


	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 65 ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให ้มียุทธศำสตร ์ชำต ิ
เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนต่ำง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู ่เป้ำหมำยดังกล่ำว ซึ่งได้บัญญัติ 
ให้กำรจัดท�ำ กำรก�ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำย และสำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ชำติ 
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560

	 รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	ประจ�าปี	2564 เป็นกำรจัดท�ำตำมมำตรำ 22 
ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ที่ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ในฐำนะส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำร 
จัดท�ำยุทธศำสตร ์ชำติ  มีอ�ำนำจหน ้ำที่หลักในกำรรับผิดชอบให ้มีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร ์ชำติ  และกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำป ีตำมยุทธศำสตร ์ชำต ิ
ของหน่วยงำนของรัฐทุกปี เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์และประมวลผลกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมเป้ำหมำย 
ของยุทธศำสตร์ชำติ และเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
ในฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำทรำบภำยใน 90 วันนับแต่วัน 
ที่ได้รับรำยงำนจำกหน่วยงำน โดยรำยงำนดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องระบุควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ

	 คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาตใินคราวการประชมุครัง้ที	่2/2563 เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี 10 กนัยำยน 2563 
ได้มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลผลสัมฤทธิ์กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนกำรด�ำเนินกำร
เพื่อบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลแผนงำน/
โครงกำรของหน่วยงำนของรัฐที่รำยงำนเข้ำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronics Monitoring 
and Evaluation System for National Strategy and Country Reform: eMENSCR) ประกอบกำร
พิจำรณำกำรประเมินผลร่วมกับข้อมูลสถิติและสถำนกำรณ์กำรพัฒนำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ
และระดับสำกลตั้งแต่กำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ในปีงบประมำณ 2563 
เป็นต้นไป

	 ส�านักงานฯ	 จึงได ้จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเ นินการประจ�าป ีตามยุทธศาสตร ์ชาต	ิ 
ประจ�าปี	2564	ขึน้ โดยเป็นรำยงำนประจ�ำปี ฉบบัที ่3 เพือ่น�ำเสนอข้อมลูผลกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ 
ของหน่วยงำนของรัฐในช ่วงป ีงบประมำณ 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร ์ชำติและแผนแม่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ น�ำไปสู ่กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมที่ก�ำหนด บนหลักกำร 
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำท่ีจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำ ทั้งนี้ ส�ำนักงำนฯ ได้น�ำมำหลักกำร
บริหำรงำนคุณภำพ (Plan Do Check Act : PDCA) มำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำร 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อกำรประเมินกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้อง
กับกำรบรรลุเป ้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดได ้อย ่ำงถูกต ้อง และเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ 
ที่เป็นปัจจุบัน 
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รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2564 เป็นรายงานประจ�าปี ฉบับที่ 3 
ท่ีส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ จัดท�าข้ึนตามพระราชบัญญัติการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เป็นอ�านาจหน้าที่หลักในการรับผิดชอบให้มีการประเมินผลการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร ์ชาติ  และการจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าป ีตามยุทธศาสตร ์ชาต ิ
ของหน่วยงานของรัฐทุกป ี  เพื่อวิ เคราะห ์และประมวลผลการพัฒนาในมิ ติต ่าง ๆ ตามเป ้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ รายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ในแต่ละปีของประเทศ ตามกรอบแนวทาง
การพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด 
ในแต่ละห้วง 5 ป ีของการพัฒนา และน�าไปสู ่การพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงาน/โครงการ 
ในห้วง 5 ปีแรกของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและบริบท 
การพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในการจัดท�ารายงานฯ ส�านักงานฯ ได้ใช้ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนีช้ีวัดที่จัดท�าขึ้น 
จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้มีการก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ รวมถึงข้อมูล 
การด�าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic  
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR)  
โดยเป็นการรายงานผลการด�าเนินโครงการ/การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจนถึงปีงบประมาณ 2564 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการน�าเข้าในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการอนุมติจากผู้บริหารตามสายการบังคับบัญชา (M7) 
ประกอบด ้ วย  โครงการ/การด� า เ นินงาน รวมทั้ งสิ้ น  62 ,641 โครงการ  โดย เป ็น โครงการ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 จ�านวน 26,098 โครงการ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564) เพื่อน�าไปใช้
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ชาติตามหลักการของความสัมพันธ ์ เชิ ง เหตุผล (Causal  
Relationships : XYZ) ร่วมกับการพิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผล 
การพัฒนาในระดับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ ์โดยใช ้ตัวชี้วัดทั้ งในระดับประเทศ เพื่อแสดงให ้ เห็นถึง 
ความก ้าวหน ้าและความท ้าทายของสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป ้าหมายของประเทศ  
และระดับสากล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาที่เทียบเคียงกับนานาประเทศ น�าไปสู่การยกระดับ
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวหลายชุดข้อมูล 
ยังไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ข้อมูลบางชุดยกเลิกการจัดท�า และข้อมูลบางชุดไม่ได้จัดท�าทุกปี  
ส�านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงที่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมาย
ตามความเหมาะสม โดยยังคงด�าเนินการบนหลักการ XYZ ในการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการบรรล ุ
เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย รวมทั้งข้อเสนอในการด�าเนินการในระยะต่อไป
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จากการประเมินผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม ปี 2564 พบว่า คนไทย 
มีความอยู่ดีมีสุขลดลง สะท้อนจากค่าคะแนนดัชนีความอยู่ดีมีสุขของคนไทยที่ปรับตัวลดลง อันเป็นผลมาจาก 
ค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลงในประเด็นการได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ  
การมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี ความเอื้ออาทรต่อกัน และการอยู ่ในสังคมที่ปลอดการทุจริต  
ในขณะที่ ภาพรวมปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติลดลง สะท้อนจากการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ 
ที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ยังมีความเหลื่อมล�้าการเข้าถึงในด้านคุณภาพการให้บริการ
ในบริบทเชิงพ้ืนท่ี คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สะท้อนจากดัชนีความก้าวหน้า
ของคนปรับตัวดีขึ้นในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ชีวิตครอบครัวและชุมชน การคมนาคม 
และการสื่อสาร ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วม รวมท้ังขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีดีข้ึนจากการปรับตัว
ของปัจจัยด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคเอกชน และโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐไทยปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากการด�าเนินการที่โปร่งใส และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น นอกจากนี้ 
ในด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง 
มีการควบคุมและจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้ การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ ดังนี้
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ส� า ห รั บ ก า รปร ะ เ มิ นผลความก ้ า วหน ้ า 
ต า ม เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น แ ม ่ บ ท ภ า ย ใ ต ้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย 
เป้าหมายระดับประเด็น 37 เป้าหมาย และ 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย 
โดยใช ้ ข ้ อมู ลส ถิติ  สถานการณ ์  ง านวิ จั ย  
และดัชนีชี้วัดที่จัดท�าขึ้นจากหน่วยงานทั้งใน 
และต่างประเทศ กับสถานการณ์ภายในและ 
ภายนอกประเทศไทย รวมถึงการด�าเนินงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐที่ถูกน�าเข้าในระบบ eMENSCR  
สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2564 จ�านวน 62,641 โครงการ พบว่า สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น (y2) 
ท้ัง 37 เป้าหมาย มีการพัฒนาลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีการปรับเปลี่ยนค่าสีจากสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) เป็นสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) 
หรือ สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (แดง) และยังพบว่า บางเป้าหมายระดับประเด็น 
มีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยปรับเปลี่ยนสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) มาเป็นระดับต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) โดยในปี 2564 พบว่า เป้าหมายระดับประเด็นที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ในปี 2565 (สีเขียว) มีจ�านวน 7 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.92 ของเป้าหมายระดับประเด็น  
ซ่ึงเป็นเป้าหมายระดับประเด็นเดิมจากปี 2563 ที่บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดในปี 2565 แล้ว 
ประกอบด้วย 
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ในระดับ เป ้ าหมายแผนแม ่บทย ่ อย  ( y1 )  
รวม 140 เป้าหมาย พบว่า ในปี 2564 มีสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565  
(สีเขียว) จ�านวน 39 เป้าหมาย หรือคิดเป็น 
ร ้อยละ 27.86 ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 9 เป ้าหมาย จากปี 2563  
ที่ มีจ�านวน 30 เป ้าหมาย ขณะที่ เป ้าหมาย 
ระดับแผนแม่บทย่อย มสีถานะการบรรลเุป้าหมาย 
ต�่ากว ่าค ่าเป ้าหมาย (สีเหลือง) จ�านวน 43  

นอกจากนี้ ยังมีสถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 (สีเหลือง) จ�านวน 15 เป้าหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 40.54  
ของเป้าหมายระดับประเด็น และมีสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) จ�านวน 4 เป้าหมาย 
หรือคิดเป ็นร ้อยละ 10.81 ของเป ้าหมายระดับประเด็น รวมทั้ง มีสถานะการบรรลุเป ้าหมาย 
ในระดับวิกฤต (สีแดง) ท่ีจะต้องเร่งให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยบูรณาการ
การด�าเนินงาน/โครงการร่วมกันเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม จ�านวน 11 เป้าหมายประเด็น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.73 ของเป้าหมายระดับประเด็น  
ประกอบด้วย

เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 30.71 ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ระดับเสี่ยง (สีส้ม) จ�านวน 35 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย  
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รวมท้ัง มีสถานะการบรรลุเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) จ�านวน 23 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 16.43  
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานของรัฐทั้งที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ (จ.1 
จ.2 และ จ.3) รวมท้ังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จึงควรให้ความส�าคัญกับด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
ในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง 
ยึดหลักการ XYZ และวงจรนโยบาย น�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย (1) จัดท�า 
และพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และน�าเข้าข้อมูล 
บนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open Data Portal for Monitor ing and Evaluat ing Government Projects under  
National Strategy : Open-D) (2) จัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยยึดแนวทางการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2563 (3) การตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผลการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาต ิและ (4) การจัดท�าแผนระดับที่ 3 

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมา ส�านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐได้มีความพยายาม 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย ปัญหาและอุปสรรค 
หลายประการท่ีสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการถ่ายทอด 
เป ้ าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติและแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ ไปสู ่ การปฏิบัติ  รวมทั้ ง 
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... การจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2565 และประจ�าปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามที่ก�าหนด ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกท่ีคาดว่าอาจส่งผล 
ต ่อบริบทการพัฒนาประเทศในมิติต ่าง ๆ รวมทั้ งความจ�าเป ็นในการฟ ื ้นฟูประเทศกลับสู ่ ระดับ 
การพัฒนาก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส�านักงานฯ จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐ 
ด�าเนินการตามหลักการ PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป 
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 หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) 
ที่มีรายละเอียดองค์ประกอบและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อเป็นกรอบ 
ในการวางแผนการด�าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้อง 
มองเป้าหมายการพัฒนาประเทศเป็นเป้าหมายการท�างานร่วมกันของหน่วยงานตามหลักการความสัมพันธ ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องน�าเข้าแผนระดับท่ี 3 และรายงานผลสัมฤทธ์ิการด�าเนินงาน 
ตามแผนในระบบ eMENSCR รวมทั้งน�าเข้าโครงการ/การด�าเนินงานในระบบ eMENSCR และรายงานผล 
การด�าเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่ เ กี่ ย วข ้ องสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประ เมินผลการด� า เนินการตามยุทธศาสตร ์ ชาต ิ
ได้อย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการ

 กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องน�าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ eMENSCR 
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value 
Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลและวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดท�าแผนระดับที่ 3 โครงการ และการด�าเนินงาน เพ่ือปิดช่องว่าง 
การพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท�าแผนระดับที่  3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี และ 
แผนปฏิบัติราชการรายปีที่สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะต้องวางแผน 
การจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนระดับท่ี 2 ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
รวมท้ังศึกษาท�าความเข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงานในการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

PLAN

CHECK

ACT

DO

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
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สัญลักษณ์ประจ�ำประเด็นแผนแม่บท

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
ที่แผนแม่บทฯ 

มีส่วนสนับสนุน

รหัสประเด็นแผนแม่บทฯ

ชื่อประเด็น
แผนแม่บทฯ

ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย
ของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ

ยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนที่แผนแม่บทฯ
เกี่ยวข้องโดยตรง

วิธีการอ่านรายงาน
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รหัสประเด็น
แผนแม่บทฯ

ข้อมูลสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนด 
ซึ่งสะท้อนจำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในกำรประเมิน
สถำนะเม่ือเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ในปี 2565

รหัสเป้ำหมำย
ประเด็น

XX  00  XX

หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.1) ที่
เกี่ยวข้อง

สำระส�ำคัญของแผน
แม่บทฯ ประเด็น
- วัตถุประสงค์
- เป้ำหมำยระดับประเด็น

หน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2)
ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 1 การสรุปผลในภาพรวมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ชื่อแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

รหัสเป้ำหมำย
ระดับประเด็น

สีแสดงสถำนะบรรลุ
ค่ำเป้ำหมำย

เป้ำหมำยระดับ
ประเด็นแผนแม่บทฯ

สีแสดงสถานะบรรลุค่าเป้าหมาย

ระดับวิกฤติในกำรบรรลุเป้ำหมำย : ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุเป้ำหมำย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

วิธีการอ่านรายงาน
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ประเด็นท้ำทำย
ในกำรบรรลุ

เป้ำหมำยระดับ
ประเด็น

ข้อมูสถำนกำรณ์
กำรบรรลุเป้ำหมำย
ระดับประเด็นที่
ก�ำหนด ซ่ึงสะท้อน
จำกข้อมูลต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในกำร
ประเมินสถำนะ 
เมื่อเปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
ไว้ในปี 2565

วิธีการอ่านรายงาน

14



แผนภูมิการสรุปสถานะการด�าเนินงานของเป้าหมายระดับแผนแม่ย่อย

ชื่อแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ และ
เป้ำหมำยระดับแผน

แม่บทย่อย

แผนภูมิควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงเป้ำหมำยแผน

แม่บทย่อย (Y1) กับ เป้ำ
หมำยระดับประเด็น (Y2) 

พร้อมแสดงค่ำสถำนะ
บรรลุเป้ำหมำยปี 2564รหัสเป้ำหมำย

แผนย่อย

เป้ำหมำยแผนแม่บท
ย่อยและค่ำเป้ำหมำยท่ี

ต้องบรรลุในปี 2565

กำรแสดงสถำนะบรรลุ
เป้ำหมำยของแผน

แม่บทย่อยปี 2562 ,
2563 และ 2564

ข้อมูลสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนด 
ซึ่งสะท้อนจำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในกำรประเมิน
สถำนะเม่ือเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ในปี 2565

สีแสดงสถานะบรรลุค่าเป้าหมาย

ระดับวิกฤติในกำรบรรลุเป้ำหมำย : ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุเป้ำหมำย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

วิธีการอ่านรายงาน
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รหัสเป้ำหมำย
แผนย่อย

กำรแสดงสถำนะบรรลุ
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ย่อยปี 2562 , 2563 และ 
2564

กำรแสดงสถำนะบรรลุ
เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ย่อยปี 2562 , 2563 และ 
2564

ข้อมูลสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำยแผนย่อยที่ก�ำหนด ซ่ึงสะท้อนจำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรประเมินสถำนะเมื่อเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565

รหัสเป้ำหมำย
แผนย่อย

วิธีการอ่านรายงาน
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เป้ำหมำยระดับแผน
แม่บทย่อย

สีแสดงสถานะบรรลุค่าเป้าหมาย

ระดับวิกฤติในกำรบรรลุเป้ำหมำย : ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุเป้ำหมำย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

ส่วนที่ 2 การสรุปผลในระดับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

XX  00  XX

รหัสเป้ำหมำย
ประเด็น

รหัสประเด็น
แผนแม่บทฯ

ช่ือแผนแม่บทย่อย

ค่ำเป้ำหมำยท่ีต้องบรรลุ
ภำยในปี 2565

กำรแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเป้ำหมำย

ประเด็นและเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย

สีแสดงสถำนะบรรลุค่ำ
เป้ำหมำยในปี 2564

รหัสเป้ำหมำย
ระดับประเด็น

หน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อน
เป้ำหมำยระดับ
ของแผนย่อย
(จ.3) ที่เกี่ยวข้อง

กำรแสดงสถำนะ
บรรลุเป้ำหมำยของ
แผนแม่บทย่อยปี
2562 , 2563 และ
2564

ข้อมูลสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนด 
ซึ่งสะท้อนจำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในกำรประเมิน
สถำนะเม่ือเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ในปี 2565

วิธีการอ่านรายงาน
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สีแสดงสถำนะบรรลุค่ำเป้ำหมำย

ระดับวิกฤติในกำรบรรลุเป้ำหมำย : ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุเป้ำหมำย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

