ ว งระยะเวลาที่ 2 ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2564 ถึ ง ปี พ.ศ. 2565 เป็ น แต่ ล ะปี และตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. 2566 ถึง ปี พ.ศ. 2580 เป็นช่วงระยะเวลาละ 5 ปี ทั้งหมด 3 ช่วง ดังนี้
o ช่วงปี พ.ศ. 2566 ถึง ปี พ.ศ. 2570
o ช่วงปี พ.ศ. 2571 ถึง ปี พ.ศ. 2575 และ
o ช่วงปี พ.ศ. 2576 ถึง ปี พ.ศ. 2580
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ตารางที่ 5.3-1 แสดงช่วงระยะเวลาของการคานวณตัวชี้วัด Baseline และตัวชี้วัด Target
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ข้อมูลฐาน

ปี พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
2565
2566 - 2570
2571 - 2575
2576 - 2580

ช่วงระยะเวลา
ช่วงระยะเวลาที่ 1

ค่าเป้าหมาย

ช่วงระยะเวลาที่ 2

4) วิธีการคานวณค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด3
4.1) วิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving-Averaging Method)
คานวณหาค่าเฉลี่ยจากอนุกรมเวลาตัวชี้วัดพื้นฐานที่มี (ตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ ปี 2561 ถึง
ปี 2563) แล้วใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีถัดไป คานวณจนครบทุกช่วงระยะเวลา
4.2) วิธีการคานวณอัตราการเติบโต (Growth Rate Method)
คานวณหาอัตราการเจริญเติบโตของตัวชี้วัดแต่ละปี ด้วยการใช้ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของ
ปีนั้นลบด้วยค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของปีก่อนหน้าปีนั้นแล้วทั้งหมดหารด้วยค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของปีก่อน
หน้านั้น ในกรณีที่สามารถคานวณอัตราการเติบโตของตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ปี นามาเฉลี่ยกันได้อัตราการเติบโต
เฉลี่ยแล้วนาคูณค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดพื้นฐานปีล่าสุดเป็นค่าพยากรณ์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแบบอัตราเติบ
เฉลี่ยคงที่ทุกปีในทุกช่วงระยะเวลา
4.3) วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยอนุกรมเวลา4 (Time-Series Regression Method)
วิธีนี้จะกาหนดให้ปีที่มีอนุกรมเวลาค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดพื้นฐานดังตารางดังนี้
ตารางที่ 5.3-2 แสดงวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562

ตัวแปรอิสระ (Time period: 𝒕)
1
2
3
4

ตัวแปรตาม (ตัวชี้วัดพื้นฐาน5: 𝑰𝒕 )
12
16
14
17

กรณีที่มีข้อมูลตัวชี้วัดในช่วงระยะเวลา 1 เท่านั้น และการพยากรณ์ตัวชี้วัดเป้าหมายอยู่ภายใต้ข้อกาหนดที่ว่า COVID-19 ไม่เกิดขึ้น
วิธีนี้จะใช้กรณีมีอนุกรมเวลาตัวชี้วัดพื้นฐานมากกว่า 3 ปี เท่านั้น
5 ข้อมูลตัวชี้วัดพื้นฐานสมมติ
3
4
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ประมาณค่าสมการถดถอยอนุกรมเวลาดังนี้
𝐼𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑡; 𝑡 = 1,2,3,4
จากนั้นทาการพยากรณ์ ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ในอนาคต โดยที่ 𝑡 = 5,6,7, … .. เข้าไป
ในสมการ จะได้ค่าพยากรณ์ของปีที่ต้องการในอนาคตหรือช่วงระยะเวลาที่ต้องการได้
5.3.2 การนาเสนอตัวชี้วัด (KPI Visualization)
การจัดทาฐานข้อมูลตัวชี้วัด (KPI Database) จะทาในลักษณะ KPI Dashboard ที่แสดงตัวชี้วัดต่าง ๆ
และ Metrics ที่ระบุเป้าหมายที่สามารถแสดงแนวโน้มหรือความต่อเนื่อง/การปรับเปลี่ยนผลการดาเนินงานของ
KPI โดยภายในแต่ ละ KPI จะแสดงความเชื่ อมโยงกั บกลยุ ทธ์ พร้อมทั้ งแสดง Scorecard, Dashboard และ
สรุปรายงาน (Report) และหน่วยงานจัดเก็บและหน่วยงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยจะนาเสนอข้อมูลและตัวชี้วัด
ในรูปแบบ Business Intelligent (BI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสาหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) รวมทั้งอาจพิจารณารูปแบบการนาเสนอ
ให้เห็นถึงนิยาม วิธีการคานวณ ชุดข้อมูลประกอบการคานวณตัวชี้วัด ค่าผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละปี
ค่าเป้าหมายแต่ละห้วยเวลาตามแผนแม่บทฯ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5.3-1

รูปที่ 5.3-1 ตัวอย่างการนาเสนอตัวชี้วัด
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แนวคิดการออกแบบโมดูลและฟังก์ชันการแสดงผลการวิเคราะห์และการออกรายงาน
การออกแบบองค์ประกอบและความสามารถของระบบตามการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างทีมพัฒนา
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย Data Engineer และ Data Scientist และผู้ ใ ช้ ง านระบบในภาพรวม มี จุ ด มุ่ ง หมาย
เพื่อกาหนดฟังก์ชั่นการทางานของระบบให้ครบถ้วนและสามารถนาไปใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ให้ได้จริง มีส่วนประกอบของชั้น แสดงข้อมูล (Data Visualization Layer) และชั้นออกรายงานข้ อ มูล
(Data Report Layer) ซึ่งการทางานในส่วนนี้ เป็นดังรูปที่ 5.3-2

รูปที่ 5.3-2 การทางานของชั้นแสดงข้อมูล
1) Desktop Module (ใน Tableau เรียกว่า “Tableau Desktop” ส่วนใน Power BI เรียก “Power
BI Desktop”) เป็นส่วนที่ Data Scientist ทาการโปรแกรมเงื่อนไขและผูกข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงกาหนด Layout
และรู ป แบบวิ ธี การแสดงผลตามที่ ต้ องการ หรื ออาจกล่ าวได้ ว่ า Desktop ท าหน้ าที่ คล้ ายพิ มพ์ เขี ยวหรื อ
Template เพื่อใช้ในการนาไปเรียกข้อมูลขึ้นมาแสดงยัง Module ถัดไป โดยใน Desktop จะประกอบด้วยส่วนที่
ใช้ในการแสดงผลและองค์ประกอบที่ทาหน้าที่เป็น Filter เพื่อให้ User สามารถกาหนดเงื่อนไขหรือช่วงของข้อมูล
ที่ต้องการแสดงที่ End-points ได้อีกด้วย ตัวอย่างของ Tableau Desktop และ Power BI Desktop สาหรับ
ผู้พัฒนาหรือ Data Scientist เป็นดังรูปที่ 5.3-3
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รูปที่ 5.3-3 ตัวอย่างหน้าจอ Tableau Desktop สาหรับผู้พัฒนาหรือ Data Scientist
2) Server Module (ใน Tableau เรี ย กว่ า “Tableau Server Module” ส่ ว นใน Power BI เรี ย ก
“Power BI Service”) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่เรียกข้อมูลจาก Data Storage ขึ้นมาแสดง ตามที่ Desktop กาหนด
ไว้ ดังนั้นหากข้อมูลใน Data Storage มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ผลการแสดงข้อมูลย่อมเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย ณ จุดนี้ซึ่งหากผู้ใช้งานเป็นทีมที่มีความชานาญด้านเทคนิคหรือเป็น Data Scientist ที่ต้องการค้นหา
ความสัมพันธ์หรือสืบหาความจริงจากข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรือทารายงานส่งผู้บริหาร ก็สามารถนาผลการ
แสดงข้อมูลหรือความจริงที่ค้นพบที่ Server Module ในโปรแกรม Tableau หรือ Power BI ไปใช้งานได้เลย
ดังรูปที่ 5.3-4 แต่หากผู้ใช้งานเป็นระดับ User ที่อาจไม่ชานาญด้านเทคนิคมาก หรือเป็นผู้บริหารที่ต้องการ
ดูข้อมูลแบบ Dynamic ด้วยตนเอง วิธีที่เหมาะสมกว่าคือการนาเอา Output ที่ได้จาก Module นี้ ไปแสดงผล
ยังหน้าเว็บแสดงผลที่เตรียมไว้ หรือ End-point module ต่อไป

รูปที่ 5.3-4 Tableau Server แสดงผลผ่านโปรแกรม Tableau โดยตรง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5-20

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเหมาะตัวชี้วัด
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

3) End-points Module เป็นส่วนแสดงผลลัพธ์หรือผู้ใช้ระดับ User ทั่วไป หรือผู้บริหารที่ต้องการดู
ข้อมูลแบบ Dynamic ด้วยตนเอง ทางทีมพัฒนาจะทาการเขียนหน้าเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Browser
และกรอก URL โดยเขียนเป็นลักษณะ Responsive ซึ่งมีความ User-Friendly ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์, Tablet
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ iPad เป็นต้น โดยจัดวาง Site Map เป็นหมวดหมู่ ให้เข้าใจง่ายและ
สะดวกต่อผู้ใช้งานมากที่สุด ดังรูปที่ 5.3-5

รูปที่ 5.3-5 ตัวอย่างหน้า Dashboard สาหรับผู้ใช้ระดับ User ทั่วไปหรือผู้บริหาร
ภายหลังการออกแบบส่วนโมดูลและฟังก์ชันเรียบร้อยแล้ว จะทาการออกแบบหน้าต่างแสดงผลภายใต้
โมดูลต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดทาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีรูปแบบดังนี้
 Display Data - เป็น User Interface สาหรับการแสดงผลการดาเนินงานที่ต้องการ เพื่อควบคุม
และติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานพร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระดานควบคุม (Dashboard)
ที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งการออกรายงานเพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม
 Import Data - เป็ น User Interface ส าหรั บการน าเข้ าข้ อมู ลรู ปแบบต่ าง ๆ ไปยั งฐานข้ อมู ล
ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งอยู่อาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น SQL, Excel, CSV เป็นต้น
 Edit Data - เป็น User Interface สาหรับใช้ในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ซึ่งมีอยู่ในระบบ
แล้ว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อ คาบรรยาย วิธีการคานวณ ตัวเลข เป็นต้น รวมถึง
เพิ่มข้อมูลเข้าสู้ระบบแบบเป็นรายตัวด้วย
 Export Data - เป็น User Interface สาหรับการนาออกข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่อาจจะอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น SQL, Excel, CSV เป็นต้น
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5.3.3 การบริหารจัดการข้อมูล
ด้ วย “โครงการการบริ หารจั ด การและการพั ฒนาการน าข้ อ มู ลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้
ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศ ” โดยมี “จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” เป็นคณะที่ปรึกษา ดังนั้น เพื่อที่ สศช. จะสามารถใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ง่าย มีข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางเป็นจุดเดียว (Single Point) และ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลของ สศช. การบริหารจัดการข้อมูลในโครงการนี้จึงรวมฐานไว้ที่
(Big Data)
1) แนวคิดและภาพรวมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (โครงการ Big Data)
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูล แนวคิดที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไป คือการแบ่งการทางานออกเป็นชั้น (Layer) โดยแต่ละชั้นทาหน้าที่เฉพาะที่ต่างกัน ตามฟังก์ชัน
ที่ออกแบบไว้ โดยสาหรับสถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่ มีจานวนชั้นทั้งสิ้น 6 ชั้น ดังรูปที่ 5.3-6

รูปที่ 5.3-6 สถาปัตยกรรมของระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ชั้นนาเข้าข้อมูล (Data Ingestion Layer)
เป็นขั้นตอนแรกสาหรับข้อมูลที่มาจากแหล่งที่หลากหลาย ที่ชั้นนี้ข้อมูลจะถูกจัดลาดับความสาคัญและ
จัดหมวดหมู่ ซึ่งทาให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นในชั้นต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกเตรียมไว้ที่ต้นทาง
และระบบจะดึงแบบออนไลน์ผ่าน Web Service หรือผ่านการอัพโหลดด้วยไฟล์ทาง Web Application เป็นต้น
ชั้นรวบรวมข้อมูล (Data Collector Layer)
มุ่งเน้นการขนส่งข้อมูลจากชั้นนาเข้าข้อมูลไปยังส่วนที่เหลือของท่อลาเลียงข้อมูล (Data Pipeline)
ที่ชั้นนี้ ส่ วนประกอบข้อมูลจะถูกแยกออกเป็นส่ วน ๆ โดยนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบโดยท างานร่วมกั นของระบบ
การจัดการข้อมูล (Data Management System) และเครื่องจักรรวบรวมข้อมูล (Data Lake Engine) ซึ่งในส่วน
ของระบบการจัดการข้อมูล โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ CKAN6 ซึ่งถูกสร้างขึ้นบน
พื้นฐานของภาษา Python ในส่วนของ Backend และ ใช้ JavaScript ในส่วนของ Frontend
6

https://ckan.org/
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ชั้นจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Layer)
จะทาหน้ าที่จั ดเก็บ ข้อมูล โดยในโครงการนี้เลื อกใช้ MySQL และ MongoDB เป็นซอฟต์แวร์
ในการบริการการจัดเก็บข้อมูล
ชั้นประมวลผลข้อมูล (Data Processing Layer)
จะมีการตรวจสอบข้อมูล ทาความสะอาดข้อมูล ควบรวมข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลซ้ากัน และแปลง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของระบบ จากนั้นจึงเก็บข้อมูลที่ได้มาไว้ที่ฐานข้อมูลกลางของระบบ (Central
Database) โดย Apache Spark7 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์แบบครบวงจรสาหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน
ชั้นเรียกข้อมูล (Data Query Layer)
จะมีการประมวลผลการวิเคราะห์เชิงรุก (Active Analytic) เกิดขึ้นหน้าที่ของชั้นนี้คือการรวบรวม
ค่าข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้นสาหรับชั้นถัดไป
ชั้นแสดงข้อมูล (Data Visualization Layer)
จะท างานโดยน าข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ไว้ ม ากแสดงผลในรู ป แบบของแผนภู มิ แ บบโต้ ต อบกั บผู้ ใช้ ง าน
(Interactive) โดยในส่วนนี้ทางทีมพัฒนาเลือกใช้ Tableau8 ซึ่งเป็นเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการแสดงข้อมูล
ขนาดใหญ่อย่างแพร่หลายในการนาเสนอข้อมูล
ชั้นออกรายงาน (Report Layer)
จะทาหน้าที่รวบรวมผลการวิเคราะห์หรือแสดงข้อมูลมาออกรายงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนาผล
ที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรต่อไป
2) ตัวอย่างหน้าแสดงผลรายงานตัวชี้วัด
จากผลการศึกษาในส่วนงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนงานที่ (3.1) การสารวจและรวบรวม
ข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ส่วนงานที่ (4.1) การออกแบบระบบข้อมูลฐาน และส่วนงานที่ (4.2) การนาเสนอตัวชี้วัด
จะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ถูกรวบรวมไว้เป็นจานวนมาก ทั้งข้อมูลตัวชี้วัด (KPI Score)
ข้ อมู ล ประกอบการพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด (Data) ข้ อมู ล ฐาน (Based Line) ข้ อมู ล เป้ าหมาย (Target) และข้ อมู ล
การแสดงผล (Visualization and Display) รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบ
หน้าจอแสดงผลบางส่วนสาหรับแสดงภาพข้อมูล (Display Data) มีดังนี้

7
8
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2.1) หน้าจอ log-in
เมื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านเข้ า สู่ ห น้ า แรกของระบบจะพบกั บ หน้ า เข้ า สู่ ร ะบบ (log-in) ดั ง รู ป ที่ 5.3-7
ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไปให้เลือกที่กล่อง “ผู้ใช้งานทั่วไป” แต่หากผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบในระดับผู้ดูแลระบบและ
ข้อมูล ให้เลือกที่กล่อง “ผู้มีบัญชีใช้งาน” และกรอกข้อมูลบัญชีเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีสิทธิ์การใช้งาน โดย
หากกรอกข้อมูล Username และ Password ได้ถูกต้องจะสามารถเข้าสู่หน้าถัดไปของระบบ

รูปที่ 5.3-7 ตัวอย่างหน้าจอ log-in
2.2) หน้า menu
เมื่อเข้าสู่ระบบจะได้พบกับหน้าจอรูปที่ 5.3-8 ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าสู่การใช้งานโมดูล
ที่ต้องการ อย่างไรก็ดีสาหรับโครงการนี้จะเกี่ยวข้องกับกล่อง “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - NSCR” เท่านั้น

รูปที่ 5.3-8 หน้า menu
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โดยเมื่อกดที่กล่ อง “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ - NSCR” จะปรากฏไอคอนของ
แผนแม่บท 6 ด้าน และประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดังรูปที่ 5.3-9 และหากเลือกที่ไอคอนของ
แผนแม่บท จะปรากฏประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละแผนแม่บท ดังรูปที่ 5.3-10

รูปที่ 5.3-9 หน้าแสดงไอคอนแผนแม่บท 6 ด้านและประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รูปที่ 5.3-10 ประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละแผนแม่บท
และเมื่อเลือกที่ประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละแผนแม่บท จะแสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของ
แต่ละประเด็น ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.3-11 ประเด็นการเกษตร
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รูปที่ 5.3-11 แผนภาพความสัมพันธ์ ประเด็นด้านการเกษตร
เมื่อกดเลือกที่ตัวชี้วัดที่ต้องการ จะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย
(1) รหัสและชื่อตัวชี้วัด (2) Gauge ครึ่งวงกลมแสดงและเข็มแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมาย และ (3) กราฟแท่ง
แสดงค่าผลการดาเนินงานและเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ดังรูปที่ 5.3-12 แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดที่ 03000101
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)

รูปที่ 5.3-12 หน้ารายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด ตัวอย่างตัวชี้วัดที่ 03000101
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเหมาะตัวชี้วัด
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลให้กดที่ปุ่ม “Edit” ซึ่งอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ
และหากต้องการให้ออกรายงานในรูปแบบ pdf ซึ่งสามารถพิมพ์ลงกระดาษได้ให้กดที่ปุ่ม “Export PDF” ที่อยู่
ด้านขวาบนของหน้าจอ
รู ป ที่ 5.3-13 ถึ ง รู ป ที่ 5.3-14 แสดงรายละเอี ย ด “นิ ยามตั ว ชี้ วั ด ”, “โครงสร้ างตั ว ชี้ วั ด ”,
“ค่าเป้ าหมายและผลการด าเนิ นงานของตัวชี้วั ด ”, “ผลการดาเนิ นงานตามโครงสร้ างตัวชี้วั ด ” ซึ่งจะแสดง
ความหมาย, ที่มา, รายละเอียดวิธีการคานวณ ของค่าตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดนั้น ๆ รวมถึงค่าข้อมูล
ตัวชี้วัดในรูปแบบของตาราง

รูปที่ 5.3-13 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวชี้วัดต่าง ๆ (2) - นิยามของตัวชี้วัด, วิธีการวัดและวิธีคานวณ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเหมาะตัวชี้วัด
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

รูปที่ 5.3-14 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดของตัวชี้วัดต่าง ๆ (3) - ค่าเป้าหมายและผลการดาเนินงานตามโครงสร้างตัวชี้วัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเหมาะตัวชี้วัด
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

5.4

แนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์ของตัวชี้วัดที่ยังขาดความสมบูรณ์

หลังจากวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างเชิงข้อมูล (Data Availability and Data Gap) ซึ่งพิจารณา
ความสมบูรณ์ของทั้งผลการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPI) และค่าของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Data) ทาให้
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านผลการดาเนินงานตัวชี้วัด (KPI) และค่าของข้อมูลที่
ใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Data) ซึ่งหัวข้อ 5.3 ได้อธิบายการนาตัวชี้วัดกลุ่มนี้มาจัดทาเป็นฐานข้อมูลตัวชี้วัด (KPI
Database) ในลักษณะ KPI Dashboard ที่แสดงตัวชี้วัดต่าง ๆ และ Metrics ที่ระบุเป้าหมายที่สามารถแสดง
แนวโน้มหรือความต่อเนื่อง/การปรับเปลี่ยนผลการดาเนินงานของ KPI
กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวชี้วัดที่ขาดความสมบูรณ์ในด้านข้อมูล ที่ปรึกษาได้จัดทาแผนหรือกรอบแนวทาง
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งได้นาเสนอไว้ใน
รายงานฉบับสมบูรณ์ทั้ง 23 ประเด็น จานวน 23 เล่ม โดยตัวชี้วัดแต่ละตัวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ นิยามตัวชี้วัด
วิธีการคานวณตัวชี้วัด โครงสร้างชุดข้อมูลที่นามาประกอบเป็นตัวชี้วัด หน่วยงานที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัด หน่วยงาน
ที่จัดเก็บข้อมูล ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อมูลและ
ตัวชี้วัดนั้นต่อไป
ส าหรั บแผนการพัฒนาตัวชี้วั ดที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ในภาพรวม ที่ปรึกษาได้นาเสนอข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการสารวจรวบรวมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในบทที่ 7 ของรายงานฉบับนี้ โดยได้นาเสนอกรอบแนวทาง (Framework) ที่เหมาะสมกับการสารวจข้อมูลตาม
การจาแนกกลุ่มข้อมูลดังนี้
1) จาแนกตามจานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล เช่น เป็นข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้
โดยหน่วยงานเดียว หรือเป็นข้อมูลที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งมีความจาเป็นในการประสาน
แผนและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน
2) จ าแนกว่าเป็นข้อมูลที่ หน่วยงานภาครั ฐสามารถเก็ บข้ อมูลได้เอง หรือเป็นข้อมูลที่ต้องอาศั ย
ความร่วมมือจากภาคเอกชน
3) จาแนกว่าเป็นข้อมูลที่ต้องมีการสารวจข้อมูลในภาคสนาม
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
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บทที่ 6
การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
งานส่ ว นที่ 6 การจั ด กิ จ กรรมสั ม มนา/ประชุ ม เป็ น การประชุ ม หารื อ เพื่ อ รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัด
ตามแผนแม่บทฯ เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเครื่องมือในการกาหนด
นโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ นาไปสู่การวางแผนและการตัดสินใจ
การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่ป รึกษาได้ดาเนิ น การจัดประชุมสั มมนาเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึง กรอบความคิด
แนวทาง และขั้ น ตอนการด าเนิ น โครงการฯ และข้ อ เสนอแนะแนวทางในการจั ดท า/พั ฒ นาตั ว ชี้วัด ของ
แผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564
และได้มีการจัดสัมมนา เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น และนาผลการสัมมนาไปปรับปรุงโครงการฯ โดยแบ่งการสัมมนาเป็น
3 กลุ่ม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และ 2 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6.1-1 สรุปจานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา
วันที่
28 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประเด็นการสัมมนา
นาเสนอภาพรวมของโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ
ถึ งกรอบความคิ ด แนวทาง และขั้ นตอนการด าเนิ นโครงการฯ และ
ข้ อเสนอแนะแนวทางในการจั ดท า/พั ฒนาตั วชี้ วั ดของแผนแม่ บ ทฯ
ทั้ง 23 ฉบับ และการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้ วัด
ในแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้านความมั่นคง และการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้ วัด
ในแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ด้ านการสร้ า งความสามารถ
ในการแข่งขัน
เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้ วัด
ในแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.1

สรุปการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

การนาเสนอภาพรวมของโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึง กรอบความคิด แนวทาง
และขั้นตอนการดาเนินโครงการฯ และข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทา/พัฒนาตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง
23 ฉบับ และการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs โดยมีการนาเสนอดังนี้
1) การนาเสนอภาพรวมโครงการ โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
2) ขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดย รศ.ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา
3) การจัดทาข้อมูลฐานสาหรับ ตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ โดย รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และ
ดร.พิตติพล คันธวัฒน์
4) ข้อเสนอแนะ นาเสนอโดย รศ. วันชัย มีชาติ และ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1.1 การนาเสนอภาพรวมโครงการ โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึง กรอบความคิด แนวทาง และขั้นตอนการดาเนินโครงการฯ
และข้ อ เสนอแนะแนวทางในการจั ด ท า/พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ของแผนแม่ บ ทฯ ทั้ ง 23 ฉบั บ และการติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs สานักงานฯ จึงได้กาหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนา
ระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อศึกษาและทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และพัฒนา/จัดทา
ตั ว ชี้ วั ด ให้ ส ามารถสะท้ อ นผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การ ตามเป้ า หมายของแผนแม่ บ ทฯ ได้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
ตามข้อเท็จจริง สอดคล้องบริบท/สถานการณ์ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม และการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตาม SDGs ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักวิชาการบนหลักฐานเชิงประจักษ์
2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างเชิงข้อมูล (Data Availability and Data Gap) สาหรับ
การพั ฒ นา/จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด รวมทั้ ง จั ด ท าข้ อ เสนอการด าเนิ น การจั ด เก็ บ /จั ด ท าข้ อ มู ล และการปรั บ ปรุ ง
ระบบฐานข้อมูลสถิติของหน่วยงานในประเทศให้สามารถสนับสนุนการดาเนินการพัฒนา/จัดทาตัวชี้วัด ของ
แผนแม่บทฯ ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทาข้อมูลฐาน (Baseline Data) ตัวชี้วัด
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงค่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ในช่วงระยะต่อไปได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3) เพื่อจัดทาข้อเสนอการดาเนินงานต่าง ๆ อื่นใดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐในการพัฒนา/จัดทา
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
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ขอบเขตการดาเนินงาน
 ศึกษาและทบทวนตัวชี้วัดของทุกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในระดับ
ประเด็นและระดับแผนย่อย เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัดในการสะท้อนผลลัพธ์ การดาเนินการ
ของแต่ละเป้าหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งในบริบทของประเทศและ
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
 พัฒ นา/จั ดทาตัว ชี้วัดที่เหมาะสมของทุกเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติทั้ง
23 ฉบับ ทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนย่อย พร้อมทั้ง ศึกษาสถานการณ์ของตัวชี้วัด และจัดทาข้อมูลฐาน
(Baseline Data) ตัวชี้วัด เพื่อนาไปสู่การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงค่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของ
แผนแม่บทฯ ในช่วงระยะต่อไปได้
 ศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างเชิงข้อมูล (Data Availability and Data Gap) สาหรับ
การพัฒนา/จัดทาตัวชี้วัดที่เหมาะสม และจัดทาข้อเสนอการดาเนินการจัดเก็บ /จัดทาข้อมูล และการปรับปรุง
ระบบฐานข้ อ มู ล สถิ ติ ข องหน่ ว ยงานในประเทศ ตลอดจนปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถสนับสนุนการดาเนินการพัฒนา/จัดทาตัวชี้วัด
ของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ประเด็น เพื่อรับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอ และนาผลการสัมมนาไปปรับปรุงโครงการฯ
องค์ประกอบและภาพรวมของขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการประกอบ 7 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งานส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาจะทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงตัวชี้วัดสาคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่นาเสนอโดยองค์กรในระดับนานาชาติ
งานส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัด
งานส่ ว นนี้ เ ป็ น การน าผลจากการทบทวนและรวบรวมตั ว ชี้ วั ด จากงานส่ ว นที่ 1 มาพิ จ ารณา
ความสั มพัน ธ์ในการถ่ายทอด (Deployment) จากเป้าหมายไปสู่ ตัว ชี้วัด เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์และ
ความสมเหตุ ส มผลของตั ว ชี้ วัด อั น น าไปสู่ ก ารน าเสนอชุ ด ตั ว ชี้ วัด ที่ มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศอย่างแท้จริง
งานส่วนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและพัฒนารายละเอียดตัวชี้วัด
งานในส่วนที่ 3 จะเป็นการประเมินสถานะความพร้อมของข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน คือ
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1) การสารวจและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้พิจารณาสถานภาพความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่จะนามาใช้พัฒนาตัวชี้วัดแต่ละตัวตามร่างตัวชี้วัด First Draft โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างเชิงข้อมูล (Data Availability and Data Gap) ซึ่งพิจารณา
ความสมบู ร ณ์ของทั้ง ผลการด าเนิ น งานตัว ชี้วัด (KPI) และค่าของข้ อ มูล ที่ใช้ ในการพัฒ นาตัว ชี้วัด (Data)
เพื่อนามาจาแนกตัวชี้วัด
งานส่วนที่ 4 การจัดทาข้อมูลฐานสาหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์
1) การออกแบบระบบข้อมูลฐาน Baseline เป็นการนาข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดในกลุ่มที่มีความพร้อมของ
ข้อมูลที่สรุปจากงานส่วนที่ 3 มาประมวลผลและจัดทาข้อมูลฐาน (Baseline Data)
2) การน าเสนอตัว ชี้วัด เป็ น การน าข้อมูล ตัว ชี้วัด (KPI Score) ข้อมูล ประกอบการพัฒ นาตัว ชี้วั ด
(Data) ข้อมูล ฐาน (Based Line) ข้อมูล เป้ าหมาย (Target) และข้อมูล การแสดงผล (Visualization and
Display)
3) การบริหารจัดการข้อมูล จะใช้แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลจาก “โครงการการบริหารจัดการ
และการพัฒนาการนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฎิรูปประเทศ” มาเป็นต้นแบบและจัดทาในฐานข้อมูลเดียวกัน
งานส่วนที่ 5 การกาหนดแนวทางการพัฒนาความสมบูรณ์ของตัวชี้วัดที่ยังขาดความสมบูรณ์
เป็นการดาเนิน งานส าหรับ กลุ่ มตัวชี้วัดที่ขาดความสมบูรณ์ด้านข้อมูล โดยจะจัดทาเป็นแผนหรือ
กรอบแนวทาง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
งานส่วนที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
การจั ด กิ จ กรรมสั ม มนา/ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (Focus Group) เป็ น การประชุ ม หารื อ เพื่ อ รั บ ฟั ง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อมูล
และตัว ชี้วัดตามแผนแม่ บ ทฯ เพื่อใช้ในการบริห ารราชการแผ่ นดิ นตามยุ ทธศาสตร์ช าติ ที่เป็นเครื่ อ งมื อ
ในการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการภาครัฐบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ นาไปสู่การวางแผน
และการตัดสินใจการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
งานส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทา/พัฒนาตัวชี้วัด
เป็นส่วนของการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ปรึกษาจะเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนะจัดทาและพัฒนาติดตามตัวชี้วัด และ (2) ข้อเสนอแนะติดตามประเมิน
ผลการดาเนิงานตาม SDGs
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6.1.2 ขั้นตอนการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย โดย รศ.ดร.สุพล ดุรงค์วัฒนา
แนวทางการพัฒนา Baseline/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เหมาะสม
การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมโดยมีขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
1) กาหนดเกณฑ์การพิจาณาตัวชี้วั ด ภายใต้เกณฑ์หลัก Relevant และ Measurable เกณฑ์รอง
Controllable/Comparable/Affordable
2) คัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยการจัดสัมมนากลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งสัดส่วนกลุ่มผู้คัดกรองตัวชี้วัด
ในแต่ละประเด็น ดังนี้
กลุ่มผู้ประเมิน
นักวิชาการ
ประชาสังคม
เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์1
40%
20%
20%
20%

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาจะท าการให้ ค ะแนนผ่ า นหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ 1) โดยการลงคะแนน
เพื่อประเมินผลคะแนน (ร้อยละ) และร่วมกันเสนอแนะข้อคิด เห็นในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตัว ชี้วัด
ที่เหมาะสมต่อไป
ผลสรุปการแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้
2.1) กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว (เดิม/ปรับเพียงนิยาม วิธีคานวณ)
2.2) กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย
2.3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับ เปลี่ ยนที่เข้ามาทดแทนตัวชี้วัดเดิม เป็นตัวชี้วัดถูกปรั บเปลี่ยน 1
ตัวชี้วัดหรือเพิ่มเติมมากกว่า 1 ตัวชี้วัด
3) การตกผลึกตัวชี้วัดแต่ละกลุ่ม จากการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ม่ เ หมาะสม (ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ข้ า งต้ น ) ท าการประมวลผลจากข้ อ สั ง เกตุ ที่ ไ ด้ จ าก
การประชุมกลุ่มย่อยผนวกกับผลการทบทวนตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และตัวชี้วัด
นานาชาติ พร้อมกับบริบท สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อตัวชี้วัดต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ช่ อ งว่ า งการถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ให้ ต รงกั บ เป้ า หมาย และก าหนดร่ า งตั ว ชี้ วั ด ใหม่ เ พื่ อ ทดแทนตั ว ชี้ วั ด ที่ ถู ก
ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมตัวชี้วัดเดิมให้ครอบคลุมเป้าหมายที่กาหนด หรือเพิ่มเติมนิยาม/วิธีการวัดผลให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

1

สัดส่วนตามแผนที่กาหนดไว้ในทางปฏิบัติอาจไม่ตรงกับที่วางแผนไว้
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นาร่างตัวชี้วัดชุดที่สองนี้เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น เพื่อตกผลึก
ความคิดและข้อเสนอแนะในการสรุปตัวชี้วัดที่เหมาะสมในขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งหารือค่าเป้าหมายที่เหมาะสม
ในคราวเดียวกัน
 ตกผลึกตัวชี้วัด ได้ข้อสรุปเป็น 3 กลุ่ม (1) ตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนที่เข้ามาทดแทนตัวชี้วัดเดิม


4) สรุปตัวชี้วัดที่เหมาะสม ค่าเป้าหมาย จากการหารือร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง คณะที่ปรึกษาสามารถสรุปจานวนที่ผ่านการประเมินได้ทั้งสิ้น 235 ตัว
ส าหรั บ แนวทางการก าหนดค่ า เป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นา Baseline คณะที่ ป รึ ก ษาได้ แ บ่ ง ตั ว ชี้ วั ด
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังต่อนี้
4.1) กลุ่มตัวชี้วัดที่มีข้อมูลและมีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย โดยคณะที่ปรึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนจากการคานวณข้อมูลจากอดีต เพื่อหาค่าเป้าหมายที่ใหม่ที่เหมาะสมสาหรับตัวชี้วัด
ดังกล่าว
4.2) กลุ่มตัวชี้วัดมีข้อมูลและไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย คงค่าเป้าหมายเดิมที่ทางสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนดขึ้น
4.3) กลุ่ มตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูล คณะที่ปรึกษาได้จัดทาแนวทางและการบริหารการจัดเก็บข้ อมู ล
เพื่อนามาสร้างค่า Baseline ที่เหมาะสมของตัวชี้วัด
6.1.3 การจัดทาข้อมูลฐานสาหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์
การสารวจและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
คณะที่ปรึกษาได้ทาการรวบรวมสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และดาเนินการเข้าพบหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ทั้งจาก สอบถามทางโทรศัพท์, สัมภาษณ์, ประชุมกลุ่มย่อย และได้มีการนาเสนอข้อมูล
ของตัวชี้วัด
การจัดทาข้อมูลฐานสาหรับตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์
ใช้แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลจาก “โครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนาข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ” มาเป็น
ต้นแบบและจัดทาในฐานข้อมูลเดียวกัน
 เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ http://bigdata.nesdc.go.th/
 เข้าดูข้อมูล “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - NSCR”
 เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าดูข้ อมูลต่าง ๆ ได้ ณ ปัจจุบัน คือ ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ (KPI Data)
ในทั้ง 23 ประเด็น ซึ่งจะมีรายละเอียดคาจากัดความตัวชี้วัด วิธีการคานวณ ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน และค่าเป้าหมาย
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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6.1.4 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะจัดทาและพัฒนาติดตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นกลไกการถ่ายทอด (Deployment) และ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 (Y) และไปสู่การปฎิบั ติที่เป็นรูปธรรม
ในรูปแบบของโครงการ/การดาเนินงาน (X) ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านแผนระดับที่ 3
สภาพปัญหาในการดาเนินการปัจจุบัน (Diagnosis)
ระดับนโยบาย
 ปัญหาความเป็นเอกภาพของระบบตัวชี้วัดของประเทศ
 ปัญหาการทางานที่เชื่อมโยงกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
 ปัญหาการเมืองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ
 ปัญหาระบบการให้ ร างวัล และการลงโทษหากการดาเนิ น การของหน่ว ยงานได้หรื อไม่ได้
ผลตามที่กาหนดไว้
ระดับปฎิบัติการ
 ปัญหาด้านตัวชี้วัด
- การขาดความชัดเจนของตัวชี้วัด
- ปัญหาด้านคานิยามของตัวชี้วัด
 ปัญหาด้านข้อมูล
- ปัญหาของการเก็บข้อมูล
- ปัญหาของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
- ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสะท้อนผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด (หรือตอบสนองตัวชี้วัด)
- ข้อมูลที่เป็นผลการดาเนินการงานที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารหรือ การดาเนินการ
ปกติ (Administrative Data)
- ข้อมูลประเภทที่เป็นการสารวจความคิดเห็นหรือทัศนคติ (Public Survey)
- ข้อมูลที่เป็นการสารวจของการวัดข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
2) ข้อเสนอแนะในการจัดระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Recommendation)
ระดับนโยบาย
 การสร้างเอกภาพและจัดระบบตัวชี้วัดในภาพรวม (Single Platform)
 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
 การจูงใจด้วยรางวัลและการให้คุณให้โทษแก่หน่วยงาน
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ระดับปฎิบัติการ
 การกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหรือร่วมรับผิดชอบในการดาเนินการตามตัวชี้วัดให้มี
ความชัดเจน




การกาหนดคานิยามของตัวชี้วัดที่ใช้ให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บควรแยกตามลักษณะของข้อมูล
การเก็บข้อมูลสาหรับตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นใหม่และไม่เคยมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวมาก่อน

3) ข้อเสนอแนะติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีการริเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 โดยมีการพัฒนาจนกระทั่งในปี ค.ศ. 2015 ได้มี
การกาหนด SDGs ซึ่งแบ่งออกเป็น 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 231 ตัวชี้วัด โดยใช้องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อให้กระบวนการดาเนินเป็นอิสระ ซึ่งการกาหนดตัวชี้วัดจาเป็นจะต้องเป็นข้อมูลที่วัดได้ เป็นปัจจุบัน และ
แต่ละประเทศจาเป็นต้องสามารถให้ข้อมูลได้
การกาหนดเกณฑ์เริ่มจาก 0 ถึง 100 คะแนน มีขอบบนและขอบล่าง โดยมีการจัดกลุ่ม และให้
ค่าน้าหนักที่แตกต่างตามความสาคัญ สาหรับคะแนนของ SDGs ของประเทศไทย มีการเพิ่มขึ้นในช่ว งแรก
ปี 2016 - 2019 แต่ในปี 2020 - 2021 อันดับของประเทศไทยเริ่มหยุดนิ่ง เนื่องจากการคิดคะแนนของ SDGs
เป็นแบบ Moving Average
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดผลการดาเนินงานในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ในปี
2021 ประเทศไทยมีเป้าหมายวิกฤต (Critical goals) เพิ่มขึ้น 3 เป้าหมายวิกฤต จากปีก่อนที่มีเป้าหมายวิกฤต
เพียง 2 เป้าหมาย (เป้าหมายที่ 3 และ 10) ทาให้มีจานวนเป้าหมายวิกฤตในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 5 เป้าหมาย
ดังนี้
 เป้ า หมายที่ 2 Zero Hunger ขจั ดความหิ ว โหย บรรลุ ความมั่ น คงทางอาหาร ส่ งเสริ ม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
 เป้ าหมายที่ 3 Good Health and well-being รั บรองการมีสุ ขภาพ และความเป็นอยู่ ที่ ดี
ของทุกคนทุกช่วงอายุ
 เป้าหมายที่ 10 Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 เป้ าหมายที่ 14 Life Below Water อนุ รั กษ์และใช้ประโยชน์ จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 เป้ าหมายที่ 15 Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากระบบนิ เวศ
ทางบกอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้การขับเคลื่ อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทฯ สามารถสะท้อนการขับเคลื่ อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ประกอบกับคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน (กพย.) สามารถบูรณาการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดาเนินการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
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และแผนแม่บทฯ ได้ ทางสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ทาการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ
ตัวอย่าง การนาแผนแม่บทฯ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการน้า มาพัฒนา
ควรมุ่งเด็นในประเด็นเร่ งด่วน/โครงการส าคัญเพื่อกาหนดทิศทางอนาคตประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น โครงการเจ้าพระยาเดลต้า 2040:
ความมั่นคงน้าและวางแผนการใช้ที่ดินในอนาคต แผนผังภูมินิเวศน์/เทศบาลน่าอยู่ โครงการพท.สีเขียว 55%/
ป่ า มี ค่ า /สั ต ว์ ป่ า /อุ ท ยาน 4.0/Green Economy การฟื้ น ฟู แ ม่ น้ าคู ค ลองสี เ ขี ย ว การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานชีวภาพ/เกษตรแม่นยา ดังนั้น ในปี 2565 จึงมีข้อเสนอสาหรับการพัฒนาตัวชี้วัดที่สาคัญเพื่อให้การพัฒนา
ตามแผน SDGs และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องซึ่งกันและกัน ดังนี้
 ปรับปรุงการดาเนินงานตาม Critical goals
- กาหนดนโยบาย/แผนงานของหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ SDGs
 ยกระดับการดาเนินงานตามเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น
- กาหนดนโยบาย/แผนงานที่เกี่ยวข้อง
- เปรียบเทียบ (Benchmark) ผลการดาเนินงานกับประเทศที่มีอันดับเหนือกว่าในแต่ละเป้าหมาย
 พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูล
- กาหนดกรอบการประเมินและรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ SDG
แต่ละเป้าหมาย
- กาหนดข้อมูล Proxy ที่เหมาะสมในการติดตามและประเมินผล
6.1.5 ประเด็นคาถามและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ประเด็น คาถามจากการสั ม มนาเผยแพร่โ ครงการการพัฒ นาระบบสถิ ติข้ อ มูล และตัว ชี้วัด เพื่ อ ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จะเกี่ยวข้องกับภาพรวมของตัวชี้วัด
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นคาถามจะสรุปในตารางที่ 6.1-2
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.1-2 ประเด็นคาถามจากการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และแนวทางแก้ไข
จากทีมที่ปรึกษา
คาถาม
ถ้า 231 indicators ไม่ถูกนามาใช้ และ challenged indicators (ci)
มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี การทาคะแนนตาม ci ในปี 2021 ทาให้
ล าดั บเพิ่ มสู งขึ้ น ประเทศไทยต้ องท าตามทุ กปี เพราะฉะนั้ น ที่
ปรึกษามีการวิเคราะห์ ci ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2016 เผื่อการวางแผน
ทาตัวชี้วัดของประเทศไทย ในระยะยาวหรือไม่ อย่างไร
ตั วชี้ วั ดใหม่ จะน ามาใช้ เมื่ อไร และมี การพิ จารณาในมุ มมองของ
ประชาชนอย่างไร เช่น หากหน่วยงานประเมิ นคะแนนว่ าผลชี้ วั ดดี
แต่ประชาชนเห็นต่าง จะมีแนวทางในการอธิบายอย่างไร