ข้อมูลสถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยท่ีก�ำหนด ซึ่งสะท้อน
จำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำร
ประเมินสถำนะเมื่อเปรียบเทียบค่ำ
เป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ในปี 2565

สีแสดงสถำนะบรรล ุ
ค่ำเป้ำหมำยในปี 2564

รหัสเป้ำหมำย
ประเด็น

รหัสประเด็น
แผนแม่บทฯ

XX  00  XX

รหัสเป้ำหมำย
ระดับประเด็น

วิธีการอ่านรายงาน
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ประเด็นท้ำทำยท่ีส่งผล
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

แผนแม่บทย่อย

ข้อเสนอแนะในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

สีแสดงสถำนะบรรลุค่ำ
เป้ำหมำยในปี 2564

สีแสดงสถำนะบรรลุค่ำเป้ำหมำย

ระดับวิกฤติในกำรบรรลุเป้ำหมำย : ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุเป้ำหมำย : อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุเป้ำหมำย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

สีแดง

สีส้ม

สีเหลือง

สีเขียว

กำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรบรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อยที่ก�ำหนด

รหัสเป้ำหมำย
ประเด็น

รหัสประเด็น
แผนแม่บทฯ

XX  00  XX

รหัสเป้ำหมำย
ระดับประเด็น

วิธีการอ่านรายงาน
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สว่นที ่1 บทน�ำ



สว่นที ่1 บทน�ำ
ทุกหน่วยงานของรัฐ ท้ังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่าจะเป็น
องค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ มีหน้าท่ีด�าเนิน
การตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับท่ี 1 ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 25601 ซ่ึงใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท�าแผนระดับท่ี 2 และ 3 ตลอดจนการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น 
รูปธรรมต้องอาศัยการถ่ายระดับเป้าหมายการด�าเนินการไปสู ่แผนระดับที่  2 ซ่ึงเป ็นแผนที่ใช ้เป ็น 
แนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และการถ่ายทอด 
ไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต ิ

บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท�าแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน... เพื่อเข้าสู่การพิจารณา 

ของคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท�าแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ

ด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่

การปฏิบัติ

ส่วนที่ 1 บทน�ำ
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แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย

• แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

ตามพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 โดยเป็นแผนที่ก�าหนดค่าเป้าหมาย  
ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี รวมทั้งก�าหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มี
ความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้อง โดยประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความ
ซ�้าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน�าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

 คือ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ

• แผนกำรปฏิรูปประเทศ

และขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยจะเป็นแผนท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
หรือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง วิธีและกระบวนการ หรือ กลไก หรือ  
กฎระเบียบ ในห้วง 5 ปีของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความมั่นคง เหมาะสม และสมควร
กับบริบทประเทศ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

 คือ แผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผน

• แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  คือ แผนที่จัดท�าขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างต่อเนื่องในแต่ละห้วงระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังของประเทศและของโลก ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม เป็น
ไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการบูรณาการการด�าเนินการร่วมกันและมุ่งตอบสนองความเป็นอยู ่ที่มีความ
ผาสุกและยั่งยืนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยจะเป็นแผนช้ีน�าประเด็นการพัฒนาที่
จะต้องให้ความส�าคัญในห้วงระยะเวลา 5 ปีนั้น ๆ

• นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ

ความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 โดยเป็นแผนหลักที่ก�าหนดกรอบทิศทางการด�าเนินการป้องกัน
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ�ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

 คือ แผนที่จัดท�าข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา 
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติจะเป็นการด�าเนินการบนหลักการบริหารงานคุณภาพ 
(Plan Do Check Act : PDCA) ส่งผลให้เกิดกระบวนการ “ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง”  
อย่างบูรณาการและมีความต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผน (Plan) ซึ่งถือว่า 
เป็นข้ันตอนที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนที่มีรายละเอียดท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของเป้าหมาย 
การด�าเนินงาน การก�าหนดการประเมินความส�าเร็จ แนวทางการด�าเนินงาน ภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน จะท�าให้การแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติสามารถด�าเนินการได้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทของตนเองในการด�าเนินงานให้บรรล ุ
เป้าหมายตามแผน (2) การปฏิบัติ (Do) คือ การน�าแผนมาแปลงไปสู่การปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการด�าเนินการต่าง ๆ ในรูปแบบโครงการ/การด�าเนินงาน ตามที่วางแผนไว้ โดยการปฏิบัติ
จะต้องมุ ่งเน้นให้เกิดการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ส�าเร็จตามเป้าหมายของแผนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
(3) การตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบระหว่างและหลังจากปฏิบัติตามแผน และการพัฒนา 
ตามแผนที่วางไว้โดยกลไกท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนของผู้ปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด�าเนินการต่าง ๆ 
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ�้ารอย และ (4) การปรับปรุงการด�าเนินงาน (Act) เป็นขั้นการปรับปรุงแผน 
และการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อไป 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพื่อเน้นย�้าความส�าคัญของการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการด�าเนินงาน
เพื่อบรรลุ เป ้าหมายและวิสัยทัศน ์ของยุทธศาสตร ์ชาติ โดยมีมติเมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2564  
เห็นชอบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัต ิ
บนหลักการ PDCA โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลกักำร PDCA ในกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตรช์ำติ

มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานของรัฐลงมือด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ผ่านแผนระดับที่ 3 
และการด�าเนินงาน/โครงการที่มีการจัดท�าโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ มีข้อมูลสนับสนุนการ
ด�าเนินการจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ สถิติ สถานการณ์ และข้อมูลวิจัย

Plan -

Do -  
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กลไกและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข ้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบัญญัติในทุกระดับ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม และคณะกรรมการตรวจ
สอบและประเมินผลภาคราชการ ท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด�าเนินงาน/โครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับท่ี 2 หรือไม่ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronics Monitoring 
and Evaluation System for National Strategy and Country Reform : eMENSCR)
 
กลไกและภาคส่วน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ 
ด�าเนินงาน ในกรณีท่ีมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนทั้ง 3 ระดับ  
ตลอดจนปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือน�าไปสู่การบรรลุ 
เป้าหมายของแผนระดับท่ี 2 และยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Check - 

Act - 
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 การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติจะด�าเนินการผ่านแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนข้างต้น โดยเฉพาะ 
การด�าเนินการผ ่านกลไกของแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ  23 ฉบับ ตามที่ประกาศใน 
พระราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2562 โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการ
ก�าหนดประเด็นพัฒนาร่วมมีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ  ซึ่งจะเป็น 
กรอบในการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่มีความชัดเจนและไม่เกิดความซ�้าซ้อนส�าหรับแผนระดับที่ 3  
ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน….2    
โดยแผนระดับที่ 3 จะเป็นแผนเชิงปฏิบัติ (Action Plan) ท่ีมีการระบุแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมท้ัง 
มีการบรรจุการด�าเนินงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ที่สามารถสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของแผนระดับที่ 2 ที่เก่ียวข้องให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม  
และสามารถน�าไปสู ่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ตามหลักการความสัมพันธ ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ ได้มีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตาม 
ตัวช้ีวัดที่ก�าหนด แบ่งออกเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี โดยท้ัง 4 ห้วงการพัฒนา เพ่ือสะท้อน 
ความก้าวหน้าของการบรรลุเป ้าหมายเป็นระยะ รวมท้ัง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการพัฒนา 
และการด�าเนินงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท่ีเป็นปัจจุบัน ตามหลักการ 
PDCA ส่งผลให้เกิดกระบวนการ“ตั้งเป้า ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในปี 2580 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2 คู่มือแนวทางการจัดท�าแผนระดับที่ 3 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/format-planlevel3/
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ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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ในช่วงปี 2564 ท่ีผ่านมา หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงเป็นกลไกตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้มีการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจหน้าที ่
ในการร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานผ่านการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT)  
และการจัดท�าโครงการส�าคัญของแต่ละแผนแม่บทฯ ตามหลักการ XYZ

หน่วยงำนเจ้ำภำพตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562  
• หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1) ส�าหรับ 
   23 ประเด็นแผนแม่บทฯ
• หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  (จ.2) ส�าหรับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
• และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  (จ.3) ส�าหรับ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

กลไกขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิกำร
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 หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ4 ของทั้ง 23 แผนแม่บทฯ ที่ได้รับการประกาศใช้ 
พระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2562 สรุปได้ ดังนี้

หมายเหตุ: รายละเอียดสัญลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามภาคผนวก
4 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน/โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการเลือกความเกี่ยวข้องโดย

หน่วยงานของรัฐในระดับกรม โดยพิจารณาจากภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

สภากาชาดไทย
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 นอกจากหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับจะมีภารกิจหน้าที่หลักในการประสานและบูรณาการ 
การท�างานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 23 ประเด็นแผนแม่บทฯ  
ในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งในการจัดท�าแผนระดับที่ 3 
และการด�าเนินงาน/โครงการที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร ์ชาติ  หน ่วยงานเจ ้าภาพยังมีบทบาทส�าคัญในการร ่วมสร ้างการตระหนักรู  ้
และการมองเป้าหมายการพัฒนาประเทศร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐที่เ ก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน/โครงการอย่างบูรณาการและสอดคล้องกัน ซึ่งการด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ตามภารกิจหน้าที่เพื่อบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งใน
ระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกัน

 การด�าเนินงาน/โครงการ (X) ท่ีสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จส�าคัญในการขับเคล่ือนการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
ส�านักงานฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการจัดท�าโครงการส�าคัญ
ส�าหรับปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงด�าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  ที่เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ใน 4 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การมองเป้าหมายร่วมกัน (2) การวิเคราะห์ห่วง
โซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดท�าข้อเสนอโครงการส�าคัญ (3) การจัดล�าดับความ
ส�าคัญของข้อเสนอโครงการ และ (4) การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติในห้วงระยะเวลาท่ีเหลือของยุทธศาสตร์ชาติเป็นการด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
อย่างแท้จริง หน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักการ XYZ และวงจรนโยบาย (Policy cycle) เพื่อน�าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านโครงการส�าคัญ/การด�าเนินงาน 
ตามหลักการ PDCA

การมอง

เปาหมาย

รวมกัน 

การวิเคราะห

หวงโซคุณคา
ท่ีสงผลใหบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย

และจัดทําขอเสนอ

โครงการสําคัญ 

การจัดลําดับ

ความสําคัญ

ของขอเสนอ

โครงการ

การจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562

1 2 3 4
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และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่
การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
ของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได ้
อย ่างแท ้จริงยึดหลักการ XYZ และวงจรนโยบาย น�าไปสู ่การบรรลุ เป ้าหมายและวิสัยทัศน ์ตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย 
(1) จัดท�าและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และน�าเข้า
ข้อมูลบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects Under National  
Strategy : Open-D) (2) จัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป ้าหมายตามยุทธศาสตร์  
และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดแนวทางการด�าเนิน
การตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 (3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนิน
การตามยุทธศาสตร์ชาติ และ (4) การจัดท�าแผนระดับที่ 3

 ทั้งน้ี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกโครงการของหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นโครงการ
ส�าคัญ หรือ“โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” กล่าวคือ ต้องเป็นโครงการ
ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการ ดังนี้
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ตัวอย่ำงองค์ประกอบและปัจจัยภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำ
ของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มีกำรวิเครำะห์และพิจำรณำ

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) เป็นการ
ด�าเนินการตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และเมื่อวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการ
วิเคราะห์และพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย ที่ส ่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท้ัง 140 เป้าหมาย โดยการน�าเอาข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์และพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าฯ อาทิ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย ข้อมูล
เชิงสถิติองค์ความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่าฯ เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์
และสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่จุดเร่ิมต้น ของกระบวนการการด�าเนินงาน 
(ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด�าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผล 

ห่วงโซ่คุณค่าฯ 

(ฉบับแก้ไขปี 2566)

- พิจารณาภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานและข้อสั่งการอ่ืน ๆ เพื่อวิเคราะห์หาความเก่ียวข้องกับเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยที่หน่วยงานจะสามารถมีส ่วนสนับสนุนการด�าเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้  
หน่วยงานต้องท�าความเข้าใจเชิงลึกกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เนื่องจากเป็นเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระดับที่ย่อยที่สุด ตามหลักการ XYZ ซึ่งหาก Y1 สามารถบรรลุได้ตามที่ก�าหนด 
ก็จะสามารถส่งผลให้ทั้งเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (Z) สามารถ 
บรรลุได้ตามท่ีก�าหนดอย่างเป็นรูปธรรม 

- เมื่อหน่วยงานทราบเป้าหมายที่หน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง หน่วยงานจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ 
FVCT ของเป ้าหมายแผนแม่บทย ่อยนั้น ๆ เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ว ่าหน ่วยงานมีความเกี่ยวข ้อง 
กับปัจจัย และองค์ประกอบใดของ FVCT เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ส่วนที่ 1 บทน�ำ

31



ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามที่ก�าหนดไว้ ดังนี้ (1) ห่วงโซ่คุณค่าฯ ที่ส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท้ัง 140 เป้าหมาย (2) องค์ประกอบและปัจจัยที่น�ามาใส่ในห่วงโซ่คุณค่าฯ  
มีความครอบคลุมภารกิจ หรือการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข ้องกับเป ้าหมายแผน 
แม ่บทย ่อยนั้น ๆ (3) องค ์ประกอบและปัจจัยมีความสัมพันธ ์กัน มีความชัดเจน และไม ่ซ�้ าซ ้อน 
ระหว่างกันและกัน และ (4) องค์ประกอบและปัจจัยที่สามารถแปลงเป็นการด�าเนินการ/โครงการ  
โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่าฯ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจากการด�าเนินการท่ีผ ่านมา สศช. หน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับ  
และหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ได้ร ่วมกันจัดท�าห่วงโซ่คุณค่าฯ  
(ฉบับปี 2565 ) แล้วเสร็จและ(ฉบับแก้ไขปี 2566) ซึ่งได้มีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าฯ ปี 2565 ให้มีความ 
ครบถ้วน ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นปัจจุบันมากข้ึน โดยส�านักงานฯ ได้มีการเผยแพร่
ผ่านทาง http://nscr.nesdc.go.th/vc-thailand/

- หน่วยงานวางแผนจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงาน โดยจะต้องพิจารณาและวิเคราะห์สถานการณ์บรรลุ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ช่องว่างของห่วงโซ่คุณค่าฯ (Gap) โครงการ/และการด�าเนินงานที่ผ่านมา 
ในระบบ eMENSCR ตลอดจนโครงการท่ีบรรจุในแผนระดับที่  3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้าน...  
ประกอบการจัดท�าโครงการท่ีมีการอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูล สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆอาทิ ระบบ eMENSCR ระบบ Open-D รายงานผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานต่าง ๆ 
รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

 ทั้งนี้ ส�านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับ ได้ด�าเนินการจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติของทั้ง 140 เป้าหมายแผน
แม่บทย่อยผ่านเกณฑ์การให้คะแนนและกระบวนการทางสถิติ โดยโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ�านวนทั้งสิ้น 571 โครงการ และ โครงการ
เพื่อขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจ�านวนทั้งสิ้น 406 
โครงการซ่ึงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะได้รับความส�าคัญในการจัดสรรงบประมาณส่วนแรก 
อย่างไรก็ตาม โครงการข้างต้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของโครงการที่จะด�าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ
เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องน�าโครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงานร่วมกับ
การด�าเนินงานตามภารกิจปกติอื่น ๆ และด�าเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
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นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส�านักงานฯ ได้จัดท�าคู่มือการจัดท�า
โครงการ เพื่ อขับ เคลื่ อนการบรรลุ เป ้ าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การด�าเนินการจัดท�าโครงการส�าคัญท่ีดี ได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อน�าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการด�าเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ีก�าหนดไว้ได ้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ัง ส�านักงานฯ 
ได้จัดท�าคู ่มือแนวทางการจัดท�าแผนระดับที่ 3 และ 
การเสนอแผนปฏิบัติการด ้าน. . .  ต ่อคณะรัฐมนตรี 
(ฉบับปรับปรุง) เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการจัดท�า เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับหน่วยงาน
ของรัฐในการด�าเนินการจัดท�าแผนระดับที่ 3 ที่สอดคล้อง
และสนับสนุนการขับเคล่ือนการบรรลุ เป ้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2564 เป็นรายงานประจ�าปีฉบับที่ 3 
โดยเป็นการน�าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนีช้ีวัดที่จัดท�าข้ึนจากหน่วยงานทั้งในและต่าง
ประเทศ ที่ได้มีการก�าหนดเป็นตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงข้อมูลการด�าเนิน
การต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจากระบบ eMENSCR โดยเป็นการรายงานผลการด�าเนินโครงการ/ 
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการน�าเข้าในระบบ 
eMENSCR ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ข้อมูลหลายชุดข้อมูลยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 
ส�านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละ 
เป้าหมายตามที่เหมาะสม

คู่มือการจัดท�า 
โครงการเพื่อ 

ขับเคลื่อนการบรรล ุ
เป้าหมายตาม 

ยุทธศาสตร์ชาติ

คู่มือแนวทางการ
จัดท�าแผนระดับที่ 3 

และการเสนอ 
แผนปฏิบัติการด้าน... 

ต่อคณะรัฐมนตรี

รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ�าปี 2564
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และผู้ที่เก่ียวข้อง ในการเรียกค้นหาข้อมูลจากระบบ  
eMENSCR เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 
รวมทั้งป ัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง  
และ (3) ประชาชน/สาธารณะ ในการมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ส�านักงานฯ ได้มีการเผยแพร่
ข ้ อมู ลจากระบบ eMENSCR ต ่ อสาธารณชน 
ในรูปแบบ JSON file เพ่ือให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ
สามารถน�าข ้อมูลไปประยุกต ์ใช ้ให ้สอดคล้องกับ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพ่ือเป็นการพัฒนาต่อย
อดให ้ เกิดความคุ ้มค ่า และเกิดประโยชน ์สู งสุด  
โดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ผ ่านทางเว็บไซต์หลัก 
ของยุทธศาสตร ์ชาติและแผนการปฏิ รูปประเทศ 
http://nscr.nesdc.go.th หรือผ่านทางเว็บไซต์ 
ฐานข ้อมูลเป ิดภาครัฐเ พ่ือสนับสนุนการติดตาม 
และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open-D) https://opendata.nesdc.go.th/

ระบบ eMENSCR เป ็นการด�าเนินการตาม
ระเบียบว่าด ้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
เครื่องมือหลักในรูปแบบของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลการด� า เนินงานตามยุทธศาสตร ์ชาติและ 
การปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลกลาง
ขนาดใหญ่ (Big Data) ส�าหรับรองรับการด�าเนิน
การของ (1) หน่วยงานของรัฐ ในการน�าเข้า
ข้อมูลโครงการ/การด�าเนินงานและการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามหลักการความ
สัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) และน�าเข ้าข ้อมูลแผนระดับท่ี 3 ได ้แก ่  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ
รายปี แผนปฏิบัติการด ้าน.. . และรายงานผล
สัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และรายปี 
ในระบบ eMENSCR  (2) คณะกรรมการต่าง ๆ 

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564) การน�าเข้าข้อมูลประกอบด้วย โครงการ/ 
การด�าเนินงาน รวมท้ังสิ้น 62,641 โครงการ โดยเป็นโครงการประจ�าปีงบประมาณ 2564 จ�านวน 26,098 
โครงการ ซึ่งสามารถติดตามภาพรวมในการบรรลุเป้าหมายของแผนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ผ ่านหน้ารายงานผลการด�าเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของระบบ  
eMENSCR ได้ที่ https://emenscr.nesdc.go.th/dashboard/index.html และ การน�าเข้าแผนระดับ 
ที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ รายปี) โดยมีแผนปฏิบัติราชการในระบบรวมจ�านวน 585 แผน 
จ�าแนกเป็น (1) แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ�านวน 75 แผน และ (2) แผนปฏิบัติราชการรายปี  
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จ�านวน 475 แผน และแผนปฏิบัติการด้าน... ที่หน่วยงานได้น�าเข้าในระบบรวมจ�านวน 35 แผน ทั้งนี้ 
ปัจจุบันส�านักงานฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR โดยน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) มาช่วยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาความซ�้าซ้อนของโครงการ และภารกิจ 
ของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์หาช่องว่างเชิงนโยบาย (Policy Gaps) เพื่อชี้ประเด็นการพัฒนา
ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 
อื่น ๆ ตามหลักการความสัมพันธ ์ เชิงเหตุผล รวมทั้ งเป ็นเครื่องมือให ้ ทุกส ่วนราชการสามารถใช ้ 
ในการวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยในการด�าเนินงาน และน�าข้อมูลมาใช้เพื่อต่อยอดภารกิจของหน่วยงาน 
โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องและบูรณาการกัน ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการ 
ตอบโจทย์วงจรนโยบายสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับโครงการ/การด�าเนินงาน
ไปจนถึงเป้าหมายระดับประเทศ รวมท้ังได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสถิติต่าง ๆ เข้าระบบ eMENSCR 
ให้เป็นระบบข้อมูลสถิติกลางของประเทศ ส�าหรับการบ่งชี้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาที่เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการพัฒนาเว็บไซต์กลาง และฐานข้อมูลต่าง ๆ  
เพื่อสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมถึงการเผยแพร่ข ้อมูลการด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่าง ๆในการแสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ได้แก่ 1) เว็บไซต์ 
ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th/) และ NSCR (http://nscr.nesdc.go.th/) 2) ระบบฐานข้อมูล 
เปิดภาครัฐเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Open-D)  
ผ ่านทางhttps://opendata.nesdc.go.th/ และ 3) ระบบบริหารจัดการข ้อมูลการพัฒนาคน 
แบบช้ีเป้า (Thai People Map and Analytics Platform - TPMAP) ซึ่งเป็นระบบ Big Data  
เพื่อใช้ในการสนันสนุนการบริหารราชการแผ่นดินในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ  
ผ่านทาง https://www.tpmap.in.th/
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สว่นที ่2 ผลการด�าเนนิการ
ตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ



ส่วนที ่2 ผลการด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

ผลการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติของทั้ง 6 มิติมีรายละเอียด สรุปได้
ดังนี้

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

 พิจารณาได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย จัดท�าโดย ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นดัชนีรวมในระดับประเทศ โดยในปี 2562 คนไทยและสังคม
ไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับปานกลางและมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย สะท้อนจากดัชนีความ 
อยู่เย็นเป็นสุขในภาพรวมท่ี ปรับตัวขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากค่าคะแนนร้อยละ 74.84 เป็นร้อยละ 74.98 
โดยองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม ที่มีป ัจจัยเกื้อหนุนหลักที่คาดว่าจะส่งผลให้ 
ค่าคะแนนสูงขึ้น คือ การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง 
องค์ประกอบสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ที่มีค่าคะแนนที่สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า จากปัจจัยเกื้อหนุน 
ที่มีระดับคะแนนท่ีเพิ่มมากข้ึน ประกอบด้วย ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ การกระจายอ�านาจ และการป้องกัน
และลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศช. อยู่ในระหว่างการจัดท�าดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2563

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การบรรลุเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม 1 

ผลการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติของทั้ง 6  มิติ มีรายละเอียด 2 

สรุปได ้ดังนี ้3 

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  4 

 5 
พิจารณาได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย จัดท าโดย ส านักงานสภาพัฒนาการ6 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นดัชนีรวมในระดับประเทศ โดยในปี 2562 คนไทยและ7 

สังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับปานกลางและมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย  สะท้อนจาก8 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขในภาพรวมที่ปรับตัวขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากค่าคะแนนร้อยละ 74.84 9 

เป็นร้อยละ 74.98 โดยองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม  ที่มีปัจจัยเกื้อหนุนหลัก 10 

ที่คาดว่าจะส่งผลให้ค่าคะแนนสูงขึ้น คือ การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี และความเป็น11 

ธรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งองค์ประกอบสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ที่มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น12 

จากปีก่อนหน้า จากปัจจัยเกื้อหนุนที่มีระดับคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย ประชาธิปไตยที่มี13 

คุณภาพ การกระจายอ านาจ และการป้องกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง ทั้งนี้  ปัจจุบัน 14 

สศช. อยู่ในระหว่างการจัดท าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2563 15 

องค์ประกอบ 2560 2561 2562
การมีสุขภาวะ 79.88 80.39 79.18
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 80.87 82.45 84.51
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 63.81 73.47 70.57
สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 57.82 62.43 65.86
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 73.4 77.2 76.22
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 70.56 74.84 74.98

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2560 - 2562

ท่ีมา : ส านักงานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมาย เหตุ : ระดับดีมาก = ร้อยละ 90.00 - 100             ระดับดี      = ร้อยละ 80.0 - 89.9          ระดับปานกลาง = ร้อยละ 70.0 - 79.9 
               ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9     ระดับเร่งแก้ไข = ต ่ากว่าร้อยละ 59.9

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
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 ส�าหรับในปี 2564 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย พิจารณาจาก รายงาน World Happiness 
Report 2021 สะท้อนให้เห็นถึงความอยู่ดีมีความสุขของคนไทย ซ่ึงเป็นการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่ดี
มีความสุขของประชากรในประเทศ จาก 6 ปัจจัย ได้แก่ รายได้ต่อหัว การได้รับสวัสดิการและสนับสนุน 
จากภาครัฐ การมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี การมีสิทธิและเสรีภาพ ความเอื้ออาทรต่อกัน  
และการอยู่ในสังคมที่ปลอดการทุจริต พบว่า คนไทยมีความอยู่ดีมีสุขอยู่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ 
และมีค่าคะแนน 5.985 ลดลง จากปี 2563 ท่ีมีค่าคะแนน 5.999 ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าคะแนนความสุขของคน 
ในประเทศลดลง คือ การได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีอายุคาดเฉลี่ยชองการมีสุขภาวะ 
ที่ดี ความเอื้ออาธรต่อกัน และการอยู่ในสังคมที่ปลอดการทุจริต ที่มีค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลงในทิศทาง 
ท่ีลดลง ในขณะที่  รายได ้ต ่อหัว และการมีสิทธิเสรีภาพ มีค ่าคะแนนที่ เ พ่ิมขึ้นจากปีก ่อนหน้าและ 
หากเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน พบว่า ประเทศไทยอยู ่ในอันดับท่ี 2 รองจากสิงคโปร์ที่อยู ่ใน 
อันดับที่ 32 (6.377 คะแนน) อย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจของ รายงาน World Happiness Report 2021  
ช้ีให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ส่งผลให้ประชากร 1 ใน 3 ของประเทศที่ได้รับ 
การส�ารวจมีความสุขลดลง ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายท่ีต้องให้ความส�าคัญกับการท�าให้ประชากรในประเทศ 
อยู่ดีมีสุข มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจได้ในภาวะท่ีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ียังคงระบาด 
อยู่ทั่วทุกประเทศ

ที่มา: World Happiness Report 2021

ภาพรวม

การเปลี่ยนแปลง
ปี 2563 - 2564

2561 6.072 1.016 1.417 0.707 0.364 0.0290.637

6.008 1.050 1.409 0.828 0.359 0.0280.557

5.999 1.007 1.348 0.794 0.377 0.0320.609

5.985 1.107 0.957 0.596 0.375 0.0280.611

-0.014 0.100 -0.391 -0.198 -0.002 -0.0040.002

2562

2563

2564

รายได้ต่อหัว การได้รับสวัสดิการและ
การสนับสนุนจากภาครัฐ

การมีอายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาวะที่ดี

การอยู่ในสังคมที่
ปลอดการทุจริต

การมีสิทธิ
เสรีภาพ

ความเอื้ออาทรต่อกัน
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2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
   และการกระจายรายได้

 สะท้อนจากการพัฒนาที่มุ ่งเน ้นการสร ้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย 
ในเวที โลกที่ต ้องน�าไปสู ่การกระจายความเจริญ 
ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในส่วนของขีดความ
สามารถในการแข่งขันที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งด้านปัจจัย
การผลิต นโยบายและกฎระเบียบ รวมทั้งความพร้อม
ของโครงสร ้างพื้นฐานที่ เอื้อต ่อการเพิ่มผลิตภาพ 
ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ โดยในปี 2564 
จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จัดท�าโดย World Competitiveness Center 
ของ International Institute for Management 
Development หรือสถาบัน IMD พบว่า ประเทศไทย
มีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ จากอันดับที่ 29 มาอยู ่ใน 
ล�าดับที่ 28 จากทั้งหมด 64 ประเทศ โดยคะแนน 
เฉลี่ยสุทธิลดลงมาอยู่ท่ี 72.52 จาก 75.39 คะแนน  
ในปี 2563 แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับเขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่คะแนนสุทธิปรับตัวลดลง จากการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 กระทบทุกภาคเศรษฐกิจ ทั้งการบริโภคการลงทุนในประเทศ การค้าระหว่าง
ประเทศและการท่องเท่ียว โดยประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ถูกจัดให้อยู่อันดับ 1 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
2 อันดับ รองลงมา คือ สวีเดน เดนมาร์ก เนธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับ 
ของไทยในปัจจัยหลัก 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยท่ีมีอันดับดีข้ึน เมื่อเทียบกับปี 2563 ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ 
ของภาครัฐ (Government Efficiency) ดีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 23 มาอยู่ที่อันดับ 20 ด้านประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ (Business Efficency) ดีขึ้น 2 อันดับ และโครงสร ้างพื้นฐาน (Infrastructure)  
ดีขึ้น 1 อันดับ ขณะท่ีปัจจัยสมรรถนะทางเศรษฐกิจมีอันดับลดลง 7 อันดับ ซึ่งประเทศไทยได้อันดับที่ 28 
และในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ประเทศไทยยังต้องให้ความส�าคัญกับประเด็นการพัฒนา โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ซ่ึงทั้งสองด้านมีอันดับที่ต�่ามากและต�่าที่สุด ในบรรดาปัจจัยย่อย
ทั้งหมด
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ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2021 1 

การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2 

(Gross Domestic Product : GDP)1 ของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 3 

พบว่า ปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP at current market prices) ของประเทศไทย 4 

มีมูลค่าเท่ากับ  15 ,636 ,891 ล้านบาท เป็นสัดส่วนมูลค่าของ GDP จากภาคบริการและอ่ืน ๆ 5 

ร้อยละ 60.98 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 30.39 และภาคเกษตรกรรมร้อยละ 8.63 ของมูลค่า GDP 6 

ของประเทศ ส าหรับการขยายตัวของ GDP ในปี  2563 พบว่า อัตราการขยายตัวติดลบร้อยละ -7.10 7 

จากปี 2562  ลดลงจากการเต ิบโตที ่ร ้อยละ 3 .23  จากปี 2561 ซึ ่งส ่วนใหญ่เป ็นการหดตัว 8 

จากภาคอุตสาหกรรมร้อยละ -9.28 ภาคบริการและอื่นๆ ร้อยละ -6.74 ขณะที่ภาคเกษตรกรรม 9 

มีอัตราการขยายตัวติดลบร้อยละ -1.46 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 10 

โควิด-19  ตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการและอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สศช. 11 

ได้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ 12 

และปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟื้นตัว 13 

ของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดของ เชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้ม 14 

คลี่คลายลง (2) การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของภาคท่องเที ่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิด15 

ประเทศของภาครัฐ (3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า  (4) การขับเคลื่อนจากการ16 

เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และ (5) ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ า  17 

                                                            
1 ข้อมูลจากกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2021

Economic Performance

Do
m

es
tic

 E
co

no
m

y

Bu
sin

es
s 

Le
gis

la
tio

n

So
cie

ta
l F

ra
m

ew
or

k

Pr
od

uc
tiv

ity
 &

 E
ffi

cie
nc

y

La
bo

r M
ar

ke
t

Fi
na

nc
e

M
an

ag
em

en
t P

ra
ct

ice
s

At
tit

ud
es

 a
nd

 V
al

ue
s

Ba
sic

 In
fra

st
ru

ct
ur

e

Te
ch

no
lo

gic
al

 In
fra

st
ru

ct
ur

e

Sc
ie

nt
ifi

c 
In

fra
st

ru
ct

ur
e

he
al

th
 a

nd
 e

nv
iro

nm
en

t

Ed
uc

at
io

n

In
te

rn
at

io
na

l T
ra

de

In
te

rn
at

io
na

l I
nv

es
tm

en
t

Em
pl

oy
m

en
t

Pr
ice

s

Pu
bl

ic 
Fi

na
nc

e

Ta
x 

Po
lic

y

In
st

itu
tio

na
l F

ra
m

ew
or

k

Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure

COMPETITIVENESS LANDSCAPE

 การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP)1 สศช. พบว่า ปี 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
(GDP-Chain Volume Measures : GDP-CVM) อัตราการขยายตัวติดลบร้อยละ 6.20 จากปี 2562  
ลดลงจากการเติบโตที่ร้อยละ 2.15 จากปี 2561 ซึ่งเป็นการหดตัวจากภาคบริการและอื่นๆ ร้อยละ -6.69 
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ -5.56 และภาคเกษตรกรรมมีอัตราการขยายตัวติดลบร้อยละ 3.46 แสดงให้เห็น 
ถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
บริการและอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สศช. ได้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ และปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจาก (1) การฟื ้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ท่ีมีแนวโน้มคล่ีคลายลง (2) การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
ภายใต ้นโยบายการเป ิดประเทศของภาครัฐ (3) การขยายตัวของการส ่งออกสินค ้าอยู ่ ในเกณฑ์ดี  
(4) การขับเคล่ือนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และ (5) ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต�่า 

1 ข้อมูลจากกองบัญชีประชาชาติ ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 - 2563