แนวทางแก้ไข
แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) อยากให้ประเทศไทยยึด
เป้าประสงค์เป็นหลัก และ (2) หน่วยงานเอกชนควรต้องเอา
challenged indicators มาวิเคราะห์ ควรนาตัวที่มีปัญหา
มาทาการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สาหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดทั้งหมด จะมีการนาเสนอใน
การสั มมนาวั นที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2564 ต่ อไป ส่ วน
การน ามาใช้ ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของส านั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส าหรั บตั วชี้ วั ดในกลุ่ มที่ 3 ตั วชี้ วั ดที่ ต้ องมี การปรั บปรุ งและ รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดจะมีการนาเสนอในการสัมมนา
มี การทดแทน โดยเฉพาะประเด็ นอุ ตสาหกรรมและการบริ การ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ต่อไป
แห่งอนาคต สามารถชี้แจ้ง ณ ขณะนี้ไดหรือไม่ เนื่องจากทางหน่วยงาน
มี ข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องกั บประเด็นดังกล่าว เพื่ อจะได้เตรียมข้ อมูลให้
ถูกต้องต่อไป
1) กระบวนการในการกาหนดนิยามหรือค่าเป้าหมาย มีกระบวนอย่างไร 1) กระบวนการพิจาณานิยามและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้
ที่ปรึกษาได้ดาเนินการ 4 ขั้นตอนดังได้นาเสนอ กล่าวคือ
2) ในโครงการฯ สามารถน าเสนอค่ าเป้ าหมายเป็นรายปี หรื อเป็ น ก าหนดเกณฑ์ การพิ จารณา จั ดประชุ มกลุ่ มย่ อยให้ กั บ
ช่วง 5 ปี
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องให้ ความคิ ดเห็ นและลงคะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดขึ้น และที่ปรึกษานาคะแนนมาประกอบการ
วิเคราะห์ตามหลักวิชาการและทาการจัดกลุม่ ตัวชี้วัดออกเป็น
3 กลุ่ม หลังจากนั้นเข้าพบหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
เพื่ อตกผนึ งความเหมาะสมของตั วชี้ วั ดเดิ มหรื อตั วชี้ วั ด
เพิ่มเติมหรือตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งพิจาณา
ค่าเป้าหมายจากการรวบรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา หรือ
น าเสนอวิ ธี การจั ดเก็ บข้ อมู ลกรณี ตั วชี้ วั ดนั้ นยั งไม่ มี
การจัดเก็บข้อมูล สุดท้ายจึงได้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในแต่ละ
ประเด็น
2) สาหรับค่าเป้าหมายสามารถตามแนวทางที่ สศช. กาหนด
ไว้ คือ ทุก ๆ 5 ปี แต่หากหน่วยงานมีข้อเสนอให้ปรับในทุกปี
ๆ อาจต้องมีการหารือกับ สศช. ถึงความเหมาะสมในแต่ละ
ตัวชี้วัดต่อไป
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

การจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามยุทธศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นอกจากมีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แล้ว ที่ปรึกษายังได้จัดให้มีแบบสอบถามออนไลน์อีกส่วนหนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการดาเนินการตามตัวชี้วัดและการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ได้นาเสนอไป ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตามแผนแม่ บทยุ ทธศาสตร์ ชาติน าไปสู่ การปฏิบั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรมได้ อย่ างไร และการด าเนิ นงาน
แบบใด ที่ สามารถสนั บสนุ นให้ ประเทศไทยมี การขั บเคลื่ อนเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (SDG) ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด โดยสามารถสรุปข้อมูลดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 6.1-3
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปข้อเสนอแนะจากการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตั วชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ชาติ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
สภาพปัญหาการดาเนินการตามตัวชี้วัดและการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ได้นาเสนอไป

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาตินาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม

1. ความรู้ความเข้าใจในการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้จริง
2. องค์ความรู้ ทรัพยากร และงบประมาณในการพัฒนาข้อมูลให้
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ระบบข้อมูลของประเทศที่มีการกระจายงานอยู่ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ คานิยาม และวิธีการจัดทาข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน มี
ความแตกต่างกันตามภารกิจการทางาน ทาให้ยากต่อการ
ตอบตัวชี้วัดโดยตรง หรือต้องบูรณาการจากหลายแหล่ง เช่น
ข้อมูลถนน ข้อมูลคน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการหารือและสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันพอสมควรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประเด็นสาคัญคือภารกิจหลักของหน่วยงานมีหลากหลาย
แต่ ประเด็ นย่ อยไปสนั บสนุ นการท างานในภารกิ จของ
หน่ วยงานอื่ น ท าให้ การจั ดสรรงบประมาณ ไม่ ได้ รั บ
เพื่อทางานในภารกิจนั้น จึงไม่สามารถสนับสนุนการทางาน
ในภารกิจที่ตอบยุทธศาสตร์ชาติได้ มีแนวทางใดที่สนับสนุน
การท างานที่ อ าจจะไม่ ใ ช่ ภ ารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน
แต่สนับสนุนหน่วยงานอื่น

1. ทุ กหน่ วยงานควรร่ วมมื อและการขั บเคลี่ อนตั วชี้ วั ดตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และควรมีข้อมูลมารองรับ ควรมีความชัดเจน
และพิจารณาสถานการณ์ภายนอกควบคู่ไปด้วย
2. การสื่อสารให้ผู้บริหารในทุกหน่วยงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ
เห็นถึงการทางานที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน
3. สร้ างความเข้ าใจกั บบุ คลากรทุ กระดั บ ให้ มี ความเข้ าใจ
ในการด าเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ และตั วชี้ วั ด ควรจั ด
workshop หรือคลินิก สร้างความเข้าใจกับทุกกระทรวง
4. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการพัฒนา
ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งตั้ งแต่ ต้ น ทาง
การพัฒนาให้หน่วยงานกากับดูแลข้อมูลตามกรอบธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ และจัดทา Data catalog ของหน่วยงาน
อย่ างจริ งจั ง ซึ่ งเป็ นต้ นทางส าคั ญของการพั ฒนาข้ อมู ล
การ sharing ข้อมูล การวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลใน
ภาพใหญ่ของประเทศต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การดาเนินงานแบบใด ที่สามารถสนับสนุนให้ประเทศไทย
มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด
1. ด าเนิ นงานตามตั วชี้ วั ดและเป็ นไปตามแผนแม่ บท และ
สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เป็นเพียงนโยบาย
2. ถ่ ายทอดหมุ ดหมายในแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับSDGs อย่างชัดเจนไปยังหน่วยงานที่
ปฏิบัติ
3. ทุกหน่วยงานปรึกษาหารือ ตั้งแต่การปรึกษาระดับหัวหน้า
ส่วนราชการด้วยกันเองก่อน เป็นอันดับแรก ตามด้วยผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายที่เหมือนกัน
4. การประเมินผลจากการดาเนินงานจริง ควรรับฟังประชาชนใน
ฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติเมื่อบังคับ
ใช้แล้วจะมีผลให้รัฐบาลถัดไปที่มาจากการเลือกตั้งต้องแถลง
นโยบายและงบประมาณที่ สอดคล้องกั บยุ ทธศาสตร์ชาติ
ดังนั้นอาจทาให้กรอบยุทธศาสตร์ชาติสาคัญกว่านโยบายของ
พรรคการเมื องที่ ป ระชาชนเลื อ กมา และยุ ทธศาสตร์
อาจไม่สอดคล้องกับบริบทที่เป็นในอนาคต เช่น เหตุการณ์
ไม่คาดคิดอย่างโรคระบาด เป็นต้น
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.1-3 สรุปข้อเสนอแนะจากการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ชาติ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ต่อ)
สภาพปัญหาการดาเนินการตามตัวชี้วัดและการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ได้นาเสนอไป

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาตินาไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม

5. จากมุมมองผู้ปฏิบัติงานมองว่า การกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละ 5. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระดั บยังมีความไม่ สอดคล้องกั น กล่ าวคื อ ในการกาหนด
มุ่ งเน้ นการด าเนิ นการแบบบู รณาการร่ วมกั นระหว่ างทุ ก
ตัวชี้วัดซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ต้องมองเรื่องการบรรลุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทว่า ปัจจุบัน ยังมองว่า แต่ละหน่วยงาน
เป้ าหมายในภาพรวมของประเทศ แต่ ตามด าเนิ นงานจริง
ยังขาดการประสานงาน พูดคุยถึงประเด็นที่จะต้องร่วมกัน
เป็นเรื่องยากที่จะระบุตามสภาพบังคับที่ต้องรายงานผลว่า
ด าเนิ นการให้ บรรลุ เป้ าหมาย จึ งควรมี การด าเนิ นการที่
มีการขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคล้องหรือบรรลุกับเป้าหมายใด
บูรณาการอย่างจริงจังเพื่อให้ทุกหน่วยงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
สามารถร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดาเนินงานแบบใด ที่สามารถสนับสนุนให้ประเทศไทย
มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด
5. ควรกาหนดเป้าหมายของชาติในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน
เพื่ อให้ ทุ กหน่ วยร่ วมมื อกั นท าให้ เกิ ด impact มากกว่ า
การทางานแบบต่างคนต่างทาอย่างในปัจจุบัน
6. สิ่งที่ดาเนินการอยู่แล้วค่อนข้างเหมาะสม คือการ Align SDGs
Global, Reginal and Thematic สู่ National Indicator
แต่สาคัญคือการสร้างความเข้าใจเรื่องตัวชี้ วัดดังกล่าวให้
ชั ดเจน เพราะที่ ผ่ านมา หน่ วยงานจะซั กถามถึ งค านิ ยาม
ที่ชัดเจน การได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อตอบตัวชี้วัด หากไม่ชัดเจน
ทาให้หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการได้ และ ignore หรือ
พยายามปรั บให้ มั นง่ ายจนกระทั่ งไม่ สามารถเป็ นตั วชี้ วัด
ที่สะท้อนประสิทธิภาพได้จริง และที่สาคัญคือ ทาได้หรือ
ไม่ได้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
แต่อย่างใด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.2

การสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

การสั มมนาครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังความเห็ นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประเด็นอื่น ๆ และนาผลการสัมมนาไปปรับปรุงโครงการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 2 แบ่งออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
6.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ที่ ปรึ กษาได้ น าเสนอความเหมาะสมของตั วชี้ วั ดภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ด้ านความมั่ นคง น าเสนอโดย
รศ.ดร. เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา ซึ่งประกอบด้วยประเด็นแผนแม่บทที่ 1 ความมั่นคง และประเด็นแผนแม่บทที่ 2
การต่างประเทศ
การนาเสนอครั้งนี้ที่ปรึกษาได้เสนอรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดของแผนแม่บทที่ 1 และ 2 ว่าตัวชี้วัดใด
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว ต้องปรับเปลี่ยนนิยาม ต้องเพิ่มเติมตัวชี้วัดให้ครอบคลุมกับเป้าหมาย โดยรายละเอียด
แสดงให้เห็นในตารางที่ 6.2-1 และ 6.2-2 ตามลาดับ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 1 ความมัน่ คง
ประเด็นความมั่นคง

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น
ประเด็นความมั่นคง
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
แผนย่ อ ยการรั ก ษาความสงบ ประชาชนมี ความมั่ นคง ปลอดภั ยในชีวิต
ภายในประเทศ
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

แผนย่ อ ยการรั ก ษาความสงบ
ภายในประเทศ

แผนย่ อ ยการรั ก ษาความสงบ
ภายในประเทศ
แผนย่ อยการป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ตัวชี้วัด
ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและ
ศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ
และศักยภาพตารวจไทยดีขึ้น
คนไทยมี ความจงรั กภั กดี ซื่ อสั ตย์ พร้ อม ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
ธ ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ งสถาบั น หลั ก ของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทยสูงขึ้น
การเมื องมี เสถี ยรภาพ และธรรมาภิ บาล ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของ
สูงขึ้น
ธนาคารโลก
ปั ญหาความมั่ นคงที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั น (เช่ น ระดั บ ความส าเร็ จของการแก้ ไขปั ญหา
ปั ญหายาเสพติ ด ความมั่ นคงทางไซเบอร์ ความมั่นคงในปัจจุบัน
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจน
ไม่ ส่ งผลกระทบต่ อการบริ หารและพั ฒนา
ประเทศ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

/

/

/
/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/
/

/

/
/

/

/
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 1 ความมัน่ คง
แผนย่ อยการป้ องกั นและแก้ ไข ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

แผนย่ อยการป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แผนย่ อยการป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

ตัวชี้วัด
จ านวนงบประมาณด้ านความมั่ นคงในการ
แก้ ไขปั ญหาความรุ นแรงในพื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนใต้ลดลง
จานวนงบประมาณความมั่นคงและบุคลากร
ลดลงเที ยบเป็ นอั ตราส่ วนกั บเหตุ รุ นแรง/
สูญเสียที่ลดลงในพื้นที่
วัดสถิติจานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย

ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
หน่ วยงานด้ านการข่ าวและประชาคมข่ าว ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและ
กรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ ประชาคมข่าวกรอง
แผนเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ มี ความทั นสมั ย
และปฏิบัติได้จริง
แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของ กองทั พและหน่ วยงานด้ านความมั่ นคง วั ด ระดั บ ความพร้ อ มของกองทั พ และ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม มี ความพร้ อมสูงขึ้ นที่ จะเผชิ ญภัยคุกคาม หน่วยงานด้านความมั่นคง
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/

/

6-16

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 1 ความมัน่ คง
แผนย่อยการบูรณาการความร่วมมือ ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือ
ด้ านความมั่ นคงกั บอาเซี ยน และ กับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบ
นานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและ สูงขึ้น
มิใช่ภาครัฐ
แผนย่ อ ยการบู ร ณาการความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน
และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชี ย รวมทั้ งเป็ นประเทศแนวหน้ าใน
ภูมิภาคอาเซียน

แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหาร กลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงมี
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ
ด้ า นความมั่ น คงในทุ ก มิ ติ กั บ ประเทศ
มหาอ านาจและประเทศที่ มี ความส าคั ญ
ทางยุทธศาสตร์ (อาทิ จานวนการเยือน จานวน
ความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์)
ระดั บความส าเร็ จของบทบาทไทยในการ
กาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของ
ภู มิ ภาคเอเชี ย (อาทิ จ านวนข้ อเสนอ/ ข้ อ
ริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็น ผู้
เล่นที่สาคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค
กับต่างประเทศ)
ระดั บประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงานของ
หน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
ประเด็นการต่างประเทศ

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก
แผนย่อยความร่วมมือด้านความ ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถ
มั่นคงระหว่างประเทศ
รับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้
ทุกรูปแบบสูงขึ้น

แผนย่อยความร่วมมือด้านความ ประเทศไทยมี บทบาทเพิ่ มขึ้ นในการ
มั่นคงระหว่างประเทศ
กาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
แผนย่ อ ยความร่ ว มมื อ ด้ า น ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในศู นย์ กลาง
เศรษฐกิ จ และความร่ ว มมื อ การค้า การลงทุน การบริการ และความ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดย
มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ)

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
/

ระดั บความสั มพั นธ์ และความร่ วมมื อด้ าน ใช้ตัวเดียวกับ
ความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอานาจและ
แผนย่อย
ประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ การบูรณาการ
จ านวนการเยื อน จ านวนความร่วมมือ ระดับ ความร่วมมือฯ
ความสัมพันธ์)
เล่ม ความมั่นคง
ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนด ใช้ตัวเดียวกับ
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
แผนย่อย
(อาทิ จานวนข้อเสนอ/ ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับ การบูรณาการ
การยอมรับ การเป็น ผู้เล่นที่สาคัญในกรอบอนุ ความร่วมมือฯ
ภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ)
เล่ม ความมั่นคง
ระดั บความสั มพั นธ์ และความร่ วมมื อด้ าน
/
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบ
ทวิ ภาคี ภู มิ ภาค และพหุ ภาคี (อาทิ จ านวน
โครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง) (เฉลี่ยร้อยละ)

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
แผนย่ อ ยความร่ ว มมื อ ด้ า น ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการเป็น
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อ ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ หุ้ นส่ วนการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นกั บต่ างประเทศ
การพัฒนาระหว่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับ
การยอมรั บ การเป็ นผู้ เล่ นที่ ส าคั ญในกรอบ
ต่าง ๆ โครงการที่ไทยดาเนินกับต่างประเทศ)
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้ อง ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง 1. ระดั บ ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศใน
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณี กั บ มาตรฐานสากลในทุ ก มิ ติ แ ละ การปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้
ระหว่างประเทศ
สามารถมี บทบาทเชิ งรุ กในการร่ วม สอดคล้ องกั บพั นธกรณี ระหว่ างประเทศและ
กาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
มาตรฐานสากลที่สาคัญ (เฉลี่ยร้อยละ)
2. ระดั บ ความส าเร็ จ ของบทบาทไทยใน
การกาหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่ าง
ประเทศ (อาทิ จ านวนข้ อเสนอ/ข้ อริ เริ่ ม
ของไทยที่ ได้ รั บการยอมรับ การ เป็ นผู้ เล่นที่
สาคัญในกรอบต่าง ๆ) (เฉลี่ยร้อยละ)
3. อั น ดั บ /คะแนนของไทยในดั ชนี ส ากล
ในประเด็ นที่ มี นั ยส าคั ญต่ อผลประโยชน์ ของ
ชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและ ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง 1. ระดั บความส าเร็ จของไทยในการสร้ าง
บทบาทของประเทศไทยใน และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น ความเข้ าใจ/การยอมรั บภาพลั กษณ์ และ
ประชาคมโลก
ความนิยมไทยในสากลด้วยอานาจแบบนุ่มนวล
ของไทย (อาทิ จ านวนโครงการอ านาจ
แบบนุ่มนวล จานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
ทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) (เฉลี่ยร้อยละ)
2. ระดั บความส าเร็ จของไทยในเวที ระหว่ าง
ประเทศ (อาทิจานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทย
ได้รับการรับรองในเวที/องค์การ ระหว่างประเทศ
ประเทศไทย และคนไทยได้ รั บการเลื อกตั้ ง/
ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ)
3. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพและ
เสริ มสร้ างเครื อข่ ายของคนไทย/ชุ มชนไทย
ในต่ างประเทศ ให้ มี ความเข้ มแข็ งและมี
เกียรติภูมิ (จานวนโครงการ สนับสนุนกิจกรรม
คนไทยในต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชน
ไทยในต่างประเทศด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์
ของไทย) (เฉลี่ยร้อยละ)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
แผนย่ อ ยการต่ า งประเทศมี ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มขั บ เคลื่ อ น
เอกภาพและบูรณาการ
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และ
ไทยเป็ น หุ้ น ส่ ว นความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1. ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทย
เพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครอง
คนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ (อาทิ
กลไกการประชุม กิจกรรม/โครงการร่วม)
2. ระดับความสาเร็จในการสร้างความตระหนัก
รู้ การมี ส่ วนร่ วมของภาคส่ วนต่ าง ๆ (อาทิ
จานวนโครงการ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ)
3. ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศ
และด้ านการกงสุ ล (อาทิ มี กลไกและช่ องทาง
การรับฟังและแก้ไขข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่หลากหลาย)
4. ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างเครือข่าย
บุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยใน
ต่างประเทศ (อาทิ จานวนคน/องค์กรที่เป็นมิตร
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย)

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ ปรึ กษาได้ น าเสนอความเหมาะสมของตั วชี้ วั ดภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการปรั บสมดุ ลและพั ฒ นา
ระบบการบริ หารจั ดการภาครั ฐ น าเสนอโดย รศ. วั นชั ย มี ชาติ ซึ่ งประกอบด้ วยประเด็ นแผนแม่ บทที่ 20
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นแผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และประเด็นแผนแม่บทที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การน าเสนอครั้ งนี้ ที่ ปรึ กษาได้ เสนอรายละเอียดในแต่ ละตัวชี้วั ดของแผนแม่บทที่ 20 21 และ 22
ว่าตัวชี้วัดใดมีความเหมาะสมอยู่ แล้ ว ต้องปรับเปลี่ ยนนิยาม ต้ องเพิ่มเติมตัวชี้วัดให้ ครอบคลุ มกับเป้าหมาย
โดยรายละเอียดแสดงให้เห็นในตารางที่ 6.2-3 6.2-4 และ 6.2-5 ตามลาดับ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็ นการบริ การประชาชน บริการของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
และประสิทธิภาพภาครัฐ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ประเด็ นการบริ การประชาชน ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิภาพภาครัฐ
ด้ วยการน านวั ตกรรม เทคโนโลยี มา
ประยุกต์ใช้
แผนย่ อ ยการพั ฒ นาบริ ก าร งานบริ การภาครั ฐที่ ปรั บเปลี่ ยนเป็ น
ประชาชน
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
แผนย่ อ ยการบริ ห ารจั ด การ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
การเงินการคลัง
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสม
แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ต้ อ งมี
สมรรถนะและสร้ า งความทั น สมั ย
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ (เฉลี่ยร้อยละ)
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดลาดับ
ขององค์การสหประชาชาติ

/

สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระดับความสาเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
มาดาเนินการบริการสาธารณะ

/

/

/

/

/

/

ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและ
องค์ การบริหารส่วนตาบลที่ น าแผนชุมชนสู่
การพั ฒนาท้ องถิ่ นได้ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด
(LQM)
ร้อยละขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน LPA ตามเกณฑ์ที่กาหนด

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่ อยการพั ฒ นาระบบ ภาครั ฐมี ขี ดสมรรถนะสู งเที ยบเท่ า
บริหารงานภาครัฐ
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
แผนย่ อยการพั ฒ นาระบบ ภาครั ฐมี ขี ดสมรรถนะสู งเที ยบเท่ า
บริหารงานภาครัฐ
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
แผนย่ อยการสร้ างและพั ฒนา บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางาน
บุคลากรภาครัฐ
เพื่ อ ประชาชน ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
แผนย่ อยการสร้ างและพั ฒนา บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางาน
บุคลากรภาครัฐ
เพื่ อ ประชาชน ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

ระดับ Digital Government Maturity Model
(Gartner)
สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่าง
สูงตามเป้าหมาย
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

/

/

/

/

/

/

สั ดส่ วนเจ้ าหน้ าที่ รั ฐที่ กระท าผิ ดกฎหมาย
ลดลง

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริต ประเทศไทยปลอดการทุ จ ริ ต และ
และประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
และประพฤติมิชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
และประพฤติมิชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด

ดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ตของประเทศไทย
(อันดับ/คะแนน)
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
ร้ อยละของประชาชนที่ มีวั ฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
จ านวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของประชาชนต่ อ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และประพฤติมิชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต
ITA
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง
และประพฤติมิชอบ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระทาการทุจริต
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

/

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยการป้องกันการทุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
และประพฤติมิชอบ
แผนย่ อยการปราบปราม การด าเนิ นคดี ทุ จริ ตมี ความรวดเร็ ว
การทุจริต
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
กระบวนการดาเนินคดี ทุจริตที่จาเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกิ น กว่ ากรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายกาหนด
แผนย่ อยการปราบปราม การด าเนิ นคดี ทุ จริ ตมี ความรวดเร็ ว จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต
การทุจริต
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
ถูกฟ้องกลับ
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต
ถูกฟ้องกลับและถูกพิพากษาเป็นที่สุดแล้วว่า
มีความผิด

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นกฎหมายและกระบวนการ กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน
ยุติธรรม
ได้ ประโยชน์ จากการพั ฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น
ประเด็นกฎหมายและกระบวนการ การอ านวยความยุ ติ ธรรมเป็ นไปโดย
ยุติธรรม
ความเสมอภาค โปร่ งใส เป็ นธรรม
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้ าง
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้ าง
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

ดัชนีนิติธรรม (คะแนน) ค่าเป้าหมาย คะแนน
ของ 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 ปัจจัย

/

/

ดัชนีนิติธรรม (อันดับ)

/

/

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข
ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

/

/

ร้ อยละจานวนคดี /เรื่องร้ องเรียนที่ เกี่ยวกับ
การไม่รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
การปฏิ บั ติ ต ามและการบั ง คั บ ใช้ สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
กฎหมายมี ความคุ้ มค่ าทางเศรษฐกิ จ กลางของประเทศมาใช้ ใ นการบั ง คั บ ใช้
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น กฎหมาย ต่อจานวนกฎหมาย
จ า นวนเ รื่ องที่ มี กา ร ไ กล่ เ กลี่ ยตาม
พระราชบั ญญั ติ การไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท พ.ศ.
2562
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
การปฏิ บั ติ ต ามและการบั ง คั บ ใช้ ระยะเวลาที่ ลดลงในกระบวนการบั งคั บใช้
กฎหมายมี ความคุ้ มค่ าทางเศรษฐกิ จ กฎหมาย
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
การปฏิ บั ติ ต ามและการบั ง คั บ ใช้ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับ
กฎหมายมี ความคุ้ มค่ าทางเศรษฐกิ จ ใช้กฎหมาย
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา จานวน/ระดับมาตรการ/ กลไกที่ประชาชนมี
กฎหมาย
ส่ ว นร่ ว มกั น ในการทบทวนความจ าเป็ น
เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา จ านวนกฎหมายหรื อระเบี ยบที่ เสนอโดย
กฎหมาย
ภาคประชาชน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.2-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนย่อยกระบวนการยุติธรรม การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส อั ต ราส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนขั้ น ตอน
สะดวก รวดเร็ ว เสมอภาค ทั่ วถึ ง เป็ น ในการอานวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและ
ธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวก
และรวดเร็ว
แผนย่อยกระบวนการยุติธรรม การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐ กาหนดขึ้น
สะดวก รวดเร็ ว เสมอภาค ทั่ วถึ ง เป็ น เพื่อความเสมอภาค ในกระบวนการยุติธรรม
ธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

6-29

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.2.3 สรุปประเด็นคาถามจากการสัมมนา
ผู้ เข้าร่ ว มสั มมนาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานเก็บข้อมูล หน่ว ยงานขับเคลื่ อน รวมถึง
ประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัยในตัวชี้วัดที่นาเสนอ ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้
ตารางที่ 6.2-6 ประเด็นคาถามประเด็นความมั่นคงและการต่างประเทศและแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
ประเด็น
คาถาม
1
1) ตัวชี้วัดระดับ 2 ที่ ระบุ ว่า สขช. เห็นว่าสามารถดาเนินการ
ได้ ตามตัวชี้ วั ดนั้ น การจั ดท าตั วชี้ วั ดดังกล่าวเป็นไปตามที่
สมช. กาหนดมา สขช. ต้องทาตามนั้น
2) ตั วชี้ วั ดประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยงานด้ านการข่ าวและ
ประชาคมข่ าวกรอง เป้ าหมายหน่ วยงานด้ านการข่ าวและ
ประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
เมื่อตัวชี้วัดมีสององค์ประกอบ คือ หน่วยงานด้านการข่าวและ
ประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
ขอถามความชั ดเจนค่ ะ และแนวทางด าเนิ นการที่ สามารถ
ปฏิบัติได้จริง เหมือนเป็น joint KPI
1
การเสริมสร้างกองทัพ เช่น การจัดซื้ออาวุธ จะส่งผลให้ค่า GPI
มีค่าดีขึ้น หรือ แย่ลง

1

แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง ที่มีข้อเสนอว่าให้พิจารณาแจกแจงปัญหาให้ชัดเจนขึ้น
คือหมายความว่าหน่วยงานสามารถเอาปัญหาที่เป็นภารกิจ
ของหน่วยงานมาตั้งเป็นเป้าหมายได้ใช่ไหม เพื่อเป็นตัวชี้วัดใน
แผนระดับ 3

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข
รับไว้ผนวกเข้าในรายงานฉบับสมบูรณ์โดยตัวชี้วัดระดับ
ที่ 2 อาจต้ องการการหารื อกั นให้ ละเอี ยดมากขึ้ นใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนตัวชี้วัดที่มีสององค์ประกอบ
เห็ นควรแนะน าในรายงานฉบั บสมบู รณ์ เพิ่ มเติ มว่ า
ควรแยกออกเป็นหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคม
ข่ าวกรองท างานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึ้ น และ
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้
จริง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน

ที่ปรึกษาได้เคยหารือประเด็นนี้กับสมช. และเห็นว่าใน
ส่ วนนี้ จะท าให้ GPI อั นดั บลดลงได้ เพราะตั วชี้ วั ด
ภายในไม่ตรงกับบริบทหรือการให้คาจากัดความของ
ประเทศไทย ในทางสากลของ GPI การเพิ่มอาวุธไม่ได้
ทาให้เกิดสันติภาพมากขึ้น ซึ่งที่ปรึกษาเคย mapping
GPI กับตัวชี้วัดย่อย ร่วมกับสมช. แล้ว อาจพิจารณา
ใช้ ข้ อมู ลที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ตรงกั บบริบทไทย แต่มี
ข้อควรระวังคือจะทาให้ไม่สามารถจัดอันดับโดยรวม
ในทางสากลได้
เนื่ องจากโครงการวิ จั ยนี้ จะไม่ ได้ มี ขอบเขตลงถึ ง
แผนระดับ 3 ข้อเสนอแนะที่ควรแจกแจงปัญหาที่มี
ผลกระทบต่ อความมั่ นคงเป็ นการแจกแจงตาม
ความส าคั ญ ต่ อ ห้ ว งเวลา ซึ่ ง หากหน่ ว ยงานมี
การพิจารณาว่าภารกิจมีความสาคัญเร่งด่วนในห้วง
เวลานั้น ๆ โดยเปรียบเทียบก็สามารถใช้แนวทางนี้ได้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.2-6 ประเด็นคาถามประเด็นความมั่นคงและการต่างประเทศและแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
1
เป้าหมาย ภาคใต้สงบสุขร่มเย็น กาหนดตัวชี้วัด ปริมาณเข้าออก
ของนักท่องเที่ยว และมูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กล่ าวว่ า ธนาคารแห่ งประเทศไทย เป็ นหน่ วยงาน
ขั บเคลื่ อนเป้ าหมาย ตรงนี้ ข้ อมู ลน่ าจะคลาดเคลื่ อน รบกวน
ตรวจสอบด้วย
2
เหตุใดถึงยังคงแผนย่ อยการบูรณการความร่วมมื อด้านความ
มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติฯ ทั้งประเด็นความมั่นคงและ
การต่างประเทศ
2
ในส่ วนความสั มพั นธ์ กั บกองทั พมิ ตรประเทศของ
กระทรวงกลาโหมควรจะต้ องรายงานผลไปที่ กระทรวง
การต่างประเทศ หรือไม่
2
การปรับการวัดของกระทรวงการต่างประเทศโดยใช้เกณฑ์ดี/ดี
มาก ขอทราบเหตุผลการปรับและเกณฑ์การวัด
2
ประเด็ นด้ านการต่ างประเทศ แผนย่ อยความร่ วมมื อด้ าน
เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ซึ่งมี
ข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดเป็น "จานวนความร่วมมือหรือ
ความตกลงระหว่ างประเทศที่ เกี่ ยวข้ องกั บด้ านเศรษฐกิ จ
ความเชื่ อมโยง และนวั ตกรรมในกรอบทวิ ภาคี ภู มิ ภาค และ
พหุภาคี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ผู้แทนรัฐบาล
ไทยเข้าร่วมเพื่อเจรจาจัดทาความร่วมมือหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องฯ” ข้อเสนอใหม่นี้จะแคบเกินไปหรื อไหม
เพราะความร่วมมือหรือความตกลงระหว่างประเทศมีด้านอื่น ๆ
ด้ วย เช่ น ด้ านสั งคม การศึ กษา วั ฒนธรรม ฯลฯ ถ้ าใช้ ว่ า
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เหมือนชื่อแผนย่อย
น่าจะเหมาะสมกว่า
2
การออกแบบยุทธศาสตร์ชาติโดยกาหนดให้งานการต่างประเทศ
เป็นเพียงแผนระดับ 2 และการกาหนดให้การต่างประเทศอยู่
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ความมั่ นคง สะท้ อนถึ งแนวความคิ ดของ
รั ฐ ศาสตร์ ยุ คโบราณ ในขณะที่ ส มั ย ใหม่ จ ะผนวกเรื่ อง
การต่างประเทศกับการค้า หลายประเทศจะเพิ่ม Trade ในชื่อ
กระทรวงการต่างประเทศ และหลายๆ ประเทศ แต่งตั้งนักธุรกิจ
หรือผู้บริหารบริษัทเอกชน มาเป็นทูต

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข
ตรวจสอบแล้วปรับเปลี่ยนเป็น สศช. (ร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็น
แหล่งที่มาของข้อมูล

เนื่องจากเป้าหมายและตัวชี้วัดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง
ความมั่นคงและการต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถแยกออก
จากกันได้
กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า เหล่าทัพ/หน่วยงาน
ความมั่นคงได้รายงานมาในแผนประสานสอดคล้องด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
ที่ปรึกษาจะหารือเพิ่มเติมกับกระทรวงการต่างประเทศ
และนามาใส่เพิ่มเติมไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์
เป้าหมายในแผนย่อยกาหนดให้ "ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในศู นย์ กลางการค้ า การลงทุ น การบริ การ และ
ความเชื่ อมโยงที่ ส าคั ญในภู มิ ภาคเอเชี ยโดยมี ระบบ
เศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น" ส่งผลให้การวัดจึงต้อง
เน้นด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
ชื่ อแผนย่ อย เป็ นความร่ วมมื อด้ านเศรษฐกิ จและ
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ
แต่เป้าหมายเน้นด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรม โดยไม่พูด
ถึงสังคมและวัฒนธรรม

รับไว้เป็นข้อพิจารณา
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.2-7 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริห ารจัดการ
ภาครัฐและแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
ประเด็น
คาถาม
20 แผนแม่ บทประเด็ นที่ 20 ตั วชี้ วั ดสั ดส่ วนความส าเร็ จของ
กระบวนงานที่ ได้ รั บการปรั บเปลี่ ยนให้ เป็ นดิ จิ ทั ล เป้ าหมาย
ปี 66-70 จ านวน 5,360 กระบวนงาน ผลการด าเนิ นงานสามารถ
จัดเก็บอย่างไร
20 Code 20040101 (DG Maturity - Gartner) วิธีวัดที่กาหนดว่าให้ใช้
แบบสารวจความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล แบบสารวจความพร้อมดังกล่าว เป็นเครื่องมือของ
สานักงาน ก.พ. (ซึ่งไม่ได้บังคับให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้อง
เข้าร่วมการประเมิน) และตัวหารที่เป็นจานวนประเด็นที่หน่วยงานมี
การด าเนิ นการตามที่ ระบุ มี วิ ธี หารนั บอย่ างไร ท าไมก าหนดให้
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
20 การก าหนดค่ า เป้ า หมายระดั บ ความพึ งพอใจในคุ ณภาพ
การให้ บริ การของภาครัฐ โดยก าหนดเพิ่ มขึ้ นเรื่อย ๆ จนไปถึ งที่
ร้อยละ 95 อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริ บทของเทคโนโลยี ที่ ท าให้ ประชาชน
มี ความคาดหวั งมากขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อ เสนอให้ ที่ ปรึ กษาหาระดับ
ความพึงพอใจที่เหมาะสมเพื่อวัดเป็นค่ามาตรฐานในระยะยาว
20 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลผลการดาเนินงาน ต้องจัดเก็บข้อมูลเพิ่ ม
อย่ างน้ อย 3 ปี จึ งก าหนดค่ าเป้ าหมาย เช่ น ประเด็ นที่ : 20
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ตัวชี้วัด: ร้อยละของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ อยากทราบว่า
ถึงแม้ตัวชี้วัดจะมีความเหมาะสมแล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล
ตั วชี้ วั ด แล้ วยั งควรใช้ ตั วชี้ วั ดนี้ หรื อไม่ จะก าหนดค่ าเป้ าหมาย
อย่างไร
20 Code 20010101 : สั ดส่ วนความส าเร็ จของกระบวนงานที่ ได้ รั บ
การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล กาหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละร้อย
ตั้งแต่ปี 2566 หมายความว่าทุกกระบวนงานภาครัฐต้องปรับเป็ น
ดิ จิ ทั ล ซึ่ งอาจไม่ เหมาะสม เนื่ องจากฐานของ N คิ ดมาจาก
กระบวนงานเดิ มที่ ยั งไม่ ได้ re-process และยั งไม่ ได้ ทบทวน
ความเหมาะสมว่ายังจาเป็นต้องมีกระบวนการนั้นอยู่หรือไม่ ซึ่งบาง
กระบวนงานอาจไม่มีความคุ้มค่าในการปรับเป็นดิจิทัล เนื่องจาก
ความถี่ในการใช้บริการน้อย เช่น กระบวนการขออนุญาตจัดตั้งสุสาน
เป็นต้น
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แนวทางแก้ไข
ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ทาการสารวจข้อมูลเพื่อหา
จานวนกระบวนงานก่อน

สานักงาน ก.พ. ให้ข้อมูลว่าตัวชี้วัดที่ก.พ.รับผิดชอบ
มีเพียงดัชนีความผูกพันบุคลากรภาครัฐ และจานวน
บุ คลากรรั ฐที่ ท าผิ ดกฎหมาย ฉะนั้ น สศช. ควร
ประสานทาความเข้าใจและเเสวงหาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างสานักงาน ส.พ.ร. กับสานักงาน ก.พ.

เห็นด้วย อาจต้องพิจารณาค่าเป้าหมายเป็นระยะ
โดยดูจากผลการสารวจเป็นรายปีและต้องหารือทา
ความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันก่อน

ควรใช้ แต่ก็ต้องเก็บข้อมูลต่อเนื่อง เมื่อนาเข้ามามา
ค านวณหาปี ฐานในการตั้ งเป้ าหมาย ซึ่ งอาจต้ อง
หารือระหว่างหน่วยงานกันต่อไป

ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ทาการสารวจข้อมูลเพื่อหา
จ านวนกระบวนงานก่ อน โดยต้ องพิ จารณาจาก
ความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของงานบริการด้วย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.2-7 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐและแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
20 ประเด็ นที่ 20 หากกระบวนงานอิ งจากแผนพั ฒนารัฐบาลดิจิทัล
ปี 63 - 65 เมื่อสิ้นสุดปี 65 แล้ว จะต้องปรับตัวชี้วัดนี้หรือไม่ทั้งนี้
ต้องการทราบแหล่งข้อมูลเพื่อเข้าถึงชื่ อและนิยามของทั้ง 5,360
กระบวนงาน เพื่อหน่วยงานปฏิบัติจะได้รับไปดาเนินการให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย
20 ในส่ วนของตั วชี้ วั ด Code 20010101 สั ดส่ วนความส าเร็ จของ
กระบวนงานที่ ได้ รั บการปรั บเปลี่ ยนเป็ นดิ จิ ทั ล ขอให้ จั ดหารื อ
ระหว่าง ก.พ.ร. สพร. และ สศช. อีกครั้ง เพราะจาได้ว่าเดิม มอบ
สานักงาน ก.พ.ร. ค่ะ
21 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่เปลี่ยน
ตัวชี้วัดเป็น จานวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จะขัดกับ คดีทุจริต
ลดลง

21

21

แนวทางแก้ไข
ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ทาการสารวจข้อมูลเพื่อหา
จานวนกระบวนงานก่อน

ที่ปรึกษาได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น
หลังจากนี้การขับเคลื่อน สศช. จะเป็นผู้ประสานและ
ทาความเข้าใจกับหน่วยงาน

เรื่องที่ประชาชนร้องเรียน จะเป็นการวัด active ของ
ประชาชนสะท้ อ นวั ฒ นธรรมของประชาชน
แต่จานวนคดี เป็นการวัดความโปร่งใสในภาพรวม
ดั งนั้ นเป้ าหมายของการวั ดจึ งต่ างกั น ไม่ ถื อว่ า
ขัดกัน
ประเด็นที่ 21 กาหนด ตัวชี้วัดเป้าหมายใหญ่ คือ ดัชนี CPI สูงขึ้น CPI วัดที่การรับรู้ของคนในสังคม ซึ่งไม่ได้วัดโดยตรง
แต่ตัวชี้วัดย่อยรองรับไม่สอดคล้องกับ ประเด็นที่ CPI กาหนด โดย แต่ตัวชี้วัดย่อยต่างๆนั้นหากสามารถบรรลุเป้าหมาย
CPI มุ่ งเน้ นการดาเนินการในส่วนของการจ่ายสินบน การใช้ จ่าย ได้ จะทาให้ผู้คนในสังคมรับรู้การทุจริตลดลง
งบประมาณมี ความคุ้ มค่ าหรื อไม่ และการใช้ อ านาจหน้ าที่
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ซึ่งในการกาหนดตัวชี้วัดย่อยรองรับ
ควรมีความสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งถ้ากาหนดตัวชี้วัดย่อย
แบบนี้ ก็ไม่เห็นทางที่จะไปบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่ค่าคะแนน CPI
สูงขึ้นได้
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจาก เรื่ องที่ ประชาชนร้ องเรี ยน จะเป็ นการวั ดความ
มี การเสนอเปลี่ ยนตั วชี้ วั ดในแผนแม่ บทย่ อเป็ นจากค่านิ ยมของ active ของประชาชนสะท้ อ นวั ฒ นธรรมของ
ประชาชน เป็น จานวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ดังนั้น ถ้ามี ประชาชนแต่ จ านวนคดี เป็ นวั ดความโปร่ งใส
การกาหนดตัวชี้วัดในลักษณะดังกล่าว จะขัดแย้งกับ ตัวชี้วัดในเรื่อง ในภาพรวม ดังนั้นเป้าหมายของการวัดจึงต่างกัน
คดีทุจริตลดลง ขอให้ช่วยพิจารณาด้วย
ไม่ถือว่าขัดกัน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.2-7 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐและแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
22 ประเด็นที่ 22 แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย ตัวชี้วัดที่ 1: สัดส่วน
ของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิกให้มี
เนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ วิธีการวัดโดยการใช้
กฎหมายทั้งหมดของรัฐเป็ นฐานในการค านวณ นั้นคือ กฎหมาย
ทั้งหมดของหน่วยงานรัฐ หรือ เป็นกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานรัฐ
ที่ จะต้ องมี การทบทวนในปี นั้ น ๆ เนื่ องจากในแต่ ละปี มี จ านวน
กฎหมายที่จะต้องทบทวนไม่เท่ากัน เช่น สมมุติว่าจานวนกฎหมาย
ของส่วนราชการทั้งหมด มี ประมาณ 1,000 กว่า ฉบับ แต่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ประกาศว่าจะมีการทบทวนกฎหมายในปี 2565 ประมาณ 105
ฉบับ, ปี 2567 ประมาณ 200 กว่าฉบับ เป็นต้น

22

22

แนวทางแก้ไข
สามารถทาได้ทั้ง 2 แบบ เพราะในท้ายสุดแล้วจะ
มุ่ งสู่ เป้ าหมายเดียวกั น คื อ การที่ กฎหมายได้รับ
การปรับปรุง ทั้งนี้ หากเลื อกฐานการคานวณเป็น
แบบแรก คื อ กฎหมายทั้ ง หมด จะท าให้ มี
กระบวนการเพิ่มขึ้นมาก คือต้องมีการสารวจเพื่อหา
จานวนกฎหมายทั้งหมดที่มีเสียก่อน แต่หากเลือก
แบบที่สองคือ ส่วนราชการได้คัดเลือกฎหมายที่คิด
ว่าจะปรับปรุงแก้ไขในแต่ละปีงบประมาณมาแล้ว
่อมแสดงให้
ย่
เห็ นถึ งการจั ดล าดั บความส าคั ญ
ความจาเป็นเร่งด่วนของการแก้ไขกฎหมายอยู่แล้ว
ก็ จะท าให้ ส่ วนราชการมี ตั วเลขจ านวนกฎหมาย
ที่ต้องปรับปรุงในทางปฏิบัติชัดเจนขึ้น
ประเด็ นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรม ในส่ วนของ นับรวมได้ทั้งที่ประชาชนเสนอใหม่ และประชาชน
เป้าหมาย ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย ที่เพิ่มเติม เสนอให้ แก้ ไข เพราะเป้ าหมายเป็ นการวั ดการมี
ตั วชี้ วั ดใหม่ เป็ นจ านวนกฎหมายหรื อระเบี ยบที่ เสนอโดย ส่วนร่วมจากประชาชน
ภาคประชาชน ไม่ทราบว่า เป็นการเสนอกฎหมายหรือระเบียบใหม่
โดยภาคประชาชนเสนอ หรือเป็นการที่ภาคประชาชนเสนอทบทวน
กฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่เดิม หรือสามารถนับรวมกันได้
ตัวชี้วัด 22020102 ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น ต้ องส ารวจและจั ดเก็ บข้ อมูลปี แรกเป็นฐานก่อน
เพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม เมื่อยังไม่มีค่าฐาน ใน จึงค่อยกาหนดค่าเป้าหมายในปีถัดไป
ปี 61-65 จะมีแนวทางในการกาหนดผลของการดาเนินงานอย่างไร
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6.3

การสัมมนาเผยแพร่ โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วันที่ 2
กรกฎาคม 2564