ในส่วนของการกระจายรายได้ (Income Distribution)
สะท ้ อนจากการแบ ่ งป ั นส ่ วนผลผลิ ตมวลรวม 
ของประเทศ (GDP) ในหมู ่ประชากรของประเทศ 
หรื อผลิ ตภัณฑ ์ มวลรวมภายในประ เทศต ่ อ หั ว 
ของประชากร  (G ross  Domest i c  P roduct  
per Capita : GDP/Capita) โดยพิจารณาจากรายได้
ประชาชาติต ่อหัวของประชากร โดยในป ี 2563  
รายได ้ประชาชาติต ่อคนของประเทศไทยอยู ่ที่ 
225,845.7 บาท/คน/ปี เปรียบเทียบกับปี 2562  
ที่มี 243,787.1 บาท/คน/ปี หรือลดลงร้อยละ 7.94 และหากสะท้อนจากผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของประชากร 
(Gross Regional Product- per Capita : GRP/Capita) ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดภาวเศรษฐกิจในระดับ 
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ พบว่า ปี 2562 ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีที่สุด 
เม่ือเทียบกับภาคอื่น โดยมีการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอยู่ที่ร้อยละ 4.7 และมีค่าเฉลี่ยขอผลิตภัณฑ์
ภาคต่อหัวสูงสุดที่ 502,471 บาท/คน/ปี ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวน้อยที่สุด
เพียง 86,171 บาท/คน/ปี โดยภาคตะวันออกมีค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงกว่าภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 5.8 เท่า ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย (ภาคที่มีการพัฒนารองจากภาคตะวันออก คือ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคเหนือ) และหากพิจารณาในระดับจังหวัด พบว่า 
จังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุดอยู ่ที่ 988,748 บาท/คน/ปี สูงกว่าจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ ์
จังหวัดต่อหัวต�่าท่ีสุด คือ จังหวัดนราธิวาสที่มีรายได้เพียง 59,498 บาท/คน/ปี มากถึง 16.6 เท่า ท้ังนี้  
จังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี  
และฉะเชิงเทรา ตามล�าดับ ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต�่าสุด 5 ล�าดับ ได้แก่ นราธิวาส ยโสธร
หนองบัวล�าภู แม ่ฮ ่องสอน และสกลนคร ตามล�าดับ จึงมีความจ�าเป ็นต ้องเร ่งกระจายการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจให้มีความครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างภาค 
และจังหวัดให้มีความสมดุล และสอดคล้องกัน

GRP per Capita ปี 2560 - 2562

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการ
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

 การประเมินผลการพัฒนาประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศมุ ่งเน้นการสะท้อน 
ผลการพัฒนาในทุกมิติที่ส่งผลให้คนไทยทุกช่วงวัยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการ 
มีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยพิจารณาจากดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement Index : HAI) ของ สศช. ที่ประยุกต์และพัฒนามาจากดัชน ี
การพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้านรายได ้
(5) ด้านที่อยู ่อาศัยและชุมชนสภาพแวดล้อม (6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ด้านการคมนาคม 
และการสื่อสาร และ (8) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยมีความก้าวหน้าของคน 
ในภาพรวมอยู่ที่ 0.6501 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่มีค่าอยู่ที่ 0.6457 โดยดัชนีย่อยที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น 
5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการศึกษา มีดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 0.5953 เพิ่มขึ้นจาก 0.5669 คะแนน ในปี 2562 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กอายุ 0 – 5 ปี  
มีพัฒนาการสมวัย และจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (2) ด้านชีวิตครอบครัว 
และชุมชน ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีดัชนีเท่ากับ 0.6571 เพิ่มขึ้นจาก 0.6371 ในปี 2562 เป็นผลมา
จากการแจ้งความคดี ชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียวปรับตัวลดลง (3) ด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร มีดัชนีเท่ากับ 0.7132 เพิ่มข้ึนจาก 0.7008 ในปี 2562 โดยการปรับตัวลดลงจากอัตรา 
การตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมีการกระจายตัวรายจังหวัดซึ่งเป็นมิติที่มีทิศทางที่ดีข้ึน (4) ด้านที่อยู ่
อาศัยและสภาพแวดล้อม มีดัชนีเท่ากับ 0.6655 เพ่ิมขึ้นจาก 0.6610 ในปี 2562 ซ่ึงมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
เล็กน้อย เป็นผลมาจากครัวเรือนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยใช้วัสดุคงทนและเป็นของตนเอง และ (5) ด้านการมีส่วนร่วม 
มีดัชนีเท่ากับ 0.5878 เพิ่มขึ้นจาก 0.5846 ในปี 2562 ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามสัดส่วนขององค์กร
ชุมชนต่อประชากร อีกท้ังปัญหาการกระจุกตัวระหว่างจังหวัดที่ปรากฏอย่างชัดเจน ในขณะที่ด้านที่ม ี
ความก้าวหน้าลดลง ได้แก่ ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ในขณะที่ด้านสุขภาพเท่าเดิมจึงควรให้ความส�าคัญ
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และเร่งด�าเนินการในระยะต่อไป อาทิ การสร้างเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านสุขภาพของคน 
ทั้งในมิติด ้านร่างกายและจิตใจ การยกระดับรายได้ให้สอดคล้องการด�ารงชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมก�าลังแรงงานของประเทศ โดยเฉพาะ 
ในกลุ ่มแรงงานนอกระบบ การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะในกลุ ่มครอบครัว 
ที่มีความเปราะบางสูงและในพื้นท่ีเขตเมือง

 ความก้าวหน้าทางสังคม เป็นพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของประเทศ 
ซึ่งดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index – SPI) เป็นเคร่ืองมือในการวัดความก้าวหน้า 
ทางสังคม และมีบทบาทในการบ่งชี้ให้ธุรกิจต่าง ๆ เห็นถึงความส�าคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้า 
ทางสังคม โดยปัจจุบันการพัฒนาประเทศตามยุทธศาตร์ชาติให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการเติบโตแบบ 
ท่ัวถึงโดย “ไม่ท้ิงใครไว้เบื้องหลัง” จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการประเมินผลการพัฒนาที่สะท้อนความเท่าเทียม
และเสมอภาคของสังคม ซึ่งดัชนี SPI จัดท�าโดยองค์กร Social Progress Imperative เป็นมาตรวัด 
ที่สะท้อนความก้าวหน้าทางสังคมโดยตรง ครอบคลุมใน 3 มิติ ได ้แก ่ (1) ความต้องการพื้นฐาน 
ของมนุษย์ (Basic Human Needs) (2) พ้ืนฐานของการอยู่ดีมีสุข (Foundations of Wellbeing) และ  
(3) โอกาส (Opportunity) โดย ภาพรวมในปี 2564 ประเทศไทยมีค่าคะแนน (SPI) อยู่ที่ 70.96 จัดอยู ่
ในอันดับที่ 71 ของโลก จาก 168 ประเทศ จากค่าคะแนนดังกล่าว พบว่า มีแนวโน้มดีข้ึน จากปี 2563  
ที่มีค่าคะแนน SPI เท่ากับ 70.22 อยู่ในล�าดับที่ 79 ของโลกจาก 163 ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในอาเซียน พบว่า ประเทศสิงคโปร์ อยู่ในล�าดับที่ 30 ค่าคะแนน SPI เท่ากับ 84.73 ประเทศมาเลเซีย 
อยู ่ ในล� า ดับ ท่ี  49 ค ่ าคะแนน SPI  เท ่ ากับ 75.22 โดยประเทศในอาเซียนที่ มีค ่ าคะแนน SPI  
น้อยกว่าประเทศไทย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (ล�าดับที่ 78) อินโดนีเซีย (ล�าดับที่ 94) ฟิลิปปินส์  
(ล�าดับที่ 97) เมียนมาร์ (ล�าดับท่ี 117) กัมพูชา (ล�าดับที่ 128) และลาว (ล�าดับที่ 145)

4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ท่ีท�าให้คะแนนของประเทศไทยดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2563 เช่น ด้านที่อยู่อาศัย (Shelter) 93.28 คะแนน ด้านโภชนาการและการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 
(Nutrition and Basic Medical Care) 91.47 คะแนน ด้านสุขาภิบาล (Water and Sanitation) 84.91 
คะแนน ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality) 80 คะแนน ด้านการเข้าถึงความรู้ขั้น 
พ้ืนฐาน (Access to Basic Knowledge) 77.51 คะแนน ด้านสุขภาพและความกินดีอยู่ดี 75.1 คะแนน 
เป็นต้น และยังคงมีองค์ประกอบท่ีมีความท้าทายอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อคะแนนของประเทศไทย ได้แก่ ด้านทาง
เลือกและเสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Freedom and Choice) ด้านการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง (Access 
to Advanced Education) ด้านสิทธิส่วนบุคคล (Personal Rights) และด้านความครอบคลุมและ 
การมีส่วนร่วม (Inclusiveness) ท่ีประเทศไทยต้องเร่งขับเคลื่อนการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ที่มา: Social Progress Imperative

THAILAND Social Progress Index
GDP per Capita PPP 

70.96 71/168
$17,287 62/163
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Access to Advanced Education 56.16 80

Child mortality rate 
(deaths/1,000 live births)

40.06 77
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ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ จัดท�าโดยองค์กรในประเทศในส่วนของค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่จัดท�าโดย สศช. พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอ
ภาคของรายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีค่าเท่ากับ 0.348 ลดลง
จาก 0.362 ในปี 2561 ส�าหรับความแตกต่างของรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่รวยที่สุด 
(decile 10) ต่อกลุ่มประชากรที่จนที่สุด (decile 1) มีช่องว่างท่ีลดลงจาก 13.89 เท่า เหลือ 8.42 เท่า ในช่วงปี 
2561 - 2562 โดยในปี 2562 กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายสูงที่สุด (decile 10) มีค่าเฉลี่ยรายจ่าย
เพ่ือการบริโภคเท่ากับ 18,481 บาท/คน/เดือน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1 จาก 18,668 บาท/คน/เดือน 
ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายต�่าที่สุด (decile 1) มีค่าเฉล่ียรายจ่ายเพื่อการบริโภคเท่ากับ 
2,159 บาท/คน/เดือน ลดลงร้อยละ 1.59 จาก 2,194 บาท/คน/เดือน ในปี 2562

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
   และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นการพัฒนาที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคูไปกับ 
การสร้างความสมดุลของการพัฒนากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เนื่องจากเป็นปัจจัย
ส�าคัญในภาคการผลิตของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื ้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีคุณภาพสูงและสามารถรองรับภาคการผลิตที่ส�าคัญของประเทศได้อย่าง 
เต็มศักยภาพ จึงจ�าเป็นต้องมีการประเมินการพัฒนาท่ีสามารถสะท้อนผ่านความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติได้ ซึ่งจากการพิจารณา ดัชนีการชี้วัด 
การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index : EPI) พัฒนาและจัดท�าโดย 
ศูนย์นโยบายด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเยล ศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์โลกนานาชาต ิ
แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ร ่วมกับ WEF จัดท�าทุก ๆ 2 ปี โดย EPI มีแนวคิดคล้ายคลึงกับดัชนีชี้วัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชาติโดยเป็นการน�ากิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมท้ังหมดของประเทศหนึ่ง ๆ  
มาจัดกลุ่มเป็น 25 กลุ่มและแปลงให้เป็นระบบเมตริก เช่น การประมง การปล่อยก๊าซคาร์บอน ฝุ่นขนาดเล็ก 
PM2.5 คุณภาพของป่าไม้และน�้า การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ และประเมินใน 2 มิติ ได้แก่ 
คณุภาพสิง่แวดล้อม (Environmental Health) และคณุภาพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) โดยในปี 2563  
ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 45.4 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 48.4 และคุณภาพระบบนิเวศ 43.5) ลดลงจาก
ปี 2561 ที่ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 49.88 (คุณภาพสิ่งแวดล้อม 46.21 และคุณภาพระบบนิเวศ 52.33) 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 121 จาก 180 ประเทศ 
ทั่วโลกเป็นอันดับที่ 78 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน พบว่า ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 7  
โดย 3 อันดับแรกได้แก่ ญี่ปุ ่น (75.1) เกาหลี (66.5) และสิงคโปร์ (58.1) โดยในระยะต่อไปประเทศไทย 
จ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 2 มิติหลักของดัชนีการชี้วัดการด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EPI)  
ที่มีค่าดัชนีท่ีค่อนข้างน้อยดังกล่าว

่
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เมื่อพิจารณา ควบคู่ไปกับดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global GreenEconomy Index : GGEI)  
ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยองค์กรที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ Dual Citizen LLC เป็นการสะท้อนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวัดผลการด�าเนินงาน (Performance) ตามดัชนีชี้วัด 
ใน 4 มิติ ประกอบด้วย ด้านความตระหนักของผู้น�าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Leadership and 
climate change) ด้านประสิทธิภาพของการผลิตในระดับสาขา (Efficiency sectors) ด้านการด�าเนินงาน

ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น  
( M a r k e t s  a n d  i n v e s t m e n t )  
และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
แ ล ะ ก า ร ส� า ร ว จ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง 
ผู ้ เ ชี่ ยวชาญและผู ้ ที่ เ กี่ ยวข ้อง ใน
อุตสาหกรรม (Perception) ซึ่งดัชนี 
GGE I  จะสามารถเป รียบเ ทียบ
สถานการณ์การพัฒนาของประเทศ
ในแต ่ละช ่วงเวลาได ้  เนื่องจากมี
ระเบียบวิ ธีวิจัยคงที่  (ทุก ๆ 2 ป ี) 

โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2563 ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 49.38 ปรับลดลงจาก 55.51 ในปี 2561 ซึ่งจัด
อยู่ในอันดับที่ 9 ในภูมิภาคอาเซียน โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ ญ่ีปุ่น (61.83) จอเจียร์ (58.65) และจีน (58.33) 
ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการด�าเนินการต่าง ๆ ของประเทศไทยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศ และเม่ือพิจารณาควบคู่กับ Green Growth Index ท่ีจัดท�าโดย Global Green Growth  
Institution (GGGI) ซึ่งเป็นการวัดการเติบโตสีเขียวของ 115 ประเทศท่ัวโลกผ่าน 4 มิติการเติบโตสีเขียว 
ประกอบไปด้วย (1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร (2) การปกป้องทุนทางธรรมชาติ  
(3) โอกาสทางเศรษฐกิจสีเขียวและ (4) ความครอบคลุมทางสังคม ซึ่งพบว่าในปี 2563 นั้นประเทศไทย 
มีค่าดัชนีเท่ากับ 49.38 หรืออยู่อันดับท่ี 9 จาก 33 ประเทศในเอเชีย ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากปี 2562 ที่ประเทศไทย
มีค่าดัชนีเท่ากับ 44.36 หรืออยู่อันดับที่ 12 ของเอเชีย โดยเมื่อพิจารณาผ่าน 4 มิติการเติบโตของ Green 
Growth Index พบว่า ประเทศไทยมีค่าคะแนนแยกรายมิติ ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการใช ้
ทรัพยากรที่ 59.43 (2) การปกป้องทุนทางธรรมชาติที่ 74.73 (3) โอกาสทางเศรษฐกิจสีเขียวที่ 17.57  
และ (4) ความครอบคลุมทางสังคมที่ 76.18 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควรให้ความส�าคัญในการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อสร้างความยั่งยืน พร้อมทั้งควรเร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เช่น 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม แนวทางการบริหารจัดการและการก�ากับดูแล 
เพื่อการสร้างการเติบโตและเศรษฐกิจสีเขียวให้ยั่งยืนต่อไป ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การส่งเสริมความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มข้ึน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งการจัดการมลพิษ 
ทั้งทางน�้า อากาศ และขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อการปรับเลื่อนอันดับดีข้ึนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

The Global Green Economy
ผู้น�าและ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กลุ่มสาขาที่มี
ประสิทธิภาพ ตลาดและการลงทุน

ผูน้�า

ความครอบคลมุของส่ือ

การประชมุระดับสากล

ผลการด�าเนนิงาน

ดา้นการเปลีย่นแปลง

สภาพอากาศ

ส่ิงแวดล้อมและ
ทุนทางธรรมชาติ

อาคาร

การคมนาคมและการขนส่ง

พลงังาน

การทอ่งเทีย่ว

การลงทนุดา้นพลังงาน

ทดแทน

นวตักรรมเทคโนโลยีสะอาด

เทคโนโลยีสะอาด

เชงิพาณิชย์

ส่ิงอ�านวยความสะดวก

ในการลงทนุสีเขียว

เกษตรกรรม

คุณภาพอากาศ

น�า้

ความหลากหลายทาง

ชวีภาพและทีอ่ยู่อาศยั

การประมง

ป่าไม้
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 การบริหารจัดการภาครัฐเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีการ
พัฒนาตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 โดยการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การเข้าถึงบริการสาธารณะ
ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรมากข้ึน รวมทั้งส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ท�าให้

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั ้งการจัดการมลพิษทั้งทางน้ า อากาศ และขยะที่มีผลกระทบ 1 
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อการปรับเลื่อน2 
อันดับดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 3 

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  4 

  5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

การบริหารจัดการภาครัฐเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีการพัฒนา 11 

ตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 12 

โ ด ย ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 13 

ของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ14 

จะส่งผลให้การเข้าถึงบริการ15 

สาธารณะครอบคลุมทุกกลุ่ม16 

ประชากรมากขึ้น รวมทั้ ง17 

ส่ ง ผ ล ใ ห้ ภ า ค เ อ ก ช น มี18 

ความสามารถในการแข่งขันที่19 

เพิ่มขึ้น ท าให้ระบบเศรษฐกิจ20 

ของประเทศมีความเข้มแข็ง21 

ทั้ ง นี้  ก า ร ป ร ะ เ มิ น22 

ประสิทธิภาพการบริหาร23 

จัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ สามารถสะท้อนได้จากดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก 24 

(Worldwide Governance Index : WGI) ที่ จั ด ท า โ ด ย ธ น า ค า ร โ ล ก  โ ด ย ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น 25 

ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น (Voice and Accountability) 26 

ความมีเสรีภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง/การก่อการร้าย (Political Stability and 27 

Absence of Violence/Terriorism) ความมีประสิทธิผลของภาครัฐ (Government Effectiveness) 28 

คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การควบคุมปัญหาทุจริต29 

ประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) พบว่า คะแนนรายงาน WGI ณ ปี 2564 (ข้อมูลปี 2563) 30 

ประเทศไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.81 ปรับลดลง 0.95 คะแนน จากรายงานปี 2563 โดย31 

องค์ประกอบย่อยของ WGI ที่มีค่าคะแนนลดลงอย่างเป็นนัยส าคัญคือ ความมีเสรีภาพทางการเมืองและ32 

องค์ประกอบย่อย
2560 2561 2562 2563

ค่าคะแนนปี 
2562-2561

ค่าคะแนนปี 
2563-2562

เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
(Voice and Accountability)

21.18 19.81 23.67 26.09 3.86 2.42

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

19.05 18.87 28.30 24.53 9.43 -3.77

ความมีประสิทธิผลของรัฐบาล 
(Government Effectiveness)

67.31 66.83 66.35 63.46 -0.48 -2.89

คุณภาพของกฎระเบียบ 
(Regulatory Quality)

59.62 59.13 60.10 58.65 0.97 -1.45

หลักนิติธรรม 
(Rule of Law)

54.81 54.81 57.69 57.69 2.88 0.00

การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Control of Corruption)

42.79 40.87 38.46 38.46 -2.41 0.00

ค่าคะแนนเฉล่ีย 44.13 43.39 45.76 44.81 2.38 -0.95

ดัชนี ช้ี วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : WGI)ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ การประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของ
ภาครัฐสามารถสะท้อนได้จาก 
ดัชนี ชี้ วั ดธรรมา ภิบาลโลก 
(Worldwide Governance 
Index :WGI )  ที่ จั ดท� า โดย
ธนาคารโลก ซึ่งท�าการประเมิน 
ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น (Voice and Accountability) 
ความมีเสรีภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง/การก่อการร้าย (Political Stability and 
Absence of Violence/Terriorism) ความมีประสิทธิผลของภาครัฐ (Government Effectiveness) 
คุณภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การควบคุมปัญหาทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) พบว่า คะแนนรายงาน WGI ณ ปี 2564 (ข้อมูลปี 2563) 
ประเทศไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 44.81 ปรับลดลง 0.95 คะแนน จากรายงานปี 2563 โดยองค์ประกอบ
ย่อยของ WGI ท่ีมีค่าคะแนนลดลงอย่างเป็นนัยส�าคัญ คือ ความมีเสรีภาพทางการเมืองและการปราศจาก 
ความรุนแรง/การก ่อการร ้ ายที่ มีค ่ าคะแนนลดลงจากรายงานป ีก ่อนหน ้า  3 .77 คะแนนและ 
ความมีประสิทธิผลของรัฐบาลท่ีมีค่าคะแนนลดลง 2.89 คะแนน

ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : WGI)

องค์ประกอบย่อย

เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น
(Voice and Accountability)

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

ความมีประสิทธิผลของรัฐบาล
(Government Effectiveness)

คุณภาพของกฎระเบียบ
(Regulatory Quality)

หลักนิติธรรม
(Rule of Law)

การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ
(Control of Corruption)
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อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากข้ึน สะท้อนจากค่าคะแนนของ 
องค์ประกอบเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นท่ีมีคะแนนปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.42  
คะแนน ซึ่งประเทศไทยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในปี 2563 เท่ากับ 44.81 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ที่ม ี
ค่าคะแนนเฉล่ีย 45.76 ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากความมีเสรีภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง/
การก่อการร้ายที่ได้คะแนน 24.53 ลดลงจากปีก่อนหน้า 3.77 คะแนน นอกจากนี้คะแนนความมีประสิทธิภาพ
ของรัฐบาลยังลดลงโดยมีคะแนนที่ 63.46 นอกจากนี้ เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นได้มี 
คะแนนที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ซึ่งได้คะแนน 23.67 เป็น 26.09 ในขณะที่คะแนนหลักนิติธรรมและการควบคุม
ปัญหาทุจริตและประพฤติไม ่ชอบยังคงมีค ่าคะแนนคงที่  และหากเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน  
พบว่า ประเทศไทยยังมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่น้อยกว่าหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ (88.82) บรูไน (74.57)  
และมาเลเซีย (63.81) เป็นต้น อีกท้ังหากพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันของการจัดอันดับ
จากสถาบัน International Institute for Management Development หรือ IMD จาก 64 ประเทศ
ทั่วโลกในปี 2564 พบว่า ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นจากอันดับ 
ท่ี 23 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 20 ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นมากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยเป็นผลจาก 
ปัจจัยย่อยเรื่องความโปร่งใสภาครัฐ การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
การปรับปรุงการด�าเนินงานภาครัฐให้สามารถอ�านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจได้มากขึ้น และการควบคุม
ระดับหนี้สาธารณะให้คงอยู ่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทย 
มีเสถียรภาพและวินัยทางการคลัง หรือหากพิจารณาจากดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic 
Freedom) ในปี 2564 ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ระบบเศรษฐกิจมีเสรีภาพปานกลาง (Moderately Free)  
ในล�าดับท่ี 42 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 69.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.3 คะแนน ขณะที่ประเทศอาเซียนอย่าง
สิงคโปร์อยู่ในอันดับท่ี 1 มีค่าคะแนนอยู่ท่ี 89.7 มาเลเซียอยู่ในล�าดับที่ 22 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 74.4 อินโดนีเซีย 
อยู่ในล�าดับที่ 56 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 66.9 บูรไน อยู่ในล�าดับที่ 57 มีค่าคะแนนอยู่ท่ี 66.6 ฟิลิปปินส์ อยู่ใน 

402 2021 Index of Economic Freedom
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THAILAND

BACKGROUND: Thailand has experienced 19 military coups since becoming a constitutional monarchy 
in 1932. The period since 2006 has been particularly turbulent and ultimately resulted in a 2014 coup led 
by former army commander and current Prime Minister Prayut Chan-ocha. National legislative elections 
held in March 2019 solidified the power of the junta-aligned Phalang Pracharat party. After the death of 
long-ruling and much-loved King Bhumibol Adulyadej, his son, King Maha Vijiralongkorn, was crowned in 
May 2019. In a rare challenge to the monarchy, pro-democracy protests have continued since February 
2020. Thailand’s free-market economy benefits from relatively well-developed infrastructure. Exports of 
electronics, agricultural commodities, automobiles and parts, processed foods, and other goods account 
for about two-thirds of GDP.

Thailand’s economic freedom score is 69.7, making its economy the 
42nd freest in the 2021 Index. Its overall score has increased by 0.3 

point, primarily because of an improvement in business freedom. Thai-
land is ranked 9th among 40 countries in the Asia–Pacific region, and its 
overall score is above the regional and world averages.

The Thai economy registered its highest-ever score in this year’s Index, 
putting it within easy reach of the ranks of the mostly free. The govern-
ment has made remarkable progress in expanding economic freedom: 
Scores on five of the 12 Index indicators are above 80 in the free cate-
gory. Further progress will be impeded, however, without comprehensive 
reforms to reduce corruption and improve judicial effectiveness.

IMPACT OF COVID-19: As of December 1, 2020, 60 deaths had been 
attributed to the pandemic in Thailand, and the economy was forecast 
to contract by 7.1 percent for the year.

POPULATION: 
69.6 million

GDP (PPP): 
$1.4 trillion
2.4% growth in 2019
5-year compound 
annual growth 3.4%
$19,228 per capita

UNEMPLOYMENT: 
0.8%

INFLATION (CPI): 
0.7%

FDI INFLOW: 
$4.1 billion

PUBLIC DEBT: 41.1% 
of GDP

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom)
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ที่มา: ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) โดย Heritage Foundation

ล�าดับที่ 64.1 และเวียดนาม อยู่ในล�าดับที่ 61.7 ซ่ึงมีปัจจัยในการจัดอันดับโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
(1) หลักนิติธรรม ประกอบด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา ประสิทธิผลของระบบตุลาการความซ่ือสัตย์ของรัฐบาล 
(2) ขนาดของรัฐบาล ประกอบด้วย การใช้จ่ายของรัฐบาล ภาระภาษี สถานการณ์คลัง และ (3) ประสิทธิภาพ
ของกฎระเบียบ ประกอบด้วย เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ เสรีภาพด้านแรงงานและด้านการเงิน  
และ (4) การเปิดตลาด ประกอบด้วย เสรีภาพในการค้าการลงทุนและการเงิน
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WORLD AVERAGE  |  ONE-YEAR SCORE CHANGE IN PARENTHESES
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96.486.081.545.148.160.0

(No change)(No change)(–3.0)(+0.4)(+0.6)(+2.3)

(No change)(+0.1)(+0.8)(+1.7)(+0.1)(+0.5)

Laws protecting property rights and contractual rights are 
generally well enforced. The cost of transferring registered 
property, however, is much higher than the regional average. 
The independent judiciary is generally effective, but courts 
are politicized, and corruption is common in the judicial 
system. Corruption, bribery, cronyism, and nepotism have 
been widespread and are viewed as a normal part of 
doing business.

The top individual income tax rate is 35 percent, and the 
top corporate tax rate is 20 percent. Other taxes include 
value-added and property taxes. The overall tax burden 
equals 14.9 percent of total domestic income. Government 
spending has amounted to 21.6 percent of total output (GDP) 
over the past three years, and budget deficits have averaged 
0.4 percent of GDP. Public debt is equivalent to 41.1 percent 
of GDP.

New legislation requires phased inspections during 
construction, which could both ease and accelerate 
the construction process. Getting electricity is now less 
expensive. More than half of the labor force earns income 
in the informal sector. According to the World Bank, almost 
one-third of the annual budget is spent on subsidies 
and transfers.

Thailand has 13 preferential trade agreements in force. The 
trade-weighted average tariff rate is 5.0 percent, and 240 
nontariff measures are in effect. To facilitate greater foreign 
investment, measures such as abolishing regulations on min-
imum capital for foreign firms have been taken, but foreign 
ownership in some sectors remains capped. The financial 
system has undergone restructuring, and the stock exchange 
is active and open to foreign investors.
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
“ประเทศมีสภาวะแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ประชาชนไทยมีความสุข 
เป็นพันธมิตรทุกประเทศทั่วโลก”

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ 
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ โดยมี 5 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประชาชนอยู ่ดี กินดีและ 
มีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทย 
มีบทบาทด ้านความมั่นคงเป ็นท่ี ช่ืนชมและได ้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว ่างประเทศ และ  
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
จ�าแนกเป็นรายยุทธศาตร์ชาติ

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  1 

จ าแนกเป็นรายยุทธศาตร์ชาติ  2 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  3 

“ประเทศมีสภาวะแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ประชาชนไทยมีความสุข  4 
เป็นพันธมิตรทุกประเทศทั่วโลก” 5 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ6 
มั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  7 
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ โดยมี 5 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี 8 
และมีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง 9 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 10 
(4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 11 
และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2564 ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลงจากปี 256320 
เล็กน้อย ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับของประเทศ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสันติภาพปานกลาง 21 
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง สะท้อนจากปัจจัยการขยายอิทธิพลทางการทหารดีขึ้น 22 
ซึ่งดีกว่าในหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่การลดความขัดแย้งภายในประเทศดีขึ้นกว่าปี 2563 อย่างไรก็ตาม  23 
ยังจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญกับการด าเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการท าให้ประเทศไทยมีความเอื้ออาทร24 
ระหว่างคนในสังคม การลดความขัดแย้งในสังคม และการแก้ไขปัญหาทุจริตของภาครัฐ ซึ่งจะสามารถ  25 
ช่วยเพิ่มความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย และความมั่นคงในมิติอ่ืน ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป  26 
ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของความอยู่ดีมีความสุขของประชากร พิจารณาจากรายงาน World 27 
Happiness Report 2020 ที่จัดท าโดย Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN) 28 
ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) โดยในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 29 
149 ประเทศ) เท่ากับปีก่อนหน้า แต่มีค่าคะแนนลดลงอยู่ที่ 5.985 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีค่าคะแนน 30 
อยู่ที่ 5.999 หรือมีอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 153 ประเทศ) และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศ 31 
ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังอยู่ในอันดับท่ี 2 รองจากสิงคโปร์ (อันดับที่ 32) ที่อันดับลดลง 32 
เล็กน้อยจากปีก่อนหน้าจากอันดับที่ 31 เป็นอันดับที่ 32 ในปี 2564 33 

ประชาชนไทยมรีะดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยู่ที่ 5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2564 ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลงจากปี 2563  
เล็กน้อย ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับของประเทศ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสันติภาพปานกลางความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง สะท้อนจากปัจจัยการขยายอิทธิพลทางการทหารดีขึ้น 
ซึ่งดีกว่าในหลายประเทศทั่วโลก ขณะที่การลดความขัดแย้งภายในประเทศดีขึ้นกว่าปี 2563 อย่างไรก็ตาม 
ยังจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการท�าให้ประเทศไทยมีความเอื้ออาทร
ระหว่างคนในสังคม การลดความขัดแย้งในสังคม และการแก้ไขปัญหาทุจริตของภาครัฐ ซึ่งจะสามารถ 
ช่วยเพ่ิมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย และความมั่นคงในมิติอื่น ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของความอยู่ดีมีความสุขของประชากร พิจารณาจากรายงาน World 
Happiness Report 2021 ท่ีจัดท�าโดย Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN) 
ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) โดยในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 (จากทั้งหมด 149 
ประเทศ) เท่ากับปีก่อนหน้า แต่มีค่าคะแนนลดลงอยู่ท่ี 5.985 เมื่อเทียบกับปี 2563 ท่ีมีค่าคะแนนอยู่ที่ 
5.999 หรือมีอันดับท่ี 54 (จากท้ังหมด 153 ประเทศ) และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค
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ส�าหรับในส่วนของ ความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ พิจารณาจากรายงานดัชนีสันติภาพโลก (Global 
Peace Index : GPI) จัดท�าโดย Institute For Economics and Peace (IEP) ซ่ึงวัดจากปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสงบสุขของประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) ปัจจัยความปลอดภัยและ
ม่ันคงในสังคม พิจารณาจากจ�านวนอาชญากรรม จ�านวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานต่อประชากร จ�านวนนักโทษต่อ
ประชากร จ�านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านความมั่นคงหรือต�ารวจต่อประชากร (2) ปัจจัยความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในและระหว่างประเทศ พิจารณาจากจ�านวนคร้ัง ระยะเวลาความรุนแรงและผู้ได้รับผลกระทบ และ 
(3) ปัจจัยการขยายอิทธิพลทางทหาร พิจารณาจากงบประมาณทางทหารต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
จ�านวนบุคลากรติดอาวุธต่อประชากร จ�านวนการน�าเข้าหรือส่งออกอาวุธศักยภาพอาวุธหลัก ซึ่งในปี 2564 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 113 จากทั้งหมด 163 ประเทศ มีค่าคะแนน 2.205 ดีข้ึนจากปี 2563 
ที่อยู่ในอันดับ 114 มีค่าคะแนนท่ี 2.245 จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสันติภาพปานกลาง และอยู่ในอันดับที่ 6 
ของกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (อันดับ 11) มาเลเซีย (อันดับ 23) อินโดนีเซีย (อันดับ 42) 
ลาว (อันดับ 45) เวียดนาม (อันดับ 50) และกัมพูชา (อันดับ 78) ท้ังนี้ ความสงบสุขซึ่งสะท้อนจากความ
ม่ันคงของประเทศในมิติต่าง ๆ ของประเทศไทยยังคงอยู่ในเปอร์เซนไทล์ที่ 30 หรือต�่ากว่าประเทศส่วนใหญ ่
ของโลก ซ่ึงในปี 2564  ท่ีผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกมีค่าคะแนนความสงบสุขที่สะท้อนไปยังความมั่นคง 
ดีขึ้น หากพิจารณาปัจจัยความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศที่ยังด�ารงอยู ่ ซ่ึงสะท้อนไปยัง 
ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้งทางการเมือง 