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประเด็นอื่น ๆ และนาผลการสัมมนาไปปรับปรุงโครงการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดการนาเสนอ ดังต่อไปนี้
6.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนแม่บทประเด็นที่ 3 การเกษตร และแผนแม่บทประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ นาเสนอโดย รศ.ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รายละเอียดดังแสดงให้เห็นใน
ตารางที่ 6.3-1 และ 6.3-6 ตามลาดับ
 แผนแม่บทประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว และ
ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ นาเสนอโดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา รายละเอียดดังแสดงให้เห็ น
ในตารางที่ 6.3-2 6.3-3 และ 6.3-7 ตามลาดับ
 ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล และประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดย ศ.ดร. เกษม ชูจารุกุล รายละเอียดดังแสดงให้เห็น
ในตารางที่ 6.3-4 6.3-5 และ 6.3-8 ตามลาดับ
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บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 3 การเกษตร
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 3 การเกษตร
ประเด็น การเกษตร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
เกษตรเพิ่มขึ้น
ประเด็น การเกษตร
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
แผนย่ อยเกษตรอั ตลั กษณ์ สิ นค้ าเกษตรอั ต ลั กษณ์ พื้ น ถิ่ น มี
พื้นถิ่น
มูลค่าเพิ่มขึ้น
แผนย่อยเกษตปลอดภัย
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
แผนย่อยเกษตปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รบั
การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

แผนย่อยเกษตรชีวภาพ

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

แผนย่อยเกษตรชีวภาพ

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ตั้ ง ใน
ทุกตาบลเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด
อั ตราการขยายตั วของผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย
(เฉลี่ยร้อยละ)
ดั ชนี ความเชื่ อมั่ นผู้ บริ โภคด้ านคุ ณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเกี่ยวกับ
คุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และโภชนา
อั ตราการขยายตัวของมูลค่ าสินค้ าเกษตรที่ส่งออกไป
ประเทศที่มีเกณฑ์กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของ
อาหาร (เฉลี่ยร้อยละ)
อั ตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)
จ านวนวิ สาหกิ จการเกษตรขนาดกลางและเล็ ก และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

/

/
/

/
/

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/
/

/
/
/

/

/

/

/
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บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 3 การเกษตร (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 3 การเกษตร
แผนย่อยเกษตรแปรรูป

สิ นค้ าเกษตรแปรรู ปและผลิ ตภั ณฑ์มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ
สิ นค้ าที่ ได้ จากเทคโนโลยี สมั ยใหม่ /
อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่
มี การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ /อัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
แผนย่ อยการพั ฒนาระบบ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
นิเวศการเกษตร
หน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
แผนย่ อยการพั ฒนาระบบ สถาบั นเกษตรกร (สหกรณ์ วิ สาหกิ จ
นิเวศการเกษตร
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความ
เข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
มู ลค่ าสิ นค้ าที่ มี การใช้ เทคโนโลยี สมั ยใหม่ /อั จฉริ ยะ
(เฉลี่ยร้อยละ)
ผลผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยของฟาร์ ม หรื อ แปลงที่ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
สถาบั น เกษตรกร (สหกรณ์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และ
กลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

/

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/
/

/
/
/
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บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
ประเด็ น อุ ต สาหกรรมและ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
บริการแห่งอนาคต
ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ
ประเด็ น อุ ต สาหกรรมและ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
บริการแห่งอนาคต
ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ
ประเด็ น อุ ต สาหกรรมและ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
ภาคบริการเพิ่มขึ้น
ประเด็ น อุ ต สาหกรรมและ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
ภาคบริการเพิ่มขึ้น
แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

แผนย่ อ ยอุ ต สาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ครบวงจร

แผนย่ อ ยอุ ต สาหกรรมและ
บริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์

ตัวชี้วัด

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ)
อั ตราการขยายตั วของผลิ ตภาพการผลิ ตของ
ภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ
(เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)
จ านวนธุ รกิ จที่ จดทะเบี ยนในอุ ตสาหกรรมชี วภาพที่
เพิ่มขึ้น
อุ ตสาหกรรมและบริ การทางการแพทย์ มี อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
การขยายตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางการแพทย์
อัตราการขยายตัวของบริการทางการแพทย์
อุ ตสาหกรรมและบริ การเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อั ตราการขยายตั วของอุ ตสาหกรรมและบริ การดิ จิ ทั ล
ข้ อมู ล และปั ญญาประดิ ษฐ์ มี การขยายตั ว ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
เพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
แผนย่ อ ยอุ ต สาหกรรมและ ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของ
บริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ ไทยดีขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์
แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานใน
จากการพัฒนาระบบคมนาคม ภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
จากการพัฒนาระบบคมนาคม อากาศยานสูงขึ้น (Tier)
แผนย่ อยอุ ตสาหกรรมความ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัว
มั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น
แผนย่ อยอุ ตสาหกรรมความ การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
มั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
Digital Contribution to GDP
ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อม
ในไทยต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ)
จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ
Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
อั ต ราการขยายตั ว ของมู ล ค่ า การส่ ง ออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
จานวนโครงการสะสมที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน โดย
WEF

แผนย่อยการพัฒนาระบบนิ เวศ แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อุ ตสาหกรรมและบริ การแห่ ง
อนาคต
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิ เวศ ประเทศไทยมี ความสามารถในการแข่ งขั นด้ าน อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ใน
อุ ตสาหกรรมและบริ การแห่ ง ดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
ด้านความพร้อมในอนาคต
อนาคต
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
ประเด็นการท่องเที่ยว

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศด้ า น สั ดส่ วนผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศด้ าน
การท่ องเที่ ยวต่ อผลิตภั ณฑ์ มวลรวมใน การท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ประเทศเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวเมื่อเทียบ
กับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
ประเด็นการท่องเที่ยว
รายได้ จากการท่ องเที่ ยวของเมื องรอง อั ตราส่ วนรายได้จากการท่ องเที่ ยวของเมือง
เพิ่มขึ้น
หลักและเมืองรอง (สัดส่วน)
การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่ องเที่ ยวของเมื องรองเมื่อเที ยบกั บอัตรา
การขยายตั วของรายได้ จากการท่ องเที่ ยวของ
เมืองหลัก
ประเด็นการท่องเที่ยว
ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ด้ า น อั นดั บความสามารถทางการแข่ งขั นด้ านการ
การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย โดย Travel &
Tourism Competitiveness Index (TTCI)
แผนย่ อยการท่ องเที่ ยวเชิ ง รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
การท่ องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ และวั ฒนธรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
แผนย่ อยการท่ องเที่ ยวเชิ ง เมื องและชุ มชนที่ มี ศั กยภาพด้ าน
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
แผนย่ อยการท่ องเที่ ยวเชิ ง สิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้ า งสรรค์ แ ละ
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

ตัวชี้วัด

จ านวนเมื องและชุ มชนที่ มี ศั กยภาพด้ า น
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
จานวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์
อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการ
การท่ องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ และวั ฒนธรรม
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา
(เฉลี่ยร้อยละ)
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวกับ MICE
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิ งกี ฬา และการเข้าร่วมงานกีฬาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการ
ประชุมนานาชาติของไทย
จัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International
Congress and Convention Association (ICCA)
อั นดั บ Total number of participants per
country/territory โดย ICCA

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตัวชี้วัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รายได้ จากการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
ความงาม และแพทย์แผนไทย
ความงาม และแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น
เชิ งสุ ขภาพ ความงาม และแพทย์ แผนไทย
(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อั น ดั บ ด้ า นรายได้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ความงาม และแพทย์แผนไทย
สุขภาพของประเทศไทย
ประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการ
ความงาม และแพทย์แผนไทย
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่ อยการท่ องเที่ ยวส าราญ รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึน้ อั ตราการขยายตั วของรายได้ การท่ องเที่ ยว
ทางน้า
สาราญทางน้า (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่ อยการท่ องเที่ ยวส าราญ การขยายตั วของท่ าเรื อท่ องเที่ ยวใน จานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทางน้า
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
จานวนการเทียบท่าของเรือที่เข้าท่าที่กาหนด
แผนย่ อยการท่ องเที่ ยวเชื่อมโยง ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง อั ตราการขยายตั วของจ านวนนั กท่ องเที่ ยว
ภูมิภาค
ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่ อยการพั ฒนาระบบนิ เวศ นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ
การท่องเที่ยว
ทรัพย์สินมากขึ้น
ปลอดภั ยของนั กท่ องเที่ ยว โดย Travel &
Tourism Competitiveness Index (TTCI)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
แผนย่ อยการพั ฒนาระบบนิ เวศ โครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ อสนั บสนุ น การ อั นดั บขี ดความสามารถในการแข่ งขั นด้ าน
การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น โครงสร้ างพื้ นฐานด้ านการคมนาคมทางบกและ
ทางน้า โดย Travel & Tourism Competitiveness
Index (TTCI)
อั นดั บขี ดความสามารถในการแข่ งขั นด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ โดย
Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
อั นดั บขี ดความสามารถในการแข่ งขั นด้ าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการนักท่องเที่ยว
แผนย่ อยการพั ฒนาระบบนิ เวศ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อ อั นดั บขี ดความสามารถด้ านความยั่ งยื นของ
การท่องเที่ยว
สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel &
Tourism Competitiveness Index (TTCI)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
/

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/
/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
ประเด็ นพื้ นที่ และเมื องน่ า ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
อยู่อัจฉริยะ
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุ กภู มิ ภาคของประเทศ เพื่ อกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็ นพื้ นที่ และเมื องน่ า ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
อยู่อัจฉริยะ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
ประเด็ นพื้ นที่ และเมื องน่ า ช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ลดลง
อยู่อัจฉริยะ

ตัวชี้วัด
มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของมูลค่าทุนจดทะเบียนของ
นิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย
แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จานวน)

สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20
สุ ดท้ ายที่ รวยที่ สุ ด ต่ อ GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่า เมื อ งในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา จ านวนเมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
อยู่อัจฉริยะ
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าใน การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและ
ทุกมิติ
พื้นที่เฉพาะ
แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่า เมื อ งในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา จานวนเมืองขนาดกลางที่ที่ได้รับการพัฒนา
อยู่อัจฉริยะ
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าใน
ทุกมิติ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมื องในพื้ นที่ เป้ าหมายที่ ได้ รั บการพัฒนา
อัจฉริยะ
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อม
ล้าในทุกมิติ
แผนย่ อยการพั ฒนาพื้ นที่ เมื อง เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่
ชนบท เกษตรกรรมและ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
อุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวศที่ มี
การบริ หารจั ดการตามแผนผั ง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
แผนย่ อยการพั ฒนาพื้ นที่ เมื อง ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิ
ชนบท เกษตรกรรมและ วัฒนธรรม
อุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ ที่ มี
การบริ หารจั ดการตามแผนผั ง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ

/

/

จานวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

/

/

พื้ นที่ ที่ มี การด าเนิ นการสงวนรั กษา อนุ รั กษ์
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปั ต ยกรรม และศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
ประเด็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้าง
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
พื้นฐานของประเทศดีขึ้น
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน ต้ นทุ นโลจิ สติ กส์ ของประเทศไทยต่ อ
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน ประสิ ทธิ ภาพด้ านโลจิ สติ กส์ ระหว่ าง
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
สั ดส่ วนปริ มาณการขนส่ งสิ นค้ าทางรางต่ อปริ มาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ต่ อ การเดิ น ทางในเมื อ งทั้ งหมด (เฉลี่ ย ร้ อ ยละ) ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) ในเขตเมือง
อื่น ๆ
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร 1
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
แสนคน)
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน การใช้ ก๊ าซธรรมชาติ ในการผลิ ตไฟฟ้ า สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ)
พลังงาน
ลดลง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็น 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน การใช้ พลั งงานทดแทนที่ ผลิ ตภายใน สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
พลังงาน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ย
ร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่า
พลังงาน
เพิ่มขึ้น
น้ามันดิบ/พันล้านบาท)
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของ จ านวนแผนงาน และ/หรื อโครงการที่ ก าลั งพั ฒนา /
พลังงาน
ประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี โครงการนาร่อง / โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/
โครงการ)
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้าน ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
ดิจิทัล
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/

/

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็ น ผู้ ป ระกอบการและ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการ
วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาด ยุ คใหม่ ที่ มี บทบาทต่ อระบบเศรษฐกิ จ
ย่อมยุคใหม่
เพิ่มมากขึ้น
แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็ง การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เพิ่มขึ้น
แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็ง ความสามารถในการแข่ งขั นด้ านการใช้
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน
แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการทางการเงิน

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ย
ต่อปีเพิ่มขึ้น
มู ลค่ าการระดมทุ นผ่ านตลาดทุ นของ
กิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ตลาด
เพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

/

/

อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น
(เฉลี่ยร้อยละ)
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
ระดั บขี ดความสามารถของการใช้ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีสาหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม
อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
(ร้อยละ)
อั ตรามู ลค่ าการระดมทุ นผ่ านตลาดทุ นของกิ จการ
ที่ เริ่ มตั้ งต้ นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ร้อยละ)
การขยายตั วของมู ลค่ าพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

/

/
/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/
/

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง ความสามารถในการแข่ งขั นด้ านการค้า อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ตลาด
ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
ประเทศโดย IMD
สัดส่วนจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมที่ส่งออก
สินค้าไปยังต่างประเทศต่อจานวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และย่อมทั้งประเทศ (ร้อยละ)
แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึง การขยายตั วการส่ งออกของวิ สาหกิ จ สั ดส่ วนการส่ งออกของวิ สาหกิ จขนาดกลางและ
ตลาด
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
ขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)
อั ตราการขยายตั วของมู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ าและ
บริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)
แผนย่ อยการสร้ างระบบนิ เวศ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ อั น ดั บ นโยบายของภาครั ฐ ที่ มี ต่ อ วิ ส าหกิ จ และ
ที่ เอื้ อต่ อการด าเนิ นธุ ร กิ จ และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
ของนโยบาย
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
/

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/
/

/

/
/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-7 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็น/แผนย่อย
ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
แผนย่ อ ยการพั ฒ นาเขตพื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
แผนย่ อ ยการพั ฒ นาเขตพื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
แผนย่ อ ยการพั ฒ นาเขตพื้ น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษทั้ งหมด
เพิ่มขึ้น
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการยกระดับ
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออกเพิ่มขึ้น
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
การลงทุ นในพื้ นที่ ระเบี ยงเศรษฐกิ จ
ภาคใต้เพิ่มขึ้น
เมื องในพื้ นที่ ระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคใต้ที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
การขยายตั วของผลิตภั ณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)

/

/
(บางส่วน)

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท)
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก
(ล้านบาท)
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)
มู ลค่ าการลงทุ นในพื้ นที่ ระเบี ยงเศรษฐกิจภาคใต้
(ล้านบาท)
จานวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
อั ตราการขยายตั วของผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-7 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย
ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น
เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เป็ น
เมืองน่าอยู่มากขึ้น

มู ล ค่ า การลงทุ นในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ
ชายแดน (ล้านบาท)
จานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จานวนเมือง)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

/

/

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-8 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นการวิจัยและพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐาน
นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี และด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นการวิจัยและพัฒนา มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา ภาคอุ ตสาหกรรมการผลิตและบริ การ สร้ าง
นวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
มู ลค่ าเพิ่ มสู งขึ้ นจากการวิ จั ยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา วิ สาหกิ จในกลุ่มเป้ าหมายด้านเศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความ
นวัตกรรม ด้านสังคม
เสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

การจั ดอั นดั บโดยสภาเศรษฐกิ จโลกและสถาบั น
การจัดการนานาชาติ

/

/

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
ต่ อผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศ (ร้ อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย (เฉลี่ย
ร้อยละต่อปี)
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
ของภาคเอกชนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้
จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมด
อั น ดั บ ความสามารถด้ า นนวั ต กรรม Global
Innovation Index (GII)
ดั ชนี นวั ตกรรมเชิ งสั งคม (ร้ อยละของผลสั มฤทธิ์
ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
ดัชนีนวัตกรรมเพื่อสังคม

/

/

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/
/

/
/

/

/
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.3-8 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนา การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละ สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว ด้ านเศรษฐกิ จชี วภาพ ต่ อสิ ทธิ บั ตร อนุ สิ ทธิ บั ตร
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
สั ดส่ วนผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมสี เขี ยวต่ อผลิ ตภั ณฑ์
มวลรวมของประเทศ (Green GDP ต่อ GDP)
สั ดส่ วนการลงทุ นในการวิ จั ยและพั ฒนาสี เขี ยวต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Green R&D ต่อ GDP)
แผนย่ อยการวิ จัยและพัฒนา ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน อั น ดั บ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
นวั ตกรรม ด้ านองค์ ความรู้ ทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
พื้นฐาน
ดุลการชาระเงินทางเทคโนโลยี
แผนย่ อยปั จจั ยสนั บสนุนใน โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น สมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ
จานวนห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา

แผนย่ อยปั จจั ยสนั บสนุนใน สั ด ส่ ว นการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาของ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
ภาครัฐ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/

/
/
/

/
/

/

/

/
/
อยู่ระหว่าง
จัดทา
ฐานข้อมูล
ใหม่
/

6-53

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.3.2 สรุปประเด็นคาถามจากการสัมมนา
ผู้ เข้าร่ ว มสั มมนาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานเก็บข้อมูล หน่ว ยงานขับเคลื่ อน รวมถึง
ประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัยในตัวชี้วัดที่นาเสนอ ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้
ตารางที่ 6.3-9 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางแก้ไข
จากทีมที่ปรึกษา
ประเด็น
คาถาม
แนวทางแก้ไข
3
ตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ทเกษตร บางตั ว ยั ง ไม่ ส ามารถ ตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลหรือนิยามไม่ชัดเจน ทางทีมที่ปรึกษาได้
กาหนดค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลหรือนิยาม มีการจัดทาแนวทางการจัดเก็บข้อมูล แลได้ทาการเสนอ
ไม่ชัดเจน จะมีวิธีการรายงานผลหรือวัดผลอย่างไร
นิยามที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นกรอบสาหรับการพัฒนา
แผนแม่บทฯ ให้สามารถจัดเก็บและวัดผลได้จริง
3
ตั วชี้ วั ดเกษตรอั ตลั กษณ์ ขอแก้ จากผ้ าไหมนกยู ง ทางทีมที่ปรึกษาจะรับไปปรับเปลี่ยน
เป็นผ้าไหมไทย
3
1) เกษตร 4.0 น่ าจะมี แค่ นายทุ น เกษตรกรจริ ง ๆ 1) การวัดเกษตรระดับ 4.0 วัดจากเกษตรกรที่จดทะเบียนผ่าน
ส่วนใหญ่ จะซื้อปุ๋ยยังต้องเชื่อก่อนขายได้ค่อยเอาไปจ่าย โครงการเกษตรแปลงใหญ่ หรื อ Smart Farmer เท่ านั้ น ซึ่ ง
2) ตัวชี้วัดสหกรณ์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาก็ทาได้สูง ภายในโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ทาการผลิตจริง ๆ
เหตุใดจึงปรับค่าเป้าหมายลดลง
2) กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ซึ่ งเป็ น หน่ วยงานขั บเคลื่ อน
3) เกษตรปลอดภั ยกั บเกษตรชี วภาพ ชื่ อคล้ ายกั น เป้าหมาย ได้มีการจัดทาการประเมินเกณฑ์ความเข้มแข็ง
ต้องนิยามให้ชัดเจน ตัวชี้วัดหลายตัววัดยาก และตัวชีว้ ดั ของสหกรณ์รูปใหม่ ซึ่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเสนอ
ด้ านเกษตร สามารถวั ดและรายงานผลได้ ภายใน ให้มีการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามความเหมาะสมของข้อมูล
ปีงบประมาณหรือไม่
3) ทางทีมที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทาการเสนอ
นิยามให้พิจารณาและแนวทางในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สามารถตอบเป้าหมายได้อย่างสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น
4) ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ข้ อ มู ลแล้ วสามารถรายงานผลได้ ทั นที
ส่ วนตั วชี้ วั ดที่ ไม่มี ข้ อมูล และปรั บเปลี่ ยนวิธี การวั ดใหม่
จาเป็นจะเป็นรอการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงสามารถเก็บข้อมูลและวัดผลได้
3
อัตราการขยายตัวของวิสาหกิจ ซ้าซ้อนกับตัวชี้วั ดใน ไม่ ซ้ าซ้ อน เนื่ องจาก ตั วชี้ วั ดจ านวนวิสาหกิ จการเกษตร
แผนแม่บทเกษตร หรือไม่
ขนาดกลางและเล็ ก และผลิ ตภั ณฑ์ จากฐานชี วภาพใน
แผนแม่บทการเกษตร วัดจากจานวนวิสาหกิจการเกษตร
ขนาดกลางและเล็ ก ที่ จ าหน่ ายสิ น ค้ า เกษตรชี วภาพ
โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากวิสาหกิจทั่วไป
4
ในประเด็ นที่ 4 แผนย่ อยอุ ตสาหกรรมต่ อเนื่ องจาก ทางทีมที่ปรึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้
การพัฒนาระบบคมนาคม เป้าหมาย และตัวชี้วัด ยังไม่
ครอบคลุ มอุ ตสาหกรรมอื่ นตามแนวทางการพั ฒนา
นอกจากอุตสาหกรรมอากาศยานหรือไม่
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.3-9 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางแก้ไข
จากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
5
ถ้า ประเทศไทย จะใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อ
ในอนาคต เพราะหลายประเทศในโลก ไม่มีสิ่งต่าง ๆ ที่ไทยมี และ
การท่ องเที่ ยวเป็ น asset ที่ ส าคั ญของชาติ ต้ องเปลี่ ยนมุ มมอง
paradigm shift ในการพัฒนาการท่องเที่ยว เห็นควรให้สารวจว่า
ต้ องเสริ มสร้ างพั ฒนา จุ ดไหน และต้ องจั ดสรรงบประมาณ ให้
เหมาะสม ในโลกนี้ มีเพียง 20-30 ประเทศเท่านั้น ที่สามารถทามา
หากิน กับการท่องเที่ยวได้
5
ทางที่ปรึกษา ได้นาค่าเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ที่
ระบุให้สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 30 % ของ GDP
มีมูลค่าเท่าไหร่ เพื่อนามาถ่ายลงเป็นค่าเป้ารายได้ในแต่ละปี
และเพื่อเอามาพิจารณาใช้เป็นเกณฑ์ทบทวนความเหมาะสมของ
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
ที่กาหนด
5
ยังไม่ได้มี การทบทวนหรือเสนอตัวชี้วัดที่เป็นการคุมเรื่องสมดุล
ของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความสามารถในภารกิจของ
กระทรวงการท่ องเที่ ยว ฯ เพราะถ้ าจะใช้ ตั วชี้ วั ดเรื่ องขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั นด้านท่ องเที่ ยวของ WEF เท่ านั้น
ก็เป็นการกากับที่กว้าง และเป็นภารกิจที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงอื่น
เป็นหลักในการขับเคลื่อนในภาพของประเทศโดยรวม
5
ที่ปรึกษาได้พิจารณาความเชื่อมโยง/ความเกี่ยวข้อง หรือ ความ
สอดคล้อง ของตัวชี้วัดในแต่ละสาขาหรือไม่
5

1) ขอค านิ ยาม เมื องหลั ก เมื องรอง ว่ ามี ความหมายว่ าอย่างไร
เพราะขณะนี้ มีการใช้ หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน 2) ตัวชี้วัดที่ยัง
เน้นเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นของการขยายตัว TGDP ต่อ GDP อาจจะ
ไม่ สอดคล้องกับ การจัดสรรงบประมาณ บูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่ องเที่ ยว ที่ งบบู รณาการ ลดลง ตลอดมา จากปี 62 8,560
พันล้านบาท ปี 63 7,222 พันล้านบาท ปี 64 6,774 พันล้านบาท
ทีป่ รึกษา จะมีข้อเสนอ เรื่องนี้ อย่างไร
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แนวทางแก้ไข
ทางที มที่ ปรึ กษาจะน าประเด็นนี้ ส่ งให้ทาง สศช
เพื่อพิจารณาต่อไป

จากการหารื อกั บหน่ วยงานเกี่ ยวข้ องและผ่ าน
การตกผลึก ทางทีมที่ปรึกษาได้เปลี่ยนตัวชี้วัดจาก
สั ด ส่ ว นรายได้ ก ารท่ อ งเที่ ย วต่ อ GDP เป็ น
การเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเทียบกับอัตราการขยายตัวของ GDP
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภารกิจใน
การผลักดันจึงต้องมาจากหลายกระทรวงฯ

ทางทีมที่ปรึกษาได้พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดตาม
เป้าหมายที่กาหนดมาไว้แล้ว และเป้าหมายเหล่านี้
ได้มีการพิจารณาความเชื่อมโยงไว้แล้ว
เมื องหลั ก เมื องรองใช้ ค าจ ากั ดความของ ททท.
ที่กาหนดว่าเมืองรองคือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวน้อย
กว่า 6 ล้านคนต่อปี ซึ่งจาเป็นต้องมีการทบทวน
นิ ยามเมื องรองในทุ กปี เนื่ องจากทุ กเมื องได้ รั บ
ผลกระทบจากโควิดทั้งสิ้น
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บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.3-9 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางแก้ไข
จากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
5
เนื่ องจากแผน 13 จะมุ่ งเป้ า ความยั่ งยื น ยั งยึ ดโยง SGDs และใน
ประเด็นการท่องเที่ยว จึงขอเสนอให้พิจารณา ตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์
ด้านการท่องเที่ยวยั่งยื น แทนที่จะยึ ดเอาตัวชี้วัด TTCI ซี่งมีหลาย
ปัจจัย ที่ไม่สอดคล้องกับการวัดขีดความสามารถภาพรวมการท่องเที่ย
ไทย เช่น ปัจจัย Terrorism อยู่ในการวัดด้วย แต่ประเทศไทยไม่ มี
ปัญหาเรื่อง Terrorism เหมือนยุโรป คือ Sustainable Tourism Index
ของสถาบัน Euromonitor ซึ่งตอนนี้ ไทยอยู่ในอันดับที่ 4 และ STI นี้
วั ดจาก 7 pillars คื อ Environmental Sustainability /Social
Sustainability / Economic Sustainability/RISK/ Sustainable
Demand / Sustainable Transport / Sustainable Lodging / ใน
การจั ดอั นดั บการท่ องเที่ ยว อย่ างยั่ งยื น 2563 (Sustainable
Travel Index Ranking 2020) โดย Euromonitor International
ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ อันดับที่ 76 จาก 99 ประเทศทั่วโลก
และเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน ที่ปรึกษา มีความเห็นอย่างไร
5
ตัวชี้วัดที่เน้นอัตราการขยายตัวรายได้ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม นาไปสู่การของบประมาณโครงการของหมู่บ้าน ชุมชน
ผ่ านงบจั งหวั ด กลุ่ มจั งหวั ด และหลายกระทรวง ส่ งผลให้ เกิ ด
ความหลากหลายและมาตรฐานที่แตกต่างกัน แต่ข้อมูลของกระทรวง
การท่องเที่ยวฯ ปี 2562 ผู้ประกอบการวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนและ
แรงงานที่ ท าางานอยู่ ใน วิ สาหกิ จท่ องเที่ ยวชุ มชน มี การกระจาย
รายได้ที่แย่ลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 กระทรวงท่องเที่ยวฯ ได้
วิจัยหาค่า Gini coefficient จากโครงการวิจัย TSA เทียบเคียงปี 2561
และ 62 ซึ่งสาเหตุอาจมาจาก ขีดความสามารถของชุมชนแต่ละแห่งไม่
เท่ากัน นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนชุมชนไม่เท่าเทียมกัน
การที่ ตลาดของการท่ องเที่ ยวชุ มชนมี การแข่ งขั นที่ ลดน้ อยลง
อาจหมายถึงการที่ชุมชนไม่มีความโดดเด่น หรือแตกต่างกัน เช่น
การขายสินค้าประเภทเดียวกัน อาหารประเภทเดียวกัน รูปแบบ และ
อื่น ๆ ที่แทบจะเหมือนกันหมด ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ ค่าใช้จ่ายของ
นั กท่ องเที่ ยวไม่ มี การเปลี่ ยนแปลง คื อการจั บจ่ ายใช้ สอยของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนมีไม่มาก และไม่มีความหลากหลาย
ที่ ปรึ กษาได้ พิ จารณา ตั วชี้ วั ด เรื่ อง การเสิ รมสร้ างศั กยภาพของ
Supply Chains ในห่ วงโซ่ ท่ องเที่ ยว หรื อไม่ นอกเหนื อจากเน้ น
แต่รายได้เป็นหลัก และโลกหลังยุคโควิด อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข
เนื่ องจาก Euromonitior จั ดอั นดั บอย่ างสากล
ได้รับการยอมรับอย่างทั่วกัน ซึ่งการจัดอันดับ
ของ TTCI โดย WEF มีความต่อเนื่องมายาวนาน
และวัดได้ครอบคลุม

เนื่องจากทีมที่ปรึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป้าหมาย
ได้ จึงต้องเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงเป้าหมายที่
ทาง สศช. กาหนดมา

6-56

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.3-9 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางแก้ไข
จากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
5
จะยังสามารถเติบโตได้อย่างดี หรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะพิจารณา
ทบทวน คาว่า เมืองหลัก และเมืองรอง เนื่องจาก อาจส่งสัญญาณ
ผิดว่าทุกเมืองสามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ และจะมุ่งเป้าหมาย
เรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียว โดยไม่ได้ดูถึงศักยภาพของตนเอง
และน าไปสู่ การมุ่ งเป้ าของบประมาณในการก่ อสร้ างสิ่ งต่ าง ๆ
เพื่ อการท่ องเที่ ยว แต่ ในทางกลั บกั นการท่ องเที่ ยวควรเป็ น
เครื่องมือ เมื่อพื้นที่ destination นั้น ๆ มีความพร้อมทั้งกายภาพ
และการบริการ
6
การให้ความสาคัญของการพัฒนาเมืองขาดมิติเศรษฐกิจที่มองเห็น
ไม่ ชั ด ให้ ความส าคั ญด้ านการลงทุ น เกิ ดการจ้ างงาน รายได้
ครัวเรือนดีขึ้น แต่ไม่ส่งเสริมให้เกิดผู้ค้ารายย่อยในภูมิภาค
6
ในมุมมองที่แตกต่างออกไปทาไมไม่กาหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา
เมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กควบคู่กันไปเลย ในช่วง
เวลาเดียวกัน เพราะการพัฒนาเมืองเป็นเรื่อง Dynamic การพัฒนา
ไม่สามารถหยุดได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จึงควรกาหนดตัวชี้วัดใน
ช่วงเวลาเดียวกันในลักษณะขนาดเมืองที่แตกต่างกัน อยากให้เพิ่ม
ตัวชี้วัดสาคัญในการพัฒนาเมือง คือเรื่องของความสามารถ หรือ
คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบเมืองเป็นส่วนมาก
6
ควรจะแบ่งตัวชี้วัดในระดับแผนย่อยในแต่ละประเด็น เช่น รายได้
เฉลี่ยประชากร จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภาคบังคับ จานวนผู้ป่วย
ในโรคสาคัญ เป็นต้น
6
เมืองหลัก เมืองรอง ตอนเสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดมาตรการ
ยกเว้ นภาษี เงิ นได้สาหรับนิ ติบุ คคล ให้ คนไปอบรม สั มมนา ใน
ต่างจังหวัด ไม่ได้ใช้ ของ ททท. กระทรวงการคลัง เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้
เมืองหลัก เมืองรอง จะไปทับซ้อน กับ กลุ่มจังหวัดของมหาดไทย
6
Smart Mobility ได้ถูกนามาใช้ในการจัดทาตัวชี้วัดหรือไม่
7

แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ตัวชี้วัด
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ งสาธารณะในเขตเมื องต่ อการ
เดิ นทางทั้ งหมด เมื องหลั กในภู มิ ภาคไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 5 มี
การจัดเก็บข้อมูลหรือยัง และเมืองหลักในภูมิภาค มีการกาหนดเป็น
เมืองอะไรบ้าง มีที่มาในการกาหนดอย่างไร และมีวิธีการคิดอย่างไร
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แนวทางแก้ไข
การได้งบประมาณของแต่ละจังหวัดมีที่มาจาก
หลากหลายปัจจัย ไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวอย่าง
เดียวอยู่แล้ว และภาครัฐอาจต้องพิจารณาปัจจัย
อื่น เพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญ

ทางทีมที่ปรึกษาจะนาประเด็นนี้ส่งให้ทาง สศช.
เพื่อพิจารณาต่อไป
เนื่องจากเมืองขนาดเล็กอาจจะมีทรัพยากรจากัดใน
การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ จึงพิจารณาเมืองที่มี
ความพร้อม คือ เมืองขนาดกลาง และใหญ่ ในส่วน
ของการพัฒนาคุณภาพขององค์กร จะเป็นเงื่อนไข
ในการพิ จ ารณาในด้ า น Smart Governance
ด้านพัฒนาระบบบริการภาครัฐ อยู่แล้ว

รายได้เฉลี่ยประชากร เป็นตัวชี้วัดในประเด็นที่ 16
และมีตัวชี้วัดทางด้านการศึกษาในแผนที่ 16 และ
ตัวชี้วัดการเจ็บป่วยที่ได้รับการดูแลในประเด็นที่ 17
ทางทีมที่ปรึกษาจะนาประเด็นนี้ส่งให้ทาง สศช.
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล

Smart Mobility เป็นประเด็นย่อยที่ในการเกณฑ์
การประเมินผล
ปัจจุบันข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ โดย
ค่าเป้าหมายตั้งเป็นขั้นบันได โดยเริ่มจากร้อยละ
5 เพื่อให้หน่วยงานสามารถนาไปเริ่มดาเนินการ
ได้จริง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.3-9 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแนวทางแก้ไข
จากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น

8

8

23

คาถาม
ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 5 คื อเที ยบกั บ Baseline อะไร และมี สู ตร
การคานวณอย่างไร
เป้าหมายมูลค่าการส่งเสริมการส่งออก SMEs บางปีติดลบเหตุเกิด
จากวิกฤติ ซึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลที่จะตั้งไว้ไม่สูง อาจดูเป็นสัดส่วนต่อ
การส่งออกรวมได้
ควรตรวจสอบนิยาม คาว่า "วิสาหกิจเริ่มต้น" อีกครั้ง เนื่องจาก
สศค. เป็นผู้คิดภาษาไทยขึ้นมา ซึ่งหมายถึง Startup จริง ๆ ไม่ใช่
แค่วิสาหกิจที่เพิ่งจดทะเบียนนิติบุคคล
สาหรับตัวชี้วัดในระดับประเด็น อันดับ Scientific infra. สอดคล้อง
แล้ว แต่อันดับ Tech infra. ในตัวชี้วัดย่อยที่ IMD ใช้ จะไม่ค่อย
สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนามากนัก - สาหรับตัวชี้วัดที่เสนอ
มาใหม่ก็จะมีข้อจากัดบางประการ เช่น มูลค่าการการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชน ก็จะบอกได้เฉพาะ input อาจจะไม่ได้
ตอบเป้ าหมาย “ภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ตและบริ การสร้ าง
มู ลค่ าเพิ่ มสูงขึ้ น” ได้ โดยตรง อาจจะต้องพิ จารณาประกอบกับ
GDP ของภาคการผลิตและบริการร่วมด้วย - อันดับ GII จะบอกใน
ภาพรวมของประเทศ อาจจะพอใช้เป็น proxy ได้ แต่อาจไม่ได้ตอบ
เป้าหมาย “วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น” ซึ่งจะเน้นเฉพาะภาคเอกชน
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แนวทางแก้ไข

ทางทีมที่ปรึกษาจะรับไปพิจารณาปรับ

ทางที ม ที่ ป รึ ก ษาจะรั บไปตรวจสอบกั บผู้ ที่
รับผิดชอบเป้าหมายนี้
ทางทีมที่ปรึกษาจะนาประเด็นนี้ส่งให้ทาง สศช.
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.4

การสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม และด้ า นการสร้ า งการเติ บ โต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังความเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประเด็นอื่น ๆ และนาผลการสัมมนาไปปรับปรุ งโครงการฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 แบ่งออกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
6.4.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาได้นาเสนอความเหมาะสมของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์นาเสนอโดย ผศ.ดร พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นแผนแม่บท ดังต่อไปนี้
 แผนแม่บทประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนแม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
 แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
 แผนแม่บทประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
 แผนแม่บทประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
การนาเสนอครั้งนี้ที่ปรึกษาได้เสนอรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดของแผนแม่บทที่ทั้ง 5 แผนแม่บท ว่า
ตัวชี้วัดใดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว ต้องปรับเปลี่ยนนิยาม ต้องเพิ่มเติมตัวชี้วัดให้ครอบคลุมกับเป้าหมาย โดย
รายละเอียดแสดงให้เห็นในตารางที่ 6.4-1 6.4-2 6.4-3 6.4-4 และ 6.4-5 ตามลาดับ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-1 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 10 การปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม
ประเด็ นการปรั บเปลี่ ยน คนไทยมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยมที่
ค่านิยมและวัฒนธรรม
ดี งาม และมี ความรั ก และภู มิ ใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
สั งคม ไทยมี ความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น
แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม
จริ ยธรรม ค่ านิ ยม และ ในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
การเสริ มสร้ างจิ ตสาธารณะ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมมีจิตวิญญาณ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
ที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
แผนย่ อยการสร้ างค่ านิ ยม ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุน
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
จากภาคธุรกิจ
แผนย่ อ ยการใช้ สื่ อ และ สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม
ค่ านิ ยมและวัฒนธรรมของ ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย
คนในสังคม
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด
ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
สุ จริ ต การมี จิ ตสาธารณะ การเป็ นอยู่ อย่ างพอเพี ยง
การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม
ดัชนีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และ
การกระทาอย่างรับผิดชอบ
ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้ นไป มี กิ จกรรมการปฏิ บั ติ ตน
ที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อปี)

จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (จานวน)

ระดับความสาเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก
และการใช้ สื่ ออย่ าง ปลอดภั ยและสร้ างสรรค์ ของ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
จ านวนกรณี ที่ หมิ่ นเหม่ ต่ อการละเมิ ดจริ ยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนลดลง

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็ นศั กยภาพคนตลอด คนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ได้ รั บ
ช่วงชีวิต
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุ ณธรรมจริ ยธรรม เป็ นผู้ ที่ มี ความรู้ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต
แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อม ครอบครั วไทยมี ความเข้ มแข็ ง และมี จิ ตส านึ ก
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงดีขึ้น
ศักยภาพมนุษย์
แผนย่ อยการพั ฒนาเด็กตั้งแต่ เด็ ก เกิ ด อย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี พั ฒ นาการสมวั ย
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
แผนย่ อยการพั ฒนาช่ วงวั ย วั ยเรี ยน / วั ยรุ่ น มี ความรู้ และทั กษะในศตวรรษ
เรียนและวัยรุ่น
ที่ 21 ครบถ้ วน รู้ จั กคิ ด วิ เคราะห์ รั กการเรียนรู้
มี ส านึ กพลเมื อง มี ความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม
มี ความสามารถในการแก้ ปัญหา ปรั บตัว สื่ อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น
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ตัวชี้วัด
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน)

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
/

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา
ทุ นมนุ ษย์ ด้ านทั กษะ (Skill) ของ World
Economic Forum (WEF)
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) แรงงานในอนาคต
(Future Workforce)

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/
/
/

/

/

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

/
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โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-2 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนย่ อยการพั ฒนาและ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน สูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศั กยภาพ สามารถปรั บตัวและเรียนรู้ สิ่งใหม่ตาม
พลวัตของโครงสร้ างอาชี พและความต้ องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
แผนย่ อยการพั ฒนาและ มี ค นไทยที่ มี ค วามสามารถและผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ต่ างประเทศ เข้ ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต
วัยผู้สูงอายุ
มี ทั กษะการด ารงชี วิ ต เรี ยนรู้พั ฒนาตลอดชีวิต
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ผลิตภาพแรงงาน

/

สัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

/

ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทา และ
รายได้เหมาะสม
อัตราการมีงานทาในผู้สูงอายุ
อัตราผู้สูงอายุที่พอใจสถานะการเงินของตน

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/
/
/

สถานภาพ
มีข้อมูล

/
/
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ ปั ญหา ปรั บตั ว สื่ อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถในการแก้ ปั ญหา ปรั บตั ว สื่ อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)

/

/

อั นดั บขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของ
ประเทศ ด้านการศึกษา

/

/

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)
สั ดส่ วนเด็ กที่ ได้ รั บการส่ งต่ อการพั ฒนา
ตามศักยภาพ/พหุปัญญา
แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขา
เรี ยนรู้ ที่ ต อบสนองต่ อการ มี ทั กษะการเรียนรู้ และทั กษะที่ จ าเป็ นของโลก ในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้ าถึ งการเรี ยนรู้ อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/
/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-3 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
เรี ยนรู้ ที่ ตอบสนองต่ อการ มี ทั กษะการเรียนรู้ และทั กษะที่ จ าเป็ นของโลก
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้ าถึ งการเรี ยนรู้ อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
เรี ยนรู้ ที่ ตอบสนองต่ อการ มี ทั กษะการเรียนรู้ และทั กษะที่ จ าเป็ นของโลก
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้ าถึ งการเรี ยนรู้ อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
แผนย่ อยการตระหนั กถึ ง ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พหุ ปั ญ ญ า ของม นุ ษย์ ที่ พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ใน
หลากหลาย
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลง

/

/

อั ตราการเข้ าเรี ยนสุ ทธิ ระดั บมั ธยมศึ กษา
ตอนต้น

/

/

สั ดส่ วนสถานศึ กษาที่ สามารถจั ดการเรี ยน
การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
สั ดส่ วนสถานศึ กษาที่ มี ระบบและบั นทึ ก
ข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตามพหุปัญญารายบุคคล
แผนย่ อยการตระหนั กถึ ง ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและ
พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษย์ ที่ พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ใน พัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา
หลากหลาย
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
ศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูล

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
ประเด็ นการเสริ มสร้างให้ คนไทยมี คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดี
สุขภาวะที่ดี
เพิ่มขึ้น
แผนย่ อยการสร้ างความรอบรู้ ด้ าน ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถ
สุขภาวะและการป้องกันและควบคุม ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
และสามารถป้ องกั นและลดโรคที่ สามารถ
ป้ องกั นได้ เกิ ดเป็ นสังคมบ่ มเพาะจิตสานึก
การมีสุขภาพดีสูงขึ้น
แผนย่ อยการใช้ ชุ มชนเป็ นฐานใน จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อ
การมีสุขภาวะที่ดี

ตัวชี้วัด
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)

/

/

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร

/

/

อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็น ด้วยภาวะ
ที่ควรควบคุมด้วยบริการผูป้ ่วยนอก (Ambulatory
Care Sensitive Conditions : ACSC) ลดลง
ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต
แผนย่ อยการพั ฒนาระบบบริ การ มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น
สุขภาวะที่ดี
แผนย่ อยการกระจายบริ การ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้า ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ลดลง
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สถานภาพ สถานภาพ
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

/

/

/
/

/

/
/

/

/
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
แผนย่ อยการพั ฒนาและสร้ างระบบ ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่
รับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ และโรคอุ บัติ ซ้าที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลง
โรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศมากขึ้น
สภาพภูมิอากาศ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น
อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้า