ที่เกิดขึ้น พบว่า ปี 2564 ประเทศไทย
ได ้คะแนน 1.916 หรือเป ็นอันดับ 
ที่ 117 จาก 163 ประเทศ ดีขึ้นกว่า 
ปีก ่อนหน้าท่ีมีคะแนนอยู ่ ท่ี 1.945  
อยู่ในอันดับที่ 120 และเมื่อพิจารณา
ถึ ง ป ั จ จั ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ 
ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น สั ง ค ม  ป ี  2 5 6 4 
ประเทศไทยได้คะแนนที่ 2.820 หรือ
อันดับท่ี 119 จาก 163 ประเทศ  
ป รั บ ตั ว ดี ข้ึ น จ า ก ป ี  2 5 6 3  ท่ี ม ี
ค ่าคะแนนที่ 2.905 หรืออยู ่ในอันดับ 123 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยการขยายอิทธิพล 
ทางทหาร พบว่า ปี 2564 ประเทศไทยได้คะแนน 1.562 หรือเป็นอันดับที่ 29 จาก 163 ประเทศ 
มีค่าคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2563 ซึ่งอยู ่ในเปอร์เซนไทล์ที่ 82 หรือดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ของโลก  
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศ

อาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังอยู ่ในอันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์ (อันดับที่ 32) ที่อันดับลดลงเล็กน้อย 
จากปีก่อนหน้าจากอันดับท่ี 31 เป็นอันดับที่ 32 ในปี 2564

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการ
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
“ทุกภาคการผลิตสร้างมูลค่า ประชาชนอยู่ดีกินดี มีโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานสากล พัฒนาคนรุ่นใหม่
ให้เป็นผู้ประกอบการ”

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน”และ  
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยมี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประเทศไทยเป็นประเทศ 
พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  1 

“ทุกภาคการผลิตสร้างมูลค่า ประชาชนอยู่ดีกินดี มีโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานสากล พัฒนาคนรุ่นใหม่2 
ให้เป็นผู้ประกอบการ” 3 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ4 
ในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ “ต่อยอดอดีต” “ปรับปัจจุบัน”และ “สร้างคุณค่าใหม่ 5 
ในอนาคต” โดยมี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ6 
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 

 13 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2564 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้นเมื่อเทียบ 14 
กับปี 2563 จากปัจจัยด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพภาคเอกชน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 
ที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าในปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจจะหดตัวลง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 16 
เชื้อโควิด -19 แต่การกระจายรายได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคปรับตัวดี ข้ึนเล็กน้อย  และ 17 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลัก 18 
ซึ่งสะท้อนถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 19 
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ 20 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สร้างความหลากหลาย สร้างความเข้มแข็ง 21 
ให้กับภาคเศรษฐกิจเดิม โดยส่งเสริมการ22 
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้รวมทั้ง23 
การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่มี24 
มูลค่าสูง 25 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วน26 
ขอ ง ร า ย ไ ด้ ป ร ะ ช าช าติ  ( Gross 27 
National Income : GNI) ลดลงจาก 28 
16,275,574 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 29 
15,250,502 ล้านบาท ในปี 2563 หรือ30 
มีการหดตัวไปติดลบท่ีร้อยละ -6.30 31 
จากปีก่อน (ปี  2562 มีอัตราการ32 
ขยายตัวร้อยละ 4.49) ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 33 

อัตราการขยายตัว (%)
 - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6.16 5.68 3.23 -7.10
 - ภาคเกษตรกรรม 5.26 2.88 2.64 -1.46
 - ภาคอุตสาหกรรม 4.95 4.95 -0.36 -9.28
 - ภาคบริการและอ่ืนๆ 6.96 6.48 5.26 -6.74
รายได้ประชาชาติ (GNI) (ล้านบาท) 14,794,813 15,575,601 16,275,574 15,250,502

ท่ีมา: ส านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2563

การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

2560 2561 2562

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มขึ้น จากปี 2563 
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• โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความหลากหลายมากขึ้นและมีการส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 

• อันดับความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างคงที่แต่มักมีความผันผวนจาก
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหรือสถานการณ์ภายในประเทศ อาทิ โรคโควิด - 19 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2564 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 
จากปัจจัยด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพภาคเอกชน และด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับตัวดีขึ้น 
แม้ว่าในปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจจะหดตัวลง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 แต่การกระจายรายได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย และการลงทุน 
เพื่อการวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งสะท้อนถึง
ความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
อย ่างต ่อเนื่อง ทั้ งในเชิงโครงสร ้างทางเศรษฐกิจที่สร ้างความหลากหลาย สร ้างความเข ้มแข็งให ้ 
กับภาคเศรษฐกิจเดิม โดยส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ รวมท้ังการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ที่มีมูลค่าสูง

ในส่วนของรายได้ประชาชาติ (Gross National Income : GNI) ลดลงจาก 16,275,574 ล้านบาท  
ในปี 2562 เป็น 15,250,502 ล้านบาท ในปี 2563 หรือมีการหดตัวไปติดลบที่ร้อยละ 6.30 จากปีก่อน  

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

( ป ี  2 5 6 2  มี อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว 
ร้อยละ 4.49) ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP at  CVM)  
หด ตัว ไป ในทิ ศทาง เดี ย วกั น  โดยมี 
อัตราการขยายติดลบร ้อยละ 6 .20  
ในปี 2563 ซึ่งเป็นการหดตัวของ GDP 
ภาคบริการและอื่น ๆ ร ้อยละ -6.69 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Source of Growth) ท่ีสะท้อนจาก 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศไทยในปี 2563 พบว่า ภาวะเศรษฐกิจหรือ GDP ที่หดตัวตัวร้อยละ -6.20 
เทียบกับที่ ขยายตัวร ้อยละ 2 .15 
ในปี 2562 เม่ือพิจารณาจากแหล่งที่มา 
ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Source of Growth) พบว่า ได้รับผล
จากการหดตัวของผลิตภาพการผลิต
รวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ร้อยละ -5.53 และปัจจัยทุน 
ร้อยละ -0.63 อย่างไรก็ตาม ปัจจัย
แรงงานขยายตัวร้อยละ 0.06 ซึ่งการลดลงของ TFP ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ท�าให้เกิดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้การใช้ปัจจัยทุนไม่เต็มประสิทธิภาพ หากพิจารณา 
รายภาคการผลิต พบว่า ในปี 2563 ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและอื่น ๆ หดตัวลงร้อยละ -6.20 
ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมหดตัวลดลงร ้อยละ -5.03 และผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรกรรมหดตัว ร้อยละ 2.45 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงผลิตภาพแรงงานซ่ึงถือเป็นศักยภาพของก�าลัง
การผลิตที่ส�าคัญของประเทศพบว่า ในปี 2563 มีผลิตภาพแรงงาน 272,467 บาท/คน/ปี ลดลงจาก 
ปี 2562 ร้อยละ -6.25 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการจ้างงาน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวของประชากร

ผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานไทย

ขณะที่การกระจายรายได ้ของการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย  
โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 
ต ่อหัว (GRP/GPP per Capita) พบว ่า  
ในปี 2562 ภาคตะวันออกยังคงมีค ่าเฉลี่ย 
ของผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงสุดเมื่อเทียบกับ 
ภาคอื่น ๆ โดยมีมูลค ่า เท ่ากับ 502,471  
บาท/คน/ป ี  ซึ่ งมีค ่าใกล ้ เคียงกับป ี  2561  
รองลงมาเป ็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต ้  ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�าดับ นอกจากนี้จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงส่วนใหญ่อยู ่ในพื้นที ่
ภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว เท่ากับ 988,748 บาท/คน/ปี หดตัวร้อยละ -5.28  
จากปี 2562 รองลงมาเป็น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์
ต่อหัวต�่าที่สุดคือ นราธิวาส ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเพียง 58,370 บาท/คน/ปี หดตัวร้อยละ -2.00  
จากปี 2562

ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ -5.56 และภาคเกษตรกรรมหดตัวน้อยท่ีสุดร้อยละ -3.46 ส�าหรับในปี 2564  
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวติดลบลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ไตรมาสที่ 3  
ของปี 2563 และมีแนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาสที่สองของปี 2564 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ถึงร้อยละ 14.2 (%yoy) ซึ่งสศช.คาดว่าอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยในปี 2564 จะเติบโตเท่ากับ 
ร้อยละ 1.2
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ในด้านการการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในช่วงที่ผ ่านมา ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัย 
และพัฒนา (Research and Development หรือ R&D) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีมูลค่าการ
ลงทุนรวมทั้งส้ิน 193,072 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของ GDP เติบโตขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 149,244 ล้านบาท และการลงทุนของภาครัฐ 43,828 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนภาคเอกชนต่อภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 77 และร้อยละ 23 ตามล�าดับ ซึ่งการลงทุน 
ของภาคเอกชนจะเกิดผลกับเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่วนภาครัฐจะเน้นไปที่การลงทุนการวิจัยขั้นแนวหน้า 
(Frontier Research) ในปีท่ีผ่านมาเน้นการศึกษาวิจัยใน 4 เรื่องหลัก คือ (1) Quantum Technology 
(2) Space Science and Technology (3) High Energy Physicsและ (4) Molecular Biology นอกจากนี้
ภาครัฐยังได้ลงทุนกับการวิจัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตัวเลขการลงทุนวิจัย และพัฒนาของประเทศอย่าง 
หลีกเล่ียงไม่ได้ หากไม่มีการออกมาตรการมารองรับตัวเลขการลงทุนที่จะไปถึงเป้าหมายร้อยละ 2 ต่อ GDP 
คงเป็นไปได้ยากท้ังน้ี ในปัจจุบันองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ 
การแข่งขันในเวทีโลก การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจะเป็นการลงทุนที่สร้างโอกาสให้กับประเทศ 
ในระยะยาวได้
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ในด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเมินได้จากผลการจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขัน ของสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development 
: IMD) และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) พบว่า ผลการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขัน ของ IMD ในปี 2564 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม 
อยู่ในอันดับที่ 28 จาก 64 ประเทศ มีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ จากปี 2563 (ปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 29)  
โดยมีผลคะแนนสุทธิลดลงจาก 75.39 มาอยู่ที่ 72.52 แต่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 64 ประเทศ ที่ลดลงจาก 
71.82 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 63.99 เนื่องจากการเลื่อนอันดับดีขึ้นของ 3 ปัจจัยได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ (Government Efficiency) ดีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับท่ี 23 มาอยู่ท่ีอันดับท่ี 20 ด้านประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ (Business Efficiency) ดีขึ้น 2 อันดับ จากอันดับที่ 23 มาอยู่ที่อันดับท่ี 21 และด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน (Infrastructure) ดีข้ึน 1 อันดับ จากอันดับที่ 44 มาอยู่ที่อันดับที่ 43 ขณะที่ปัจจัยด้านสมรรถนะ 
ทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีอันดับลดลง 7 จากอันดับท่ี 14 เพิ่มข้ึนเป็นอันดับที่ 21  
ทั้งน้ี แนวโน้มผลการจัดอันดับของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา มีอันดับความสามารถในการแข่งขันค่อนข้าง
คงที่แต่มักจะมีความผันผวนจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก หรือสถานการณ์ภายในประเทศดังเช่น 
ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ท่ีได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ 
จะกลับมาดีข้ึนในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความท้าทายในการปรับตัวเพื่อรับมือกับ 
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท้ังในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีสร้างความหลากหลาย  
การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจเดิม โดยส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช ้ 
รวมทั้ง การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่มีมูลค่าสูงและสอดคล้องกับความต้องการของโลกอนาคต 
และการสร ้างพื้นฐานท่ีมั่นคงเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติ ได ้  นอกจากนี้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  
โดยปรับระบบการศึกษาให้มีความก้าวหน้า มีความยึดหยุ ่น โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เพื่อสร้างคนที่
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว
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3. ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์
“คนไทยมีการพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม พร้อมด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21”

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพในทุกมิติ มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือ 
และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2564 คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยความ
ก้าวหน้าของคน มีความก้าวหน้าในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการพัฒนาคน  
ด้านการศึกษา ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ด้านคมนาคมและการส่ือสาร ด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
และด้านการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า ยังมีความ
แตกต่างของคุณภาพการศึกษาท่ีสะท้อนจากค่าคะแนน PISA และค่าคะแนน O-NET ระหว่างกลุ่มโรงเรียน
ในแต่ละสังกัดและในบริบทพื้นท่ี ส่วนในด้านครอบครัวและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนิน
ชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น สงบสุขผู้สูงอายุไม่อยู่เพียงล�าพัง มีสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้ง การลดลงของครัวเรือนเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท้าทาย และต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวไทย โดยมุ่งเน้นการ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ อันเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้บริบท 
ที่เปล่ียนแปลงไป

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

ในด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเมินได้จากผลการจัดอันดับความสามารถ 1 
ในการแข่งขัน  ของสถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management 2 
Development : IMD) และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) พบว่า ผลการจัดอันดับ3 
ความสามารถในการแข่งขัน ของ IMD ในปี 2564 (ค.ศ. 2021) ประเทศไทยมีอันดับความสามารถ 4 
ในการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 28 จาก 64 ประเทศ มีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ จากปี 2563 (ปี 2563  5 
อยู่ในอันดับที่ 29) โดยมีผลคะแนนสุทธิลดลงจาก 75.39 มาอยู่ที่ 72.52 แต่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ 6 
64 ประเทศ ที่ลดลงจาก 71.82 ในปี 2563 มาอยู่ที่ 63.99 เนื่องจากการเลื่อนอันดับดีขึ้นของ 3 ปัจจัย 7 
ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ดีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 23 8 
มาอยู ่ที ่อันดับที ่ 20 ด้านประสิทธิภาพของธุรกิจ  (Business Efficiency) ดีขึ ้น 2 อันดับ จาก9 
อันดับที่ 23 มาอยู่ที่อันดับที่ 21 และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ดีขึ้น 1 อันดับ จาก10 
อ ันด ับที ่ 44 มาอยู ่ที ่อ ันด ับ ที ่ 43 ขณะที ่ป ัจ จ ัยด ้านสมรรถนะทาง เศรษฐก ิจ  (Economic 11 
Performance) มีอ ันด ับลดลง  7 จากอ ันด ับที ่ 14 เพิ ่มขึ ้น เป ็นอ ันด ับที ่ 21 ทั้งนี้  แนวโน้มผล 12 
การจัดอันดับของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา มีอันดับความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างคงที่แต่จะมักมี13 
ความผันผวนจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก หรือสถานการณ์ภายในประเทศดังเช่นที่เกิดขึ้นในปี 2563 14 
ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้น 15 
ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความท้าทายในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ 16 
ความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท้ังในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สร้างความหลากหลาย  การสร้าง 17 
ความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจเดิม โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ รวมทั้ง 18 
การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่มีมูลค่าสูงและสอดคล้องกับความต้องการของโลกอนาคต  และ 19 
การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติได้ นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยปรับระบบ20 
การศึกษาให้มีความก้าวหน้า มีความยึดหยุ่น โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม เพื่อสร้างคนที่สามารถเรียนรู้ตลอด21 
ชีวิตและสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 22 

 23 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  24 

“คนไทยมีการพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม พร้อมด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” 25 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคน 26 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพในทุกมิติ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 27 
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยมี 2 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) คนไทย 28 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และ (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ 29 
และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 30 

 31 

 32 

 33 

คนไทยมีคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้น จากปี 2563 
 

• ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ที่ครอบคลุม
ในหลายมิตมีิดัชนีที่เพ่ิมขึ้น 

• ครอบครัวและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น 
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สะท้อนได้จากดัชนีความ
ก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index : HAI) 
ท่ีประยุกต ์และพัฒนามา
จากดัชนีการพัฒนามนุษย ์
(Human Development 
Index : HDI) เพื่อติดตาม

ที่มา: ประมวลผลและรวบรวมโดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พิจารณาจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ของ
ประเทศไทย โดยในปี 2563 ยังไม่มีการทดสอบ PISA ซ่ึงยังคงใช้ผลคะแนน PISA ของปี 2561 ที่มี 
ภาพรวมคะแนนลดลง ในขณะเดียวกันอัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนจาก 
กลุ ่มโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดและคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด พบว่า มีความแตกต่างกันมากขึ้น 
ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 
ในทุกวิชาอยู่ท่ี 36.01 คะแนน ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยในทุกวิชา อยู่ที่ 36.30 คะแนน