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สถานภาพ สถานภาพ
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
ประเด็น/แผนย่อย
ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
ประเด็นศักยภาพการกีฬา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา และ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
มีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา
แผนย่อยการส่งเสริมการออกกาลังกาย คนไทยออกกาลั งกาย เล่ นกี ฬา และ ประชาชนทุ กภาคส่ วนของประชากรทั้ งหมดออก
และกี ฬาขั้ นพื้ นฐานให้ กลายเป็ นวิ ถี นันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ชี วิ ต และการส่ งเสริ มให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา
และนันทนาการ
แผนย่ อยการส่ งเสริ มการกี ฬา นั ก กี ฬ าไทยประสบความส าเร็ จ อั น ดั บ การแข่ งขั น กี ฬ าในมหกรรมกี ฬาระดั บ
เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ
นานาชาติของนักกีฬาไทย
ร้อยละความสาเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรม
กีฬา
แผนย่ อ ยการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬาและนันทนาการ
มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ที่ปรึกษาได้นาเสนอความเหมาะสมของตัวชี้วัดภายใต้ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมนาเสนอโดย รศ.ดร วิราภรณ์ โพธิศิริ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นแผนแม่บท ดังต่อไปนี้
 แผนแม่บทประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
 แผนแม่บทประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
 แผนแม่บทประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การนาเสนอครั้งนี้ที่ปรึกษาได้เสนอรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดของแผนแม่บทที่ 15 16 และ 17
ว่าตัวชี้วัดใดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว ต้องปรับเปลี่ยนนิยาม ต้องเพิ่มเติมตัวชี้วัดให้ครอบคลุมกับเป้าหมาย
โดยรายละเอียดแสดงให้เห็นในตารางที่ 6.4-6 6.4-7 และ 6.4-8 ตามลาดับ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-6 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
ประเด็นพลังทางสังคม
ทุ กภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมใน
การพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่ อยการเสริ มสร้ าง ภาคีการพัฒนามีบทบาทใน
ทุนทางสังคม
การพั ฒ นาสั ง คมมากขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
แผนย่อยการรองรับสังคม ประชากรไทยมี การเตรี ยม
สูงวัยเชิงรุก
การก่อนยามสูงอายุเพื่อให้
สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ผู้ สู งอายุ มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
มิติด้านการมีส่วนร่วมของดัชนีความก้าวหน้าของคน (คะแนน)
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)

สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจานวนประชากรอายุ
25-59 ปี ทั้งหมด
สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ)
ดั ชนี คุ ณภาพภาวะประชากรสู งอายุ (Population Ageing Quality Index;
PAQ Index)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สถานภาพ สถานภาพ
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
/
/

/
/
/

/

/

/

/
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-7 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 16 การบริการประชาชน
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน)
อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีความก้าวหน้าของคนในด้านรายได้ (ค่าคะแนน)
ความเหลื่อมล้าในรายได้กลุ่มรวยสุด 20% สุดท้ายต่อ
กลุ่มจนสุด 20% แรก (เท่า)
แผนย่ อยการยกระดั บศั กยภาพ ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น
ที่มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อม ผู้ ประกอบการเศรษฐกิ จฐานรากมีรายได้ อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า
และกลไกที่ ส่ งเสริ มการพั ฒนา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)
เศรษฐกิจฐานราก
อัตราการเติบโตของรายได้เศรษฐกิจฐานราก (เฉลี่ยร้อยละ)
สั ดส่ วนผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมภาคเศรษฐกิ จฐานรากต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
กลุ่ มประชากรรายได้ ต่ าสุ ดร้ อยละ 40 มี สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio) (ร้อยละ)
ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่าน
เกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

/
/
/

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/
/

/
/
/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-8 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 17 การบริการประชาชน
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ประเด็นความเสมอภาคและ คนไทยทุ กคนได้ รั บการคุ้ มครอง สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ
หลักประกันทางสังคม
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึน้ คุ้ ม ครองทางสั งคมอย่ างน้ อ ย 9 กรณี ได้ แ ก่ (1) เจ็ บป่ วย
(2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ
และ (9) การบาดเจ็บจากการทางาน (ร้อยละ)
สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการแพทย์
สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัดส่วนประชากรไทยวัยเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ/เงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี)
สัดส่วนของประชากรไทยที่ประสบภัย ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ
สั ดส่ วนประชากรไทยวั ยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี ) ที่ ได้ รั บ
ความคุ้มครองหรือหลักประกันในกรณีว่างงานหรือเลิกจ้าง บาดเจ็บ
จากการทางาน และเสียชีวิต ที่ส่งผลให้ไม่สามารถทางานได้
สัดส่วนประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับความคุ้มครองหรือ
หลักประกันในด้านรายได้
สัดส่วนประชากรไทยผู้พิการ/ทุพพลภาพที่ได้รับเบี้ยความพิการ
ถ้วนหน้าแบบไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/

/
/
/
/
/

/
/

6-71

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-8 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 17 การบริการประชาชน (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนย่ อยการคุ้ มครอง คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
ทางสั งคมขั้ นพื้ นฐานและ โอกาสและกลุ่ มเปราะบางได้ รั บ
หลั กประกั นทางเศรษฐกิ จ การคุ้ มครองและมี หลั กประกั น
สังคม และสุขภาพ
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทางาน (ร้อยละ)
ภายใต้กลุ่มเปราะบาง
สั ดส่ วนของประชากรเด็ ก/เยาวชนไทย อายุ 6-18 ปี ที่ มาจาก
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
สัดส่วนของประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่
ได้รับการดูแลระยะยาว (Long term care)
ภายใต้กลุ่มด้อยโอกาส
สัดส่วนของประชากรไทย ที่ไร้ที่พึ่ง หรือเร่ร่อน ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ
สั ดส่ วนของประชากรในพื้ นที่ ห่ างไกล พื้ นที่ สู ง หรื อชาวเขา
ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ และหรือการศึกษา
แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจง มี ระบบและกลไกในการให้ ความ ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการ
กลุ่ มเป้ าหมายเพื่ อแก้ ปั ญหา ช่ วยเหลื อกลุ่ มเป้ าหมายที่ ต้ องการ ความช่วยเหลือ
เฉพาะกลุ่ม
ความช่ วยเหลื อเป็ นพิ เศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/
/
/
/
/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.4.3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาได้นาเสนอความเหมาะสมของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาเสนอโดย ดร. ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ซึ่งประกอบด้วยประเด็นแผนแม่บท
ดังต่อไปนี้
 แผนแม่บทประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
 แผนแม่บทประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้า
การน าเสนอครั้ ง นี้ ที่ ป รึ ก ษาได้ เ สนอรายละเอี ย ดในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ของแผนแม่ บ ทที่ 18 และ 19
ว่าตัวชี้วัดใดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว ต้องปรับเปลี่ยนนิยาม ต้องเพิ่มเติมตัวชี้วัดให้ครอบคลุมกับเป้าหมาย
โดยรายละเอียดแสดงให้เห็นในตารางที่ 6.4-9 และ 6.4-10 ตามลาดับ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-9 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน สภาพแวดล้ อมของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง การบริโภคและการผลิตของประเทศ
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีความยั่งยืนสูงขึ้น
แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับโลก
ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)

/

/

/

/

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมือง
และชนบท รวมทั้ งป่ าในเมื องและชุ มชนเพื่ อการเรี ยนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
อัตราเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อจานวนประชากร
แผนย่ อยการสร้ างการเติ บโต ความสมบู รณ์ ของระบบนิ เวศทาง ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)
อย่ างยั่ งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ ทะเลเพิ่มขึ้น
ภาคทะเล
แผนย่ อยการสร้ างการเติ บโต การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกของ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงาน
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร ประเทศไทยลดลง
และขนส่ ง สาขากระบวนการอุ ตสาหกรรมและการใช้
ต่อสภาพภูมิอากาศ
ผลิ ตภั ณฑ์ และสาขาการจั ดการของเสี ยลดลง (ล้ านตั น
คาร์บอนไดออกไซด์)

/

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

/
/

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/*
(บางตัว)

/
/

/*
(บางตัว)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-9 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่อยการจัดการมลพิ ษที่ มี คุ ณภาพของน้ าในแหล่ งน้ าผิ วดิ น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้าใต้ดิน
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ อยู่ ในเกณฑ์ เหมาะสมกั บประเภท
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ของการใช้ ประโยชน์ (ร้ อยละของ
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
แผนย่อยการจัดการมลพิ ษที่ มี คุ ณภาพอากาศ เสี ยง และความ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ประเทศไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าทะเล และแหล่ง
น้ าใต้ ดิ น อยู่ ในเกณฑ์ เหมาะสมกั บประเภทของการใช้
ประโยชน์ (ร้อยละของพืน้ ที่เป้าหมายทั้งหมด)

คุ ณภาพอากาศ เสี ยง และความสั่ นสะเทื อนอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
คุณภาพอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละ
ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
คุณภาพเสียง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
แผนย่อยการจัดการมลพิ ษที่ มี การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ ของเสี ยอั นตราย สารเคมี ใน สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ภาคการเกษตรและกากอุตสาหกรรมมี และนาไปใช้ประโยชน์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
สั ดส่ วนโรงงานที่ ขึ้ นทะเบี ยนเข้ าระบบการจั ดการกาก
อุตสาหกรรม
สัดส่วนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

/

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/

/

/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
6-75

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-9 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนย่ อยการยกระดั บกระบวน คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
/

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-10 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
ประเด็นการบริหารจัดการน้าทั้ง ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึ้น
ระบบ
ประเด็นการบริหารจัดการน้าทั้ง ผลิ ตภาพของน้ าทั้ งระบบเพิ่ มขึ้ น ในการใช้น้า
ระบบ
อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
ประเด็นการบริหารจัดการน้าทั้ง แม่ น้ าล าคลองและแหล่ งน้ าธรรมชาติ ได้ รั บ
ระบบ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

ตัวชี้วัด

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
(ระดับ/คะแนน)
ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้
น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
สัดส่วนของแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
ที่ ไม่ มี สิ่ งรุ กล้ าผิ ดกฎหมาย(ร้ อยละของแม่ น้ า
ลาคลองและพื้นที่ชุ่มน้าทั้งประเทศ)
แผนย่อยการพัฒนาการจัดการ ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค (ระดับ)
น้ าเชิ งลุ่ มน้ าทั้ งระบบเพื่ อเพิ่ม จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
แผนย่อยการพัฒนาการจัดการ ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)
น้ าเชิ งลุ่ มน้ าทั้ งระบบเพื่ อเพิ่ม จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
แผนย่อยการพัฒนาการจัดการ ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น
ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้า (ระดับ)
น้ าเชิ งลุ่ มน้ าทั้ งระบบเพื่ อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
แผนย่อยการพัฒนาการจัดการ ยกระดั บธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า (ระดับ)
น้ าเชิ งลุ่ มน้ าทั้ งระบบเพื่ อเพิ่ม เพิ่ มขึ้ นจากปั จจุ บั น 64 คะแนน ให้ เป็ น 80
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ คะแนน
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์
/

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-10 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้า ระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
ทั้ งระบบ ในการใช้ น้ าอย่ าง
ประหยั ด รู้ คุ ณค่ า และสร้ าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม จากการใช้ น้ าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล
แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้า ระดั บ ความมั่ น คงด้ า นน้ าเพื่ อ การพั ฒ นา
ทั้ งระบบ ในการใช้ น้ าอย่ าง เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ประหยั ด รู้ คุ ณค่ า และสร้ าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม จากการใช้ น้ าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล
แผนย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้า ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น
ทั้ งระบบ ในการใช้ น้ าอย่ าง
ประหยั ด รู้ คุ ณค่ า และสร้ าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม จากการใช้ น้ าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล
แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
แม่ น้ าล าคลองและแหล่ งน้ า มี ระบบนิ เวศและทั ศนี ยภาพที่ ดี มี คุ ณภาพได้
ธรรมชาติทั่วประเทศ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานภาพ
มีข้อมูล

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าในเขตเมือง (ระดับ)

/

/

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(ระดับ)

/

/

ผลิตภาพจากการใช้น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)

/

สัดส่วนพื้นที่ลาคลองที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละ
ของพื้นที่เป้าหมาย)
สั ดส่ วนพื้ นที่ ล าคลองที่ ได้ รั บการฟื้ นฟู และมี
คุณภาพได้มาตรฐาน (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล

/

/

/
/
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม

ตารางที่ 6.4-10 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ (ต่อ)
ประเด็น/แผนย่อย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ สัดส่วนพื้นที่ลาน้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของ
แม่ น้ าล าคลองและแหล่ งน้ า มี ระบบนิ เวศและทั ศนี ยภาพที่ ดี มี คุ ณภาพได้ พืน้ ที่เป้าหมาย)
ธรรมชาติทั่วประเทศ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัดส่วนพื้นที่ลาน้าที่ได้รับการฟื้นฟูและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
แม่ น้ าล าคลองและแหล่ งน้ า มี ระบบนิ เวศและทั ศนี ยภาพที่ ดี มี คุ ณภาพได้ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
ธรรมชาติทั่วประเทศ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
และมี คุ ณภาพได้ มาตรฐาน (ร้ อยละของพื้ นที่
เป้าหมาย)
แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชน
แม่ น้ าล าคลองและแหล่ งน้ า มี ระบบนิ เวศและทั ศนี ยภาพที่ ดี มี คุ ณภาพได้ ขนาดใหญ่ ) ริ มแม่ น้ า ล าคลอง และแหล่ งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ธรรมชาติ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม. ที่เป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ ) ริ มแม่ น้ า ล าคลอง และแหล่ งน้ า
ธรรมชาติ ที่ ได้ รั บการฟื้ นฟู และมี คุ ณภาพได้
มาตรฐาน (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์
/

สถานภาพ
มีข้อมูล

สถานภาพ
ไม่มีข้อมูล
/
/

/

/
/

/

/

/

6-79

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

6.4.4 สรุปประเด็นคาถามจากการสัมมนา
ผู้ เข้าร่ ว มสั มมนาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานเก็บข้อมูล หน่ว ยงานขับเคลื่ อน รวมถึง
ประเด็นเกี่ยวกับข้อสงสัยในตัวชี้วัดที่นาเสนอ ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้
ตารางที่ 6.4-11 ประเด็นคาถามภายใต้ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
ประเด็น
คาถาม
11
ประเด็ นที่ 11 เป้ าหมาย ผู้ สู งอายุ มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอด
ชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
เพิ่มขึ้น แผนงานย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัย่สู
ผ้ งอายุ ตัวชี้วัด
(1) อัตราการมีงานทาในผู้ สูงอายุ (2) อัตราผู้สูงอายุที่ พอใจ
สถานะการเงิน ของตนเอง
12
จากวิธีการคานวณนี้น่าจะเรียกว่าอัตราการเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ใช่ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ และหาก
ต้ องการให้ ทุ กคนจบการศึ กษาภาคบั งคั บควรใช้ อั ตรา
การสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากกว่า
13

ตั วชี้ วั ด Health Literacy ควรดู ที่ Practice มากกว่ า
Knowledge เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการดาเนินการที่แท้จริง
ส่ วนดั ชนี ความก้ าวหน้ าของการพั ฒนาคนด้ านสุ ขภาพ
ขอเสนอตัวชี้วัดเรื่อง NCD (รวมถึง Road Safety)

13

ตัวชี้วัดสัดส่วนประชาชนที่มีความรู้เรื่องสุขภาพเรื่องโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หากมีการตัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออก
จะต้องมีการปรับเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานภายใต้
แผนแม่บทย่อยหรือไม่
การใช้ ตั วชี้ วั ดของต่ างประเทศที่ มี การเก็ บรวบรวมข้ อมูล
ไม่ เป็ นประจ าทุ กปี เช่ น 3 ปีครั้ ง จะมี การสร้ าง Baseline
ให้สอดคล้องกับแผนและการพัฒนาประเทศที่ต้องรายงานผล
ทุกปี

14

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข
ในระยะเริ่มต้นที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย การใช้
ตัวชี้วัดดังกล่าวน่าจะเพียงพอที่จะสะท้อนเป้าหมาย
ข้างต้น สาหรับในอนาคตก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
โฟกั สและมุ่ งเน้ นประเด็ นอื่ น ๆ ที่ อาจส่ งผลให้ มี
การเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดได้ในอนาคต
ตัวชี้วัดอัตราการเข้าเรียนสุทธิ สะท้อนปริมาณเด็ ก
ที่ได้รับโอกาสการเข้าศึกษาต่อเนื่องจากประถมศึกษา
เพื่อใช้โรงเรียนเป็นช่องทางการยกระดับการเรียนรู้ที่
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัด
นี้ยังสอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างประเทศด้านการศึกษา
การประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด Health Literacy ในระดั บ
Practice หรื อการนาไปใช้นั้ นเป็นสิ่งจาเป็ น แต่ ใน
เบื้ องต้ นเราต้ องมั่ นใจก่ อนว่ าประชาชนคนไทย
มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาวะ จึงยังจาเป็นที่ต้อง
ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและสุขภาวะ
ประชาชน เมื่ อถึ งระยะเวลาที่ เหมาะสมตัวชี้วัดนี้
อาจถูกปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลก็เป็นได้
เป้าหมายยังคงไว้เช่นเดิม

ตามปกติ แล้ วการระบุ รอบเวลาการประเมิ นผล
ตัวชี้วัดหากไม่ทราบรอบเวลาที่แน่นอนจะระบุเป็น
รายปี แต่ หากมี รอบเวลาที่ ชั ดเจน จะระบุ ตอบ
รอบการประเมิ น ผลตามที่ เ ป็ น จริ ง ส าหรั บ
การดาเนินงานที่ต้องมีรายงานผลทุกปี อาจต้องหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.4-11 ประเด็นคาถามภายใต้ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
14
ศั ก ยภาพการกี ฬ าแผนย่ อ ยที่ 2 การส่ งเสริ มการกี ฬา
เพื่ อพั ฒนาสู่ ระดั บอาชี พควรเพิ่ มตั วชี้ วั ดให้ สอดคล้ องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬาฯ"นักกีฬาหน้าใหม่ที่มี
ความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬา
ระดับชาติจะเพิ่มขึ้น) ร้อยละ 5 (รับผิดชอบโดย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย)

แนวทางแก้ไข
ข้อเสนอตัวชี้วัดนี้เป็นข้อเสนอที่ดี แต่ควรระบุเป็น
ตั วชี้ วั ดย่ อยภายใต้ หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ ที่ จะ
นามาใช้ในการสนับสนุนผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เป็น
ตัวชี้วัดระดับประเทศ

ตารางที่ 6.4-12 ประเด็นคาถามภายใต้ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
แนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
ประเด็น
คาถาม
แนวทางแก้ไข
16
ตัวชี้วัด 16020101_1: มีความกังวลว่าตัวชี้วัดที่ดูรายได้ เนื่ องจากตั วชี้ วั ดนี้ เป็ นตั วชี้ วั ดที่ แสดงให้ เห็ นภาพรวม
จากการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน จะมี ค วามทั บ ซ้ อ นกั บ การเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก ในระดับชุมชนท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 หรือไม่
และรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่
น ามาใช้ ค านวณตั วชี้ วั ดนี้ ซึ่ งที่ ปรึ กษามี ความเห็ นว่ า
ตัวชี้วัดนี้ไม่ซ้าซ้อนกับตัวชี้วัดในแผนแม่บท ประเด็น (5)
การท่ องเที่ ยว ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งได้แก่ สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (ร้ อยละ) เพราะตั วชี้ วั ดนี้ แสดงให้ เห็ น
ภาพรวมของรายได้ จากการท่ องเที่ ย วทั้ งหมด
ในระดับประเทศ
17
17000101_2 : สั ดส่ วนประชากรไทยทั้ งหมดที่ ส าเร็ จ ทีมที่ปรึกษาได้ปรับฐานอายุเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 20-29
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้าวัดจากประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ปี โดยการกาหนดกลุ่มอายุทาการอ้างอิงจาก ตัวชี้วัด
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีได้น้อยมาก เพราะกลุ่มอายุ อัตราการสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากคงไม่กลับมาเรียน กศน. เท่าไหร่นัก หากใช้ตาม SDG หรือเทียบเท่า (Upper Secondary Completion Rate)
เขาจะวัดการสาเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย/ปวช. จากกลุ่ม จากฐานข้ อมู ล World Inequality Database on
ที่อายุมากกว่าอายุที่ควรเรียนชั้นสุดท้ายของม.ปลาย 3-5 ปี Education จั ดท าโดยองค์การการศึ กษาวิทยาศาสตร์
(หรือถ้าของประเทศไทยคือกลุ่มอายุ 20-22 ปี)
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก (UNESCO)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.4-12 ประเด็นคาถามภายใต้ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและ
แนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
17
ประเด็นที่ 17 ตัวชี้วัด "สัดส่วนประชากรไทยที่ประสบภัย
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ" ขอเสนอแนะว่าวิธีการ
วั ดดั งกล่ าวไม่สอดคล้ องกั บนิ ยามที่ ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายเงินทดรองราชการให้
ความช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยพิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิ น ซึ่ งเป็ น
การช่ วยเหลือบรรเทาความเดื อดร้อนเฉพาะหน้ า ส่ วน
การช่ วยเหลื อระยะยาวหน่ วยงานต่ าง ๆ จะท าแผน
การฟื้นฟูในส่วนที่เกี่ยวข้อง
17
สัดส่วนประชากรไทยวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ได้รับความ
คุ้ มครองหรื อหลั กประกั นในกรณี ว่ างงานหรื อเลิ กจ้ าง
บาดเจ็บจากการทางาน และเสียชีวิต ที่ส่งผลให้ไม่สามารถ
ทางานได้ ควรรวมกรณีพิการ (สูญเสียอวัยวะบางส่วน)/ทุพล
ภาพด้วยหรือไม่ เพราะส่งผลให้ไม่สามารถทางานได้ ตัวชี้วัด
เดี ยวกั น จ านวนผู้ ประกันตนที่ ได้ รับความค้่มครองกรณี
บาดเจ็บ จะแยกบาดเจ็บจากการทางาน ใช้ พรบ.เงินทดแทน
ถ้าบาดเจ็บไม่เนื่องจากการทางาน ใช้พรบ.ประกันสังคม แต่
ทั้ง 2 พรบ. ประกันสังคม น่าจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
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แนวทางแก้ไข
ทางทีมที่ปรึกษาได้ทาการปรับนิยามของตัวชี้วัดดังกล่าว
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทางที มที่ ปรึ กษาได้ เพิ่ มเติ มนิ ยามให้ ครอบคลุ มกรณี
พิการ (สูญเสียอวัยวะบางส่วน/ทุพพลภาพ)
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.4-13 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา
ประเด็น
คาถาม
18
ตัวชี้วัดเรื่องคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้า
ทะเล อยู่ ในเกณฑ์ เหมาะสมกั บประเภทการใช้ ประโยชน์ ขอเพิ่ ม
กรมทรั พยากรน้ าบาดาล และกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
เป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ด้วย
18
ประเด็นที่ 18 ตัวชี้วัด ดัชนีวัดประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม
EPI ขอให้ที่ปรึกษาพิจารณารายละเอียดที่จะถูกวัดตาม EPI Index ควร
เพิ่มหน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ครอบคลุม
ประเด็นที่ประเทศไทยจะถูกประเมิน ให้เกิดการบรรลุค่าเป้าหมาย เช่น
ประเด็ น Sanitation&Drinking Water : Unsafe sanitation, Unsafe
Drinking water (กระทรวงสาธารณสุข), Heavy Metals : Lead Exposure
(กระทรวงอุตสาหกรรม) Fisheries : Fish Stock status, Marine Trophic
Index+D10, Fish Caught by trawling (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )
เป็นต้น
18
ประเด็นที่ 18 แผนย่อยการจัดการมลพิษฯ ขอเพิ่มกรมอนามัยเป็น
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลในตัวชี้วัดมูลฝอยติดเชื้อ
18

ดัชนีตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ยังอยู่ระหว่างการศึกษาจัดทา (โดย
หน่ วยงานใดยั งไม่ รู้ ) ไม่ มี ข้ อมู ลฐาน ท าให้ ยั งไม่ มี หน่ วยงาน
รับผิดชอบเป้าหมาย และหน่วยงานเก็บข้อมูล ซึ่งต้องให้ สศช. เร่ง
กาหนดให้ชัดเจนทั้งนิยาม วิธีวัด และหน่วยงานรับผิดชอบ

18

ข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็น 18 ในภาพรวม
ขอให้อธิบายเพิ่มเติม ที่ระบุว่าอันดับของประเทศด้านความยั่งยืน
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ดังนี้ 1. "อันดับของประเทศ
ด้านความยั่งยืน" จะดูจากอันดับ SDG index โดยคิดว่า SDG ทั้ง 17
เป้าหมาย ในขณะที่ประเด็น 18 ดูเฉพาะมิติ Planet 2. คุณภาพส่่
งแวดล้อมในระดับโลก ไม่ทราบว่ามีคาอธิบาย และมีเกณฑ์ในการวัด
อย่างไร ทั้งนี้ ข้อมูลการนาเสนอที่อาจารย์ได้นาเสนอใน ppt เป็น
ranking ที่คิดจาก SDGs ในทุกมิติ
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แนวทางแก้ไข
เพิ่มหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลในข้อเสนอแนะ
ได้ แ ก่ กรมทรั พ ยากรน้ าบาดาล และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพิ่มหน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บ
ข้ อมู ลในข้ อเสนอแนะส าหรั บตั วชี้ วั ดย่ อย
รายละเอียดที่จะถูกวัดตาม EPI index ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพิ่มกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
ในตัวชี้วัดมูลฝอยติดเชื้อ
ดัชนีตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเสนอแนะให้
ทางกรมส่ งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมเป็ น
หน่ วยงานขั บเคลื่ อนและส านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล โดยได้มี
การหารื อเบื้ องต้ นกั บกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแล้ว
ทางที่ปรึกษาเสนอให้พิจารณา SDG index ใน
ภาพรวมประกอบกับ SDG index เฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อดูแนวโน้มของความยั่งยืนใน
ภาพรวมที่ต้องสอดคล้องกับความยั่งยืนและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 6 การจัดกิจกรรมสัมมนา/ประชุม
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ตารางที่ 6.4-13 ประเด็นคาถามภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และแนวทางแก้ไขจากทีมที่ปรึกษา (ต่อ)
ประเด็น
คาถาม
18
เสนอความเห็นตัวชี้วัดเรื่องเสียง ขอปรับจาก"คุณภาพเสียง" เป็น
"ระดับเสียง" และวัดเฉพาะระดับเสียงเฉลี่ย (leq) 24 ชั่วโมง ขอตัด"
ระดับเสียงสูงสุด 115 เดซิเบลเอ" มาวัด เนื่องจากไม่ได้รายงานค่าใน
รายงานสถาการณ์ฯ และค่าระดับเสียงสูงสุดมีความแปรปรวนสูง ไม่
สามารถระบุระยะเวลาสัมผัสเสียงได้เนื่องจากข้อมูลเสียงที่รวบรวม
เป็นค่าระดับเสียงสูงสุดของ 1 ชั่วโมงใด ๆ
18
ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่ 18 ตัวชี้วัดทดแทน สัดส่วนของขยะ
มูลฝอยชุมชนฯ สัดส่วนของขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ สัดส่วนของเสีย
อันตรายชุมชนฯ สัดส่วนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบฯ สัดส่วนการ
ใช้ สารเคมี ในภาคการเกษตร ขอให้ ที่ ปรึ กษาเพิ่ มเติ มหน่ วยงาน
ขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมการดาเนินงาน
ของตัวชี้วัดย่อยด้วย เช่น ขยะมูลฝอยชุมชน (กระทรวงมหาดไทย:
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น) ขยะมู ลฝอยติดเชื้ อ (กระทรวง
สาธารณสุข: กรมอนามัย) สารเคมีในภาคการเกษตร (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์: กรมวิชาการเกษตร)
18
ขอให้ข้อมูลเรื่องตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการ
คานวณในปัจจุบันจะใช้การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกรณีปกติ (BAU) ตาม NAMA มีค่า 367 ล้านตัน ในปี
2563 ถ้าเป็น 555 ล้านตัน จะเป็นการดาเนินงานของ NDC ซึ่งจะเริ่ม
รายงานผลการลดก๊าซในปี 2566
18
ตัวชี้วัดเรื่องคุณภาพอากาศ ตามที่นาเสนอได้มาหารือกับกรมควบคุม
มลพิษซึ่งเสนอวัดในพื้นที่วิกฤต 4 พื้นที่จะขอปรับเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ทั่ วประเทศ หรื ออาจจะแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อพื้ นที่ วิ กฤต และพื้ นที่
ภาพรวมที่มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ซึ่งตามนโยบายรัฐบาล
ที่ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นโดยเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่
วิกฤต และรักษาพื้นที่ที่ดีอยู่แล้วหรือทาให้ดีขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่น
ในบางเวลา โดยอาจจะระบุคานิยามและวิธีการวัดในภายหลัง
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แนวทางแก้ไข
ได้มีการปรับนิยามของคาว่าคุณภาพเสียงให้
หมายถึงระดับเสียงและเป็นวัดเฉพาะระดับ
เสียงเฉลี่ย (leq) 24 ชั่วโมง

เพิ่ มหน่ วยงานที่ เสนอมาให้ เป็ นหน่ วยงาน
ขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ดาเนินการแก้ไขการคานวณตามข้อเสนอแนะ
แล้ว

ได้ ก าหนดพื้ นที่ เป้ าหมายหลั กไว้ 4 พื้ นที่
เป้าหมาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาและต้องการ
แก้ไขเร่งด่วน และเพิ่มเติมพื้นที่ภาพรวมที่มี
การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่
ทั่วไปที่ดีอยู่แล้วหรือทาให้ดีขึ้นในพื้นที่ที่มี
ปัญหาฝุ่นในบางเวลา
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บทที่ 7
ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทา/พัฒนาตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ และ
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs
บทนี้เป็นการนาผลการศึกษาทั้งหมดมาสรุปผลให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะแบ่งเสนอแนะ
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) ความท้าทายเชิ งนโยบาย (Policy Challenges) - เพื่อสะท้อนให้เห็ นถึงสถานการณ์ปัจจุ บันและ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม ความท้าทายนี้จะเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายให้สอดคล้อง
กับการนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ข้อเสนอแนะจัดทาและพัฒนาติดตามตัวชี้วัด - เพื่อเป็นกลไกการถ่ายทอด (Deployment) และแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 (Y) และไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของ
โครงการ/การดาเนินงาน (X) ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องผ่านแผนระดับที่ 3
3) ข้ อเสนอแนะติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นงานตาม SDGs - เพื่ อให้ การขั บเคลื่ อนการพั ฒนา
ตามยุ ทธศาสตร์ และแผนแม่ บทฯ สามารถสะท้ อนการขั บเคลื่ อนเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นได้ ประกอบกั บ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) สามารถบูรณาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs ผ่าน
การดาเนินการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้
7.1

ความท้าทายเชิงนโยบาย (Policy Challenges)

การจั ดท าข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบาย (Policy Challenges) ที่ ปรึ กษาได้ แบ่ งขั้ นตอนการด าเนิ นงาน
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาแรงขับเคลื่อนที่ (Change Drivers) อาศัยข้อมูลกรอบ
แนวโน้มโลก (Global Megatrends) ด้วยเทคนิค STEEP+M ขั้นตอนที่ 2 การตกผลึกผลกระทบต่อแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Policy Impacts) เป็นการนา Drivers ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อ
แผนแม่บทฯ ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาร่างนโยบาย (Policy Challenges) ดังรูปที่ 7.1-1

รูปที่ 7.1-1 ขั้นตอนการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (POLICY CHALLENGES)
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จากรายละเอียดการทบทวนบริบท/แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้นาเสนอในบทที่ 4 ที่ปรึกษาได้พบ
แรงขับเคลื่อนที่ (Change Drivers) ใน 6 มิติ อันประกอบด้วย สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง
การทหาร หลังจากนั้นนา Drivers ทั้ง 6 มิติ มาทาการตกผลึกผลกระทบต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(Policy Impacts) และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อแผนแม่บทฯ สุดท้ายเป็นการประมวลผลเพื่อทาร่างความท้าทาย
เชิงนโยบาย (Policy Challenges) ซึ่งจะใช้ในการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทา/พัฒนาตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทฯ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ หน่ วยงานของรั ฐมี แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ จ านวน 23 แผน ที่ มี ตั วชี้ วั ดที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนผลลัพธ์ ของการดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และสามารถสะท้ อน
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) ได้ในคราวเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลสถานการณ์และข้อมูลฐานของตัวชี้วัดที่เป็นเครื่องมือ
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯและผลสัมฤทธิ์
การดาเนิ นการตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ข้อมูลดังกล่ าวข้างต้นเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสิ นใจ
การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบนหลักฐานเชิงประจักษ์ สอดคล้อง
กับบริบทการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1
ทั้ งนี้ การก าหนดเป้ าหมายการพั ฒนาตลอดระยะเวลาของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ปี พ.ศ. 2561 - 2580
มีการกาหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าใกล้-ไกลของการเดินทาง
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายสุดท้ายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางแผนไว้ การวิเคราะห์บริบทของความท้าทาย แนวโน้ม
และทิ ศทาง การเปลี่ ย นแปลงในด้ านต่ าง ๆ ของประเทศทั้ งในปั จจุ บั นและในอนาคตมี ความจ าเป็ น และ
ส่ งผลกระทบต่อการวางแผนนโยบาย กาหนดนโยบาย และการบริหารราชการแผ่ นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนและดาเนินการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการ
พัฒนาและเป็ นประเด็นท้าทายเชิงนโยบาย (Policy Challenges) ซึ่งเป็นภาวะที่นโยบายที่ดาเนิ นการอยู่ ใน
ปัจจุบันไม่เพียงพอในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าว การวิเคราะห์ถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยให้
สามารถพั ฒนานโยบายและแนวทางในการจั ดการกั บสถานการณ์ ดั งกล่ าวได้ ความท้ าทายในเชิ งนโยบาย
มีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

1

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มีนาคม 2562 สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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7.1.1 ความท้าทายทางสังคม
สถานการณ์ทางสังคมที่เป็นประเด็นท้าทายเชิงนโยบายประกอบด้วยมิติในเรื่องโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ เรื่องการศึกษาและการขยายตัวของเมืองที่มีผลให้เกิดการทบทวนหรือการกาหนดนโยบายที่ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้
ประการแรก ความท้าทายด้ านประชากร ที่โครงสร้างประชากรของไทยจะเป็นสั งคมสู งวัย อัตรา
การเกิดต่ากว่าการตาย ประชากรวัยเด็กและวัยทางานลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับขนาดของครัวเรือนเล็กลง
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ยวสถานการณ์เช่นนี้จะส่ งผลต่อการกาหนดนโยบายของรัฐในเรื่องของ
(1) การดูแลผู้สูงอายุในมิติต่าง ๆ ทั้งทางสุขภาพ ลักษณะของการอยู่อาศัยทางกายภาพ มาตรฐานต่าง ๆ ในการดูแล
ผู้สูงอายุ การสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวนี้จะเป็น
ประเด็นที่ท้าทายการดาเนินการของรัฐในระยะยาวและต่อเนื่อง (2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร
กาลังแรงงานของประเทศในองค์รวมซึ่งจะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงถึงเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแรงงาน การจัดการ
แรงงาน ทิศทางของการพัฒนาเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อทดแทนแรงงาน นโยบายการอพยพเคลื่ อนย้ายแรงงาน
ทั้ งภายในและต่ างประเทศ การจั ดการศึ กษาที่ มุ่ งสร้ างทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ สอดคล้ องกั บแนวทางการพั ฒนา
ในอนาคต ในส่ วนนี้ จะมี ความเกี่ ยวพั นกั บสาขาของการศึ กษาที่ มี ความหลากหลายและมี ความเป็ นพลวั ตร
ซึ่งหมายถึง มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในหลาย ๆ กรณีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างก้าวกระโดด
ลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ
ประการที่สอง ความท้าทายในเรื่ องของความหลากหลายทางสังคม ทั้งในเรื่องของรูปแบบและ
พฤติกรรมการใช้ชีวิต วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ความต้องการในการประกอบอาชีพ ตลอดจนลักษณะ
ของการอุปโภค บริโภค ปรากฏการณ์เหล่ านี้ลั กษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ส่ งผลให้ ความต้องการที่จะต้องมีการกาหนดกติกาหรือแนวทางต่าง ๆ ของสั งคมที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อลักษณะดังกล่าวได้ การกาหนดมาตรการหรือทิศทางการพัฒนาจะต้องคานึงถึงมิติเหล่านี้
และไม่สร้างกติกาในลักษณะกติกาเดียวกับทุกเรื่อง
ประการที่ สาม ความเป็ นเมื องและการเกิ ดเมื อง ปรากฏการณ์ การเกิดเมื องและการที่ ประชากร
จะพักอาศัยในเมืองจะมีมากขึ้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและทั่วโลก ดังนั้นการกาหนดทิศทางของเมือง
หรือมาตรการในการดูแลเมืองจึงเป็น ประเด็นที่ท้าทายในเชิงนโยบายที่สาคัญอีกประการเพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
การพัฒนาหรื อการเติ บโตของเมื องอย่ างไร้ ทิ ศทาง แนวทางของการบริ หารจั ดการเมื องจึงเป็ นเรื่ องส าคั ญ
ในระยะยาวอีกประการหนึ่ง รัฐควรต้องพิจารณาถึงแนวทางในการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ให้เหมาะสม ทั้งในเรื่องของ
การสร้างเมืองให้เกิดเมืองที่มีสุขภาพที่ดี เมืองที่ยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ การออกแบบเมือง ดูแลสภาพแวดล้อมของ
เมือง ได้แก่ นโยบายในเรื่องของ Low Carbon, Urban Resilience, การจราจรและขนส่ง การจัดการขยะและ
ของเสี ย การจั ดการกายภาพของเมื องอันจะส่ งผลต่ อปัญหาการจราจร น้าท่วม เป็นต้น สิ่ งเหล่ านี้หากขาด
การกาหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนหรือไม่มีมาตรการในการดูแลและดาเนินการในระยะยาวจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาของเมืองตามมาในอนาคต
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7.1.2 ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Technological
Disruption) ในขณะที่ยั งประสบปั ญหาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บางกลุ่ มธุรกิจไม่ก่อให้ เกิด
มูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพภาคธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจแล้ว
ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ เช่น การศึกษา การกระจาย
รายได้ คุณภาพชีวิต โอกาสทางสังคม เป็นต้น รวมถึงปัญหาคุณภาพของแรงงานที่ขาดความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และทัศนคติที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ปัญหาการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้ รัฐบาล
ได้เร่งปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมุ่งหวังว่าการใช้นวัตกรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของกาลังคน เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ลดความเหลื่อมล้าของ
การพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน2
กระทรวงดิจิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมได้จั ดทาแผนพัฒนาดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมซึ่ งเป็ น
แผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ 20 ปี โดยการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริ การและดิ จิ ทั ลเพื่ อการพั ฒนาประเทศอย่ างยั่ งยื น ตามแผนแม่ บทการส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล ในปี
พ.ศ. 2561 - 2565 โดยดาเนินการผ่านยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งคือการพัฒนากาลังคน
สู่ดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายคือเพิ่มศักยภาพกาลังคนดิจิทัลและเพิ่มความตระหนักและทักษะด้านดิจิทัลเบื้ องต้น
แก่ประชาชนทั่วไป ยุทธศาสตร์ ที่สองคือการยกระดับภาคเศรษฐกิจเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งมีเป้าหมายคื อ
เพิ่มจ านวนธุรกิจที่ปรั บตัวเข้าสู่แพลตฟอร์ มดิจิทัล เพิ่มอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดอุ ตสาหกรรมดิจิทัล
เพิ่มจานวนผู้สาเร็จสู่การเป็นธุรกิจเริ่มต้น (Start Up) ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มมูลค่าตลาด
ของธุรกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่สามคือการขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายคือเพื่อให้ชุมชน
สามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้หรือยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ และให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ พิ การสามารถเข้ าถึ ง บริ การทางสั งคมด้ วยนวั ตกรรมดิ จิ ทั ล ยุ ทธศาสตร์ ที่ สี่ คื อการพั ฒนาโครงสร้ า ง
พื้ นฐานรองรั บนวั ตกรรมดิ จิ ทั ล ซึ่ งมี เป้ าหมายคื อพั ฒนาเมื องอั จฉริ ยะในเขตเศรษฐกิ จส าคั ญของประเทศ
เพิ่มมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล มีแผนการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสร้าง
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้รองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล3
ความท้าทายของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จึงอยู่ที่ ความสามารถของรัฐบาล หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ชุมชน และประชาชนว่าสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจและประเทศให้สูงขึ้นได้หรือไม่ รัฐบาลจึงเป็นผู้ที่ทาหน้าที่หลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ในหลายประการ ดังนี้

2
3

แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 - 2565 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 - 2565 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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ประการแรก รัฐบาลควรปรับปรุงระบบการศึกษา เนื้อหาหลักสูตร และทักษะของนักเรียนและนักศึกษา
ครูและอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ทักษะและความรู้เรื่อง Coding,
Cloud Computing, Data Science และ Data Analytics เป็ น ต้ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพตาม
พหุปัญญา เช่น ความสามารถด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ดนตรี มิติสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงการเปิดกว้าง
ต่อความหลากหลายของสาขาอาชีพและวิธีการทางานรูปแบบใหม่ เช่น การทางานแบบ Co-Working Space
การประชุมทางไกล หรือการทางานนอกสถานที่ทาการ เป็นต้น
ประการที่สอง รัฐบาลควรพัฒนาความรู้ ทักษะ และสาขาอาชีพใหม่ของแรงงานและผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลโดยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
นอกจากนี้ ควรเพิ่มการขยายตัวของธุรกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสในการระดมทุนของธุรกิจเริ่มต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ในตลาดทุน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและ
ตลาดของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประการที่สาม รัฐบาลควรช่วยเหลือและอุดหนุนการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าเกษตรที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนร่วมกันหาแนวทางในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ประการที่สี่ รัฐบาลควรสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการยุคใหม่ที่ใช้ข้อมูล นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ การศึกษา การเงิน และ
การท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวก และเพิ่มทางเลื อกให้ แก่
ผู้ใช้บริการ รัฐบาลควรสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการยุคใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงให้ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมและบริการยุคใหม่ดังกล่าวยัง
เร่ งให้ หน่ วยงานของรั ฐต้ องปรั บ ตั วกั บการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในการผลิ ตสิ นค้ าและบริ การสาธารณะให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มด้อยโอกาสโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น
ประการสุดท้าย รัฐบาลควรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่
การพัฒนาฐานข้อมูลภาครั ฐ ขนาดใหญ่ (government big data) ที่มีประสิ ทธิภาพโดยหน่วยงานของรัฐต้อง
สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และนาข้อมูลนั้นมาใช้ในการตัดสินใจและกาหนดนโยบายได้ การปรับเปลี่ยน
กระบวนการหรือวิธีการทางานของหน่วยงานของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดขั้นตอนในการทางาน ลดการใช้
ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย และเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่วนประชาชนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงได้ทุกที่ ทั่วถึง เพื่อสามารถค้นหาข้อมูลและ
นาข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถและทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต สร้างโอกาสทางธุรกิจ และ
พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นได้
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7.1.3 ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้ อมเป็ นอี กปั จจั ยหนึ่ งที่ เป็ นแรงขั บให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ของสั งคม
ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายของรัฐอย่างมีนัยสาคัญ การกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้ อม
ในอนาคตจ าเป็ นต้ องปรั บตัวให้ เท่าทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมที่ มี ความผั นผวน รุนแรงขึ้ น
ซึ่งมีผลกระทบทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การกาหนดและดาเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการรับมือ
ป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าย่อมเป็นหนทางที่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความคุ้มค่ามากกว่าการตามแก้ปัญหา
ในภายหลัง ทั้งนี้ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการกาหนดนโยบาย
คือ ปั จจั ยมลมลพิษทางอากาศและมลพิ ษจากหมอกควันข้ามแดน และปัจจัยการจัดการมลพิ ษด้านต่ าง ๆ
ซึ่งมีความท้าทายต่อนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐ
ปัจจัยด้านมลพิษและการจัดการมลพิษกับความท้าทายต่อนโยบายของรัฐ มลพิษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะกรณีตัวอย่างมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาด้านสุขภาวะของผู้คนในสังคม ในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับปัญหามลพิษอย่างรุนแรง โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานจนติด
อันดับโลก4 ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากสาเหตุตามธรรมชาติสภาพอากาศตามฤดูกาล สาเหตุกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษย์ หรือจากภัยธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบข้ามแดนมายังไทย ปัญหามลพิษทางอากาศ
ส่ งผลกระทบต่ อผู้ คนทั้ งในด้ านสุ ขภาพ เศรษฐกิ จ การด าเนิ นชี วิ ต ซึ่ งแม้ ว่ าการด าเนิ นนโยบายของรั ฐ จะ
มีความพยามยามแก้ไขปั ญหากาหนดเป็นวาระแห่ งชาติแต่ยังคงมีปัญหาในการบริหารจัดการ 5 จึงเป็นโจทย์
ความท้าทายทางนโยบายที่มาจากมลพิษฝุ่น PM 2.5 และการจัดการมลพิษที่รัฐต้องกาลังเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
ความท้าทายต่อกลไกการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานของรัฐ ปัญหามลพิษ โดยเฉพาะตัวอย่าง
มลพิ ษทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5 เป็ นประเด็ นท้ าทายต่ อการบริ หารจั ดการภาครั ฐมาก หากพิ จารณา
ในเชิงโครงสร้างอานาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ การเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานให้มี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นความท้าทายที่จะทาให้การแก้ปัญหาประสบผลสาเร็จ ในขณะที่สภาพปัญหาของ
ฝุ่นไม่ได้ถูกจากัดด้วยโครงสร้างทางอานาจหน้าที่เหมือนหน่วยงานรัฐ เพราะมีความครอบคลุมไปในทุก ๆ พื้นที่
ของประเทศ ที่ ผ่ า นมากรมควบคุ ม มลพิ ษ เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
แต่การขับเคลื่อนจะสาเร็จได้ต้องอาศัยกลไกและมาตรการของหน่วยงานรัฐอื่นๆร่วมไปในทิศทางเดียวกัน เช่น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมายังคงมีปัญหาของการดาเนินงาน
ที่แยกส่วนและยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน6 ตลอดจนการขาดการกระจายอานาจให้ององค์กรปกครองส่วนถิ่น
ดูเพิ่มเติมที่ https://www.prachachat.net/general/news-625935
ดูเพิ่มเติมที่ https://thematter.co/social/pm-thailand-progress/131139
6 ดูเพิ่มเติมใน https://www.bbc.com/thai/thailand-51030236
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ให้สามารถจัดการกับปัญหาในพื้นที่ของตนได้อย่างเป็นอิสระตามบริบทความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ของตน เหล่านี้จึงเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่มีความท้าทายต่อการบริหารงานของภาครัฐไทยในอนาคต
ความท้าทายของการก าหนดตั วชี้วั ดมาตรฐานมลพิษกับสมดุ ลทางเศรษฐกิจ นอกจากปั ญหา
ในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ในด้านเกณฑ์มาตรฐานมลพิษ ดังตัวอย่างเช่น คุณภาพอากาศ
ที่เป็นตัวกาหนดเพดานลักษณะคุณภาพของอากาศก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงถึงความเหมาะสมในการนาไปปฏิบัติ
เพราะการกาหนดค่ามาตรฐานของไทยโดยกรมควบคุมมลพิษนั้นกาหนดไว้สูงกว่าองค์การอนามันโลก (WHO)
ถึงเท่าตัว โดยมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ขององค์การอนามัยโลก กาหนดไว้เฉลี่ย 1 ปีที่ 10 ไมโครกรัมต่อ
ลู กบาศก์ เมตร และเฉลี่ ย 24 ชั่ วโมงก าหนดไว้ ที่ 25 ไมโครกรั มต่ อลู กบาศก์ เมตร ในขณะที่ มาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ กาหนดไว้โดยเฉลี่ย 1 ปีที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลี่ย 24 ชั่วโมงกาหนดไว้ที่ 50
ไมโครกรั มต่ อลู กบาศก์ เมตร 7 การก าหนดค่ ามาตรฐานดั งกล่ าวเป็ นการก าหนดเพดานตามบริ บทของไทย
ที่มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยด้วย กล่าวคือ การดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการขนส่ งนั้ นเป็นตัวแปรส าคัญที่ ทาให้ เกิดฝุ่ นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ในขณะที่การกาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศเป็นตัวขัดขวางการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะหากมี
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก ก็ยิ่งทาให้ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นมาก โดยที่ผ่านมาภาครัฐพยายาม
ก าหนดมาตรการเพื่ อลดปริ มาณฝุ่ นละอองลงให้ ได้ ทั้ งการตรวจจั บรถยนต์ ควั นด า จ ากั ดเวลาเวลาขนส่ ง
ปิดโรงเรียน ฯลฯ เหล่านี้ทาให้การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักหรือชะลอตัวลง ฉะนั้น หากลดเพดาน
มาตรฐานมลพิษให้ต่าลง ย่อมทาให้มาตรการการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งสังคมจะได้ประโยชน์
ในมิติด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต แต่ต้องยอมแลกกับมิติด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เหล่านี้คือความท้าทายของ
นโยบายรัฐในการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งในมิติด้านสุขภาพอนามัยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปให้พร้อมกัน
7.1.4 ความท้าทายด้านความมั่นคง
ปัจจัยด้านความมั่นคงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยพื้นฐาน
แล้วความมั่นคงโดยทั่วไปเป็นเรื่องของความมั่นคงในด้านเขตแดน กองทัพมีบทบาทในฐานะผู้รักษาอธิปไตย
ทางเขตแดนของรัฐซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสาคัญอย่างหนึ่งในการคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยของรัฐที่ระบุไว้ในนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม การดาเนินนโยบายด้านความมั่นคงย่อมต้องมีต้นทุนในการจัดการ
เสมอซึ่งส่ งผลกระทบและเป็ นความท้าทายต่อการดาเนินนโยบายพัฒนาประเทศ โดยสามารถแบ่งประเด็น
ความท้าทายดังกล่าวได้เป็น 2 ประเด็นคือ ความท้าทายด้านความมั่นคงกับการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ และ
ความท้าทายด้านความมั่นคงกับนโยบายความมั่นคงไม่ตามแบบ
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ประการแรก ความท้าทายด้านความมั่นคงกับการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ ตามนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ กาหนดให้นโยบายด้านความมั่นคงเป็นนโยบายที่สาคัญอย่างหนึ่งที่รัฐต้องจัดสรร
และมีไว้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในประเทศได้อยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงจึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
สาธารณะด้วย แต่การดาเนินนโยบายใด ๆ ก็ตามล้วนมีต้นทุนในการดาเนินการทั้งสิ้น รัฐต้องจั ดสรรงบประมาณ
ส่วนหนึ่งมาเพื่อดาเนินนโยบายด้านความมั่นคงโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคง ในขณะที่ทรัพยากรนั้นมีจากัด
นั่นหมายความว่าหากรัฐทุ่มเทงบประมาณเพื่อการดาเนินนโยบายด้านความมั่นคงในสัดส่วนที่มาก ย่อมทาให้
การดาเนินนโยบายพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ ลดน้อยลงไปด้วย จากการศึกษาของ Patrick Hiller (2018) พบว่า
ค่าใช้จ่ายทางการทหารที่สูงขึ้นทาให้การเจริญเติบโททางเศรษฐกิจช้าลง ค่าใช้จ่ายทางการทหารที่เพิ่มขึ้น 1%
ทาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงมากถึง 9% ดังนั้น จึงเป็นประเด็นท้าทายทางนโยบายด้านความมั่นคง
ในอนาคตที่ต้องเผชิญกับโจทย์ที่ยากในการรักษาสมดุลทางการดาเนินนโยบายความมั่นคง ในขณะที่สถานการณ์
ของประเทศกาลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะตกงาน และความยากลาบากของผู้คนในสังคมที่กาลัง
เผชิญกับวิกฤติโรคระบาด โรคโควิด-19 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าสิ้ นสุดเมื่อใด และหากการระบาดสิ้นสุ ดลง
ระบบเศรษฐกิจต้องใช้เวลาและทรั พยากรในการฟื้นตัวให้ กลับสู่ภาวะปกติอีกเท่าใด ในขณะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้า ทั้งสหรั ฐ อังกฤษ ยุ โรป จี น หรือกลุ่ มประเทศร่ารวยซึ่งมีแนวโน้มในการแก้ปัญหาการระบาด
ไปในทางที่ดีขึ้น ย่อมส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นทาได้เร็ว ในขณะที่เศรษฐกิ จของ
ประเทศไทยอาจจะพลิกฟื้นได้ช้ากว่า ย่อมทาให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมหาศาล เพราะ
ประเทศที่เศรษฐกิ จฟื้นตัวได้เร็ วย่ อมปรั บอัตราภาษีสู งขึ้ นเพื่ อให้ สอดคล้ องกับความร้ อนแรงของเศรษฐกิ จ
แต่ในขณะที่ประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ที่ฟื้นตัวช้ากว่าก็จะได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นเป็นการซ้าเติมอีก 8
ปรากฎการณ์นี้ย่อมก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ร่ารวยฟื้นตัวจากการระบาดได้เร็ว
กับประเทศที่ยากจนกว่าและเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ช้ากว่า ประเด็นเหล่านี้คือโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งในการก้าวเดินต่อ
ในอนาคตว่าจะรั กษาสมดุลระหว่างการดาเนินโยบายด้านความมั่นคงกับด้านเศรษฐกิจหลั งการระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างไร
ประการที่สอง ความท้าทายด้ านความมั่นคงกั บนโยบายความมั่นคงไม่ ตามแบบ ในยุคปัจจุบั น
ความมั่นคงเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นแตกต่างจากในยุคโบราณที่แต่ละประเทศก่อกาเนิดขึ้นเป็นรัฐชาติ
ต้องผ่านการสู้รบ แย่งชิงดินแดนกันจนกว่าแต่ละรัฐจะสามารถลงหลักปักฐานอาณาบริเวณสถาปนาความเป็นรัฐ
ที่ มี อ านาจอธิ ปไตยได้ อย่ างมั่ นคง แต่ ในปั จจุ บั นภาวะของการสู้ รบแย่ งชิ งเพื่ อให้ รั ฐมี ความมั่ นคงตามแบบ
รูปแบบเดิม (Traditional Security) ได้เปลี่ยนไป การรบเพื่อรักษาความมั่นคงทางดินแดนทางการทหารลดลง
แต่เปลี่ยนรูปเป็นการสู้รบในมิติทางด้านการค้าและทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนซึ่งเป็นความมั่ นคงของ
มนุษย์มากกว่า เช่น ความมั่นคงทางด้านสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการคุกคามจากภัยธรรมชาติ ความมั่นคง
ทางด้านการสาธารณสุข สุขภาพชีวิตของผู้คน ความมั่นคงทางด้านการศึกษา ที่ผู้คนจะได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

8

ดูเพิ่มเติมใน https://tdri.or.th/2021/06/thinkx_403/

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7-8

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึง ความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง
การประกอบอาชี พของผู้ คน เหล่ านี้ คือความมั่นคงไม่ ตามแบบ (Non-Traditional Security) ที่เป็นประเด็ น
ท้าทายต่อการกาหนดทิศทางการดาเนิ นนโยบายของรัฐ ว่าจะให้น้าหนักระหว่างมิติความมั่นคงตามแบบกั บ
ความมั่นคงไม่ตามแบบอย่างไรอันจะนาไปสู่การพิจารณาถึงการปรับเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความมั่นคงต่อมา
7.1.5 ความท้าทายด้านความสามารถของการบริหารประเทศในภาวะวิกฤต
นอกจากความท้าทายของนโยบายในการพัฒนาประเทศระยะยาวด้านสังคม เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
สิ่งแวดล้อม และการทหารแล้ว ประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาในรูปแบบใหม่ เช่น การกระทาผิดทางออนไลน์
ปั ญหามลพิ ษ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ ภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ และโรคอุ บั ติ ใหม่ ซึ่ งส่ งผลกระทบ
ในวงกว้ างไม่ ใช่ แค่ ป ระเทศไทยแต่ นั บ เป็ น ปั ญหาระดั บโลก ในปั จจุ บั น สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
โรคโควิ ด-19 กระทบต่ อความปลอดภั ย การด ารงชี วิ ต และคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนทุ กคนในประเทศ
อย่างรุนแรงขึ้นและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ถึงแม้รัฐบาลพยายามออกมาตรการและข้อปฏิบัติที่เข้มข้นและรัดกุ ม
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อควบคุมจานวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต
จากโรคระบาด ได้แก่ การกาหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การกาหนดการเว้นระยะห่ าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือทากิจกรรมใด ๆ การให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
จานวนมาก การสั่งปิดกิจการหรือสถานที่เป็นการชั่วคราว และการลดและจากัดการเคลื่อนย้ายของประชาชน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็นต้น9 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ได้คลี่คลาย
ลงแต่กลั บมีความรุ นแรงมากขึ้นทุกวัน หลายฝ่ ายได้แสดงความกังวลและให้ ข้ อเสนอแนะต่ อการแก้ ปั ญหา
ในภาวะวิกฤตนี้ซึ่งแต่ละปัญหามีโครงสร้างและกลไกที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ได้แก่ ปัญหาโครงสร้างและ
ระบบด้านการแพทย์และสาธารณสุข คุณภาพชีวิต ความเหลื่อมล้า เศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน การศึกษา
และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ
ความท้าทายด้านความสามารถของการบริหารประเทศในภาวะวิกฤตนอกจากการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวแล้ว
ประการแรก รัฐบาลจาเป็นต้องจัดหาและให้บริการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน ทันเวลา และ
ทั่วถึงแก่ประชาชนและบุ คลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขทุ กคนในประเทศ เพื่อลดความสู ญเสี ยทาง
ด้ า นสาธารณสุ ข สั ง คม และเศรษฐกิ จ ในขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว
โดยการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการและข้อปฏิบัติที่กาหนด ซึ่งรวมถึงการออกนโยบาย
ช่วยเหลือแรงงาน ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะธุรกิจบริการ โรงแรมและ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบางประเภท เป็นต้น

ราชกิจจานุเบกษา ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่
๒๘)
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ประการที่สอง รัฐบาลจาเป็นต้องลงทุนและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ลที่ จ าเป็ นต่ อการปฏิ บั ติ งานนอกสถานที่ ตั้ ง ในสถานการณ์ ปั จจุ บั น รั ฐบาลออกมาตรการที่ เกี่ ยวกั บ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยสั่งการให้
เจ้าหน้าที่และบุคลากรดาเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจานวน และมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
หรือจัดกิจกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม
หรือเคลื่อนที่ของคนจานวนมาก โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ตั้งได้เฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
ทั้ งนี้ การปฏิ บั ติ งานของภาคเอกชนก็ จ าเป็ นต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ และบุ คลากรปฏิ บั ติ ตามมาตรการปฏิ บั ติ งาน
นอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกันกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด้วย เพื่อจากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง
และลดจ านวนการรวมตัวของเจ้ าหน้ าที่และบุคลากรของหน่วยงานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 10 นโยบาย
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
การทางานที่บ้าน (Work From Home) การประชุมทางไกล และการสัมมนาออนไลน์ เป็นต้น จาเป็นต้องได้รับ
การลงทุ นและสนั บสนุ นโครงสร้ างพื้ นฐานที่ จ าเป็ นโดยเฉพาะการให้ บริ การระบบโทรคมนาคมและบริ การ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ ควรมีการติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อนามา
ปรับปรุงให้การทางานลักษณะดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19
7.1.6 ความท้าทายทางการเมือง
สภาพแวดล้ อมทางการเมื องที่ เป็ นประเด็ นท้ าทายต่ อยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาประเทศในระยะยาว
ประกอบด้วยประเด็นหลักดังนี้คือ
ประการแรก ความท้ าทายเรื่ องความขัดแย้ งและการไร้ เสถี ยรภาพทางการเมื อง มิติในเรื่องของ
ความขั ดแย้ ง ทางการเมื องที่ เกิ ดขึ้ นนั้ น จะส่ งผลกระทบต่ อ การด าเนิ นการพั ฒนาประเทศในเกื อ บทุ ก มิ ติ
เพราะความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองจะส่งผลให้การดาเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ไม่สามารถ
ทาได้อย่ างต่อเนื่ องและส่ งผลกระทบต่ อความเชื่อมั่ นของสั งคมการผลั กดันยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในประเด็ น
ที่ต้องการความต่อเนื่องในระยะยาวจะเป็นอุปสรรค ดังนั้นการดาเนินการลดเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
การไร้เสถียรภาพทางการเมืองจึงเป็นประเด็นท้าทายในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ ในประเด็ นนี้ การก าหนดแนวทางหรื อยุ ทธศาสตร์ ที่ จะลดความขั ดแย้ งและการไร้ เสถี ยรภาพ
ทางการเมื องโดยตรงอาจเป็ นเรื่ องที่ กระทาได้ยากและการก าหนดแนวทางดังกล่ าวไม่ ได้มี แนวนโยบายหรื อ
ยุทธศาสตร์โดยตรง ทั้งนี้ เพราะความขัดแย้งทางการเมืองและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองจะเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ดังนั้น ในเรื่องนี้ต้องอาศัยการดาเนินการในหลาย ๆ เรื่องประกอบกันเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนาไปสู่
ความขัดแย้งและภาวะการไร้เสถียรภาพทางการเมือง

10 ราชกิจจานุเบกษา ข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา

๙ แห่งพระราชกาหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘)
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ประการที่สอง ความท้าทายในเรื่องของความหลากหลายทางอุดมการณ์ทางการเมือง ประเด็นนี้จะมี
ความเชื่ อมโยงกั บ ความท้ าทายในเรื่ องความขั ด แย้ งและความไร้ เสถี ยรภาพทางการเมื อง การที่ สั งคมมี
ความหลากหลายมากขึ้นในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองทาให้การดาเนินการต่าง ๆ จะต้องพิจารณาถึงการสร้าง
แนวทางการอยู่ร่วมกันและการยอมรับความหลากหลายที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่าง ๆ ดังนั้น การสร้าง
กติกาและวิธีการแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านสังคมที่ใช้สื่อทางสังคมเป็นเครื่องมือจะเป็นมาตรการที่สาคัญ
การสร้างวุฒิภาวะและความรับผิดชอบของสังคมในการใช้สื่อทางสังคมจึงเป็นประเด็นท้าทายในการดาเนินการ
ของภาครัฐในอนาคต
ประการที่สาม การเมืองที่เกี่ยวพันกับโรคระบาด เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และในอนาคต
อีกระยะหนึ่ งที่รั ฐจะต้ องด าเนิ นการรั บมื อกั บภาวะการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่ งผลต่อเรื่องอื่น ๆ
หลายเรื่ อง เช่น การว่างงาน การเยี ยวยาผู้ ที่ได้รับผลกระทบ กลุ่ มเปราะบางทางสั งคม การสร้างสมดุลของ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด ทั้งปัญหาในเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะของ
สังคมทั้งทางกายและจิตใจ ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากโรคระบาด ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
ทั้ งเรื่ องความเห็ นความเชื่ อในสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น สิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นประเด็ นท้ าทายในเชิ งนโยบายต่ อรั ฐ
ในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
7.2

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จากการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงนโยบายข้างต้นประกอบการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทั้ง 23 ประเด็นตามหลัก
วิชาการ การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับจึงจะ
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ นใจและการวางแผนพัฒนาประเทศในอนาคตได้ โดยการพิจารณาสร้าง
ข้อเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่ อนการดาเนินการนี้จะประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกเป็น
การพิจารณาถึงข้อจ ากัดและปั ญหาที่ เกิดขึ้นในการดาเนินการปัจจุบัน ส่ วนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการดาเนินการ โดยแต่ละส่วน
จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.2.1 สภาพปัญหาในการดาเนินการปัจจุบัน
การจะพัฒนาระบบใดขึ้นมาใช้ ในการปฏิบัติ งานนั้นจ าเป็นต้ องเข้ าใจถึงสภาพปั ญหาที่เกิ ดขึ้ นก่ อน
เพื่อสร้ างข้อเสนอแนะที่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นและช่วยให้ การดาเนินการเป็นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ผล
การพิจารณาถึงปัญหาในการดาเนินการเรื่องตัวชี้วัดประกอบด้วยปัญหาใน 2 ระดับด้วยกันคือ
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1) ปัญหาในระดับนโยบาย
ปัญหาระดับนโยบายเป็นปัญหาของโครงสร้างระบบการวางแผนในภาพรวมซึ่งเป็นปัญหาการจัดระบบ
การดาเนิ นการของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บตั วชี้วั ด รวมถึงทิ ศทางและนโยบายที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งประกอบด้ วย
ปัญหาย่อย ๆ ดังนี้
1.1) ปัญหาความเป็นเอกภาพของระบบตัวชี้วัดของประเทศ ซึ่งจากการทบทวนการจัดทาตัวชี้วัด
ของประเทศ พบว่า มีตัวชี้วัดที่มุ่งวัดผลเป็นจานวนมาก ตัวชี้วัดที่เป็นสากล เช่น ตัวชี้วัดตามการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของการจัดลาดับขององค์การสหประชาชาติ (E-Government Development
Index: EGDI) ดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) ดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI (Corruption Perceptions
Index :CPI) เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวชี้วัดระดับชาติที่มีการกาหนดขึ้นเพื่อใช้วัดภายในประเทศ เช่น การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตัวชี้วัดระดับองค์การหรือตัวชี้วัดระดับหน่วยงานที่แต่ละหน่วยงานกาหนดขึ้นเพื่อใช้วัดผลสาเร็จในการทางานของ
หน่วยงาน เช่น ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 ตัวชี้วัดตามแผนแม่บท
การบริ หารงานยุ ติ ธรรมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 3 และตั วชี้ วั ดประสิ ทธิ ภาพกระบวนการยุ ติ ธรรมทางอาญาของ
กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
การจั ดทาตัวชี้วัดของประเทศที่ มุ่งวั ดผลเป็นจานวนมากทาให้ เกิดปั ญหาคื อ (1) มี ตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก (2) ตัวชี้วัดบางตัวมีความซ้าซ้อนกัน บางส่วนมีความคาบเกี่ยวกันหรือมีความซ้ ากัน
(3) ตัวชี้วัดบางส่วนใช้แทนกันได้ (4) ตัวชี้วัดบางส่วนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อ
ความเป็นเอกภาพของระบบตัวชี้วัดว่าการวัดผลการดาเนิ นการจะมุ่งเน้นในเรื่องใด ทั้งนี้การสร้างระบบตัวชี้วัด
ที่เชื่อมโยงเป็นเอกภาพจะทาให้การดาเนินการในการวัดผลการปฏิบัติงานของประเทศตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติมีความชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
1.2) ปัญหาการทางานที่เชื่อมโยงกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด หน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเรื่องตัวชี้วัดมีจานวนมาก ได้แก่ หน่วยงานในระดับนโยบายที่ทาหน้าที่ในการกาหนด
ตัวชี้วัดให้ แก่หน่ วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบั ติ เช่น สศช. ซึ่งกาหนดตั วชี้วัดในภาพรวมตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งกาหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน เช่น ตัวชี้วัด PMQA ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินองค์กร ตลอดจนการกาหนดตัวชี้วัดตามคารับรอง
ปฏิ บั ติ ราชการซึ่ งเป็ นการต่ อรองระหว่ างหน่ วยงาน ฯลฯ รวมถึ งหน่ วยงานในระดั บปฏิ บั ติ ซึ่ งจะท าหน้ าที่
ด าเนิ นการให้ เกิ ดผลตามตั วชี้ วั ดที่ ก าหนด ทั้ งนี้ แต่ ละหน่ วยงานท าหน้ าที่ ตามขอบเขตอ านาจหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบซึ่งมักมีลักษณะต่างคนต่างทา การทางานที่เชื่อมโยงหรือประสานงานกันในลักษณะของการสร้าง
บูรณาการที่แต่ละองค์การทางานเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนโยบายที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนนโยบายใดนโยบาย
หนึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลถึงปัญหาในส่วนต่อไป
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1.3) ปัญหาการเมืองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ เป็นปัญหาที่เกิดจากการต้องทางาน
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดทั้งระบบ ทั้งในส่วนของอานาจในการกาหนด
ตัวชี้วัด การกาหนดเป้าหมาย การวัดผลสาเร็จของหน่วยงาน การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยกตัวอย่าง สศช. เป็นผู้กาหนดตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แต่หน่วยงานที่เป็นหน่วยปฏิบัติ
คือบรรดาส่วนราชการ กระทรวง กรมต่าง ๆ เป็นผู้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด หากตัวชี้วัดนั้นมีความสอดคล้อง
หรือหน่วยงานมีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถดาเนินการได้ทันที โดยเป็นการประสานข้อมูลเท่านั้น แต่หากเป็นตัวชี้วัด
ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่เคยจั ดเก็บ ซึ่งเป็ นตัวชี้วัดใหม่ ส่ วนราชการระดับปฏิบัติอาจคิดว่าเป็นความรับผิ ดชอบ
ที่เพิ่มขึ้นมา และอาจรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบแต่ควรเป็นงานของ สศช. มากกว่า
1.4) ปัญหาระบบการให้รางวัลและการลงโทษหากการดาเนินการของหน่วยงานได้หรือไม่ได้ผล
ตามที่ ก าหนดไว้ ระบบการให้ รางวัลและการลงโทษที่ ก าหนดไว้ในปัจจุ บันไม่ ได้ เชื่อมโยงกั บการประเมินผล
การดาเนินงาน ซึ่งทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดทาและการวัดผลตามตัวชี้วัดอย่างจริงจัง
2) ปัญหาในระดับหน่วยนานโยบายไปปฏิบัติ
ปัญหาในระดับหน่วยปฏิบัติ เป็นปัญหาในระดับหน่วยงานตามหน้าที่ระดับกระทรวง กรม ซึ่งมีหน้าที่
ในการนานโยบายไปปฏิบัติและมีความเกี่ยวข้องกับการวัดผลการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมีหลายประการดังนี้
2.1) ปัญหาด้านตัวชี้วัด
2.1.1) การขาดความชั ดเจนของตั วชี้ วั ด เนื่ องจากการมี ตั วชี้ วั ดจ านวนมาก การมี ตั วชี้ วั ด
ที่หลากหลาย รวมถึงปัญหาการขาดเอกภาพของตัวชี้วัด (การขาดความเชื่อมโยงในลักษณะของแผนที่ยุทธศาสตร์
ของตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับบนสุ ดจนถึงล่ างสุดหรือระดับปฏิบัติในแบบ Strategic Map) ทาให้ หน่วยงานปฏิบัติ
มีตัวชี้วัดที่หน่วยงานต้องดาเนินการหรือปฏิบัติเป็นจานวนมาก หลายส่วนสร้างความสับสน และองค์การไม่แน่ใจ
ว่าจะดาเนินการในเรื่องใด ซึ่งในบางกรณีพบว่าหน่วยงานพิจารณาจากสิ่งที่หน่วยงานดาเนินการอยู่และพยายาม
นาผลที่ได้ไปปรับให้เข้ากับตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ได้รับมา ไม่ได้เกิดการทุ่มเทในการดาเนินการอย่างจริงจัง (ปัญหา
ส่วนนี้เป็นผลของปัญหาในเชิงนโยบายที่เกิดจากการขาดเอกภาพ มีหลายหน่วยงานที่ทางานแบบต่างคนต่างทา
รวมถึงปัญหาการเมืองของตัวชี้วัดและการไม่มีระบบรางวัลและการลงโทษ ส่งผลให้เกิดปัญหาของความไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติ การไม่ให้ความสาคัญ การใช้ตัวชี้วัดที่มีอยู่เพื่อนาไปปรับใส่ตัวชี้วัดอื่น รวมถึงปัญหาที่เกิดภาระงาน
แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติ
2.1.2) ปัญหาด้านคานิยามของตัวชี้วัด การมีตัวชี้จัดจานวนมากซึ่งมีความเป็นนามธรรมสูงทาให้
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนิ นการในเรื่องดังกล่ าวไม่มีความชัดเจน หรือเก็บข้อมูลได้ยาก การวัดผล
การดาเนิ นการจึ งทาได้ยาก (ส่ วนนี้ จะโยงกับข้อเสนอการสร้างคานิยามในตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้ ชัดเจนระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เช่น ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น
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2.2) ปัญหาด้านข้อมูล
2.2.1) ปัญหาของการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดจานวนหนึ่งยังไม่มีการเก็บข้อมูลสาหรับวัดผลสาเร็จ
ซึ่งอาจเป็ นตัวชี้วัดใหม่ที่กาหนดขึ้นจึงทาให้ ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิ ดชอบในการเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดเหล่านี้
มีในแทบทุกด้านของแผนยุทธศาสตร์
2.2.2) ปั ญหาของหน่ วยงานเจ้ าของข้ อมู ล หน่ วยงานหลายหน่ วยงานซึ่ งเข้ ามาท าหน้ าที่
ในการเก็บข้อมูลและขับเคลื่อนการดาเนินการตามตัวชี้วัดขาดการร่วมกันทางานตั้งแต่แรกและขาดการกาหนด
บทบาทร่วมกันที่ชัดเจน ในปัจจุบันลักษณะการทางานร่วมกันยังคงเป็นการต่างคนต่างทาและขาดการเชื่อมโยง
หรือประสานกัน เช่น ตัวชี้วัดสัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัดสัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมา
ใช้ ในการบั งคั บ ใช้ กฎหมายต่ อจ านวนกฎหมาย ตั วชี้ วั ดจ านวนเรื่ องที่ มี การไกล่ เกลี่ ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ตัวชี้วัดอัตราส่วนที่
เพิ่มขึ้นของจานวนขั้นตอนในการอานวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความ
สะดวกและรวดเร็ว ฯลฯ บรรดาตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่มีความคาบเกี่ยวกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
และการบริ หารงานยุ ติ ธรรมจ านวนมาก เช่ น ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ส านั กงานศาลยุ ธรรม ส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี
กระทรวงยุ ติ ธ รรม เป็ นต้ น ท าให้ การด าเนิ นการจั ดเก็ บข้ อมู ล และจั ดท าข้ อมู ล ต้ องมี เอกภาพและต้ อ งใช้
การบูรณาการอย่างมากจึงจะสาเร็จได้
2.2.3) ปั ญหาการจั ดเก็บข้ อมูลเพื่ อสะท้ อนผลการด าเนิ นการตามตัวชี้วัด (หรือตอบสนอง
ตัวชี้วัด) ข้อมูลที่ใช้ในการวัดผลสาเร็จของการดาเนินการมีข้อมูล 3 ประเภทคือ
(1) ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ผลการด าเนิ น การงานที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บการบริ ห ารหรื อ
การดาเนินการปกติ (Administrative Data) ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน หรือ
เป็นสถิติทางทะเบียนซึ่งหน่ วยงานจะมีการบันทึกเก็บข้อมูลการดาเนินการอยู่เป็นประจาอยู่แล้ว เช่น สถิติ
เรื่องร้องเรียนการกระทาความผิด สถิติจานวนกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน สถิติจานวนคดีทุจริตในภาพรวม
สถิติจานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระทาการทุจริต จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เป็นต้น
(2) ข้อมูลประเภทที่เป็นการส ารวจความคิดเห็ นหรื อทัศนคติ (Public Survey) ข้อมูล
ในส่วนนี้ต้องมีการเก็บข้อมูลจากการทาแบบสารวจเป็นระยะ ๆ เช่น การสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ บริ การ การส ารวจดั ชนี ความผู กพั นของบุ คลากรภาครั ฐ การส ารวจระดั บความเชื่ อมั่ น ของประชาชน
ในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
(3) ข้อมูลที่เป็นการสารวจของการวัดข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดระดับนานาชาติ ข้อมูลในส่วนนี้
อาจต้องมีการซื้อข้อมูลเพื่อนามาใช้ ซึ่งระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มในการดาเนินการเรื่องตัวชี้วัดของไทย
ยังไม่มีการจัดระบบในส่วนนี้ ข้อมูลประเภทที่เป็นข้อเท็จจริงและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น หน่วยงาน
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เจ้าของเรื่องจะเป็นผู้ที่จัดเก็บหรือมีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ต้องทาระบบการจัดเก็บให้ชัดเจน ไม่สร้างความสับสน
กับหน่วยงานที่ดาเนินการ ส่วนข้อมูลที่เป็นการสารวจความเห็นหรือทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับบริหารนั้น
ปัจจุบันยังไม่มีการจัดระบบในการจัดเก็บข้อมูล โดยมักให้หน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดทาข้อมูลซึ่งทาให้
เกิดปัญหาในเรื่องของบทบาทที่ทับซ้อนกันของหน่วยงาน กล่าวคือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสารวจผลการทางาน
ของตนเองอาจมีปัญหาเรื่องความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือผลงาน ส่วนสุดท้ายข้อมูลที่ต้อง
จัดหาหรือซื้อจากหน่วยงานภายนอกอาจต้องมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดซื้อข้อมูลดังกล่าว เช่น ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับขององค์การสหประชาชาติ ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
เป็นต้น
จากสภาพปัญหาในการจัดทาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้จัดจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกัน
ทั้ งปั ญหาในระดั บนโยบายและปั ญหาในระดั บหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ การจั ดท าระบบสถิ ติ ข้ อมู ล ตั วชี้ วั ด ท าให้
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติยังคงมีความสับสน ล่าช้า และมีความที่ท้าทายต่อ
หน่วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งนี้ได้เสนอแนะแนวทางในส่วนต่อไป
7.2.2 ข้ อเสนอแนะในการจั ด ระบบสถิ ติ ข้ อมู ลและตั วชี้ วั ดเพื่ อใช้ ในการบริ หารราชการแผ่ น ดิ น ตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สาหรับข้อเสนอแนะในการจัดระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดประกอบด้วยข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน คือ
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย และข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
เพื่อเป็นการเสนอแนวทางและหาทางออกจากสภาพปัญหาในระดับนโยบายและภาพรวมการจัดระบบ
สถิติข้อมูลและตัวชี้วัดของดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น มีดังต่อไปนี้
1.1) การสร้างเอกภาพและจัดระบบตัวชี้วัดในภาพรวม เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด
ระดับต่าง ๆ การจัดให้มีชุดของตัวชี้วัดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (หากเป็นไปได้ควรกาหนดในลักษณะแผนที่
ยุ ทธศาสตร์ ของตั วชี้ วั ดและอาจท าเป็ น Single Platform เพื่ อให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องยึ ดถื อปฏิ บั ติ ) ไม่ เกิ ด
ความซ้าซ้อนของตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ และไม่ก่อให้เกิดการมีตัวชี้วัดที่หน่วยงานต้องดาเนินการมากเกินความจาเป็น
ซึ่งการสร้างระบบตัวชี้วัดที่มีเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้อาจทาได้โดย
1.1.1) การกาหนดแผนที่ตัวชี้วัดในลักษณะ Top Down ที่กาหนดมาจากยุทธศาสตร์แล้วให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ โดยแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดต้องยึดถือและนาไปปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน การใช้วิธีนี้ทาให้ระบบตัวชี้วัดเป็นเอกภาพและมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่กาหนดตัวชี้วัดต้องเป็นผู้ที่สามารถสั่งการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดให้
นาไปปฏิบัติ เช่น รองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลด้านระบบราชการ สานักงาน สศช. สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ สานักงบประมาณ เป็นต้น
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1.1.2) การใช้รูปแบบการให้ อานาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Power Equalization) โดยการมี
ส่วนร่วมในการกาหนดตัวชี้วัดร่วมกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมในการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ของตัวชี้วัด
ร่วมกัน และให้แต่ละส่วนงานรับหน้าที่ในการนาไปปฏิบัติ วิธีการนี้ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้ าใจ
ในระบบตัวชี้วัดทั้งหมดและเกิดความเป็นเจ้าของตัวชี้วัดที่ร่วมกาหนด
1.2) การกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ควรกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อลดความซ้าซ้อนและสร้างความร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
สศช. เป็นหน่วยระดับนโยบายกากับตัวชี้วัดในภาพรวม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
เป็นหน่วยประเมินผล สานักงบประมาณเป็นหน่วยพิจารณาแผนและงบประมาณตลอดจนเงินรางวัลจูงใจให้
หน่ วยงาน ส านั กงานขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และการสร้ างความสามั คคี ปรองดอง
(สานักงาน ป.ย.ป.) เป็นหน่วยที่ทาหน้าที่ประสานและขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วั ดร่วม ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้
การดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและไม่ซ้าซ้อน
1.3) การจูงใจด้ วยรางวัลและการให้คุณให้โทษแก่หน่วยงาน ควรมีการพิจารณาถึงมาตรการ
ในการให้รางวัลและการให้คุณให้โทษจากผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละด้าน เพื่อเป็น
การกระตุ้ น และสร้ างความรั บ ผิ ด (Accountability) ของหน่ วยงานที่ จะด าเนิ นการตามแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
2) ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
เพื่อเป็นการเสนอแนวทางและหาทางออกจากสภาพปัญหาในระดับปฏิบัติของการจัดระบบสถิติ
ข้อมูลและตัวชี้วัดดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
2.1) การกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดหรือร่วมรับผิดชอบในการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ให้มีความชัดเจน การมีระบบสถิติข้อมูลตัวชี้วัดที่มีเอกภาพที่ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทาง
ในการดาเนินงาน
2.2) การกาหนดค านิยามของตัวชี้วัดที่ใช้ให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากตัวชี้วัดจานวนหนึ่งมีลักษณะที่เป็นนามธรรม วัดผลสาเร็จได้ยาก และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงานทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจไม่ตรงกันหรือมีวิธีการวัดที่ต่างกัน
2.3) ระบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บควรแยกตามลักษณะของข้อมูลกล่าวคือ
2.3.1) ข้อมูลที่เป็นผลการดาเนินการของหน่วยงานควรให้เป็นหน้าที่ขององค์การหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหรือมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนั้น ๆ (ส่วนนี้เป็นข้อมูลทางการบริหารเป็นหลัก)
2.3.2) ข้อมูลที่เป็นการสารวจ เช่น ระดับความพึงพอใจ ทัศนคติ ควรมอบหมายให้สานักงาน
สถิติแห่งชาติเป็นผู้ดาเนินการในการจัดเก็บข้อมูล เพราะการให้หน่วยงานที่ปฏิบัติจัดทาการสารวจจะเกิดปัญหา
การขัดกันของผลประโยชน์หรือการขัดกันของบทบาท อาจเกิดอคติได้ง่าย มีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล หรือ
ส่งผลต่อความเชื่อถือของสังคมมีต่อข้อมูลดังกล่าว

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7-16

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

2.3.3) ข้อมูลที่เป็นข้อมูลในระดับนานาชาติหรือข้อมูลที่มีการสารวจหรือมีหน่วยงานในระดับ
สากลที่ทาหน้ าที่ เก็ บข้ อมู ลอาจจะต้ องมี การจั ดซื้ อข้ อมูล ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดให้ มีหน่วยงานรั บผิ ดชอบ
ในการจัดซื้อข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวัดผลการดาเนินการของไทย
2.4) การเก็บข้อมูลสาหรับตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นใหม่และไม่เคยมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวมาก่อน
ควรมีการกาหนดแนวทางการเก็บข้อมูลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลและนาข้อมูลที่ได้มากาหนด
เป็นปีฐานสาหรับใช้ในการกาหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีต่อ ๆ ไป
7.3

ข้อเสนอแนะติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม SDGs

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDG) จัดทาขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ
(United Nations; UN) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอิสระของหลาย ๆ ประเทศ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลกต่ อเนื่ องจากเป้ าหมายการพั ฒนาแห่ งสหั สวรรษ ตั้ งแต่ เดื อนกั นยายน ปี 2015 ถึ งเดื อนสิ งหาคม 2030
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)
ความครอบคลุ ม ทางสั งคม (Social Inclusion) และการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Protection)
ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (SDG Goals) 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) มีตัวชี้วัด (SDG Indicators) ทั้งสิ้น
247 ตั วชี้ วั ด โดยเป็ นตั วชี้ วั ดที่ ไม่ ซ้ า 231 ตั วชี้ วั ด เพื่ อใช้ ติ ดตามและประเมิ นความก้ าวหน้ าของการพั ฒนา
ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ดังแสดงในรูปที่ 7.3-1 โดยอันดับและคะแนนของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจากผลการด าเนิ นงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่ านมาในปี 2016 - 2021
(อ้ างอิ งจาก Sustainable Development Goals) อย่ างไรก็ ตาม ในปี 2021 ประเทศไทยอยู่ ในอั นดั บที่ 43
มีค่าคะแนน SDG index เท่ากับ 74.2 ซึ่งอันดับและคะแนนตกลงเล็กน้อยจากปีก่อนโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 41 และมีค่าคะแนน SDG Index เท่ากับ 74.5
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รูปที่ 7.3-1 กลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดผลการดาเนินงานในแต่ละเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ในปี 2021
ประเทศไทยมีเป้าหมายวิกฤต (Critical goals) (กรอบสีแดงในรูปที่ 7.3-2) เพิ่มขึ้น 3 เป้าหมายวิกฤต จากปี
ก่อนที่มีเป้าหมายวิกฤตเพียง 2 เป้าหมาย (เป้าหมายที่ 3 และ 10) ทาให้มีจานวนเป้าหมายวิกฤตในปี 2021
รวมทั้งสิ้น 5 เป้าหมาย ดังนี้
 เป้าหมายที่ 2 Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 3 Good Health and well-being รับรองการมีสุ ขภาพ และความเป็นอยู่ที่ ดี ของ
ทุกคนทุกช่วงอายุ
 เป้าหมายที่ 10 Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
 เป้ า หมายที่ 14 Life Below Water อนุ รั กษ์ และใช้ ประโยชน์ จ ากมหาสมุ ทรและทรั พ ยากร
ทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 15 Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
อย่างยั่งยืน
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รูปที่ 7.3-2 สถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละเป้าหมายในปี 2021 (SDG report, 2021)
โดยที่ 



↑
↗
→
↓


คือ สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (สีเขียว)
คือ ยังคงมีความท้าทายอยู่ (สีเหลือง)
คือ ยังคงมีความท้าทายอย่างมีนัยสาคัญ (สีส้ม)
คือ อยู่ในสถานะวิกฤต (สีแดง)
คือ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สามารถบรรลุผลสาเร็จ (ลูกศรชี้ขึ้น สีเขียว)
คือ ผลการดาเนินงานดีขึ้นพอสมควร แต่ยังคงไม่ถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ลูกศรชี้ขึ้นเฉียงขวา สี
เหลือง)
คือ ผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 50% ของอัตราเป้าหมายที่ต้องการ (ลูกศรชี้ขวา สีส้ม)
คือ ผลการดาเนินงานลดลง (ลูกศรชี้ลง สีแดง)
คือ ไม่มีข้อมูลแนวโน้มของตัวชี้วัด (จุด สีเทา)

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทฯ สามารถสะท้อนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพั ฒนาที่ ยั่ งยื นได้ ประกอบกั บคณะกรรมการเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (กพย.) สามารถบู รณาการติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดาเนินการที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่ บทฯ ได้ ทางส านั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) จึ งได้ ท าการวิ เคราะห์
เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ (รูปที่ 7.3-3) อันนาไปสู่การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถบรรลุ
ทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกันได้ดังตารางที่ 7.3-1
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รูปที่ 7.3-3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (อ้างอิงจากสานักสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
จากรายงานตัวชี้วัดท้าทาย (Challenged indicators) ที่พบในเป้าหมายวิกฤตทั้ง 5 เป้าหมายจาก
รายงาน SDG ปี 2021 ที่มีผลการดาเนิน งานยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในเป้าประสงค์ ข อง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจานวนทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ ประเด็นต่าง ๆ
ดังในตารางที่ 7.3-1
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 7.3-1 ตัวชี้วัดท้าทายจากเป้าหมายวิกฤตทั้ง 5 เป้าหมายของประเทศไทยจากรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2021 (The Sustainable Development Report 2021)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดของตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ SDG ทีส่ อดคล้อง