ในส่วนของการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย ประเมินจากดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
ที่ เป ็นป ัจจัยพ้ืนฐานของดัชนีความก ้าวหน ้าของคน พบว ่า ในป ี 2563 ครอบครัวและสังคมไทย 
มีการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินชีวิตท่ีดีขึ้น ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู ่ร่วมกันอย่างอบอุ ่น สงบสุข 
ผู้สูงอายุไม่อยู่เพียงล�าพัง มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้งการลดลงของครัวเรือนเด่ียว โดยมีดัชนีเท่ากับ 
0.6571 คะแนน เพิ่มขึ้น จากปี 2562 ท่ี 0.6371 คะแนน ซ่ึงเป็นผลมาจากการแจ้งความคดีชีวิตร่างกาย 
เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ผู ้สูงอายุที่อยู ่ล�าพังคนเดียว เด็กและเยาวชนที่เข้าสู ่สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน และครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเด่ียว มีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้ประชากรไทย
มีชีวิตครอบครัวท่ีสมบูรณ์และอยู่ในชมชนที่มีความเข้มแข็ง

สถานการณ์การพัฒนาคนในประเทศไทยให้มีความครอบคลุมมากกว่าดัชนีการพัฒนาคน มีดัชนีย่อยทั้งหมด 
8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการศึกษา (3) ด้านชีวิตการงาน (4) ด้านรายได้ (5) ด้านที่อยู่อาศัยและ
ชุมชนสภาพแวดล ้อม (6) ด ้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ด ้านการคมนาคมและการสื่อสาร  
(8) ด้านการมีส่วนร่วม และจากรายงานความก้าวหน้าของคน พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยมีค่าดัชน ี
ความก้าวหน้าของคน อยู่ท่ี 0.6501 ดีข้ึนจากปี 2562 ที่มีค่าอยู่ที่ 0.6457 และเมื่อเทียบดัชนีความก้าวหน้า
การพัฒนาคนในระดับภูมิภาค โดยภาคกลางมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากท่ีสุดมีค่าดัชนีอยู่ท่ี 0.6691 
ซึ่งเป็นการพัฒนาคนในด้านสุขภาพ และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร นอกจากนี้ ดัชนีความก้าวหน้า 
การพัฒนาคนในระดับจั งหวัด  ส ่ วนใหญ ่มีความก ้ าวหน ้ าการพัฒนาคนเพิ่ ม ข้ึน  โดยเฉพาะใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ มหาสารคาม อุบลราชธานี และหนองบัวล�าภู
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ลดลง ในขณะเดียวกันอัตราความแตกต่างของคะแนน  PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียน 1 
ที่มีคะแนนเฉลี ่ยมากที ่สุดและคะแนนเฉลี่ยน้อยที ่สุด  พบว่า มีความแตกต่างกันมากขึ ้น ประกอบกับ 2 
เมื ่อพิจารณาจากการทดสอบ  O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ในปี 2563 มีคะแนนเฉลี ่ยในทุกวิชา 3 
อยู่ที่ 36.01 คะแนน ลดลงจากปี 2562 ที่มีคะแนนเฉลี่ยในทุกวิชา อยู่ที่ 36.30 คะแนน  4 

ในส่วนของการพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย ประเมินจากดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 5 
ที่ เป็นปัจจัยพื้นฐานของดัชนีความก้าวหน้าของคน  พบว่า  ในปี  2563 ครอบครัวและสังคมไทย 6 
มีการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น  สงบสุข 7 
ผู้สูงอายุไม่อยู่เพียงล าพัง มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย รวมทั้งการลดลงของครัวเรือนเดี่ยว โดยมีดัชนีเท่ากับ 8 
0.6571 คะแนน เพิ่มขึ้น จากปี 2562 ที่ 0.6371 คะแนน ซึ่งเป็นผลมาจากการแจ้งความคดีชีวิตร่างกาย เพศ 9 
และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียว เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก10 
และเยาวชน และครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว มีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้ประชากรไทยมีชีวิต11 
ครอบครัวที่สมบูรณ์และอยู่ในชมชนที่มีความเข้มแข็ง 12 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 13 

“สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคในทุกมิติ ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา มุ ่งหน้ากระจาย  14 
ความเจริญ” 15 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรม16 
และลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างทั่วถึง 17 
และเป็นธรรม ประกอบไปด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า 18 
ในทุกมิติ (2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา  19 
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา 20 
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 

ภาพรวมปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ลดลง จากปี 2563 

• การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ มีความครอบคลุมประชากรเกือบทั้งประเทศ 
แต่ยังมคีวามเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพบริการระหว่างพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในชนบท 

• เยาวชนมีโอกาสหลุดนอกระบบการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจ 
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ภาพรวมการพัฒนาของปี 2564 ปัญหาความ
เหล่ือมล�้ าระหว ่างกลุ ่มประชากร มีแนวโน ้ม 
เพิ่มสูง ข้ึนครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 
ครัวเรือนเปราะบาง ความสามารถในการหารายได ้
ลดลงจากการลดช่ัวโมงการท�างานของแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีลดลง
มาอยู ่ในระดับต�่ากว่าช่วงก่อนมีการบริโภคของ
ประชากรในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 รวมทั้งต ้นทุนด ้านรายจ ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของประชากรสูงขึ้น โดยเฉพาะ 
กลุ ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต�่ามีรายจ่ายด้าน 

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
       ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช

การอุปโภคบริโภคลดลง ถึงแม้การเข้าถึงโอกาสด้านการศึกษา การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ และการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาเร่ืองความแตกต่างของคุณภาพในการเข้าถึงระหว่างกลุ่ม
ที่มีฐานะดีและฐานะด้อยกว่า รวมทั้งบริบทของพื้นที่ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องให ้
ความส�าคัญกับการสร ้างความเป ็นธรรมและความเล่ือมล�้าระหว ่างกลุ ่มประชากรและพ้ืนท่ีให ้เกิด 
ความเท่าเทียมกัน

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
“สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคในทุกมิติ ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา มุ่งหน้ากระจายความ
เจริญ”

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม ประกอบไปด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล�้า 
ในทุกมิติ (2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
เป็นก�าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

เส้นคว่ามยากจน สัดส่วนคนจน และจ�านวนคนจน ปี2531-2563
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ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย สะท้อนได้จาก เส้นความยากจน ที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.84 
ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 6.24 หรือคิดเป็นจ�านวน 4.8 ล้านคนเพ่ิมจาก 4.3 ล้านคนในปี 2562 ซ่ึงเป็นผล 
มาจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงาน แม้ว่าจ�านวนคนจน 
จะเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่เม่ือ
พิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่า ภาพรวมครัวเรือนทั้งประเทศมีความเปราะบาง
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 ครัวเรือนมีความสามารถในการหารายได้ลดลง ซ่ึงสะท้อนได้จากชั่วโมงการท�างาน
ที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงมาอยู่ในระดับต�่ากว่าช่วงก่อนมีการ
แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 หนี้สินครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้น และเงินออมในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีแนวโน้ม
ลดต�่าลงเมื่อพิจารณาจากระดับครัวเรือน พบว่า ในปี 2563 มีจ�านวนครัวเรือนยากจนทั้งสิ้น 1.4 ล้านครัวเรือน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.51 ของครัวเรือนทั้งหมด เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจ�านวนครัวเรือนยากจน
ประมาณ 1.31 ล้านครัวเรือน

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
       ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช

ขณะที่สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าด้านรายจ่าย
ของกลุ ่มประชากรมีแนวโน ้มเพิ่มสูงขึ้น 
โดยพิ จารณาจากค ่ าสั มประ สิทธิ์ ความ 
ไม ่ เสมอภาคหรือสัมประสิทธิ์จีนี  (Gini 
Coefficient) ด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคในปี 2563 อยู ่ที่  0.350 ปรับตัว 
เพ่ิมขึ้นจาก 0.348 ในปี 2562 อันเป็นผล 
มาจากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ท�าให ้รายจ ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคใน 
กลุ ่มประชากร decile 3 - 10 เพิ่มสูงขึ้น

เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันสูงข้ึน ขณะท่ีกลุ่มประชากรท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต�่า 
(decile 1 – 2) มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงจากการสูญเสียรายได้ และความเปราะบางทางการเงิน

ด้านโอกาสทางการศึกษา ในปี 2563 การเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนในภาพรวมมีทิศทางดีขึ้นทุกระดับชั้น
ยกเว้นการศึกษาระดับชั้นอนุบาลท่ีมีอัตราการเข้าเรียนลดลงอยู่ที่ร้อยละ 76.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้ผู ้ปกครองชะลอการน�าบุตรหลานเข้าโรงเรียน ขณะท่ีอัตราการ 
เข้าศึกษาต่อของเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงที่สุด (decile 10) สูงกว่าอัตราการเข้าศึกษาต่อของเด็กที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต�่าท่ีสุด (decile 1) ประมาณ 1.8 เท่า ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประมาณ 
เกือบ 9 เท่า ในระดับอุดมศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มท�าให้นักศึกษา
โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้น้อยลง และมีโอกาสหลุด
ออกนอกระบบการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนจากปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่
สามารถท�าได้ ต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ซ่ึงครัวเรือนที่ยากจนต้องแบกรับภาระจากการ
ด�าเนินนโยบายการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ มากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ร�่ารวย นอกจากนี้ ยังม ี
ความเหล่ือมล�้าในด้านคุณภาพการศึกษาระหว่างกลุ่มโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ที่ต้ังและภูมิภาค

รายจ่ายเฉลี่ยของประชากรจ�าแนกตามระดับรายจ่าย 
(Decile by expenditure) ปี 2531 - 2563

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ มีความครอบคลุมประชากรเกือบทั้งประเทศ แต่ยังมีความเหล่ือมล�้า 
ด้านคุณภาพบริการระหว่างพื้นที่ จากการกระจุกตัวของบุคลากรแพทย์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยพบว่า 
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาค มีความพร้อมด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและเครื่องมือ
ทางการแพทย์มากกว่าในเขตพื้นที่ห่างไกล ขณะท่ีสวัสดิการทางสังคม ได้แก่ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ 
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู ้พิการมีความ
ครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน

การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน การเข้าถึงบริการไฟฟ้า และน�้าประปามีความครอบคลุมครัวเรือน 
เกือบทั้งประเทศ โดยการเข้าถึงบริการไฟฟ้าของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่ยากจนที่สุดสามารถเข้าถึงไฟฟ้า
ได้เกือบทุกครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ครัวเรือนยากจนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ที่ร้อยละ 99.11 99.24 และ 99.29 ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับการเข้าถึง 
น�้าประปาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 พบว่า ยังมีช่องว่างการเข้าถึงน�้าประปาเมื่อเทียบกับ 
กลุ่มคนรวยที่สุด (decile 10) ท่ีสามารถเข้าถึงได้ร้อยละ 98.87 ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวยากจนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือพื้นท่ีภูเขาสูง ไม่มีแหล่งน�้าผิวดิน และขาดแหล่งน�้าบาดาล

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
   ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
“การผลิตและบริโภคที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสมดุลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน”

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้งในการก�าหนดกลยุทธ์และแผนงาน โดยมี 4 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล (2) ฟื้นฟูและสร้าง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหม่ เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมดุลภายใต้ 
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน  การเข้าถึงบริการไฟฟ้า และน้ าประปามีความครอบคลุมครัวเรือน 1 
เกือบทั้งประเทศ โดยการเข้าถึงบริการไฟฟ้าของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่ยากจนที่สุดสามารถเข้าถึงไฟฟ้า2 
ได้เกือบทุกครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ครัวเรือนยากจนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 
ที่ร้อยละ 99.11 99.24 และ 99.29 ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดหา4 
พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการเข้าถึง5 
น้ าประปาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 พบว่า ยังมีช่องว่างการเข้าถึงน้ าประปาเม่ือเทียบกับกลุ่มคน6 
รวยที่สุด (decile 10) ที่สามารถเข้าถึงได้ร้อยละ 98.87 ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน7 
พื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ภูเขาสูง ไม่มีแหล่งน้ าผิวดิน และขาดแหล่งน้ าบาดาล 8 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 10 

“การผลิตและบริโภคที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสมดุลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน” 11 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์ 12 
เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 13 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่ 14 
เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน โดยมี 4 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย (1) อนุรักษ์ 15 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  ให้คนรุ ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั ่งยืน  มีสมดุล 16 
(2) ฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนา17 
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ  (3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ18 
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใต้ขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ 19 
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม 20 
และธรรมาภิบาล 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 

  27 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 • ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงในทุกภาคของประเทศการแก้ไขอันเนื่อง

มากจากปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 

• ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอันเนื่องมาจาก มาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work 
From Home) และขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้
ประโยชน์ 

การเพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น จากปี 2563 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2564 การฟื ้นฟูของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นจากปี 2563 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดลง อันเป็นผล 
มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบกับประเทศไทยได้มีการด�าเนินการเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลกระทบทางลบที่เกิดจากการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในหลายประเด็นได้รับการควบคุมและจัดการที่ดีมากขึ้น การฟื ้นฟูคุณภาพ 
ของแม่น�้าล�าคลอง พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั ่ง การใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการมลภาวะ 
และขยะของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างสมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึง ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดข้ึนหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
คล่ีคลายลง ท่ีจะเกิดผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวในอนาคต

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย ในส่วนของพื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พิจารณาจากข้อมูลสัดส่วน
พื้นท่ีสีเขียวของประเทศ ของกรมป่าไม้ พบว่า พื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะพื้นที่ป่าธรรมชาติมีการรักษาระดับ
พ้ืนที่ป่าไม้โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก
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โดยในปี 2563 มีพื้นที่ป่าธรรมชาติ 
102.35 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.64 ของ
พื้นที่ประเทศ) ลดลงเล็กน้อยจาก 
ในปี 2562 ที่ มีพื้นที่ป ่าธรรมชาติ 
102.48 ล้านไร่หรือลดลงจ�านวน 
130,587.95 ไร ่ จากปีก ่อนและ 
เ มื่ อ พิ จ า รณาถึ ง สั ดส ่ วนของพื้ นที ่
ป ่ า ไ ม ้ ใ นแต ่ ล ะ ภู มิ ภ าค  พบว ่ า  
ภาคเหนือมีสัดส ่วนพื้นที่มากที่ สุด  
คิดเป ็นร ้อยละ 63.99 ของพื้น ท่ี
ทั้งหมด รองลงมาเป็นภาคตะวันตก 
คิดเป ็นร ้อยละ 59.15 ของพ้ืนท่ี
ทั้ ง ห ม ด  ส ่ ว น ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก 
เฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพื้นที่ป ่าไม ้
น้อยที่สุดมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพียง
ร้อยละ 15.03 ของพื้นท่ีท้ังหมด

ในส่วนของสภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื ้นฟู 
ประเมินจากสถานการณ์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภท
ต่าง ๆ พบว่า แหล่งน�้าผิวดิน น�้าทะเลชายฝั่ง
และน�้ าบาดาล  พิ จารณาการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน�้าส�าคัญทั่วประเทศ 
ในปี 2563 พบว่า มีดัชนีคุณภาพน�้าอยู่ใน
เกณฑ์ดี เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 39 จากปี 2562 
ท่ีมีร้อยละ 34 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 43 ลดลง
จากปี 2562 ท่ีมีร ้อยละ 46 และเกณฑ์
เสื่อมโทรมคงที่จากปี 2562 ที่ร้อยละ 18 
โดยสาเหตุหลักของป ัญหาคุณภาพน�้ า 
เนื่องมาจากการระบายน�้าเสียจากภาคครัว
เรือนภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม 
รวมทั้ งระบบบ�าบัดน�้ า เสียชุมชน ยั งม ี
ไม่เพียงพอและบางแห่งยังไม่มีประสิทธิภาพ 
คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่ง พบว่า ในปี 2563 
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 60 
เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 ร้อยละ 59 เกณฑ์พอใช้

ที่มา : กรมป่าไม้

สถานการณ์คุณภาพน�้าทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ปี 2554-2563