เป้าหมายที่ 2 Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
1. ดั ชนี การจั ดการ เป็นตัวชี้วัดมิติเดียวที่คานวณจาก 2.3 เพิ่ มผลิ ตภาพทางการเกษตรและรายได้ ของ
ไนโตรเจนอย่ างยั่ งยื น ผลรวมของประสิ ทธิ ภาพการใช้ ผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้ผลิตผู้หญิง ผู้ผลิต
(Sustainable Nitrogen ไนโตรเจน (NUE) และประสิทธิภาพ คนพื้นเมือง ผู้ผลิตเกษตรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุ
Management Index) การใช้ที่ดิน (ในการปลูกพืช)
สัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ผ่านความ
มั่ นคงและความเท่ าเที ยมในการเข้ าถึ งที่ ดิ นและ
ทรัพยากรปัจจัยนาเข้าในการผลิต ความรู้ บริการ
ทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรับการเพิ่มมูลค่า
และการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ภายในปี 2573
2.4 ทาให้เกิดความมั่นใจในระบบการผลิตอาหาร
และการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยืดหยุ่น เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพผลผลิตและผลผลิตที่จะช่วยรักษาระบบ
นิ เวศที่ จะเพิ่ มความเข้ มแข็ งในศั กยภาพในการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ภูมิอากาศที่
เลวร้าย ความแห้งแล้ง น้าท่วม และความเสียหาย
และเพื่ อปรับปรุงคุ ณภาพดินและที่ ดินอย่างก้าว
กระโดด ภายในปี 2573
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
ปีก่อน



↓

แผนแม่บทฯ
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

แผนแม่บทฯ
ประเด็นที่ 3
การเกษตร

- สนั บสนุ นการวิ จั ยและผลั กดั น
การถ่ายทอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงแก่
ภาคเกษตร
- ต่ อยอดสู่ การเพิ่ มมู ลค่ าให้ กั บสิ นค้ า
เกษตรในเชิงพาณิชย์
- ช่ วยเหลื อให้ เกษตรกรสามารถเข้ าถึ ง
เทคโนโลยี ที่ ใช้ ใกระบวนการผลิ ตได้
รวมทั้ งสร้ างแรงจู งใจให้ เกษตรกรและ
สถาบัน
เกษตรกรหั นมาลงทุนและใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการผลิตและปรับเปลี่ยนการผลิตของ
ตนให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย
- หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การจัดทาฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 7.3-1 ตัวชี้วัดท้าทายจากเป้าหมายวิกฤตทั้ง 5 เป้าหมายของประเทศไทยจากรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2021 (The Sustainable Development Report 2021) (ต่อ)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดของตัวชี้วัด

2. ปริมาณการส่งออกสารกาจัด เป็นตัวชี้วัดใหม่จากองค์การ
ศั ตรู พื ชอั นตราย (Exports of อาหารและการเกษตรแห่ ง
hazardous pesticides)
สหประชาชาติ (FAO) โดย
ค านวณปริ มาณการส่ งออก
สารกาจัดศัตรูพืชที่ถือว่าเป็น
อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของ
มนุ ษย์ ต่ อจ านวนประชากร
ซึ่งการคานวณจะใช้ค่าเฉลี่ย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

เป้าประสงค์ SDG ทีส่ อดคล้อง

สถานะ

2.4 ท าให้ เกิ ดความมั่ นใจในระบบการผลิ ต
อาหารและการปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยืดหยุ่น
เพื่อเพิ่มผลิตภาพผลผลิตและผลผลิตที่จะช่วย
รั กษาระบบนิ เวศน์ ที่ จะเพิ่ มความเข้ มแข็ งใน
ศักยภาพในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
อากาศ ภู มิ อากาศที่ เลวร้ าย ความแห้ งแล้ ง
น้าท่วม และความเสียหาย และเพื่อปรับปรุ ง
คุณภาพดินและที่ดินอย่างก้าวกระโดด ภายใน
ปี 2573



ผลการ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
ปีก่อน




→

เป้าหมายที่ 3 Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ
3. จานวนผู้ป่วยวัณโรค
เป็นจานวนผู้ป่วยวัณโรคต่อ 3.3 ยุ ติ การแพร่ กระจายของเอดส์ วั ณโรค
(Incidence of tuberculosis) จานวนประชากร 100,000 คน มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ ถู กละเลย และ
ต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้า และ
โรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
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แผนแม่บทฯ
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

แผนแม่บทฯ
จั ดการขยะมู ลฝอย มู ลฝอยติ ดเชื้ อ
ประเด็นที่ 18
ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม
การเติบโตอย่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ยั่งยืน แผนย่อย
การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีใน
ภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 7.3-1 ตัวชี้วัดท้าทายจากเป้าหมายวิกฤตทั้ง 5 เป้าหมายของประเทศไทยจากรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2021 (The Sustainable Development Report 2021) (ต่อ)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดของตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ SDG ทีส่ อดคล้อง

4. ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ เป็ นจ านวนผู้ เสี ยชี วิ ตจาก 3.6 ลดจ านวนการตายและบาดเจ็ บ จาก
การจราจร (Traffic deaths) อุ บั ติ เหตุ การจราจรต่ อ อุ บั ติ เหตุ จากการจราจรทางถนนทั่ วโลกลง
จานวนประชากร 100,000 คน ครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563
เป้าหมายที่ 10 Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
5. สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ จิ นี ที่ เป็นค่าสัมประสิทธิ์จินีหรือ 10.1 บรรลุการเติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน
ปรั บเปลี่ ยนเพื่ อผู้มี รายได้สูง ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ ของรายได้ของประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้
(Gini coefficient adjusted for ภาคด้านรายได้ที่ปรับเปลี่ยน ต่ ากว่า 40% ให้ มี อั ตราสู งกว่ าค่ าเฉลี่ ยของ
top income)
เพื่อผู้มีรายได้สูงเป็นรายได้ที่ ประเทศ ภายในปี 2573
ยังไม่ได้บันทึกในแบบสารวจ
ครัวเรือน โดยจะประเมินจาก
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ จิ นี ที่ มี
การปรับเปลี่ยนและยังไม่ได้
มีการปรับเปลี่ยน
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ผลการ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
ปีก่อน
→





สถานะ

แผนแม่บทฯ
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

แผนแม่บทฯ
ประเด็นที่ 16
เศรษฐกิจฐานราก
แผนย่อยการ
ยกระดับศักยภาพ
การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

- เพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
ในการเป็ นผู้ ประกอบการธุ รกิ จของ
เกษตรกร แรงงานทั่ วไป และกลุ่ ม
ประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 7.3-1 ตัวชี้วัดท้าทายจากเป้าหมายวิกฤตทั้ง 5 เป้าหมายของประเทศไทยจากรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2021 (The Sustainable Development Report 2021) (ต่อ)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดของตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ SDG ทีส่ อดคล้อง

สถานะ

6. อั ต ราส่ ว นพั ล มา (Palma เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ก า ร 10.1 บรรลุการเติบโตอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน 
Ratio)
ปรับเปลี่ยนขยายจากการใช้ ของรายได้ของประชากรที่อยู่ในกลุ่มรายได้ต่า
ในกลุ่มประเทศ OECD เท่านั้น กว่ า 40% ให้ มี อั ต ราสู งกว่ าค่ าเฉลี่ ยของ
ไปยังทุกประเทศ โดยประเมิน ประเทศ ภายในปี 2573
จากส่วนแบ่งรายได้ทั้งหมดที่
ได้รับจากคนที่มีรายรับสูงสุด
10% หารด้ วยส่ วนแบ่ งของ
รายได้ทั้งหมดที่ได้รับโดยคน
ที่มีรายได้ต่าสุด 40%
เป้าหมายที่ 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. พื้ นที่ เฉลี่ ยที่ ได้ รั บการ ประเมินจากร้อยละเฉลี่ยของ 14.5 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ 
คุ้มครองในแหล่ งทางทะเลที่ มี พื้นที่ทางทะเลที่มีความสาคัญ ทางทะเลและชายฝั่ งอย่ างน้ อยร้ อยละ 10
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ค ว า ม ต่ อ ความหลากหลายทาง ให้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศและระหว่าง
หลากหลายทางชีวภาพ (Mean ชีวภาพที่ (พื้นที่สาคัญต่อการ ประเทศ และอยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล
area that is protected in คงอยู่ของความหลากหลายทาง ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
marine sites important to ชี วภาพทางทะเลทั่ วโลก) ที่
biodiversity)
ได้รับการคุ้มครอง
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ผลการ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
ปีก่อน


→

แผนแม่บทฯ
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

แผนแม่บทฯ
- ปรั บปรุ งฟื้ น ฟู แ ละสร้ างใหม่
ประเด็นที่ 18
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งทั้ ง
การเติบโตอย่าง ระบบ
ยั่งยืน แผนย่อย
การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 7.3-1 ตัวชี้วัดท้าทายจากเป้าหมายวิกฤตทั้ง 5 เป้าหมายของประเทศไทยจากรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2021 (The Sustainable Development Report 2021) (ต่อ)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดของตัวชี้วัด

8. ดั ช นี คุ ณ ภ า พ
มหาสมุ ทร: คะแนนน้ า
สะอาด (Ocean Health
Index: Clean Waters
Score)

เป็ นตั วชี้ วั ดย่ อยของดั ชนี คุ ณภาพ
มหาสมุ ทร โดยประเมิ นระดั บการ
ปนเปื้อนของน้าทะเลภายใต้ขอบเขต
ของประเทศด้วยสารเคมี สารอาหารที่
มากเกินไป (ยูโทรฟิเคชัน) เชื้อโรคของ
มนุษย์ และขยะ
9. ปริ มาณปลาที่ถูกจับ ร้ อยละของการจั บทั้ งหมดของ
มากเกินไป (Fish caught ประเทศภายในโซนเศรษฐกิจพิเศษ
from overexploited (EEZ) ที่ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ที่ถูก
or collapsed stocks) จับมากเกินไป โดยถ่วงน้าหนักด้วย
คุณภาพของข้อมูลการจับปลา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ SDG ทีส่ อดคล้อง

สถานะ

14.2 บริ หารจั ดการและปกป้ องระบบนิ เวศ
ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่ มี นั ยส าคั ญ รวมถึ งโดย
การเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู
เพื่ อบรรลุ การมี มหาสมุ ทรที่ มี สุ ขภาพดี และ
มีผลิตภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563
14.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้ ก ากั บในเรื่ อง
การเก็บเกี่ยวและยุติการทาประมงเกินขีดจากัด
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่
เป็นไปในทางทาลายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ
ที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจะฟื้นฟู
มวลสัตว์น้า (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถ
ไปถึ งระดั บผลผลิ ตการประมงสู งสุ ดที่ ยั่ งยื น
( Maximum Sustainable Yield) ต า ม
คุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้าเหล่านั้น



ผลการ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
ปีก่อน
↗



↓

แผนแม่บทฯ
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ
- ปรั บปรุ งฟื้ น ฟู แ ละสร้ างใหม่
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งทั้ ง
ระบบ

- พั ฒนาและเพิ่ มสั ดส่ วนกิ จกรรม
ทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 7.3-1 ตัวชี้วัดท้าทายจากเป้าหมายวิกฤตทั้ง 5 เป้าหมายของประเทศไทยจากรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2021 (The Sustainable Development Report 2021) (ต่อ)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดของตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ SDG ทีส่ อดคล้อง

เป้าหมายที่ 15 Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
10. พื้ น ที่ เ ฉลี่ ย ที่ ไ ด้ รั บ การ ประเมิ นจากร้ อยละเฉลี่ ยของ 15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์
คุ้ มครองในแหล่ งน้ าจื ดที่ มี พื้ น ที่ แ ห ล่ ง น้ า จื ด ที่ มี การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและ
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ค ว า ม ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ค ว า ม ในน้าจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบ
หลากหลายทางชีวภาพ (Mean หลากหลายทางชีวภาพที่ (พื้นที่ นิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่
area that is protected in ส าคั ญต่ อการคงอยู่ ของความ ชุ่มน้า ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตาม
freshwater sites important to หลากหลายทางชี วภาพทาง ข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
biodiversity)
แหล่งน้าจืดทั่วโลก) ที่ได้รับการ ภายในปี 2563
คุ้มครอง
11. ดัชนีบัญชีแดงของการอยู่ เป็ นการเปลี่ ยนแปลงในความ
รอดของชนิ ดพั นธุ์ (Red List เสี่ยงการสูญพันธุ์โดยรวมในทุก
Index of species survival) กลุ่มชนิดพันธุ์ โดยดัชนีนี้เป็น
การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
แท้จริงของจานวนชนิดพันธุ์ใน
แต่ละหมวดของรายการเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ของ IUCN Red List
of Threatened Species
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.5 ปฏิบัติการที่จาเป็นและเร่งด่วนเพือ่ ลด
การเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ
หยุ ด ยั้ ง การสู ญ เสี ย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภายในปี 2563 ปกป้องและ
ป้ องกั นการสู ญพั นธุ์ ของชนิ ดพั นธุ์ ที่ ถู ก
คุกคาม

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
ปีก่อน





แผนแม่บทฯ
ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนาที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ

→

แผนแม่บทฯ
ประเด็นที่ 19
การบริหารจัดการน้า
ทั้งระบบ แผนย่อย
การอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูแม่น้าลาคลอง
และแหล่งน้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ

↓

แผนแม่บทฯ
ประเด็นที่ 18
การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน แผนย่อย
การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว

- อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาแม่ น้ า
ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ ในทุก
มิติ เช่น ด้านการระบายน้า เก็บกักน้า
การจัดการคุณภาพน้า ขยะวัชพืชสิ่ง
กี ด ขวางทางน้ า การบ ารุ ง รั ก ษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุ มชนริ มน้ า สุ นทรี ยภาพทาง
ธรรมชาติ ระบบนิ เวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
- อนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู ระบบนิ เวศและ
แหล่ งที่ อยู่ อาศั ยตามธรรมชาติ ที่ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง
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ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG ของประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินงานของ
ประเทศ จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1) การคิดคะแนนของ SDG เป็น Moving Average ซึ่งหากทุกประเทศมีการปรับปรุงการดาเนินงาน
ที่ทาให้คะแนนสูงขึ้น แสดงว่าประเทศไทยอาจจะต้องทางานหนักมากขึ้นในแต่ละปี รวมไปถึงเป้าหมายวิกฤต
ซึ่งหากใช้ Moving Average ก็จะทาให้การดาเนินงานให้พ้นการเป็นเป้าหมายวิกฤตมีความท้าทายมากขึ้น
2) ตัวชี้วัดภายใต้ SDG มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปี รวมถึงจานวนสมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาซึ่งมักเป็นประเทศที่มีคะแนน
น้อยที่อาจมีการถอนตัว จะทาให้คะแนนเฉลี่ยของเป้าหมายนั้นสูงขึ้นและส่งผลต่อการขยับอันดับของประเทศ
3) ตัวชี้วัด 231 ตัวตาม SDG ไม่ได้ถูกนามาใช้ในการประเมินทุกตัว แต่จะเลือกตัวชี้วัดที่มีความพร้อม
ด้านข้อมูลของหลาย ๆ ประเทศภายใต้ 169 เป้าประสงค์มาใช้ในการประเมิน ดังนั้น การดาเนินงานเพื่อปรับปรุง
Challenged Indicators ควรจะยึดตามเป้าประสงค์ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะช่วยในการคาดการณ์ตัวชี้วัดที่จะถูกใช้ในการประเมิน รวมไปถึงเลือกตัวชี้ วัดที่จะดาเนินการ
ปรับปรุงที่มีความเหมาะสมกับทรัพยากรที่จาเป็นในการขับเคลื่อน ซึ่งน่าจะช่วยขยับผลการดาเนินงานให้ดีขึ้น
4) เปรี ยบเที ยบ (Benchmark) สถานการณ์ และผลการด าเนิ นงานกับประเทศที่ มี อั นดั บเหนื อ กว่ า
ในแต่ละเป้าหมาย โดยเฉพาะตัวชี้วัดท้าทาย (Challenged Indicators) หรือตัวชี้วัดวิกฤต (Critical Indicators)
5) นอกจากการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตามเป้ า หมาย SDG แล้ ว ควรเอาตั ว ชี้ วั ด ตาม SDG
ไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในประเทศและในภูมิภาค เพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนาหรือโครงการเร่งด่วน
ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงานดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด
6) ต้ องพั ฒนาระบบติ ดตาม ประเมิ นผล และรวบรวมข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ องกั บ SDG แต่ ละเป้ าหมาย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการประเมินคะแนน SDG ที่ถูกต้องและสะท้อนให้เห็นสถานการณ์จริง ตลอดจนการกาหนด
Proxy ที่ใช้ในการประเมินในกรณีที่เป้าหมายนั้นไม่มีข้อมูลที่ใช้ประเมินได้โดยตรง
7) สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันปรับปรุงการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Challenged
Indicator โดยเฉพาะการกาหนดนโยบายหรือแผนงานให้กับหน่วยงานรับผิดชอบกับ SDG แต่ละเป้าหมาย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
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ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมแกลลอรี่ 1,2 โรงแรม Pullman G กรุงเทพมหานคร
จานวนผู้เข้าร่วม 28 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ-นามสกุล
คุณวราพรรณ ศรีเหนี่ยง
คุณณิชชนันทน์ สวัสดิ์พานิช
คุณสุณัฐฏา ศิริสืบ
คุณชาณีญา มุขแจ้ง
ดร.วินัย เชาวน์วิวัฒน์
คุณพรพิมล วราทร
คุณธนิต ใจสะอาด
คุณอริสรา เพียรมนกุล
คุณหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์
คุณธีรพงษ์ เหล่าพงศ์สิชญ์
คุณนทีทิพย์ จึงสมประสงค์
คุณพัทยา นพสิทธศุภพงษ์
คุณธนิตา ใจสอาด
คุณวัลยกรณ์ อริญญิก
คุณวชิราวรรณ นนทกนก
คุณอาวุธ สงวิมล
คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์
คุณบุษบา คงปัญญากุล
คุณชยุตม์ สกุลคู
คุณฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
กรมโยธาและการผังเมือง
กรมโยธาและการผังเมือง
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Social Enterprise
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน)
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ตาแหน่ง
วิทยากรระดับ 11
หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่ง
วิทยากรระดับ 10
วิทยากรระดับ 7
ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิศวกรโยธาช้านาญการพิเศษ
ผู้อ้านวยการส่วนฝึกอบรม ส้านักบริหารกลาง
ผู้อ้านวยการกองสถิติพยากรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย กองจัดการขยะ ของเสีย อันตรายและสิ่งปฏิกูล
นวค. นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ผู้อ้านวยการสถาบันพลาสติก
ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานบริษัท Tact social enterprise จ้ากัด
ผู้อ้านวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย

ก-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ-นามสกุล
คุณรัมภ์รดา นินนาท
คุณธนวัฒน์ จินจารักษ์
คุณอรทัย พงศ์รักธรรม
คุณรัตนา ฉัตรแก้ว
คุณ Supattha Sukchoo
คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร
คุณสันติพงษ์ ช้างเผือก

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
MD & content Director
Content Creator
ประธานกรรมการมูลนิธิและเลขานุการ
บรรณาธิการข่าวนโยบาย

ภาคผนวก
ตาแหน่ง
รองผู้อ้านวยการเครือข่ายเพือ่ ความยั่งยืนแห่งประเทศไทย
Senior researcher
โครงการ / สถาบันสิ่งแวดล้อม ผู้อา้ นวยการฝ่ายพัฒนา
MBA Magazine
MBA Magazine
Saturday School
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น. ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
จานวนผู้เข้าร่วม 26 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-นามสกุล
นายพิชญะ ลภัสธ้ารง
นายปอ ขัมภลิขิต
นายวิวัฒน์ เที่ยงธรรม
นางสาววิภาวี วิเศษภักดีวงศ์
พ.ต.ท. หญิง ชัชฎากรณ์ ขาวแม้นจันทร์
พันเอกชาตรี พูลมี
พันเอกจารุวัตร สิริสังกาส
พันเอกกฤษณ์ เฉลิมแสนยากร
น.อ.ประสบโชค พูลสง
นายธนากร พรมดวง
นางปาริชาต วิจารณ์วรรณลักษณ์
นางสุทิษา รังคเสนี
นางสาวอรุณ โชคดี
นางสาวกนกวรรณ อุตเมือเพีย
นายพลเทพ ธนโกเศศ
นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
นางสาวกรวีร์ ไพรอด
นายประกาญจน์ ชอบไพบูลย์
นายณรงค์ ศิลปธรรมธาดา
คุณขวัญรัตน์ บิณษรี
คุณปรัชญาพร บุญกูล

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมสารนิเทศ กองประมวลและวิเคราะห์ขา่ ว กระทรวงการต่างประเทศ
ส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
ส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ
กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทรวงกลาโหม
ส้านักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ส้านักงาน ป.ป.ส.
ส้านักงาน ป.ป.ส.
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สนช
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สนช

ตาแหน่ง
นักการทูตช้านาญการ
นักการทูตปฏิบัติการ
นักการทูตปฏิบัติการ
พนักงานประมวลผลและวิเคราะห์ฯ
รอง ผกก. ฝอ.ต บก. อก. มธ. ตชด.
ผช.ผอ.กยก.นทพ.
ผู้อ้านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
นายทหารปฏิบัตกิ ารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
หก.กพจ.สวจ.ศวอ.ทอ.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักการข่าวช้านาญการพิเศษ
นักการข่าวช้านาญการ
นักการข่าวช้านาญการ
รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการกองความมั่นคงทางทะเล
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ผู้อ้านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
นักิเคราะห์
วิ
นโยบายและแผนช้านาญการ
นิติกรช้านาญการ
นักการทูตช้านาญการ (ที่ปรึกษา)
นักิเคราะห์
วิ
นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักิเคราะห์
วิ
นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
23
24
25
26

ชื่อ-นามสกุล
คุณสราญจิตต์ ศรีศกุน
คุณสมทรง บุญญภัทโร
คุณพงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์
คุณสุชาติ มุขศรี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
กรมสารนิเทศ กองประมวลและวิเคราะห์ กระทรวงการต่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองบัญชาการต้ารวจนครบาล

ภาคผนวก
ตาแหน่ง
นักการทูตช้านาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
อาจารย์
รอง สก.ฝอ.3
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารงานภาครัฐ (ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ)
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น.
จานวนผู้เข้าร่วม 17 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-นามสกุล
ดร.สุรพงษ์ มาลี
นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ
นายชินพันธุ์ ฤกษ์จ้านง
นางสาวอรทัย ยศอินต๊ะ
นางสาวชญาภัส พลายโถ
ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล
ดร.สุรพิเชษฐ์ สุขโชติ
นางสาวพรประภา สินธุนาวา
นายนพจักร หนูน้อย
นายกนก คุ้มประวัติ
นายสิรภพ ยุรมุต
นางสาวจีรดา ธรรมาภิมุข
นางวิชญา สุขกระจ่าง
นางบุณฑริก หิรัญบูรณะ
นายสถาพร เสนาวงค์
นายกษิดิศ ครุฑางคะ
นางสาวพิมพ์ธิดา แสงจันทร์

หน่วยงาน

ตาแหน่ง

ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ส้านักงานคณะกรรมการกระจายอ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สป.พม.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ผู้อ้านวยการส่วนนโยบายและแผนฯ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าทีผ่ .อ.กลุ่มแผนงานและหัวหน้ากลุ่ม ป.ย.ป.
นักพัฒนาระบบราชการช้านาญการ
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
รองคณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
ผู้อ้านวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผอ กลุ่มวิเคราะห์ 9 กองมาตรฐาน 9
ผอ.กง.ตม. (กยผ.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการช้านาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการช้านาญการ
ผู้อ้านวยการ

ก-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารงานภาครัฐ (ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นที่ 22
กฎหมายและกระบวนยุติธรรม)
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 5 ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 11.30 - 16.00 น.
จานวนผู้เข้าร่วม 18 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-นามสกุล
นายศุขโข สืบสุข
นายอดิศร ลิมคุณากร
นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
นางประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์
นางสาวกรวรรณ ค้ากรเกตุ
นายกิตติศักดิ์ นิตพิ ิทักษ์พงษ์
พ.ต.ท.สุทัศน์ ทองห่อ
นางสาวพรหมพรรณ สายทองค้า
นางสาวธมน บูรณะบุรี
นางสาววาสนา จัตุพร
นางสาวสุนันทินี ระย้า
นางสาวสุกัญญา ต้นสายเพชร
นายเพ็ชรชัย จงพีระเดชานนท์
นางสาวชลธิดา หนมหงาน (แทนนางสาวทัศริน ไกวัลวรรธนะ)
พ.ต.ท.หญิง เปรมใจ ขุนวิชัย (แทนพล.ต.ต.พรชัย ขันตี)
นางสาวประสพสุข ทรงผาสุก
นางสาวสุกัญญา พรมตุ่น
พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม
ส้านักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
ส้านักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
ส้านักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม
สภาทนายความ
กองยุทธศาสตร์ ส้านักงานยุทธศาสตร์ตา้ รวจ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส้านักงานศาลยุติธรรม
ส้านักงานคณะกรรมการสิิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ส้านักงาน ป.ป.ช.
ส้านักงาน ป.ป.ช.
กองบัญชาการต้ารวจนครบาล

ตาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผู้อ้านวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุตธิ รรม
นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการยุตธิ รรมปฏิบัตกิ าร
กรรมการโครงการทนายความอาสา
สารวัตรกลุ่มงานวิเคราะห์และก้าหนดยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
ผู้อ้านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
นักวิชาการสิทธิมษุ ยชนช้านาญการ
รองผู้ก้ากับการฝ่ายอ้านวยการ 3
นักวิเคราะห์ชา้ นาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแบบช้านสญ
รอง ผมก. อก. มธ.น.
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา)
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
จานวนผู้เข้าร่วม 12 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-นามสกุล
คุณวรพงศ์ สุขเกิด
คุณพิชญาภา เจนนุวัตร
คุณธนพร แตงขาว
คุณสมพร ภู่ระโหง
นางสาวสุภัทรา ฝอฝน
นางสาวทิพาพร พลเสน
คุณจุมพต สังข์ทอง
คุณพิมพ์กมล เทียมปาน
ทันตแพทย์ด้ารง ธ้ารงเลาหะพันธุ์
คุณธัญลักษณ์ ศรีสง่า
คุณธัญญ์พิชชา ทองฟัก
คุณธนกฤต เตชสิทธิธนากุล

หน่วยงาน
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อ้านวยการกองแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู)้
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
จานวนผู้เข้าร่วม 25 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ-นามสกุล
คุณวันทนี อุบลแย้ม
คุณปาณิศา กวนพฤกษ์
คุณศาสนะ รัตนบ้ารุง
คุณยุทธภูมิ ลักษวุธ
คุณณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา
คุณจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
คุณนภัทร อินทรุณ
คุณฐิตาภา เข็มเจริญ
คุณพิชามญชุ์ โรจนกุลสุวรรณ์
คุณรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
คุณภาณุพงศ์ พนมวัน
คุณญาณนันท์ สามเพชรเจริญ
คุณกิติพร ทัพศาสตร์
คุณแพรวไพลิน แก่นจักร
คุณอภิชาติ ธนานนท์
ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช
คุณศิริพร ลักษณาภิรมย์
คุณสมาพร มณีเทพ
คุณอรเลขา เพ็งพริง
คุณอัมรินทรา ทิพย์บุญราช

หน่วยงาน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักวิจยั และพัฒนาการศึกษา ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักวิจยั และพัฒนาการศึกษา ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักวิจยั และพัฒนาการศึกษา ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
ส้านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการแรงงานช้านาญการ
พนักงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พนักงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมอื แรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาช้านายการ
นักวิชาการศึกษาช้านาญการ
นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้อ้านวยการส้านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
ผู้ช้านาญ ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ
นักวิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์นวัตกรรมการเรียนรู้
นักจัดการความรู้อาวุโส

ก-9

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
22
23
24
25

ชื่อ-นามสกุล
ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
คุณพีรฤทธ์ กิจบูรณะ
นางณัฐวลัย น้าทอง
นาวสาวนพวรรณ นวลมณี

หน่วยงาน
บริษัท อักษร เนกซ์ จ้ากัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมกิจการผู้สูงอายุ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
ตาแหน่ง
นักวิชาการอิสระ และหัวหน้าโครงการพัฒนาจิตส้านึกจากปัจจัยเสี่ยง สสส.
ผู้จัดการอาวุโส
นักวิชาการพัฒนาฝีมอื แรงงานช้านาญการพิเศษ
ผู้อ้านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

ก-10

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ 2 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
จานวนผู้เข้าร่วม 29 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-นามสกุล
คุณนุชจรี วงษ์สันต์
ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
นางสาวชเนตตี มิลินทางกูร
นางสาววรรณา อรัญกุล
นางนภารัตน์ เจริญรัตน์
นายธนัชบูรณ์ อิ่มประไพ
นางสาวนฤมล บุญศรี
นายกิตติพงษ์ สว่างเพชร
นายกฤตธี ตัณฑสิทธิ์
นางสาวดวงพร ชะระจ้านงค์
นางสาวอัสมา หลีเยาว์
นางสาวดวงใจ ลิมพันธ์
นายสันติ แก่นเกษ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
นางจารุณี บริบาลบุรภี ัณฑ์
นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒ์
นางสาวบุศรา แสงอรุณ
นายไพบูลย์ บูรณสันติ
นายภาคภูมิ นันทปรีชา
นางสาวมุทิตา ภู่บวั
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
นางสาวทวนทัศน์ นิลด้า

หน่วยงาน
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬา
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬา
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ส้านักงานประกันสังคม
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
กรมการพัฒนาชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นักวิจยั
ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
นักพัฒนาสังคมช้านาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมช้านาญการ
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการแรงงานช้านาญการ
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการสถิติช้านาญ
ผู้อ้านวยการกองสถิติพยากรณ์
ผู้อ้านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อ้านวยการกองแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ

ก-11

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวดวงพร เพชรแท้
นายกิติเดช
ติ ศักดาพิทักษ์
นางสาวนพวรรณ นวลมณี
นางสาวกิติญาภรณ์ วันดี
นางเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์
นายธนพนธ์ ด้าข้า
นายปวรวิชญ์ อมรมุนีพงศ์

หน่วยงาน
กรมการพัิฒนาชุมชน
กรมการพัิฒนาชุมชน
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตกิ าร
ผู้อ้านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นักวิชาการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมช้านาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคม

ก-12

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน (ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นที่ 7
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล และประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30-16.00 น. ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
จานวนผู้เข้าร่วม 42 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ-นามสกุล
นางพิมพา สุทินศักดิ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ ราหูรักษ์
นางสาวออมพิไล มโนรัตน์
นางสาวศิริรัตน์ อิฐรัตน์
นางสาวศิริรัตน์ อมรพงษ์ชัย
นางสาวสุจิตรา สันธนาภรณ์
นางสาวจิณณ์ณัฏฐ์ อมตเวทย์
นางสาวพัชรี ศึกขยาด
นางสาวภัทรา สามารถ
นางสาววิลาวัณย์ ตฤณธีรบูลย์
นางสาวไอวริณ ศิลปะ
นายอมฤต บุญวัฒน์
นายอาวุธ สงกะมิลินท์
นางสาวภาวิณี โกษา
นางสาววชิราภรณ์ เพชรรัตน์
นายบุญทวี เลิศปัญญาพรชัย
นางสาวสุภาพรรณ ดิษฐเกษร
นายปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ
นางสาวนวารา นาคเวก
นางสาวพัชรี ส้าราญพิศ
นางสาวทิพย์วรรณ พรมรังกา

หน่วยงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ
ผู้อ้านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชย์ช้านาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพาณิชย์ช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชย์ช้านาญการ

ก-13

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรูญ
นางสาวชนิสรา ร่มเขื่อน
นางเสาวรส อินทรสาลี
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา
นางสาวสุภาวดี สอดสี
นายจีรพัฒน์ พฤฒิสืบ
นางสาวชาลินี รักษาชล
นายอธิป พีชานนท์
นางปาริชาติ หาญเรืองเดช
นายวิรัตน์ สงศรี
นางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์
นางกฤตยา ศรีสุข
นางสาวจุไรรัตน์ โพธิผล
นางสาวเรวดี แก้วมณี
นางสาวสมานลักษณ์ ตัณฑิกุล
นายสิขเรศ อร่ามรัตน์
นางสาวอุไร นัยพรม
นายสุรศักดิ์ ทองสีดา
นายพีระศักดิ์ ชินชัยพงษ์
นางสาวศิวากร มงคลธนารักษ์

หน่วยงาน
ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ส้านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส้านักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส้านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ส้านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ส้านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรมส่ิงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่ิงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
กรมการค้าต่างประเทศ
ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการปกครอง
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
ตาแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
ผู้อ้านวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย
นักพัฒนานโยบาย
นักวิเคราะห์นโยบาย
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
กรรมการบริหาร
ผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
รองผู้อ้านวยการส้านักแผนภาพรวม
รองผู้อ้านวยการส้านักประสานโครงการแบบบูรณาการ
ิกวิ
นั ชาการพาณิชย์ช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์ขนส่งปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานปกครองช้านาญการ

ก-14

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่ อผู้ เข้ าร่ วมประชุ มระดมความคิ ดเห็ น กลุ่ มแผนแม่ บทฯ ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านขี ดความสามารถในการแข่ งขั น (ประเด็ นที่ 4 อุ ตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคต)
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น. ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
จานวนผู้เข้าร่วม 27 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิริพร พูพิพัตร
นางสาวธาราธร เสมียนรัมย์
นายถนอมสิน ชาครีย์เวส
นางสาวจุฑามาส กฤษฎารักษ์
นางรัชนี เอีย่ มฐานนท์
นายอริยวัตร เสนาคุณ
นางสาวประภร เคนวิเศษ
นายธีร์ ตังตรงหฤทัย
นางสาวกานต์ธีรา บินรัตแก้ว
นางสาวพัชราวดี ค้ารอด
นางสาวภูริตา มณียม
นางสาววรรณา สันติปรีชาจิตต์
นางดารา ค้าชู
นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน
นายชินโชติ พลนาคู
นางสาวสันต์สินี ชุ่มเมืองปัก
นางสาวจินดาพร ศรีงามเมือง
นางพัทธมน ตุลยะเสถียร
นายจิตติ มังคละศิริ
นางสาวนิภา ประดิษฐ์เทียมผล
นางสาววชิราภรณ์ วรพงศ์พัฒนา
นาวาโท มนูศกั ดิ์ ปรีชาพร

หน่วยงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส้านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส้านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้อ้านวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
หัวหน้างานจัดการเชิงกลยุทธ์
นักจัดการเชิงกลยุทธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานพันธกิจ ด้านก้าหนดมาตรฐานและตัวชีวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานด้านแผนงงานและงบประมาณ
นักวิชาการพาณิชย์ชา้ นาญการพิเศษ
นักวิจยั
หัวหน้างานประสานงานภายนอก ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
นักวิเคราะห์ งานประสานงานภายนอก ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
รรก.ผู้อ้านวยการส่วนบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์

ก-15

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
23
24
25
26
27

ชื่อ-นามสกุล
คุณปิยะธิดา โพธิ์ศรี
นางสาวภควรรณ มณีรัตน์
นางสาววรรณาพร ยศสัง
นายอรรคพล สาธิตคณิตกุล
นางสาวนัทธมน มยุระสาคร

หน่วยงาน
สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ
ส้านักงานคณะกรรมการอ้ิอยและน้าตาลทราย
ส้านักงานคณะกรรมการอ้ิอยและน้าตาลทราย
สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
สถาบัินส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารนโยบายและกลยุทธ์
นักวิชาการอุิตสาหกรรมช้านาญการ
เจ้ิาหน้าที่สถิติ
ที่ปรึกษารองประธานฯ
Data Scientist

ก-16

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่ อผู้ เข้ าร่ วมประชุ มระดมความคิ ดเห็ น กลุ่ มแผนแม่ บทฯ ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านขี ดความสามารถในการแข่ งขั น (ประเด็ นที่ 5 สร้ างความหลากหลายด้ านการท่ องเที่ ยว)
วันที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 - 16.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ 2 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง
จานวนผู้เข้าร่วม 19 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธิดารัตน์ พึ่งพิงพัก
นายประสาน ช่องชะงัก
นางสาวนครินทร์ เจียวสว่าง
นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล
นางสาวอาภารัตน์ กิตติจิรพงศ์
นางสาวณัฏญกาญจน์ ต้นบุญ
นางสาวศศิธร ใหญ่สถิตย์
ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
นางสาวภวรัตน์ คุณความดี
นางสาวธนพรพรรณ พลคีรีย์
นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมมา
นายพรพล น้อยธรรมราช
นางสาวศุภรัตน์ ิษบรรจง
ดิ
นายอนันต์ คณาวิวัฒน์ไชย
นางพันทิพา พงศ์กาสอ
คุณเชิดศักดิ์ ดาวแก้ว
พ.ต.ท.หญิง เปรมใจ ขุนวิชัย
นายชาญชัย ฉิมพาลี
นางสาววราภรณ์ ศรพรหม

หน่วยงาน
กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว (ATTA)
ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้อ้านวยการฝ่ายวิจยั และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิจยั และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
พนักงานวางแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์
เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยั่งยืน
นักวิชาการสถิติชา้ นาญการ
ผู้จัดการฝ่ายก้ากับดูแลทางเศรษฐกิจ
กรรมการกลาง
รองผู้ก้ากับการฝ่ายอ้านวยการ กองบังคับการอ้านวยการ
ผู้จัดการส่วนงานติดตามฯ
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานนโยบายละกลยุทธ์องค์กร

ก-17

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน (ประเด็นที่ 3 เกษตร)
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง วิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
จานวนผู้เข้าร่วม 20 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร อิศวิลานนท์
คุณวุฒิพงษ์ ตุ้นยุทธ์
คุณอรุณ สถิตพงศ์สถาพร
นายเทวรัตน์ บูรณ์สวัสดิ์พงษ์
นางวีระภาพ ภูมิศรีแก้ว
นายมนต์เทพ อัตต์สินทอง
นายมงคง อุ่นจิตร
นายพงศ์ไท ไทโยธิน
นางสาวกัลยา สงรอด
นางสาวศิริรัตน์ ตังเจริญกิจกุล
นางสาวลัดดา ยาวิรัชน์
นางสาวสุกัลยา กรรณสมบัติ
นายมนตรี ถาวร
คุณนันทวัน ออไอศูรย์
นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
นายพิษณุ พินรอด
นายอภินันท์ มหาอุตม์
นางสาวสุดารัตน์ เกตโล
นายมีคุณ หอมสุข
นายบุญเกิด วงษ์บุญงาม

หน่วยงาน
สถาบันคลังสมองของชาติ
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ส้านักงานสภาเกษตรแห่งชาติ
ส้านักงานสภาเกษตรแห่งชาติ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ส้านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส้านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่ง
นักวิชาการอาวุโส
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
ผู้อ้านวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
รักษาการ ผชช. ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส 2
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร
ผู้อ้านวยการส้านักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ
ผู้อ้านวยการกองแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มแผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน (ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่)
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องวิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
จานวนผู้เข้าร่วม 9 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-นามสกุล
คุณอรพิน อุดมธนะธีระ
คุณทินวัฒน์ แก้วสวี
นางสาวพรนิภา เดโชศาสตร์
คุณวราภรณ์ เทียนเงิน
นางสาวมนสิชา แดงรัศมีโสภณ
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ
นายสาวิตรี พันธุ์น้อย
คุณสราวุธ พัตพงศาสิริ
นางสาว ชญาดา วิบูลย์พงศ์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ศูนย์ SME มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
นักิชาการอุ
วิ
ตสาหกรรมช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
นักวิจยั
รองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ
นักวิชาการพาณิชย์ช้านาญการ
นักวิชาการพาณิชย์ ช้านาญการพิเศษ

ก-19

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
จานวนผู้เข้าร่วม 169 คน
ลาดับ
รายชื่อใน Zoom
1
MFA@Vanassuda
2
'กระทรวงการต่างประเทศ
@Pornnarong (Pornnarong Uamkum)
3
DGA@PATCHARAPA (DGA-PATCHARAPA)
4
DGA@Ninna (Ninna Chewaya)
5
DGA@Akane (akane)
6
'สสน@เพ็ญนภา
7
'สทป. (น.ท.มนูศักดิ์ ป.) (สทป.)
8
NXPO@Nonthawat (Nonthawat)

ชื่อ-นามสกุล
คุณวนัสสุดา สุทธิธานี
นายพรณรงค์ อ่วมค้า
คุณพัชราภา ตรีเนตร
คุณนินนา เฉลิมช่วง
นายอาคเนย์ ขัติยะ
นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้ว
น.ท.มนูศักดิ์ ปรีชาพร ร.น.
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์

9

'สอวช. @ ศักรพงษ์ (Sakkrapong NXPO)

นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนา

10

NXPO@Titima S. (Titima S.)

คุณดาวิษา ฮุนตระกูล

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

'สปสช.ลลิตยา กองค้า (ลลิตยา กองค้า)
'สปสช.วรรณา (Wan Rach)
'หอการค้าไทย@ธงชัย (Thongchai Boonyachotima)
DGA @amittada
'สกสว@เชิญโชค (Chernchok Soankwan)
TSRI@Thitima
'สพร@โสภิต
'สคก.@สาลินี
'วช.@เอนกบ้ารุงกิจ
TSRI@Thitima

พญ.ลลิตยา กองค้า
คุณวรรณา เอียดประพาล
นายธงชัย บุณยโชติมา
นางอมิตดา สว่างศรี
คุณเชิญโชค ศรขวัญ
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
คุณโสภิต ศิลปเจริญ
นางสาลินี เผือกทอง
นายเอนก บ้ารุงกิจ
คุณฐิติมา พิกุลทอง

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

เวลาที่เข้า
06/28/2021 08:55:13 AM
06/28/2021 08:27:56 AM

เวลาที่ออก
06/28/2021 10:45:43 AM
06/28/2021 11:49:49 AM

ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ส้ านั กงานสภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ส้ านั กงานสภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ส้ านั กงานสภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สปสช.
สปสช.
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สพร
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม ววน

06/28/2021 08:20:01 AM
06/28/2021 08:34:29 AM
06/28/2021 08:28:43 AM
06/28/2021 08:52:08 AM
06/28/2021 08:18:48 AM
06/28/2021 08:37:02 AM

06/28/2021 11:49:35 AM
06/28/2021 11:50:34 AM
06/28/2021 11:50:30 AM
06/28/2021 11:49:22 AM
06/28/2021 11:49:40 AM
06/28/2021 10:30:02 AM

06/28/2021 08:26:00 AM

06/28/2021 11:52:00 AM

06/28/2021 09:02:32 AM

06/28/2021 11:49:32 AM

06/28/2021 08:27:44 AM
06/28/2021 08:33:49 AM
06/28/2021 08:21:23 AM
06/28/2021 08:58:11 AM
06/28/2021 08:14:09 AM
06/28/2021 08:51:06 AM
06/28/2021 08:49:54 AM
06/28/2021 09:06:17 AM
06/28/2021 08:46:01 AM
06/28/2021 08:51:06 AM

06/28/2021 09:42:07 AM
06/28/2021 11:50:52 AM
06/28/2021 11:30:05 AM
06/28/2021 11:25:40 AM
06/28/2021 11:10:56 AM
06/28/2021 10:55:56 AM
06/28/2021 11:50:21 AM
06/28/2021 11:52:17 AM
06/28/2021 11:07:28 AM
06/28/2021 10:55:56 AM

กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

รายชื่อใน Zoom
'กรมควบคุมโรค@นิติยา (กรมควบคุมNitiya)
'กรมส่งเสริมการเกษตร@มนต์เทพ (กองแผนงาน_มนต์เทพ)
'สนข.@ธนาธิป (สนข.)
'สป.พม.@เกศสุดา (กยผ.สป)
'กรมบังคับคดี_เก่ง (suthikiati.j)
DTN@Nalinee (Sherbet)
'สป.พณ.@คมกฤษณ์ (4.คมกฤษณ์ สป.กยผ.)
'สปค. คค. @urai naiprom (urai naiprom)
'สนง.นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า@กัลป์มภัค/ศุภนาถ/รัชดา
'สปสช.วรรณา (Wan Rach)
'ททท.@นาตยา (nataya.than)
'สกสว@คมสัน สุริยะ
DTN@Sutee (M_เอี๋ยม_สุธี_DTN)
'พณ@นภารัตน์
DTN@Jitvimol (Rin Kanish)
DTN@Arphaporn (X_แอม_Arphaporn_DTN)
DTN@Punpika (Punpika Piratpongthanakorn)
NXPO@Titima S. (Titima S.)
BOI@Kittithat
DGA@Charita (DGA-Charita)
julalak
'ป.ย.ป.ศธ.@กิ่งกาญจน์
'กลุ่มป.ย.ป. ศธ. @ แพรพรรณ พุ่มโพธิ์สุวรรณ
(แพรพรรณ พุ่มโพธิ์สุวรรณ)
'ป.ย.ป. ศธ. @Supachot
monthakan kaewprucks
'ส้ านั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)@สุกัญญา (ส้านักงานนโยบาลและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.))

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนิติยา ประสิทธิ์อ้น
คุณมงคล อุ่นจิตร
นายธนาธิป เจริญรุ่งรัตน์
นางเกศสุดา มงคลนาวิน
คุณสุทธิเกียรติ เจียมพิริยะ
คุณนลินี เหล่าพูลสุข
นายคมกฤษณ์ ฝ่ายชาวนา
นางสาวอุไร นัยพรม
คุณกัลป์มภัค ภักดีจิรภิรมย์
คุณศิริขวัญ ถิ่นทิพย์
นางสาวนาตยา ธนพลเกียรติ
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
นายสุธี นุ่มมีศรี
นางสาวนภารัตน์ ธรธรรม
นางสาวจิตวิมล กนิษฐนาคะ
นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์ศรวงษ์
คุณปัญฐ์พิกา ภิรัฐพงศ์ธนากร
คุณฐิติมา สงเคราะห์
คุณกิตติธัช กุทัณฑ์ธรรม
คุณชลิตา เรือนค้า
คุณจุฬาลักษณ์ ติวิพันธ์
นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูฆัง
นางสาวแพรพรรณ พุ่มโพธิ์สุวรรณ

หน่วยงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
กรมส่งเสริมการเกษตร
สนข.
ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมบังคับคดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สกสว.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สอวช.
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ป.ย.ป. ศธ.
ป.ย.ป. ศธ.

เวลาที่เข้า
06/28/2021 09:06:42 AM
06/28/2021 08:51:12 AM
06/28/2021 08:19:48 AM
06/28/2021 08:29:52 AM
06/28/2021 08:52:58 AM
06/28/2021 08:27:18 AM
06/28/2021 08:19:48 AM
06/28/2021 08:23:09 AM
06/28/2021 08:52:36 AM
06/28/2021 08:33:49 AM
06/28/2021 08:22:29 AM
06/28/2021 08:32:21 AM
06/28/2021 08:42:47 AM
06/28/2021 08:58:48 AM
06/28/2021 08:31:23 AM
06/28/2021 08:43:38 AM
06/28/2021 08:26:51 AM
06/28/2021 09:02:32 AM
06/28/2021 08:48:01 AM
06/28/2021 08:37:34 AM
06/28/2021 08:45:09 AM
06/28/2021 08:21:42 AM
06/28/2021 08:40:50 AM

เวลาที่ออก
06/28/2021 11:50:31 AM
06/28/2021 11:51:38 AM
06/28/2021 11:49:58 AM
06/28/2021 11:49:51 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:48:57 AM
06/28/2021 11:49:54 AM
06/28/2021 11:49:32 AM
06/28/2021 11:51:03 AM
06/28/2021 11:50:52 AM
06/28/2021 09:08:49 AM
06/28/2021 10:38:25 AM
06/28/2021 11:49:41 AM
06/28/2021 11:49:30 AM
06/28/2021 11:49:58 AM
06/28/2021 11:49:35 AM
06/28/2021 11:49:34 AM
06/28/2021 11:49:32 AM
06/28/2021 11:50:06 AM
06/28/2021 11:49:37 AM
06/28/2021 11:49:43 AM
06/28/2021 11:49:36 AM
06/28/2021 11:53:38 AM

นายศุภโชติ คงสินธุ์
นางสาวมนทกานติ์ แก้วพฤกษ์
นางสาวสุกัญญา วิศาล

ป.ย.ป. ศธ.
06/28/2021 08:59:29 AM
ส้านักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
06/28/2021 09:02:31 AM
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 06/28/2021 08:25:46 AM
(สผ.)

06/28/2021 11:49:31 AM
06/28/2021 11:48:31 AM
06/28/2021 11:50:14 AM
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รายชื่อใน Zoom
47 OPDC_ธนพร (Tanaporn Tubsupun)
48 'ส้านักงาน ก.พ.ร. (ค้านวร) (Khamnuan (ปาย)_OPDC)
49 'ป.ย.ป.ศธ.@กิ่งกาญจน์
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

OPDC@Chayapat (Chayapat Plaitho)
'ส้านักนโยบายและแผน สป.มท.# นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์
'สป.พณ.@วันเพ็ญ
'กรมกิจการเด็กและเยาวชน@สพรรณชนก
(Sapanchanok choojai)
'สผ.@ภาสพิชญ์
'กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน
'สป.พณ. อนุสรณ์ เกือทิพย์วิทยา
(Anusorn Kautipvittaya)
'ททท.@Thitirat Sook (Thitirat Sook)
'ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์@ภัทรมน
(นางฐานิต ถ้วยงาม กระทรวงพาณิชย์)
'กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน@กฤษณา
'ททท@ณัฐดร
'สผ.@ดาเรศ ((5) (สผ./ทส.) ส้ านั กงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ส้านักงาน ป.ป.ท.@ธมน (ธมน.กยผ)
'สปสช.ลลิตยา กองค้า (ลลิตยา กองค้า)
'ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ @ธนกฤต (ธนกฤต สาธร/ศสจ.)
'กรมกิจการสตรี@วิชชุตา (NB-DELL 1320)
'สป.พม. (สุรีย์พร)
'ส้านักงานปลัดกระทรวงพม. อัจฉริยา
'สป.พณ.@ณิชากร
'ปปช@ตุลารัตน์ พงศ์สุวรรณ (tularat_pon)
'สป.พณ.@โสมย์สุดา (Somsuda Sodchuen)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
คุณธนพร ทับสุพรรณ
คุณค้านวร เขื่อนทา
คุณกิ่งกาญจน์ ภูฆัง

ภาคผนวก
เวลาที่เข้า
06/28/2021 08:44:14 AM
06/28/2021 08:31:56 AM
06/28/2021 08:21:42 AM

เวลาที่ออก
06/28/2021 11:49:31 AM
06/28/2021 11:50:06 AM
06/28/2021 11:49:36 AM

นางสาวชญาภัส พลายโถ
นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์
คุณวันเพ็ญ ช่อพิพฤกษ์
นางสาวสพรรณชนก ชูใจ

หน่วยงาน
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส้านักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคี
ปรอง, กระทรวงศึกษาธิการ
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงมหาดไทย
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

06/28/2021 08:41:03 AM
06/28/2021 08:38:01 AM
06/28/2021 09:02:45 AM
06/28/2021 10:07:11 AM

06/28/2021 11:49:31 AM
06/28/2021 11:49:27 AM
06/28/2021 11:49:40 AM
06/28/2021 11:49:33 AM

คุณภาสพิชญ์ มโนมยิทธิกาญจน์
นางปาณิศา กวนพฤกษ์
คุณอนุสรณ์ เกือทิพย์วิทยา

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

06/28/2021 08:52:32 AM
06/28/2021 08:53:32 AM
06/28/2021 08:07:13 AM

06/28/2021 11:50:21 AM
06/28/2021 11:49:31 AM
06/28/2021 11:49:38 AM

คุณฐิติรัตน์ สุขพาสน์เจริญ
นางสาวภัทรมน กนิษฐานนท์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

06/28/2021 08:53:24 AM
06/28/2021 09:11:36 AM

06/28/2021 11:28:34 AM
06/28/2021 11:49:33 AM

นางสาวกฤษณา จันหัวเรือ
นายณัฐดร หัสวาที
คุณดาเรศ แก้วเกตุ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

06/28/2021 08:52:04 AM
06/28/2021 08:51:13 AM
06/28/2021 08:56:20 AM

06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:53:24 AM
06/28/2021 11:53:08 AM

พันต้ารวจโทวันนพ สมจินตนากุล
นางลลิตยา กองค้า
คุณธนกฤต สาธร
นางสาววิชชุตา ส้าเร็จดี
คุณสุรีย์พร
นางสาวอัจฉริยา บ่อแร่
คุณณิชากร พงษ์สุวรรณ
นางสาวตุลารัตน์ พงศ์สุวรรณ
คุณโสมย์สุดา สดชื่น

ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
หัฏฐคุณ
ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส้านักงาน ป. ป. ช.
กระทรวงพาณิชย์

06/28/2021 07:46:14 AM
06/28/2021 08:27:44 AM
06/28/2021 08:30:16 AM
06/28/2021 07:57:15 AM
06/28/2021 08:56:18 AM
06/28/2021 09:08:02 AM
06/28/2021 08:47:28 AM
06/28/2021 08:36:25 AM
06/28/2021 08:53:46 AM

06/28/2021 11:51:32 AM
06/28/2021 09:42:07 AM
06/28/2021 11:50:03 AM
06/28/2021 10:34:07 AM
06/28/2021 11:49:32 AM
06/28/2021 11:49:40 AM
06/28/2021 10:50:12 AM
06/28/2021 11:51:44 AM
06/28/2021 11:51:36 AM
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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97
98

รายชื่อใน Zoom
'ส้านักนโยบายและแผนกลาโหม@พ.ต.กัมปนาทฯ
ONDE@Thanomsin (Thanomsin Chakreeves)
NSO@Sukumal (iPad)
NSO@Atcharaporn (Atcharaporn)
BOI@Dollaporn Ch (Dollaporn Chan-iam)
DIW@wanna (กรมโรงงานอุตสาหกรรม วรรณา สันติปรีชาจิตต์)
'กรมส่งเสริมสหกรณ์@ภาณุพงศ์ (Panupong Rangchang)
NSO@Panithan
NSO@kumpa (kumpa)
NSO@Panithan
'กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์@วีรวรรณ
'กรมส่งเสริมสหกรณ์ @ มณีวรรณ ตันสกุล (มณีวรรณ ตันสกุล)
Mol (35. อัญชุลีกร กรวยสวัสดิ์ กระทรวงแรงงาน)
กองทัพบก @ วิทยา อินนาคกูล #2 (พ.อ.วิทยา อินนาคกูล #2)
'สนข.@ภัทรา (pattra samart)
สสปท. @ ณัฐฐพัชร์ (สสปท.)

ชื่อ-นามสกุล
พ.ต.กัมปนาท จะสนอง
นายถนอมสิน ชาครีย์เวส
คุณสุขุมาล พิเดช
คุณอัจฉราพร วงศ์พันธุ์
คุณดลพร จันทร์เอี่ยม
นางสาววรรณา สันติปรีชาจิตต์
นายภาณุพงศ์ หรั่งช้าง
นายปณิธาน สุขสุมิตร
คุณค้าภา ศรีดาพันธ์
นายปณิธาน สุขสุมิตร
นางสาววีรวรรณ ลอยมา
คุณมณีวรรณ ตันสกุล
นางสาวอัญชุลีกร กรวยสวัสดิ์
พันเอก วิทยา อินนาคกูล
คุณภัทรา สามารถ
คุณณัฐฐพัชร์ คงค้า

'สพฐ.@กันตวิชญ์ (สพฐฯ@กันตวิชญ์)
OPDC@Phanita (Phanita_OPDC)
'ส้านักงาน ก.พ.ร.@กฤษณา แก้วด้วง (Kritsana Kaewduang)
OPDC@Krittapon (Krittapon_OPDC)
สตผ.สพฐ.@ชนิติ์กานต์ (สตผ.@ชนิติ์กานต์)
depa-Seksan Phunboonmee (Seksan Phunboonmee)
'กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ@ชลลดา
'กรมส่งเสริมสหกรณ์@นวลอนงค์
'ส้านักงบประมาณ@กุณฑรี
depa@vanita
'สกสว.@ชลนภา (Chonnapa Chuenchomrat# TSRI)
'กรมสอบสวนคดีพิเศษ/นภาพร

คุณกันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง
นางสาวผาณิตา ศิริชัย
นางสาวกฤษณา แก้วด้วง
นายกฤตพน ชูศรี
คุณชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ
นายเสกสันต์ พันธุ์บุญมี
นางสาวชลลดา พุ่มพฤกษ์
นางสาวนวลอนงค์ เกษมสวัสดิ์
คุณกุณฑรี อักษรกาญจน์
คุณวนิตา บุญภิรักษ์
คุณชลนภา ชื่นชมรัตน์
นางนภาพร อุฒมนตรี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก
หน่วยงาน

เวลาที่เข้า
กระทรวงกลาโหม
06/28/2021 08:45:17 AM
ส้านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
06/28/2021 08:58:08 AM
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
06/28/2021 08:30:43 AM
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
06/28/2021 08:37:09 AM
BOI
06/28/2021 08:11:50 AM
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
06/28/2021 08:31:05 AM
กรมส่งเสริมสหกรณ์
06/28/2021 08:23:00 AM
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
06/28/2021 10:25:34 AM
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
06/28/2021 08:47:42 AM
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
06/28/2021 10:25:34 AM
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
06/28/2021 08:23:24 AM
กรมส่งเสริมสหกรณ์
06/28/2021 08:34:15 AM
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
06/28/2021 08:30:12 AM
กองทัพบก
06/28/2021 07:46:58 AM
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
06/28/2021 08:33:36 AM
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 06/28/2021 08:14:03 AM
การท้างาน (องค์การมหาชน)
ส้านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
06/28/2021 08:25:08 AM
ส้านักงาน ก.พ. ช่วยราชการส้านักงาน ก.พ.ร.
06/28/2021 08:24:01 AM
ส้านักงาน ก.พ.ร.
06/28/2021 08:32:46 AM
ส้านักงาน ก.พ.ร.
06/28/2021 08:43:04 AM
ส้านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
06/28/2021 08:32:05 AM
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
06/28/2021 10:12:38 AM
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
06/28/2021 09:13:37 AM
กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
06/28/2021 08:27:46 AM
ส้านักงบประมาณ
06/28/2021 08:58:48 AM
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
06/28/2021 08:31:05 AM
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 06/28/2021 08:45:48 AM
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
06/28/2021 09:03:25 AM

เวลาที่ออก
06/28/2021 11:21:33 AM
06/28/2021 10:59:57 AM
06/28/2021 11:39:34 AM
06/28/2021 11:49:27 AM
06/28/2021 11:49:31 AM
06/28/2021 11:50:00 AM
06/28/2021 11:50:26 AM
06/28/2021 11:53:38 AM
06/28/2021 10:39:02 AM
06/28/2021 11:53:38 AM
06/28/2021 11:49:32 AM
06/28/2021 11:53:15 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:53:21 AM
06/28/2021 11:49:58 AM
06/28/2021 11:51:03 AM
06/28/2021 11:49:37 AM
06/28/2021 11:49:38 AM
06/28/2021 10:44:01 AM
06/28/2021 11:49:27 AM
06/28/2021 11:51:03 AM
06/28/2021 11:49:34 AM
06/28/2021 11:52:44 AM
06/28/2021 11:49:38 AM
06/28/2021 09:23:38 AM
06/28/2021 11:49:25 AM
06/28/2021 11:50:21 AM
06/28/2021 10:05:46 AM
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104
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121
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125
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รายชื่อใน Zoom
'กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ (pisan posri)
'พก.@ภานุ ประสงค์
'ก.ดิจิทัล@ณวัฒน์
OPDC@โสรญา (Soraya Mink)
'ส้านักงาน ป.ป.ช. @อ้อยทิพย์ (ส้านักงาน ป.ป.ช.@อ้อยทิพย์)
'ปภ.@กุลลดา (1. นางสาวกุลลดา กองท้า)
PEA@thanyapond (Event Gammaco)
PDMO @Tanatchporn (up)
'ส้านักงาน ป.ป.ช. @สุกัญญา (Sukanya Pro)
'กรมเจ้าท่า@สุจี (Sujee Kaewsalubnil)
MDES_Suchada
'สผ./ทส.@กิตติศักดิ์
MDES@ธาราธร (Tharathon Samianram)
'กรมที่ดิน@ลมสงบ
'กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม @กฤษฎา (กง. โจ้ กฤษฎา ส้าเนียงกลาง)
'กรมที่ดิน@กนิษฐนันท์
'สผ.@นิชนันท์ (สผ.@นิชนันท์)
'กรมที่ดิน@เมทิกา
'สอศ.ศธ.@อิ ทธิ พั ทธ์ สมจู (ส้ านั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา@อิทธิพัทธ์ สมจู)
'กรมที่ดิน@Archara
'สมช.@พีรรุจ
'สมช@ชลกร
'สมช.@นนทวิทย์
'กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น@กรกช
'กสอ.@พรนิภา (rพรนิภา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
'สผ.@พัชรพร
'สมช.@ชีวปราชญ์ (สมช. (๒))
Kittilak@กรมบังคับคดี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
นางกฤติกา อิงคสุวรรณกุล
คุณภานุ ประสงค์
คุณณวัฒน์ แก้วนพรัตน์
นางสาวโสรญา ขาวสว่าง
คุณอ้อยทิพย์ อวยศิลป์
นางสาวฉัตราภรณ์ แก้วยนต์
นางสาวธันยาภรณ์ เตชะศิลปภักดี
คุณธนัชพร พุทธิเนตร
คุณสุกัญญา พรมตุ่น
คุณสุจี แก้วสลับนิล
นางสาวสุชาดา อิลักษณะ
คุณกิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์
คุณธาราธร เสมียนรัมย์
นางสาวลมสงบ หอมเศรษฐี
นายกฤษฎา ส้าเนียงกลาง
คุณกนิษฐนันท์ พงษ์วิจิตร
คุณนิชนันท์ ทองเด็จ
คุณเมทิกา มีทรัพย์
ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพัทธ์ สมจู

หน่วยงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมการแพทย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส้านักงาน ก.พ.ร.

นางสาวอัจฉรา อุ่นใจ
นายพีรรุจ อภินันทร์
คุณชลกร คณะนา
นายนนทวิทย์ สุวินัย
นายกรกช ชิระปัญญา
คุณโนรี ธูปบูชา
คุณพัชรพร น้าตระกูลพัฒนา
คุณชีวปราชญ์ จันทจร
นางสาววัชรา เข้มแข็ง

ภาคผนวก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กฟภ.
ส้านักงานบริหารหนีสาธารณะ
ส้านักงาน ป.ป.ช.
กรมเจ้าท่า
ส้านักงานปลัดกระกรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองแผนงาน กรมที่ดิน
กสอ.
กรมที่ดิน
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมที่ดิน
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เวลาที่เข้า
06/28/2021 08:59:09 AM
06/28/2021 08:51:52 AM
06/28/2021 09:52:05 AM
06/28/2021 08:45:53 AM
06/28/2021 10:18:50 AM
06/28/2021 08:35:00 AM
06/28/2021 08:28:16 AM
06/28/2021 08:54:36 AM
06/28/2021 08:44:52 AM
06/28/2021 09:01:03 AM
06/28/2021 08:44:45 AM
06/28/2021 08:30:42 AM
06/28/2021 08:28:07 AM
06/28/2021 08:33:21 AM
06/28/2021 08:37:13 AM
06/28/2021 08:56:16 AM
06/28/2021 08:20:18 AM
06/28/2021 08:41:18 AM
06/28/2021 08:56:21 AM

เวลาที่ออก
06/28/2021 11:51:37 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:49:36 AM
06/28/2021 11:50:41 AM
06/28/2021 11:49:59 AM
06/28/2021 10:39:35 AM
06/28/2021 11:49:40 AM
06/28/2021 11:51:28 AM
06/28/2021 10:18:24 AM
06/28/2021 11:49:39 AM
06/28/2021 09:43:15 AM
06/28/2021 10:35:29 AM
06/28/2021 11:50:12 AM
06/28/2021 11:52:17 AM
06/28/2021 11:49:40 AM
06/28/2021 11:49:30 AM
06/28/2021 11:49:38 AM
06/28/2021 11:00:23 AM

กรมที่ดิน
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมบังคับคดี

06/28/2021 08:50:44 AM
06/28/2021 08:35:03 AM
06/28/2021 08:28:54 AM
06/28/2021 08:30:06 AM
06/28/2021 08:37:12 AM
06/28/2021 08:43:04 AM
06/28/2021 08:42:09 AM
06/28/2021 08:56:47 AM
06/28/2021 09:16:16 AM

06/28/2021 11:50:19 AM
06/28/2021 11:52:06 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:49:36 AM
06/28/2021 10:27:26 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:49:33 AM
06/28/2021 11:49:57 AM
06/28/2021 11:49:33 AM
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รายชื่อใน Zoom
'สถิติแห่งชาติ@รัญชญา (Runchaya(NSO))
'สมช.@สมปรารถนา
'ส้านักงบประมาณ@Tirakan (T P)
NSO@Palakorn
'กรมโยธาธิการและผังเมือง@ศยามล
'สผ. ปวีณ์ริศา อาจสาลี
'สป.สธ.@noppawan (noppawan BPS)
'สผ.@ศศิธร (taiitaii)
'สมช.@ขวัญรัตน์ฯ
'กรมเจ้าท่า@จิราพร (soontree111022)
PEA songwut
'สมช.@อาริษา+อรุณกลม
'สมช.@ชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ (ชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ (สมช.))
'ททท.@ธัญวรรณ รักเริ่มวงษ์
'สมช. @ คณิศร (คณิศร (กภช.))
DOE@จิตราวดี (Amide's Mom)
'กรมการจัดหางาน@สุวิภา
'สมช@จิรายุ (macbook)
'กรมอนามัย@กชกร (กชกร โคตรชมภู)
'กรมโรงงานอุตสาหกรรม@สมฤทัย
'สมช. @ กล้า (Khla s’iPhone)
NSO@มลุลี
'สผ.@พันธ์พีรา
NSC @ดวงฤทัย (ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ@ดวงฤทัย)
'กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วัลลภ
'ส้านักงานสถิติแห่งชาติ@พนม (Gigi Kung)
Ratanawadee Chulaphant_TAT
depa@Suthee (SutheeWongprapai)
'สผ_กระทรวงทรัพยากรฯ@นิลุบล

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
คุณรัญชญา พงศ์อัมพรพิสิฐ
นางสาวสมปรารถนา ช่วยเกือ
คุณฐิรกานต์ เอ่งฉ้วน
นายพลากร ดวงเกตุ
คุณศยามล สายยศ
คุณปวีณ์ริศา อาจสาลี
นางนพวรรณ มาดารัตน์
นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์
นางสาวขวัญรัตน์ บิณษรี
นางสาวศุภรัตน์ ดิษบรรจง
นายทรงวุฒิ ขันดี
คุณอาริษา ชมเกตุแก้ว
คุณชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์
คุณธัญวรรณ รักเริ่มวงษ์
นายคณิศร บางยี่ขัน
นางสาวจิตราวดี ช่างทุ่งใหญ่
นางสาวสุวิภา แสงพันธุ์ตา
นายจิรายุ ฉัตระทิน
คุณกชกร โคตรชมภู
นางสาวสมฤทัย ตังสัตย์ธรรม
ร้อยตรี กล้า สินเจริญ
นางมลุลี คงสกุล
คุณพันธ์พีรา อักษรพรหม
คุณดวงฤทัย อาจเจริญ
นายวัลลภ สมสู่
คุณพนม สุริยา
คุณรัตนวดี จุลพันธ์
นายสุธี วงศ์ประไพ
คุณนิลุบล ผ่องศรี

ภาคผนวก
หน่วยงาน

ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส้านักงบประมาณ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักวิเคราะห์และประเมินผล กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมเจ้าท่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส้านักงานสภาความมั่นคงแก่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
สมช.
กรมอนามัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส้านักงานสถิติแห่วชาติ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
กาท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลาที่เข้า
06/28/2021 08:18:59 AM
06/28/2021 10:02:54 AM
06/28/2021 08:56:26 AM
06/28/2021 08:26:06 AM
06/28/2021 09:13:04 AM
06/28/2021 08:28:02 AM
06/28/2021 08:51:24 AM
06/28/2021 09:23:57 AM
06/28/2021 10:35:59 AM
06/28/2021 08:32:57 AM
06/28/2021 08:47:03 AM
06/28/2021 09:53:43 AM
06/28/2021 08:57:47 AM
06/28/2021 10:16:02 AM
06/28/2021 08:20:46 AM
06/28/2021 07:59:42 AM
06/28/2021 09:31:27 AM
06/28/2021 09:27:03 AM
06/28/2021 08:32:44 AM
06/28/2021 08:42:24 AM
06/28/2021 08:35:29 AM
06/28/2021 08:31:06 AM
06/28/2021 08:12:32 AM
06/28/2021 08:29:36 AM
06/28/2021 09:27:27 AM
06/28/2021 08:40:28 AM
06/28/2021 08:29:17 AM
06/28/2021 08:47:33 AM
06/28/2021 08:20:37 AM

เวลาที่ออก
06/28/2021 11:49:58 AM
06/28/2021 11:51:28 AM
06/28/2021 09:54:43 AM
06/28/2021 11:53:38 AM
06/28/2021 10:42:43 AM
06/28/2021 11:50:18 AM
06/28/2021 11:51:24 AM
06/28/2021 10:28:56 AM
06/28/2021 11:49:41 AM
06/28/2021 11:49:34 AM
06/28/2021 09:46:57 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:53:38 AM
06/28/2021 11:49:29 AM
06/28/2021 11:50:02 AM
06/28/2021 08:46:06 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
06/28/2021 11:50:28 AM
06/28/2021 11:50:04 AM
06/28/2021 11:51:56 AM
06/28/2021 09:46:50 AM
06/28/2021 11:50:33 AM
06/28/2021 11:49:38 AM
06/28/2021 11:48:21 AM
06/28/2021 10:51:56 AM
06/28/2021 11:49:34 AM
06/28/2021 11:49:56 AM
06/28/2021 11:50:39 AM
06/28/2021 11:49:38 AM
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

รายชื่อใน Zoom
DMS M&E@ปิยาภรณ์ (DMS M&E)
'สป พาณิชย์@ศุภมาส (กยผ. (ศุภมาส))
DDC@Chidapa
NSO@Bunpot (Bunpot Teemuangsong)
'สพฐ. @รุจยา
'สพฐ.@มงคล (มงคล)
กกท.@ณัฏฐ์ฝนผ. (Kujo Jotaro)
'สพฐ.@ภาวนา (ภาวนา สพฐ.)
'ททท@ชูวิทย์ (Chuwit Chuwit)
'การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย@น้าฝน (Numfhon Boonyawat)
Panjaporn
'สป.รง.@รัชนก (กระทรวงแรงงาน@รัชนก)
'สป.พม.@วิมลรัตน์ (ส้านักงานปลัดกระทรวงฯ พม. วิมลรัตน์)
'การประปาส่วนภูมิภาค

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
คุณปิยาภรณ์ สุขใส
คุณศุภมาส เริงวรรณ
นางสาวจิดาภา น้อยอ่าง
คุณบรรพต ตีเมืองสอง
นางสาวรุจยา ตังศิริวัฒนกุล
นายมงคล สมเจตนา
คุณณัฏฐ์ อยู่สมบูรณ์
นางสาวภาวนา ช้างใหญ่
นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล
นางน้าฝน บุณยะวัฒน์
คุณปัญจพร ศิริธารกุล
นางสาวรัชนก ตังแต่ง
นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล
นางชุติมน ประมูลมาก

หน่วยงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักนโยบายและแผนการศึกษาขันพืนฐาน
ส้านักนโยบายและแผนการศึกษาขันพืนฐาน
กกท.
ส้านักนโยบายและแผนการศึกษาขันพืนฐาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททท.
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การประปาส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก
เวลาที่เข้า
06/28/2021 08:52:33 AM
06/28/2021 08:54:31 AM
06/28/2021 08:51:33 AM
06/28/2021 08:39:50 AM
06/28/2021 08:43:35 AM
06/28/2021 08:38:54 AM
06/28/2021 09:15:02 AM
06/28/2021 08:56:37 AM
06/28/2021 08:52:04 AM
06/28/2021 08:10:29 AM
06/28/2021 09:27:27 AM
06/28/2021 08:15:38 AM
06/28/2021 08:58:58 AM
06/28/2021 08:45:59 AM

เวลาที่ออก
06/28/2021 11:49:34 AM
06/28/2021 11:49:51 AM
06/28/2021 11:53:38 AM
06/28/2021 11:50:15 AM
06/28/2021 11:50:33 AM
06/28/2021 10:39:05 AM
06/28/2021 10:56:07 AM
06/28/2021 11:53:38 AM
06/28/2021 11:50:15 AM
06/28/2021 11:49:34 AM
06/28/2021 11:49:48 AM
06/28/2021 08:51:03 AM
06/28/2021 11:49:28 AM
06/28/2021 11:53:37 AM
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ภาคผนวก

รูปที่ ก-1 บรรยากาศการสัมมนา วันที่ 28 มิถุนายน 2564
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ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
จานวนผู้เข้าร่วม 187 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายชื่อใน Zoom
สนย.กอ.รมน.
ส้านักงาน ป.ป.ช. @อ้อยทิพย์
กรมบังคับคดี (วัชรา เข้มแข็ง)
กรมบังคับคดี_เก่ง
@อาคม (ส้านักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม@อาคม)
สป.ยธ.@ธวัชชัย (thawatchai.p)
'ทบ. @ วิทยา (ยก.ทบ. @พ.อ.วิทยา)
'ส้านักงาน ป.ป.ช. @สุกญ
ั ญา (Sukanya Pro)
ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม @ จันทร์จิรา สรงชล (janjira.s)
วิวัฒน์ สนผ. กต.
ARKARLAT KUNVITAYA
'สสช@ซอฟา (saffa)
'สป.พณ.@นวารา (นวารา นาคเวก_กยผ.สป.)
TIJ_piyachat (piyachat.s)
Kanokkarn NSO
'ส้านักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม@วรวุทธิ์
THANAWAT@OCSC (Thanawat Weerasorn)
'ส้านักงานสถิติแห่งชาติ@ขวัญมนัส (nso_Khwanmanat)
'สขช.ปาริชาติ (Parichart Vijarnwannaluk)
สคก.@สาลินี
สบพ. สป.พม. กลุ่มวิจยั ฯ (กลุม่ วิจยั ฯ สบพ.)
NSC@Ploychanok
'สงป. @อรวิภา

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
x
0
คุณวัชรา เข้มแข็ง
x
x
x
พ.อ. วิทยา อินนาคกูล
คุณสุกัญญา พรมตุ่น
คุณจันทร์จิรา สรงชล
คุณวิวัฒน์
x
คุณซอฟา โมฮาเมด อาเมด
คุณนวารา นาคเวก
x
คุณกนกกานต์ ค้าหอมกุล
นายวรวุทธิ์ การสุวรรณ
คุณธนวัฒน์ วีรษร
คุณขวัญมนัส ธรรมทวีนันท์
นางปาริชาต วิจารณ์วรรณลักษณ์
คุณสาลินี
x
นางสาวพลอยชนก นาคศรีสุข
นางสาวอรวิภา เพ็ชรแก้ว

หน่วยงาน
สนย.กอ.รมน.
ส้านักงาน ป.ป.ช.
กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดี
ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สป.ยธ.
ทบ.
ส้านักงาน ป.ป.ช.
ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สนผ. กต.
x
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
สป.พณ.
x
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส้านักงานสถิติ
ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ
สคก.
กลุ่มวิจยั ฯ สบพ.
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส้านักงบประมาณ

เวลาที่เข้า
7/1/2021 12:27
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:29
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:34
7/1/2021 12:36
7/1/2021 12:31
7/1/2021 12:35
7/1/2021 12:39
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:39
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:27
7/1/2021 12:36
7/1/2021 12:42
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:29
7/1/2021 12:30
7/1/2021 12:27
7/1/2021 12:28

เวลาที่ออก
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:51
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:48
7/1/2021 15:53
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:43
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:42
7/1/2021 15:41
7/1/2021 15:40
7/1/2021 15:48
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:40
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

รายชื่อใน Zoom
'กปพ.@เจษฎาวุฒิ
'กรมสารนิเทศ@รังสรรค์ มณีโรจน์
thaweewan YRU
การประปานครหลวง@หฤทัย (Harutai)
phitsini.t
'ศิริพงษ์ กองการต่างประเทศ@พม. (TH SOMSWD-Siripong)
สป.ยธ.@ปวีณา (ปวีณา ยผ.)
'ชลกร@สมช
กพบ. สป.พม.
Suthamma Niti
'สป.พม.@อนินทิตา
มรภ.ยะลา@ศกวรรณ (Fardear Farfar)
จิรนันท์ วิสยั ศรี
Rutthanikan
Tipsuda
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300
'ณัฐกิตติ์@นทพ. (opnd afdc)
Nso@Palakorn
Meena Supavivat
สป พาณิชย์@ศุภมาส (กยผ. (ศุภมาส))
'กมลวรรณ สสช.
N
'กรมบังคับคดี@Kittilak
Sutida Kongthaworn
MDES@Nawat
MDES@ธาราธร
'ทด.@Archara
สป.พม. @อาทิตย์ (supalai chuchuea)
กัญญารัตน์ (กคส.)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
นายเจษฎาวุฒิ แก้วใหญ่
นายรังสรรค์ มณีโรจน์
x
คุณหฤทัย
x
นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ
คุณปวีณา
คุณชลกร คณะนา
x
x
นางสาวอนินทิตา รุจิประภา
คุณศกวรรณ
คุณจิรนันท์ วิสยั ศรี
0
นางสาวทิพสุดา โชติชื่น
x
เรืออากาศเอก ณัฐกิตติ์ รัตน์เพ็ชร
นายพลากร ดวงเกตุ
x
คุณศุภมาส
คุณกมลวรรณ เกิดในมงคล
x
คุณกิตติลักษณ์ แก้วจินดา
x
x
คุณธาราธร เสมียนรัมย์
คุณอัจฉรา อุ่นใจ
x
คุณกัญญารัตน์

ภาคผนวก
หน่วยงาน

กปพ.
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
x
การประปานครหลวง
x
กองการต่างประเทศ สป.พม.
สป.ยธ.
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กพบ. สป.พม.
x
ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มรภ.ยะลา
0
0
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
x
สป พาณิชย์
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
x
กรมบังคับคดี
x
x
ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมที่ดิน
สป.พม.
กคส.

เวลาที่เข้า
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:32
7/1/2021 12:42
7/1/2021 12:29
7/1/2021 12:29
7/1/2021 12:29
7/1/2021 12:29
7/1/2021 12:43
7/1/2021 12:31
7/1/2021 12:31
7/1/2021 12:31
7/1/2021 12:32

เวลาที่ออก
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:40
7/1/2021 15:50
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:49
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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รายชื่อใน Zoom
บช.น.@พ.ต.อ.สรพงษ์
DTN@นลินี (Sherbet)
'สสช.@ วิไลวรรณ (TK40907 วิไลวรรณ)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ลัคนา จุลแสง
JAn Chalin
สภาผูแ้ ทนราษฎร@ วิลาวัลย์
sopida
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ @ ศิริรัตน์ ศรีภา
Nutthiga_sea กผส.
'ป.ป.ส. ปะภาสี นันทวัน
Yossathon Montraporn
'ส้านักงานอัยการสูงสุด @ปิยะนุช
สพป.สน2@ธนบัตร พละชัย (โรงเรียนบ้านหนองหอยคันปลาเข็ง
ไผ่ยาว@ธนบัตร พละชัย)
'@ ส้านักงาน ป.ป.ส. (Thunchanok)
'สมช.@พีรรุจ
ETDA PK (ETDA Phanwadee)
'ยผ.กย.สมอ. ศุภกิตติ์
OPDC@Kritsana Kaewduang (Kritsana Kaewduang)
'กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น@กรกช
ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
navarat.t (thiwaporn.b)
Supachai amlo (amlo)
Thanakrit Techasittanakul
Kwan Kwanchai
PEA@Dusida (Dusida D)
NSO@มธุริน (มธุริน)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
พ.ต.อ.สรพงษ์
คุณนลินี
นางสาววิไลวรรณ รัตนโกสม
x
คุณลัคนา จุลแสง
x
คุณวิลาวัลย์
คุณโสภิดา ฉิมแสง
คุณศิริรัตน์ ศรีภา
x
คุณปะภาสี คัยนันท์
x
นางสาวปิยะนุช บุญเย็น
คุณธนบัตร พละชัย
คุณธันย์ชนก รุกขวัฒนกุล
นายพีรรุจ อภินนั ทร์
x
นายศุภกิตติ์ ภักดีศรีศักดา
คุณกฤษณา แก้วด้วง
นายกรกช ชิระปัญญา
x
x
x
นายธนกฤต เตชสิทธิธนากุล
นายขวัญชัย-ทองใหม่
คุณดุสิตา พจนาภรณ์
0

ภาคผนวก
หน่วยงาน

บช.น.
DTN
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
0
x
สภาผูแ้ ทนราษฎร
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
x
ส้านักงาน ป.ป.ส.
x
ส้านักงานเลขาธิการส้านักงานอัยการสูงสุด
สพป.สน2

เวลาที่เข้า
7/1/2021 12:51
7/1/2021 12:32
7/1/2021 12:32
7/1/2021 12:32
7/1/2021 12:32
7/1/2021 12:34
7/1/2021 12:39
7/1/2021 12:32
7/1/2021 12:33
7/1/2021 12:33
7/1/2021 12:33
7/1/2021 12:33
7/1/2021 12:33
7/1/2021 12:34

เวลาที่ออก
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:42
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36

ส้านักงาน ป.ป.ส.
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
x
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ส้านักงาน ก.พ.ร.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
x
x
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กฟภ
0

7/1/2021 12:37
7/1/2021 12:35
7/1/2021 12:36
7/1/2021 12:36
7/1/2021 12:37
7/1/2021 12:30
7/1/2021 12:37
7/1/2021 12:38
7/1/2021 12:37
7/1/2021 12:37
7/1/2021 12:38
7/1/2021 12:39
7/1/2021 12:43

7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:30
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:40
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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รายชื่อใน Zoom
'กรมควบคุ มมลพิ ษ@พรพิ มล (พรพิ มล กองยุ ทธศาสตร์และ
แผนงาน กรมควบคุมมลพิษ)
ISMED@ศิริศักดิ์ (Sirisak Saengkaew)
UBU@Planning Division
ONEP@อรุณี
'ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี@ ลลิตา (Lalita Pechtongkam)
กองบัญชาการต้าตวรตระเวนชายแดน@พ.ต.ต.สัญญา แพนลา
(ด.ต.ทนงศักดิ์ ค้าแฮ)
'ส้านักงาน ป.ป.ท.@ธิดารัตน์ ภิภพ
'คพ.@มาริสสา (กรมควบคุมมลพิษ@มาริสสา)
'สมอ.@เมธารียา
'ศวอ.ทอ./Sitthisak (ศวอ.ทอ.)
Phanita_OPDC
DTN@Punpika (Punpika Piratpongthanakorn)
observer
tanaporn m.
Kritrawee (Kamolpan Tongpan)
penpitcha.b
'พณ@นภารัตน์
PCD@Jakrapan (กรมควบคุมมลพิษ@จักรพันธ์)
สงป@ธิติญาภรณ์
NSO@Rachanit
narongsak - ISMED
DGA@PATCHARAPA
kalakates
Nso@mathurin
Wanwisa.P
'ศตก.@พ.อ.มนตรี
Anusorn Kautipvittaya

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์

ภาคผนวก
หน่วยงาน

กรมควบคุมมลพิษ

เวลาที่เข้า
7/1/2021 12:46

เวลาที่ออก
7/1/2021 15:43

คุณศิริศักดิ์ แสงแก้ว
0
คุณอรุณี อิวเจริญ
นางลลิตา เพ็ชร์ทองค้า
พ.ต.ต.สัญญา แพนลา

Ismed
0
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองบัญชาการต้าตวรตระเวนชายแดน

7/1/2021 12:42
7/1/2021 12:42
7/1/2021 12:42
7/1/2021 13:00
7/1/2021 12:36

7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:31

คุณธิดารัตน์ ภิภพ
นางสาวมาริสสา โรจนบ้ารุง
คุณเมธารียา ฤทธิส์ มัคร
น.อ.สิทธิศักดิ์ ชาญตระกูล
x
x
x
x
x
x
นางสาวนภารัตน์ ธรธรรม
คุณจักรพันธ์ หมอยาดี
คุณธิติญาภรณ์
x
คุณณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ผล
คุณพัชราภา ตรีเนตร
นางการะเกด ศกุนตนาค
x
x
พ.อ. มนตรี ศรีรักษา
x

ป.ป.ท.
กรมควบคุมมลพิษ
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ศวอ.ทอ.
x
x
x
x
x
x
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมควบคุมมลพิษ
สงป
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
x
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการก่อการร้ายสากล
x

7/1/2021 12:41
7/1/2021 12:41
7/1/2021 12:42
7/1/2021 12:44
7/1/2021 12:43
7/1/2021 13:03
7/1/2021 13:02
7/1/2021 12:43
7/1/2021 12:44
7/1/2021 13:04
7/1/2021 12:45
7/1/2021 12:45
7/1/2021 12:45
7/1/2021 12:49
7/1/2021 12:46
7/1/2021 12:46
7/1/2021 13:05
7/1/2021 13:06
7/1/2021 12:49
7/1/2021 12:50
7/1/2021 12:48

7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:39
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:35
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
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128
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รายชื่อใน Zoom
'สสช.@ภัสธารีย์
'สมช.@ กล้า สินเจริญ (5B-192สุภาวดี)
'กห.@พ.อ.ทัดเทพ บุญน่วม
'สป.พม.@ปฐมพงษ์ (Pathompong Pongburanakit)
'สมช.@ชลธนสรณ์ (สมช.@นนทวิทย์)
Woranut O.
Dr.Jitphinan@พม.
'สมช.@กษริน
issara กคม.
ปปช@ตุลารัตน์ พงศ์สุวรรณ
'สถิติฯ@รัญชญา
Ev601(กรุณา)
'สมช.@อรุณกมล
nso@waraporn
somluk.n
keng
DGA@Charita
'สนง.ศาลยุตธิ รรม@ปภิศา (29 นางสาวปภิศา พงศ์พัฒนาวุฒิ)
ศอ.บต.@นาวาเอกจั กรพงษ์ อภิ มหาธรรม (ศู นย์ อ้ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
สป.ยธ.@ศศิกานต์ (ส.ป.ยธ.@ศศิกานต์)
MNRE@Patcharee (AnnPatcharee)
warunee.Wong
'ป.ป.ส.@ดารัณ (woonsenz)
Narajaya Tanjapatkul
ส้านักงาน ก.พ.ร.@โสรญา (Soraya Mink)
'กต.@ปาณัท
Kittilak@กรมบังคับคดี
Kanyapa.r (Kanyapa.r/กพร.)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล

ภาคผนวก
หน่วยงาน

คุณภัสธารีย์
คุณกล้า สินเจริญ
พ.อ.ทัดเทพ บุญน่วม
นายปฐมพงษ์ พงษ์บูรณกิจ
คุณชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์
คุณวรนุช อ้อนอุบล
ดร.จิตภินันท์ วงษ์ขนั ธ์
กษิริน
x
คุณตุลารัตน์ พงศ์สุวรรณ
คุณรัญชญา พงศ์อัมพรพิสิฐ
x
คุณอรุณกมล
คุณวราพร พันธุ์วงค์
x
x
x
นางสาวปภิศา พงศ์พัฒนาวุฒิ
นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม

สสช.
สมช.
สนผ.กห.
กองการต่างประเทศ สป.พม.
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กองการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สมช.
x
ปปช
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
x
x
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
x
x
x
ส้านักงานศาลยุติธรรม
ศูนย์อ้านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เวลาที่เข้า
7/1/2021 12:49
7/1/2021 12:49
7/1/2021 12:49
7/1/2021 12:55
7/1/2021 12:50
7/1/2021 12:52
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:52
7/1/2021 12:52
7/1/2021 12:52
7/1/2021 12:52
7/1/2021 12:50
7/1/2021 12:53
7/1/2021 12:54
7/1/2021 13:11
7/1/2021 12:49
7/1/2021 12:55
7/1/2021 12:55
7/1/2021 12:55

คุณศศิกานต์
คุณพัชรี วีระนนท์
นางวารุณี วงศาทิพย์
คุณดารัณ พันสวะนัด
x
คุณโสรญา
คุณปาณัท
คุณกิตติลักษณ์ แก้วจินดา
x

ส.ป.ยธ.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
x
ส้านักงาน ก.พ.ร.
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมบังคับคดี
x

7/1/2021 12:55
7/1/2021 12:56
7/1/2021 12:57
7/1/2021 12:56
7/1/2021 12:58
7/1/2021 12:58
7/1/2021 13:02
7/1/2021 12:31
7/1/2021 13:01

เวลาที่ออก
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:42
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:37
7/1/2021 15:11
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:32
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:52
7/1/2021 15:29
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:06
7/1/2021 15:35
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ลาดับ
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

รายชื่อใน Zoom
TP
Anirut_DPT
'@สมช
กัญญณัช บูรณเบญญา (สมช.) (สมช.)
Atcharaporn
OPDC@Krittapon (Krittapon_OPDC)
'ส้านักงบประมาณ@หฤทัย
'คพ.@จิระวดี (Jirawadee.s)
NSO@Panithan (NSO)
'คพ.@Kanittha (Kanittha.u)
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา@เกสินี
'การประปานครหลวง@รุจิรา (Rujira Inprasit)
saowaros.l
'สงป. @กิตติชัย (EV 0104 (Kittichai))
NSO@Nipat
'มรภ.ยะลา@nurlee
'กรมควบคุมมลพิษ@นภารัตน์ (นภารัตน์ /ศทส.)
'สขช.หทัยภัทร
กรมควบคุมมลพิษ@พันธจิต จันทะกล (Tang Phuntachit)
น.ท.ทรงพล วิเศษสิงห์
DTN@Arphaporn
สิทธา มาลัยทาน สบพ.สป.พม.
'กต.@Pornnarong (Pornnarong Uamkum)
'ส้านักงาน ก.พ.@pemika (Nathida)
DTN@Sutee
'ส้านักงานสถิติแห่งชาติ@เสาวลักษณ์
'พิมพ์พรรณ/ศทส.
'นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ส้านักนโยบายและแผน สป.มท
Arthit

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
x
x
คุณกัญญณัช บูรณเบญญา
คุณกัญญณัช บูรณเบญญา
x
x
คุณหฤทัย
คุณจิระวดี
นายปณิธาน สุขสุมิตร
x
คุณเกสินี
คุณรุจิรา อินทร์ประสิทธิ์
x
คุณกิตติชัย
x
x
นางสาวนภารัตน์ มาประชา
คุณหทัยภัทร
คุณพันธจิต จันทะกล
น.ท.ทรงพล วิเศษสิงห์
นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์ศรวงษ์
คุณสิทธา มาลัยทาน
นายพรณรงค์ อ่วมค้า
x
นายสุธี นุม่ มีศรี
คุณเสาวลักษณ์ วรรณกิตติ
คุณพิมพ์พรรณ
นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์
x

ภาคผนวก
หน่วยงาน

x
x
สมช.
สมช.
x
x
ส้านักงบประมาณ
คพ.
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
คพ.
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การประปานครหลวง
x
สงป
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
มรภ.ยะลา
กรมควบคุมมลพิษ
สขช.
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
x
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สบพ.สป.พม.
กระทรวงการต่างประเทศ
ส้านักงาน ก.พ.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ศทส.
กระทรวงมหาดไทย
x

เวลาที่เข้า
7/1/2021 13:01
7/1/2021 13:07
7/1/2021 13:03
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 13:02
7/1/2021 13:03
7/1/2021 13:05
7/1/2021 12:28
7/1/2021 13:05
7/1/2021 13:23
7/1/2021 12:29
7/1/2021 13:05
7/1/2021 13:05
7/1/2021 13:07
7/1/2021 13:10
7/1/2021 13:07
7/1/2021 13:08
7/1/2021 13:08
7/1/2021 13:27
7/1/2021 13:08
7/1/2021 13:10
7/1/2021 12:50
7/1/2021 13:12
7/1/2021 13:12
7/1/2021 13:12
7/1/2021 13:13
7/1/2021 12:51
7/1/2021 13:14

เวลาที่ออก
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:41
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:01
7/1/2021 15:01
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:37
7/1/2021 14:59
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:55
7/1/2021 14:59
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:38
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:55
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:15
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:13
7/1/2021 15:36
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

รายชื่อใน Zoom
'สนง.นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า@กัลป์มภัค (Kanmapak
Pakdeechirapirom)
dpt
กยผ. ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
'สมช. @ คณิศร
Jitvimol_DTN
'ส้านักงาน ป.ป.ท.@วันพรรษา (วันพรรษา รัตนประทุม กบค.)
Pattarasiri Fagkaew
'คพ.@วุทธิชยั (กรมควบคุมมลพิษ@วุทธิชัย)
pannapat
'สมช.@ชีวปราชญ์
'กสม. @อนุภาพ (14. อนุภาพ พรหมบุตร)
somkiat
'@ กองยุทธศาสตร์ ส้านักงานต้ารวจ
'สพร@โสภิต
สกสว@คมสัน สุริยะ
NSC Anchalee (Anchalee กตป. สมช.)
MFA@Vanassuda (vanassudas’s iPhone)
'กรมโรงงาน@วรรณา (Galaxy A80)
DGA @amittada
PDMO@Tanatchporn (up)
Nso@kumpa
Mai-Chinnaphan OCSC
สนผ.สป.มท. ประภาพร
Krissada Maleewong

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ชื่อ-นามสกุล
คุณกัลป์มภัค ภักดีจิรภิรมย์

หน่วยงาน
ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

เวลาที่เข้า
7/1/2021 13:14

เวลาที่ออก
7/1/2021 15:35

x
x
คุณคณิศร บางยี่ขัน
นางสาวจิตวิมล กนิษฐนาคะ
คุณวันพรรษา รัตนปทุม
x
นายวุทธิชัย แก้วกระจ่าง
x
คุณชีวปราชญ์ จันทจร
คุณอนุภาพ พรหมบุตร
0
คุณสลิลดา เวชภักดิ
คุณโสภิต ศิลปเจริญ
คุณคมสัน สุริยะ
x
x
คุณวรรณา สันติปรีชาจิตต์
x
x
x
นายชินพันธุ์ ฤกษ์จ้านง
คุณประภาพร
คุณกฤษณา แก้วด้วง

x
กยผ. ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ป.ป.ท.
x
กรมควบคุมมลพิษ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
x
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
0
กองบัญชาการต้ารวจนครบาล
สพร
สกสว
x
x
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
x
x
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงาน ก.พ.
สนผ.สป.มท.
ส้านักงาน ก.พ.ร.

7/1/2021 13:20
7/1/2021 13:19
7/1/2021 12:58
7/1/2021 13:25
7/1/2021 13:26
7/1/2021 13:26
7/1/2021 13:27
7/1/2021 13:28
7/1/2021 13:30
7/1/2021 13:32
7/1/2021 13:06
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:28
7/1/2021 12:30
7/1/2021 13:39
7/1/2021 13:39
7/1/2021 12:28
7/1/2021 13:39
7/1/2021 12:29
7/1/2021 13:14
7/1/2021 12:36
7/1/2021 13:04
7/1/2021 14:01

7/1/2021 15:39
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:11
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:36
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:08
7/1/2021 14:27
7/1/2021 14:25
7/1/2021 14:28
7/1/2021 15:35
7/1/2021 15:35
7/1/2021 14:23
7/1/2021 15:35
7/1/2021 14:23
7/1/2021 15:08
7/1/2021 14:29
7/1/2021 14:57
7/1/2021 15:53
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ภาคผนวก

รูปที่ ก-2 บรรยากาศการสัมมนา วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
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ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
จานวนผู้เข้าร่วม 137 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายชื่อใน Zoom
'นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ส้านักนโยบายและแผน สป.มท
กรมโยธาธิการและผังเมือง สวป.
NSO@จักรกฤษณ์ (จักรกฤษณ์ ถาวรกฤษ)
NSO@Palakorn
nso@sopida
TAT@นาตยา (ททท.@นาตยา)
RISC@Woraporn (Fon Trainer PJW)
tat@ชูวิทย์ (Chuwit Chuwit)
'สป.พณ@นภารัตน์
EPPO@Boontawee
'สป.พณ@นภารัตน์
Pimonrat Chobchai
'วช. @นภัสธนันท์ ทรัพย์บญ
ั ญัติ
กรมส่งเสริมสหกรณ์@ผอ.กรนภา
'กรมส่งเสริมสหกรณ์@นวลอนงค์
'กรมส่งเสริมสหกรณ์@จารุภัทร (จารุภัทร จิตราวิรยิ ะกุล)
'กรมส่งเสริมสหกรณ์@ภาณุพงศ์
'กรมส่งเสริมสหกรณ์ @สุพัฒ หมายเกือ (สุพัฒ หมายเกือ)
'สป.พณ_ภัทรมน
'สกสว.@ชลนภา (Chonnapa Chuenchomrat# TSRI)
PTT@Nontivat (Nontivat Inklab_PTT)
PTT@Sakchai (sakchai)
'เมธวี @ สมอ.
'สป.พณ.@นวารา
TSRI@Supatsorn (Supatsorn TSRI)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์
คุณศยามล สายยศ
คุณจักรกฤษณ์ ถาวรกฤษ
นายพลากร ดวงเกตุ
คุณโสภิดา ฉิมแสง
คุณนาตยา ธนพลเกียรติ
คุณวรพร ปุณยกนก
นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล
คุณนภารัตน์ ธรธรรม
คุณบุญทวี เลิศปัญญาพรชัย
คุณนภารัตน์ ธรธรรม
นางสาวพิมลรัตน์ ชอบชัย
นางสาวนภัสธนันท์ ทรัพย์บัฐญัติ
นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์

หน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศูนย์วิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ความยั่งยืน (RISC)
ททท.
ส้านักงานปลัดกระทรวง
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมธุรกิจพลังงาน
ส้านักงานการวิจยั แห่งชาติ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

คุณภัทรมน กนิษฐานนท์
คุณชลนภา ชื่นชมรัตน์
คุณนนทิวรรธน์ อินทร์กลับ
คุณศักดิ์ชัย รัชตะพงศ์ธร
คุณเมธวี ฤทธิศิริเมธา
นางสาวนวารา นาคเวก
คุณสุภัสสร ชูพงษ์

ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ปตท
นโยบายและข้อมูลพลังงาน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สกสว.

เวลาที่เข้า
7/2/2021 08:44
7/2/2021 09:04
7/2/2021 09:09
7/2/2021 08:38
7/2/2021 08:38
7/2/2021 09:02
7/2/2021 08:47
7/2/2021 08:55
7/2/2021 08:33
7/2/2021 08:50
7/2/2021 08:33
7/2/2021 09:16
7/2/2021 08:21
7/2/2021 08:20
7/2/2021 08:36
7/2/2021 08:26
7/2/2021 08:32
7/2/2021 08:42
7/2/2021 08:54
7/2/2021 08:37
7/2/2021 08:18
7/2/2021 09:02
7/2/2021 09:08
7/2/2021 08:34
7/2/2021 08:54

เวลาที่ออก
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:06
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:35
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:02
7/2/2021 11:40
7/2/2021 12:00
7/2/2021 12:00
7/2/2021 12:00
7/2/2021 11:30
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:25
7/2/2021 12:10
7/2/2021 12:08
7/2/2021 12:04
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:57
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:04
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

รายชื่อใน Zoom
KMUTNB@Thitiphorn (Thitiphorn)
CDD@nabha (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)
NSO@Panithan (NSO)
ส้านักงาน กกพ.@วรรษมน (Vasamol)
'ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร@(ผชช กัลยา สงรอด) (doy krasan)
NXPO@Nonthawat
สอวช. @ ศักรพงษ์ (Sakkrapong NXPO)
'วช@กษิดิ์เดช (NINJA)
'กรมเจ้าท่า@สิทธิศกั ดิ์
Katesaraporn Wimonrat
'ส้านักงบประมาณ@tirakan
'สทป. (น.ท.มนูศักดิ์ ป.)
'กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วรมน เมตไตรพันธ์ (Mod Mod)
PTT@Meena Supavivat (Meena Supavivat)
Supawinee -TSRI
TSRI@Wannusorn (Bee wannusorn wongprasert)
Kulwadee TSRI (Kulwadee Jirachaithorn)
'สศอ_พัชราวดี (Patcharawadee สศอ)
ISMED@Pimporn
ISMED@sirisak (Sirisak Saengkaew)
narongsak - ISMED
ISMED@NICHAPHA (ISMED InterMarketing)
'สกสว.@Anon (Anon Jariyanorasade# TSRI)
'ปราโมช@ส.ป.ก. (iPad)
Chonthicha Khunthong_TSRI
DITP@Atthakrit (Atthakrit yungtong)
NSO@wannarat (wannarat)
PHATAMON
plandft.g2

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
คุณฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์
นางสาวตาปี วัชรางกูร
นายปณิธาน สุขสุมิตร
นางจิตมณี ทัพภะสุต
นางสาวกัลยา สงรอด
นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงาน กกพ.
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สอวช.

คุณกษิดิ์เดช บุรถาวร
ว่าที่ร.ต.ชาญชัย กลึงพงษ์
นางเกษราภรณ์ วิมลรัตน์
คุณวิสูตร ปรีชาธรรมรัช
น.ท.มนูศักดิ์ ปรีชาพร ร.น.
คุณวรมน เมตไตรพันธ์
นางมีนา ศุภวิวรรธน์
คุณสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
นางสาววรรณนุสรณ์ วงศ์ประเสริฐ
คุณกุลวดี จิรชัยธร
คุณกานต์ธีรา กิตติอาทร
คุณอาภาพรรณ ชนานิยม
x
x

ส้านักงานการวิจยั แห่งขาติ
กรมเจ้าท่า
ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส้านักงบประมาณ
สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน)
สกสว
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
สกสว.
ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
x
x

คุณอานนท์ จริยนรเศรษฐ์
คุณปราโมช สร้อยปา
คุณศิรินรี สุพรรณสมพร
นายศรัณย์ เพ็ชรรัตน์
คุณวรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์
นางพัทธมน ตุลยะเสถียร
นางสาวจุไรรัตน์ โพธิผล

ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ส้านักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ

ภาคผนวก
เวลาที่เข้า
7/2/2021 08:43
7/2/2021 09:00
7/2/2021 08:47
7/2/2021 08:26
7/2/2021 08:30
7/2/2021 09:40
7/2/2021 08:26
7/2/2021 08:47
7/2/2021 09:53
7/2/2021 09:13
7/2/2021 10:19
7/2/2021 08:27
7/2/2021 08:37
7/2/2021 08:28
7/2/2021 08:57
7/2/2021 08:30
7/2/2021 09:49
7/2/2021 10:54
7/2/2021 08:45
7/2/2021 08:37
7/2/2021 08:55
7/2/2021 08:59
7/2/2021 08:57
7/2/2021 08:44
7/2/2021 10:26
7/2/2021 08:53
7/2/2021 10:40
7/2/2021 09:05
7/2/2021 09:05

เวลาที่ออก
7/2/2021 12:22
7/2/2021 12:13
7/2/2021 12:06
7/2/2021 12:27
7/2/2021 11:44
7/2/2021 11:22
7/2/2021 12:03
7/2/2021 10:02
7/2/2021 12:06
7/2/2021 10:18
7/2/2021 12:05
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 10:09
7/2/2021 12:02
7/2/2021 12:02
7/2/2021 11:42
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:54
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:13
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:18
7/2/2021 09:55
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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80
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82
83

รายชื่อใน Zoom
'สศอ.@ภูริตา (Phurita)
nso
BOI@Parnrada (Parnrada Chamroenchua)
MOTS_บุญสรรค์
MOTS_NANAN
MOTS@SURACHETE (mots)
MOTS@Thanatorn
MDES
BOT@Chonkana N. (Chonkana N.)
BOT@อนุชิต (ANUCHITS)
BOT@Chanya (Bobby_ipad)
BOT@Chommanart
'กฟน.@มณีรัตน์ (2253304 มณีรัตน์ ฝผก.)
DITP@Wareelak
SEC@Sasaluck
'สมอ.@เมธารียา
'กรมโรงงานอุตสาหกรรม
'สสว. vaninthorn
'ส้านักงานสถิติแห่งชาติ@เสาวลักษณ์
depa@Thanakom (Thanakom Wongboontham)
PITH@Punyanuch
Navarat DIP
มรภ.ยะลา@nurlee
'มรย.@ศกลวรรณ (มรภ.ยะลา@ศกวรรณ)
MOTS@SURACHETE (mots)
NXPO@MAHADTHON (MAHADTHON)
Oil Chanida.S (NXPO)
wuttichai
BOI@Dollaporn Ch (Dollaporn Chan-iam)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ชื่อ-นามสกุล
คุณภูริตา มณียม
คุณพัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี
คุณจุฬาลักษณ์ ติวิพันธ์
คุณบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย
x
x
x
คุณณวัฒน์ แก้วนพรัตน์
คุณชมนาถ นิตตะโย

หน่วยงาน
ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
BOI
ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
x
x
x
ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณชัญญา พันธจารุนธิ ิ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์
คุณวรีลักษณ์ ผิวผ่อง
คุณศศลักษณ์ ศรุติสุต
คุณเมธารียา ฤทธิส์ มัคร
คุณวรรณา สันติปรีชาจิตต์
คุณวนินทร หงสกุล
คุณเสาวลักษณ์ วรรณกิตติ
คุณอรฉัตร เลียงพิบูลย์
นางสาวปุณยนุช ด้วงแดง
นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์
นางบงกชรัตน์ โมลี
นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
นายสุรเชษฐ ขันธิโชติ
คุณมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
คุณภัทรธิรา เกือกิม
คุณวุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ
คุณดลพร จันทร์เอีย่ ม

การไฟฟ้านครหลวง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
SEC
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สสว.
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทัล
สถาบันพลาสติก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กองยุทธศาสตร์แและแผนงาน
สอวช.
สอวช.
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
BOI

เวลาที่เข้า
7/2/2021 08:40
7/2/2021 09:07
7/2/2021 08:25
7/2/2021 08:32
7/2/2021 08:42
7/2/2021 09:26
7/2/2021 09:53
7/2/2021 08:24
7/2/2021 08:20
7/2/2021 08:39
7/2/2021 08:47
7/2/2021 09:31
7/2/2021 08:18
7/2/2021 08:36
7/2/2021 08:24
7/2/2021 08:36
7/2/2021 08:53
7/2/2021 08:37
7/2/2021 08:49
7/2/2021 09:29
7/2/2021 09:13
7/2/2021 09:17
7/2/2021 08:18
7/2/2021 08:18
7/2/2021 09:26
7/2/2021 08:35
7/2/2021 09:37
7/2/2021 10:06
7/2/2021 08:20

เวลาที่ออก
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:15
7/2/2021 12:03
7/2/2021 12:02
7/2/2021 12:08
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:58
7/2/2021 11:59
7/2/2021 12:00
7/2/2021 12:02
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:04
7/2/2021 11:39
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:00
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:03
7/2/2021 12:03
7/2/2021 12:15
7/2/2021 10:55
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:19
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

รายชื่อใน Zoom
'สกท. (BOI) @ นิศารัตน์
BOI@Kittithat
nso@sema (sema@nso)
PEA@Dusida
ARDA (Anutida Khongsanun)
'อพท. Ratthawit.p
'สวก.@ชาญณรงค์
TINT@waralee
'กยผ. ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
TINT@waralee
GIT @ Jantanee (Jantanee)
'การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย @น้าฝน บุณยะวัฒน์
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นา้ ฝน บุณย์วัฒนา)
'สผ.@วิทยา
ETDA@Phan (ETDA PK)
Jitthimok@NSO (หงษ์)
EEC@วัสยา ลิมธรรมมหิศร (Pooh’s iPad Mini 5)
MHESI@Chattida Boonto (Chattida Boonto)
MDES
chaknarin@ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม
ATTA @Nichapa (Nichapa Rojanasoonthon)
'สุรวัช อัครวรมาศ@ATTA
EGAT@Waratchaya (Waratchaya 597657)
'กฟผ EGAT@Dhidawan (Noyna_Dhidawan_อผย)
กรมโยธาธิการและผังเมือง สวป.
BOT @Anupak (อนุภาค - เป็นต่อ)
'สนง.นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า@กัลป์มภัค
(Kanmapak Pakdeechirapirom)
'กรมโยธาฯ@จักรพงษ์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ชื่อ-นามสกุล
คุณนิศารัตน์ เขียนนิล
คุณกิตติธัช กุทัณฑ์ธรรม
คุณเสมา วิมกุ ตะลพ
คุณดุสิดา แดงทองดี
นางสาวอนุธิดา คงสนุ่น
นายรัฐวิทย์ ปัญญาไชยภัสร์
นายชาญณรงค์ วงค์วิชยั
คุณวราลี กองกูล
คุณณิชากร พงษ์สุวรรณ
คุณสายนที ทุมมา
คุณจันทนี ตันสกุล
คุณน้าฝน บุณยะวัฒน์

หน่วยงาน
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
สวก.
องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สวก.
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ททท

เวลาที่เข้า
7/2/2021 09:50
7/2/2021 08:33
7/2/2021 08:37
7/2/2021 08:38
7/2/2021 09:10
7/2/2021 09:22
7/2/2021 10:09
7/2/2021 09:16
7/2/2021 08:34
7/2/2021 09:16
7/2/2021 08:45
7/2/2021 08:30

เวลาที่ออก
7/2/2021 12:18
7/2/2021 12:01
7/2/2021 09:10
7/2/2021 12:00
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:59
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:20
7/2/2021 12:00

คุณวิทยา ตังพิทยาเวทย์
คุณพรรวดี โควินทเศรษฐ
คุณจิตฐิโมกฬ์ จิรธนาเกษมศานต์
คุณวัสยา ลิมธรรมมหิศร
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโต
คุณธาราธร เสมียนรัมย์
นายจักนะรินทร์ ติกขนา
นายมนต์สรรพ์ หาญวงศ์
นายสุรวัช อัครวรมาศ
นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์
คุณธิดาวรรณ แสวงการ
คุณอุรินธ์ หุตะสิงห์
คุณอนุภาค มาตรมูล
คุณกัลป์มภัค ภักดีจิรภิรมย์

ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สพธอ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
ส้านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)
ส้านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กฟผ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

7/2/2021 08:40
7/2/2021 08:39
7/2/2021 11:38
7/2/2021 08:28
7/2/2021 08:33
7/2/2021 08:24
7/2/2021 08:43
7/2/2021 08:47
7/2/2021 08:40
7/2/2021 08:31
7/2/2021 09:00
7/2/2021 09:04
7/2/2021 09:07
7/2/2021 08:48

7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:02
7/2/2021 12:02
7/2/2021 12:03
7/2/2021 12:08
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:05
7/2/2021 11:31
7/2/2021 12:03
7/2/2021 11:51
7/2/2021 12:06
7/2/2021 10:58
7/2/2021 12:01

นายจักรพงษ์ ไตรศิลป์วิศรุต

กรมโยธาธิการและผังเมือง

7/2/2021 09:26

7/2/2021 11:04
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ลาดับ
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

รายชื่อใน Zoom
'ส้านักสิ่งแวดล้อม@sasina (Sasina Sriwai)
EGAT @ Ratanakor kulatee (Ratanakor Kulatee)
DIT@Pornpan (Pornpan R.)
DTN@Arphaporn
DTN_Jitvimol
'สผ.@ทิพาวรรณ
'ททท.@Thitirat (Thitirat Sook)
'สมอ.@ศุภกิตติ์
NSTDA@Puncharee
EGAT-ปริญญา เอกพรพิศาล
Apinya Kamolsook
'กปพ.@เจษฎาวุฒิ
NSO@wannarat (wannarat)
BOT@Saranya (SaranyP)
'สตม. พ.ต.ท.หญิง กมัยธร แก้วชัด (ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง)
'ศุภชัย@อพท.
'สสปน@วราภรณ์
'กรมการแพทย์แผนไทยฯ @ศรีจรรยา @ชัยพร
'สป.พน.@กฤษณา (Kritsana S.)
CAAT_Kanchayaphatt (CSD_Kanchayaphatt)
EPPO@suppajee
'สปค. คค. @urai naiprom
'กรมการขนส่งทางราง (กรมการขนส่งทางราง)
'สนข@เนตรติยา
DEDE
teerasak@dede (neung tee watyotha)
'การประปาส่วนภูมภิ าค-Naruemol

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนิจศรา ธรรมชีววี งศ์
คุณรัตนกอร์ กุลาตี
นางสาวพรพรรณ รัตนดากุล
นางสาวอาภาภรณ์ พิมพ์ศรวงษ์
นางสาวจิตวิมล กนิษฐนาคะ
นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ
คุณฐิติรัตน์ สุขพาสน์เจริญ
นายศุภกิตติ์ ภักดีศรีศักดา
คุณปัญชลี พึ่งพิศ
คุณปริญญา เอกพรพิศาล
คุณอภิญญา กมลสุข
นายเจษฎาวุฒิ แก้วใหญ่
คุณวรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์
คุณสรัญญา ตังประเสริฐ
พันต้ารวจโท หญิง เปรมใจ ขุนวิชยั
นายศุภชัย งามศิริกุลเจริญ
นางสาววราภรณ์ ศรพรหม
นางศรีจรรยา โชตึก
นางสาวกฤษณา สูงสง่า
นางสาวกานต์ชญพัทธ์ หมืน่ จ้าเริญ
คุณศุภพจี สิมะโรจน์
นางสาวอุไร นัยพรม
นายคมกิตติ อังคทะวิวัฒน์
คุณเนตรติยา คเณศายะ
นายมานพ เล็กอุทัย
นายธีระศักดิ์ วาทโยธา
นางสาวนฤมล อึงอุปละชัย

หน่วยงาน
ส้านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
กฟผ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ททท.
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เวลาที่เข้า
7/2/2021 08:30
7/2/2021 08:35
7/2/2021 08:23
7/2/2021 09:05
7/2/2021 09:00
7/2/2021 08:24
7/2/2021 09:04
7/2/2021 08:51
7/2/2021 08:42
7/2/2021 10:27
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
7/2/2021 08:58
กปพ.
7/2/2021 08:24
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
7/2/2021 10:40
ธนาคารแห่งประเทศไทย
7/2/2021 09:00
ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง
7/2/2021 08:18
องค์การบริหารการพัฒนาพืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 7/2/2021 09:05
ส้านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
7/2/2021 08:45
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
7/2/2021 08:38
ส้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
7/2/2021 09:37
ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
7/2/2021 08:30
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
7/2/2021 09:46
ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
7/2/2021 08:34
กรมการขนส่งทางราง
7/2/2021 08:38
ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
7/2/2021 09:25
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
7/2/2021 09:23
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
7/2/2021 09:24
การประปาส่วนภูมภิ าค
7/2/2021 09:02

ภาคผนวก
เวลาที่ออก
7/2/2021 12:27
7/2/2021 09:36
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:17
7/2/2021 12:18
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:05
7/2/2021 12:02
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:03
7/2/2021 12:01
7/2/2021 11:40
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:20
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:13
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:04
7/2/2021 12:01
7/2/2021 12:02
7/2/2021 12:27
7/2/2021 12:00
7/2/2021 11:27
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ภาคผนวก

รูปที่ ก-3 บรรยากาศการสัมมนา วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
จานวนผู้เข้าร่วม 144 คน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายชื่อใน Zoom
'กรมการจัดหางาน@สุวิภา
'กรมการพัฒนาชุมชน@กิตติเดช
'กรมกิจการเด็กและเยาวชน@ดรุณี (ดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อา้ นวยการกลุ่ม
สารสนเทศและเทคโนโลยี ประธาน)
'กรมกิจการเด็กและเยาวชน@สพรรณชนก (Sapanchanok choojai)
'กรมกิจการผู้สูงอายุ@จารุวรรณ (จารุวรรณ กยผ.ผส.)
กรมควบคุมมลพิษ (นิภาภรณ์) (Nipaporn Jaisan)
กรมควบคุมมลพิษ@Nucharee Kongnimnual
กรมควบคุมมลพิษ@จิระวดี (Jirawadee.s)
กรมควบคุมมลพิษ@พันธจิต จันทะกล (Tang Phuntachit)
กรมควบคุมมลพิษ@พันธนัสถ์ (พันธนัสถ์/กรมควบคุมมลพิษ)
กรมควบคุมมลพิษ@มาริสสา
กรมที่ดิน@กนิษฐนันท์
กรมที่ดิน@เมทิกา
'กรมน้าบาดาล@วิภาษณีย์
'กรมน้าบาดาล@จรรย์งาม
'กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
'กรมพลศึกษา @วรพงศ์ (Woraphong @กพล)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (kittipong)
'กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นภารัตน์ เจริญรัตน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์@จุมพต (monitor)
'กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (acer)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ @ มณีวรรณ ตันสกุล (มณีวรรณ ตันสกุล)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุวภิ า แสงพันธุ์ตา
นายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์
ดรุณี พจนานุกูลกิจ

หน่วยงาน
กรมการจัดหางาน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เวลาที่เข้า
2/7/2021 09:03
2/7/2021 09:38
2/7/2021 08:23

เวลาที่ออก
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:12
2/7/2021 10:48

นางสาวสพรรณชนก ชูใจ
นางสาวจารุวรรณ ศรีถักดี
นางนิภาภรณ์ ใจแสน
Nucharee Kongnimnual
จิระวดี
พันธจิต จันทะกล
พันธนัสถ์
มาริสสา
กนิษฐนันท์ พงษ์วจิ ิตร
เมทิกา
นางสาววิภาษณีย์ พงศ์หิรัญถาวร
นางสาวจรรย์งาม จาบกัน
นายประเสริฐ นิมมานสมัย
นายวรพงศ์ สุขเกิด
kittipong
นางนภารัตน์ เจริญรัตน์
จุมพต
นายอาวุธ สงกะมิลินท์
มณีวรรณ ตันสกุล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กองแผน จากกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กองแผน จากกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมพลศึกษา

2/7/2021 08:28
2/7/2021 08:56
2/7/2021 08:56
2/7/2021 08:45
2/7/2021 08:34
2/7/2021 08:38
2/7/2021 09:04
2/7/2021 08:31
2/7/2021 08:32
2/7/2021 08:53
2/7/2021 09:28
2/7/2021 08:47
2/7/2021 09:50
2/7/2021 08:51
2/7/2021 08:27
2/7/2021 08:12
2/7/2021 09:25
2/7/2021 08:39
2/7/2021 08:30

2/7/2021 11:14
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:07
2/7/2021 11:55
2/7/2021 12:09
2/7/2021 12:03
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:10
2/7/2021 12:15
2/7/2021 11:22
2/7/2021 11:11
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ลาดับ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รายชื่อใน Zoom
กรมส่งเสริมสหกรณ์@กนกวรรณ
กรมส่งเสริมสหกรณ์@ณัฐวรรณ (กรมส่งเสริมสหกรณ์@น.ส.ณัฐวรรณ พุทธเจริญ)
กรมส่งเสริมสหกรณ์@ภาณุพงศ์ (Panupong Rangchang)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน@นนทกร
non.nonthakorn@gmail.com (Nonthakorn Prasomthong)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน@มลฤดี (Lenovo)
กรมอนามัย@กชกร
'กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษาธิการ
การประปานครหลวง@รุจิรา (Rujira Inprasit)
การประปานครหลวง@หฤทัย
คพ.@เจนจิรา
คพ.@วุทธิชยั
คพ@ภัทรียา
คพ@สุวิชา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ@สุมิตรา
ทด.@Archara
ปภ.@ฉัตราภรณ์ (DDPM@ฉัตราภรณ์)
ปัณณภัสร์ กปน
พรชนก เสนีวงศ์ ณ อยุธยา @กนป.
พรพิมล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ (Pornpimol กยผ.)
พระรุทร จุลกะทัพพะ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ส.ป.ก.@ฤทธิ์เดชา (Ritdecha Chuanrum)
สกศ.@ดวงกมล (Duangkamon Nichaiyok)
สค. Sukanda (Sukanda)
'สค.(ส้ารอง) (กมก)
สถิติฯ@รัญชญา
'สนผ.สป.มท. ประภาพร
สป.พณ.@สุวคนธ์ (Offoffy Chiaranai)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล
กนกวรรณ
ณัฐวรรณ
ภาณุพงศ์
นนทกร
มลฤดี
กชกร
x
รุจิรา
หฤทัย ไทยน้อย
นางสาวเจนจิรา ปลัด
วุทธิชยั
ภัทรียา
สุวิชา
สุมิตรา คังสมวรพงษ์
Archara
ฉัตราภรณ์
ปัณณภัสร์
พรชนก เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
พรพิมล
นายพระรุทร จุลกะทัพพะ
x
ฤทธิ์เดชา
ดวงกมล
Sukanda
x
รัญชญา พงศ์อัมพรพิสิฐ
x
สุวคนธ์

ภาคผนวก
หน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เวลาที่เข้า
2/7/2021 08:41
2/7/2021 08:24
2/7/2021 08:27
2/7/2021 08:24

เวลาที่ออก
2/7/2021 12:10
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมอนามัย
กระทรวงศึกษาธิการ
การประปานครหลวง
การประปานครหลวง
คพ
คพ
คพ
คพ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทด
ปภ
กปน
กนป
กรมควบคุมมลพิษ

2/7/2021 08:27
2/7/2021 08:56
2/7/2021 09:04
2/7/2021 08:21
2/7/2021 08:33
2/7/2021 08:56
2/7/2021 09:05
2/7/2021 08:44
2/7/2021 08:50
2/7/2021 08:55
2/7/2021 08:26
2/7/2021 08:39
2/7/2021 08:36
2/7/2021 08:33
2/7/2021 08:56
2/7/2021 09:06
2/7/2021 08:41
2/7/2021 08:40
2/7/2021 08:26
2/7/2021 09:06
2/7/2021 08:59
2/7/2021 08:49
2/7/2021 08:32
2/7/2021 08:47

2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:12
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 10:50
2/7/2021 11:24
2/7/2021 12:14
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:10
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:05
2/7/2021 11:54
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 11:11
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ส.ป.ก.
สกศ.
สค
สค
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
สป.พณ.
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

รายชื่อใน Zoom
สป.พม.@Sopitta C (Sopitta C)
สป.พม.@วรนุช
สป.พม.@ศรัณยู
สปส.@ชนากานต์
สปส.@สุภาพร
สปส@ธัญลักษณ์ (Thunyaluk_SSO)
สผ. @ปทิตตา
สผ. Siriluk
สผ.(ทส.)@ดาเรศ (สผ.@ดาเรศ)
สผ.@พัชรพร
สพฐ Thunyanun (Vow Thunyanun)
สพฐ.@นลินี (Nalinee Jeengool)
สพป.สน2@ธนบัตร พละชัย
สภาการศึกษา @ญาณนันท์
สมอ.@เมธารียา
สวทช. พรรณี
สส.@อาวุธ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม@อาวุธ)
สสช.@กนกพร
สสช.@สิรินทร์นิชา (Sirinnicha)
สสปท.@ณัฐฐพัชร์
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน@สุจิตรา (iPad (4))
ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา@มิตรภาพ (บวรศักดิ)์
ส้านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ@จารุณี (กระทรวงสาธารณสุข@จารุณี)
ส้านักสิ่งแวดล้อม@ณัฐชา
1NRH643
Benjawan Wongkam-TSRI
Bundaj/ONEO
Chutharat Thananchai (Chutharat Thananchai)
DOE@Jittawadi Changtungyai

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ชื่อ-นามสกุล
Sopitta
วรนุช
ศรัณยู สวัสดิ์มงคล
ชนากานต์
สุภาพร
ธัญลักษณ์
ปทิตตา
Siriluk
ดาเรศ
พัชรพร
Thunyanun
Nalinee Jeengool
นายธนบัตร พละชัย
ญาณนันท์ สามเพชรเจริญ
เมธารียา ฤทธิ์สมัคร
พรรณี
อาวุธ
กนกพร พูลศรีสุขตระกูล
สิรินทร์นิชา
ณัฐฐพัชร์ คงค้า
สุจิตรา
มิตรภาพ
จารุณี
ณัฐชา วงศ์ทอง
x
Benjawan Wongkam
Bundaj
Chutharat Thananchai
นางสาวจิตราวดี ช่างทุ่งใหญ่

หน่วยงาน
สป.พม.
สป.พม.
สป.พม.
สปส.
สปส.
สปส.
สผ.
สผ.
สผ.
สผ.
สพฐ
สพฐ
สพป
สภาการศึกษา
สมอ
สวทช
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สสช
สสช
สสปท
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษ
ส้านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ส้านักสิ่งแวดล้อม
TSRI
ONEO
DOE

เวลาที่เข้า
2/7/2021 08:33
2/7/2021 08:56
2/7/2021 08:32
2/7/2021 08:37
2/7/2021 08:46
2/7/2021 08:47
2/7/2021 08:59
2/7/2021 08:53
2/7/2021 08:31
2/7/2021 08:33
2/7/2021 09:15
2/7/2021 08:24
2/7/2021 09:10
2/7/2021 10:06
2/7/2021 08:37
2/7/2021 09:04
2/7/2021 08:45
2/7/2021 09:07
2/7/2021 08:31
2/7/2021 10:13
2/7/2021 08:46
2/7/2021 08:25
2/7/2021 08:50
2/7/2021 08:58
2/7/2021 08:58
2/7/2021 08:54
2/7/2021 08:37
2/7/2021 08:32
2/7/2021 08:18

เวลาที่ออก
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:05
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:15
2/7/2021 11:52
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:03
2/7/2021 12:09
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:07
2/7/2021 11:38
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:06
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:09
2/7/2021 12:06
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:13
2/7/2021 12:06
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:10
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

รายชื่อใน Zoom
DOH_Planning
Dr.Jitphinan@พม. (JITPHINAN)
DTN@นลินี (Sherbet)
FDA@Jittada
FPO_siripan
Gina MOTS
iPad (4)
iPad (7)
Ith Siriwat
Kanokkarn NSO
KP02
Mahadthai@Ekkalak (Ekkalak_Mahadthai)
Natthakarn-ONEP (สผ.-ณัฏฐากาญจน์ (กยผ.))
Neeranuch Arphacharus
Nichanan
Nithipreeya TSRI (Nithipreeya Chanthavong)
NSO sasitorn.non
Nso@kumpa
NSO@Nanthawat
NSO@Rachanit
nso@suwannika
NSO2020
Nutthiga S.
NXPO @Suphawadee (Suphawadee NXPO)
nxpo@Dawisa (Dawisa nxpo)
OBEC Kityaporn (3.Kityaporn P)
ONEP_Chanakan (ONEP EnvMeasure)
ONEP@kittima (kittima Sangsee)
onep@kochawan

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ชื่อ-นามสกุล
x
Dr.Jitphinan
นลินี
นาง จิตธาดา
สิริพรรณ อัชวสัจกุล
x
x
x
Siriwat
กนกกานต์ ค้าหอมกุล
x
Ekkalak_Mahadthai
ณัฏฐากาญจน์
Neeranuch Arphacharus
Nichanan
Nithipreeya Chanthavong
sasitorn
ค้าภา ศรีดาพันธ์
Nanthawat
Rachanit
suwannika
x
Nutthiga
Suphawadee
Dawisa
Kityaporn
Chanakan
kittima Sangsee
kochawan

หน่วยงาน
DOH

ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง

NSO

กยผ

เวลาที่เข้า
2/7/2021 08:58
2/7/2021 08:56
2/7/2021 08:35
2/7/2021 08:48
2/7/2021 08:46
2/7/2021 09:20
2/7/2021 09:32
2/7/2021 09:12
2/7/2021 08:27
2/7/2021 09:09
2/7/2021 09:36
2/7/2021 08:37
2/7/2021 08:16
2/7/2021 10:07
2/7/2021 08:56
2/7/2021 08:48
2/7/2021 08:43
2/7/2021 09:01
2/7/2021 09:03
2/7/2021 09:48
2/7/2021 08:56
2/7/2021 08:49
2/7/2021 09:06
2/7/2021 08:49
2/7/2021 08:45
2/7/2021 09:14
2/7/2021 08:52
2/7/2021 08:36
2/7/2021 09:06

เวลาที่ออก
2/7/2021 12:06
2/7/2021 12:11
2/7/2021 12:06
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:03
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:07
2/7/2021 10:59
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:11
2/7/2021 10:55
2/7/2021 12:04
2/7/2021 12:09
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:09
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:05
2/7/2021 11:03
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:07
2/7/2021 11:57
2/7/2021 12:08

ก-45

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

รายชื่อใน Zoom
ONEP@Sasithorn
ONWR Thailand
Pailinda R
Pasapitch Manomayidthikarn
Patchara Popaitoon
Patcharapa
Pattaya Noppasittisupapong
PAWAT
PCD@Jakrapan
PCD@Nareerat (nareerat.k)
Penpakha Aupakarn
penpitcha.b
Phattaraphon NXPO

ศศิธร ส้าเนียงวรรณ
x
Pailinda
Pasapitch Manomayidthikarn
Patchara Popaitoon
พัชราภา โชคยางกูร
นางสาวพัทยา นพสิทธิศภุ พงษ์
x
จักรพันธ์ หมอยาดี
x
เพ็ญผกา อุปการ
x
ภัทรพล สาสน์ธรรมบท

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

PHDB (Ah7Pj1)
Pichayapa
Piyachat.p
Rutthanikan
saowaros.l
SET Busaba (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย@บุษบา)
somluk.n
suthida.k
TORSAK
UNICEF@Chayanit (Chayanit)
UNICEF@Rubkwan (Rubkwan Tharmmapornphilas)
UNICEF@Siriporn (Cherie)
UNICEF@Tinsiri (Tinsiri)
UNICEF@Vilasa (วิลสา) (Vilasa Phongsathorn)
UNICEF@จอมขวัญ (Jom Kwanyuen)

x
x
x
x
x
บุษบา คงปัญญากุล
นางสมลักษณ์ เจียงรักษา
นางสุธิดา คงถาวร
นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี
Chayanit
Rubkwan Tharmmapornphilas
Siriporn
Tinsiri
วิลสา
จอมขวัญ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล

ภาคผนวก
หน่วยงาน

กรมควบคุมมลพิษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมควบคุมมลพิษ
ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF

เวลาที่เข้า
2/7/2021 09:08
2/7/2021 08:32
2/7/2021 08:58
2/7/2021 09:37
2/7/2021 09:06
2/7/2021 08:45
2/7/2021 09:05
2/7/2021 09:00
2/7/2021 10:01
2/7/2021 08:40
2/7/2021 09:07
2/7/2021 09:01
2/7/2021 08:28

เวลาที่ออก
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:00
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:12
2/7/2021 12:06
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:07
2/7/2021 11:36
2/7/2021 11:59
2/7/2021 12:08
2/7/2021 11:29

2/7/2021 08:52
2/7/2021 08:58
2/7/2021 10:13
2/7/2021 09:05
2/7/2021 08:51
2/7/2021 08:46
2/7/2021 10:07
2/7/2021 09:35
2/7/2021 08:41
2/7/2021 08:40
2/7/2021 08:32
2/7/2021 08:29
2/7/2021 09:12
2/7/2021 08:32
2/7/2021 08:50

2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:15
2/7/2021 11:22
2/7/2021 11:16
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 10:53
2/7/2021 12:06
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:07
2/7/2021 11:29
2/7/2021 12:07
2/7/2021 11:19
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137
138
139
140
141
142
143
144

รายชื่อใน Zoom
V.Thanachart (V.Thanachart)
Walaiporn_ONEP
wannipa.s
Wiroj@DIT
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน@กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นลิน (Nalin)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน@wallop.@labour.mail.go.th
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วัลลภ)
สป พณ@ศุภมาส (กยผ. (ศุภมาส))

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ชื่อ-นามสกุล

หน่วยงาน

Thanachart
Walaiporn
wannipa
วิโรจน์ สว่างศรีสุทธิกลุ
นายวินยั ประสานส่วน
นลิน เชี่ยวชาญ
วัลลภ สมสู่

DIT
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เวลาที่เข้า
2/7/2021 08:36
2/7/2021 09:06
2/7/2021 09:58
2/7/2021 08:51
2/7/2021 08:14
2/7/2021 08:13
2/7/2021 08:10

ศุภมาส

สป พณ

2/7/2021 09:00

เวลาที่ออก
2/7/2021 11:27
2/7/2021 12:08
2/7/2021 12:15
2/7/2021 12:06
2/7/2021 12:07
2/7/2021 12:09
2/7/2021 12:15
2/7/2021 10:59
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภาคผนวก

รูปที่ ก-4 บรรยากาศการสัมมนา วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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