สถานการณ์คุณภาพน�้าของแหล่งผิวดินทั่วประเทศ ปี 2554-2563

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ประเทศไทย

ร้อยละพื้นที่ป่าไม้
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ร้อยละ 27 ในขณะที่คุณภาพ น�้าทะเลชายฝั ่งเกณฑ์เส่ือมโทรมเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 7 
ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม แหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าในเกณฑ์ดีมากแสดงถึงคุณภาพน�้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
คุณภาพน�้าบาดาลโดยท่ัวไปเป็นน�้าคุณภาพดี มีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก คุณภาพน�้าผิวดินมีคุณภาพน�้า
เส่ือมโทรมลงไม่เหมาะสมส�าหรับการอุปโภคและบริโภคท�าให้ประชาชนหันมาใช้น�้าบาดาลเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ในส่วนของการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทียบเคียงจากสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในปี 2563 
มีปริมาณการใช้ทั้งสิ้น 4,368 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 59 
โรงแยกก๊าซ ร้อยละ 21 อุตสาหกรรม ร้อยละ 17 และการขนส่ง (NGV) ร้อยละ 3 ตามล�าดับ โดยการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีการใช้ลดลง ร้อยละ 6.7 ใช้ในโรงแยกก๊าซลดลงร้อยละ 10.2 ใช้ในภาคขนส่ง 
ลดลงร้อยละ 28.1 จากผู ้ใช้รถยนต์ NGV บางส่วนหันมาใช้น�้ามันทดแทน เน่ืองจากราคาอยู ่ในระดับ 
ไม่สูงมากนัก รวมท้ังผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้การใช้ NGV ในการเดินทางลดลง 
และในสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 4.6 นอกจากนี้ การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหัวประชากร ในปี 2563 
อยู ่ที่ 1.22 ตันเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อคนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 จากข้อมูลระหว่างเดือน 
มกราคม – ธันวาคม 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายประมาณ 
ร้อยละ 23.35

และเมื่อพิจารณาร่วมกับสถานการณ์เชิงคุณภาพ
ในมิติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ในส่วนของคุณภาพ
อากาศประเมินจาก ข้อมูลปริมาณฝุ ่นละออง  
โดยในปี 2563 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) มีแนวโน้มลดลงในทุกภาคของประเทศ 
อันเนื่องมาจากแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ 
แห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 
ประกอบกับสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ลดกิจกรรมการเดินทาง 
และขนส ่ง จากทั้ งภาคประชาชน ภาคขนส ่ง 
และภาคอุตสาหกรรม โดยมีค่าฝุ ่นละอองขนาด 
ไม ่ เกิน 10 ไมครอน (PM

10
) เฉลี่ยรายป ีและ 

ค่าเฉลี่ย รายพื้นที่ลดลงจาก 45.0 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ในปี 2562 เป็น 43.0 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตรในปี 2563 ในขณะที่ ฝุ ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
) มีค ่าเฉล่ีย 

รายปี ท้ังประเทศอยู่ในช่วง 8 - 42 ไมโครกรัม/ 
ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 25.0 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

ปริมาณฝุ่นละออง PM
10
 เฉลี่ยรายปี 2554 - 2563

ปริมาณฝุ่นละออง PM
25
 เฉลี่ยรายปี 2554 - 2563
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หากพิจารณาสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย และสารอันตราย ซึ่งสะท้อนความสามารถ 
ในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ของประเทศจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การอุปโภคบริโภค 
และการท่องเที่ยว พบว่า ในปี 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 25.37 ล้านตัน ลดลง 
จากปี 2562 ร้อยละ 12 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยในช่วงเดือนมีนาคม 
ถึงพฤษภาคม ปี 2563 มีแนวโน้มมีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจากปี 2562 อันเนื่องมาจากมาตรการปฏิบัติ
งานที่บ้าน (Work From Home) โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทางและน�ากลับไปใช้ประโยชน์ 
8.36 ล้านตัน (ร้อยละ 33 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน) ลดลงจากปี 2562 ท้ังนี้ ขยะมูลฝอยท่ีเหลือ 
จากการคัดแยกและน�าไปใช้ประโยชน์แล้วจะถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้องจ�านวน9.13 ล้านตัน (ร้อยละ 36 
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม ของเสียอันตรายชุมชน 
มีปริมาณ 658,651 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.6 โดยพบว่าร้อยละ 65 (428,113 ตัน) เป็นซาก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 35 (230,538 ตัน)เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน
ประเภทอื่น ๆ เช่นแบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ ทั้งนี้ ปริมาณของเสีย
อันตรายที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.48 (121,695 ตัน) ของปริมาณของเสียอันตราย
ชุมชนที่เกิดขึ้น ส�าหรับกากอุตสาหกรรมอันตรายมีปริมาณ 1.28 ล้านตัน โดยในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 
มีการกระจายตัวของโรงงานบ�าบัดก�าจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งศักยภาพการบ�าบัดก�าจัดกากอุตสาหกรรม 
มากสุด อยู่ที่ภาคตะวันออก รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ ตามล�าดับ

ในส่วนของปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานราก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) 

จ ากการ ใช ้พลั ง ง านของประ เทศในช ่ ว ง เดื อน 
มกราคม - กันยายน 2563 นั้น มีปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.6  
จากช่วงเดียวกันของปีก ่อน เน่ืองจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 ส่งผลให้เกดิการชะลอ 
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ 
โดยในปี 2563 พบว่ามี การปล่อยก๊าซ CO

2
 ลดลง

เกือบทุกสาขาเศรษฐกิจภาคการผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วน 
การปล่อยก๊าซ CO

2
 สูงสุด ร้อยละ 37 ของการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ทั้งหมด ลดลงจากปีก ่อน ร ้อยละ 3.7 ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ภาคการขนส่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 28 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.6 และภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ

อาทิ ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
ร้อยละ 6  

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ร้อยละ 29 เพิ่มข้ึน 

เล็กน้อยที่ร้อยละ 1.1 ท้ังนี้ การปล่อย CO
2
 ต่อการใช้พลังงานขั้นต้น มีแนวโน้มลดลงจากการปรับโครงสร้าง

การใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งหันมาใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทนการใช้น�้ามันเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การส่งเสริม 
การใช้พลังงานทดแทน และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยในปี 2563 มีการปล่อยก๊าซ CO

2
 อยู่ที่ 2.04 พันตัน 

ต่อการใช้พลังงานข้ันต้น 1 KTOE โดยอัตราการปล่อย CO
2
 ปี 2539-2563 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี

สัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงาน รายสาขาเศรษฐกิจ
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
   การบริหารจัดการภาครัฐ
ภาครัฐโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจให้บริการ ปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวม”

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี 4 เป้าหมาย 
การพัฒนา ประกอบด้วย (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�างานท่ีมุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง 
พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และ (4) กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

อุตสาหกรรมมากสุด อยู่ท่ีภาคตะวันออก รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ 2 
ในส่วนของปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก 3 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงาน4 
ของประเทศในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2563 นั้น มีปริมาณ5 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.6 6 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่7 
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการชะลอของเศรษฐกิจ8 
โลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยในปี 2563 พบว่ามี 9 
การปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจภาคการ10 
ผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด ร้อยละ 37 ของ11 
การปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งหมด ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 3.7 ภาค12 
การขนส่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 28 ลดลงจากปี13 
ก่ อ น ร้ อ ย ล ะ  7 . 6  แ ล ะ ภ า ค เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ่ื น  ๆ  อ า ทิ   14 
ภาคครัวเรือน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ  15 
มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 6 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน 16 
การปล่อยก๊าซ CO2 ร้อยละ 29 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.1 ทั้งนี้ การปล่อย CO2 ต่อการใช้พลังงานขั้นต้น 17 
มีแนวโน้มลดลงจากการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งหันมาใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทนการใช้18 
น้ ามันเพิ่มมากขึ้น อาทิ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยในปี 2563 มีการ19 
ปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่  2.04 พันตันต่อการใช้พลังงานขั้นต้น 1 KTOE โดยอัตราการปล่อย CO2 ปี  20 
2539-2563 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี  21 
 22 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  23 
“ภาครัฐโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจให้บริการ ปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ 24 
ของประชาชนและส่วนรวม” 25 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี 4 เป้าหมาย 26 
การพัฒนา ประกอบด้วย (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  27 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อม28 
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง  (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29 
และ (4) กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 30 

 31 

 32 

 33 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการพัฒนาค่อนข้างคงที่ จากปี 2563 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

• ประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการพัฒนา 
ที่ค่อนข้างจะคงที่  

• หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการออกแบบนโยบายที่เหมาะสม 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2564 ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนค่อนข้างจะคงที่ ซึ่งสะท้อนจากดัชนีชีวัดธรรมาภิบาลโลก โดยเฉพาะในมิติด้านการควบคุม 
ปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้านหลักนิติธรรม มิติด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ขณะท่ีมิติด้านความมีประสิทธิผล
ของภาครัฐระดับความพึงพอใจของประชาชนลดลง นอกจากนี้ การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
มีแนวโน้มการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพิ่มข้ึน ทั้งในด้านการใช้บริการออนไลน์ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
และการพัฒนาทุนมนุษย์ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งในหน่วยงาน
ระดับกรม และหน่วยงานในระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องเร่งให้ความส�าคัญกับการ 
ปรับกระบวนงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้งการพัฒนาภาครัฐ 
ให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความน่าเช่ือถือให้กับประชาชน และการ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็วสร ้าง 
ความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยต้องค�านึงถึงความครอบคลุมในการเข้าถึงของประชาชนทุกระดับ
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ตามล าดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ตกลงมา 1 อันดับ จากการที่อินโดนีเซีย มีค่าคะแนนที่ปรับตัวดีขึ้น1 
กว่าเดิมในปีที่ผ่านมา 2 

และหากประเมินมิติด้านหลักนิติธรรม พบว่า ประเทศไทย ในปี 2564 ยังคงมีค่าคะแนนเทียบเท่าปีก่อนหน้า 3 
ที่ 57.69 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 จากประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซียตามล าดับ 4 
และในส่วนของความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งพิจารณาจากมิติด้านคุณภาพของกฎระเบียบ 5 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ของอาเซียน มีคะแนนที่ 58.65 คะแนน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 60.10 คะแนน 6 
โดยมีสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 1 ที่ 100 คะแนน บรูไน 76.92 คะแนน และมาเลเซีย 74.04 คะแนน  7 

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาสถานการณ์การบรรลุ เป้าหมายจาก ดัชนีรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  หรือ  8 
E-Government Development Index (EGDI) จัดท าโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations : 9 
UN) พบว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวมีการจัดท าทุก 2 ปี ส่งผลให้ปี 2564 ไม่มีข้อมูลการจัดอันดับและคะแนน EGDI 10 
โดยปี 2563 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มของ Very High EDGI เป็นครั้งแรกมีค่าคะแนน 11 
0.7555 อยู่ในอันดับที่ 57 จาก 193 ประเทศ ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 73 และ12 
มีค่าคะแนน EDGI ที่ 0.6543 และหากพิจารณาในส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน อันได้แก่ การให้บริการ13 
ออนไลน์  (Online Service Index : OSI) โครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication 14 
Infrastructure Index : TII) และทุนมนุษย์ (Human Capital Index : HCI) โดยมีค่าคะแนน 0.7941 15 
0.7004 และ0.7751 ตามล าดับ ซึ่งยังคงห่างจากประเทศในอาเซียนอย่างสิงค์โปร์ที่อยู่ในอันดับ 11 และมี 16 
ค่าคะแนน 0.9150  17 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่จัดท าโดยส านักงานพัฒนา18 
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยส ารวจหนวยงานระดับกรมทั้งหมด 311 หนวยงาน โดยมี 19 
หนวยงานที่ตอบกลับจ านวน 298 หนวยงาน และท าการส ารวจหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด 1,609 20 
หนวยงาน โดยมีหนวยงานที่ตอบกลับจ านวน 1 ,552 หนวยงาน เพื่อเป็นตัวชี้วัดเทียบเคียงของ EGDI 21 
ซึ่งมีการส ารวจความพรอมตัวชี้วัด 6 ตัว ประกอบด้วย ดานโครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย 22 
และมีประสิทธิภาพ ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ดานศักยภาพเจาหนาที่23 
ภาครัฐด านดิจิ ทัล ด านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ  และด านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ 24 
พบว่าหน่วยงานในระดับกรม ส่วนใหญมีคะแนนภาพรวมอยู ในกลุม High (รอยละ 55.37) รองลงมา 25 
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คะแนนด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ประจ าปี 2564ตามล าดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ตกลงมา 1 อันดับ จากการที่อินโดนีเซีย มีค่าคะแนนที่ปรับตัวดีขึ้น1 
กว่าเดิมในปีที่ผ่านมา 2 

และหากประเมินมิติด้านหลักนิติธรรม พบว่า ประเทศไทย ในปี 2564 ยังคงมีค่าคะแนนเทียบเท่าปีก่อนหน้า 3 
ที่ 57.69 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 จากประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซียตามล าดับ 4 
และในส่วนของความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งพิจารณาจากมิติด้านคุณภาพของกฎระเบียบ 5 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ของอาเซียน มีคะแนนที่ 58.65 คะแนน ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 60.10 คะแนน 6 
โดยมีสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 1 ที่ 100 คะแนน บรูไน 76.92 คะแนน และมาเลเซีย 74.04 คะแนน  7 

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาสถานการณ์การบรรลุ เป้าหมายจาก ดัชนีรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  หรือ  8 
E-Government Development Index (EGDI) จัดท าโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations : 9 
UN) พบว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวมีการจัดท าทุก 2 ปี ส่งผลให้ปี 2564 ไม่มีข้อมูลการจัดอันดับและคะแนน EGDI 10 
โดยปี 2563 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มของ Very High EDGI เป็นครั้งแรกมีค่าคะแนน 11 
0.7555 อยู่ในอันดับที่ 57 จาก 193 ประเทศ ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 73 และ12 
มีค่าคะแนน EDGI ที่ 0.6543 และหากพิจารณาในส่วนประกอบท่ีส าคัญ 3 ด้าน อันได้แก่ การให้บริการ13 
ออนไลน์  (Online Service Index : OSI) โครงสร้ างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunication 14 
Infrastructure Index : TII) และทุนมนุษย์ (Human Capital Index : HCI) โดยมีค่าคะแนน 0.7941 15 
0.7004 และ0.7751 ตามล าดับ ซึ่งยังคงห่างจากประเทศในอาเซียนอย่างสิงค์โปร์ที่อยู่ในอันดับ 11 และมี 16 
ค่าคะแนน 0.9150  17 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ท่ีจัดท าโดยส านักงานพัฒนา18 
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยส ารวจหนวยงานระดับกรมทั้งหมด 311 หนวยงาน โดยมี 19 
หนวยงานที่ตอบกลับจ านวน 298 หนวยงาน และท าการส ารวจหนวยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด 1,609 20 
หนวยงาน โดยมีหนวยงานที่ตอบกลับจ านวน 1 ,552 หนวยงาน เพื่อเป็นตัวชี้วัดเทียบเคียงของ EGDI 21 
ซึ่งมีการส ารวจความพรอมตัวชี้วัด 6 ตัว ประกอบด้วย ดานโครงสรางพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย 22 
และมีประสิทธิภาพ ดานการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ดานศักยภาพเจาหนาที่23 
ภาครัฐด านดิจิ ทัล ด านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ  และด านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ 24 
พบว่าหน่วยงานในระดับกรม ส่วนใหญมีคะแนนภาพรวมอยู ในกลุม High (รอยละ 55.37) รองลงมา 25 
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คะแนนด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ประจ าปี 2564

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจารณาจากมิต ิ
ด ้านต ่าง ๆ ของ ดัชนี ช้ีวัดธรรมาภิบาลโลก 
(Worldwide Governance Index : WGI) โดย
จากรายงาน WGI ปี 2564 พบว่า ในส่วนของระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให ้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ และประสิทธิภาพการบริการ
ข อ ง ภ า ค รั ฐ  พิ จ า ร ณ า จ า กมิ ติ ด ้ า น ค ว า ม มี
ประสิทธิผลของภาครัฐ ค ่าดัชนีของไทยมีค ่า 
ที่  63.46 คะแนน ลดลงจากปีก ่อนหน้าที่มีค ่า 

ภาพรวมผลการพัฒนาของปี 2564 ประส ิทธ ิภาพการบร ิการของภาคร ัฐในการตอบสนอง 1 
ความต้องการของประชาชนค่อนข้างจะคงที่ ซึ่งสะท้อนจากดัชนีชีวัดธรรมาภิบาลโลก โดยเฉพาะในมิติ2 
ด้านการควบคุมปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้านหลักนิติธรรม มิติด้านคุณภาพของกฎระเบียบ  ขณะที่3 
มิติด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐระดับความพึงพอใจของประชาชนลดลง นอกจากนี้ การพัฒนารัฐบาล4 
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีแนวโน้มการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการใช้บริการออนไลน์ โครงสร้าง5 
พื้นฐานด้านคมนาคม และการพัฒนาทุนมนุษย์ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนารัฐบาล6 
ดิจิทัล ทั้งในหน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานในระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องเร่งให้7 
ความส าคัญกับการปรับกระบวนงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้ง 8 
การพัฒนาภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน 9 
และการปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวก และรวดเร็ว 10 
สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยต้องค านึงถึงความครอบคลุมในการเข้าถึงของประชาชนทุกระดับ  11 

ผลการพัฒนาตามเป้าหมาย พิจารณาจากมิติด้านต่าง ๆ ของ ดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide 12 
Governance Index : WGI) โดยจากรายงาน 13 
WGI ปี 2564 พบว่า ในส่วนของระดับความ14 
พึงพอใจของประชาชนต่อการให ้บร ิการ15 
สาธารณะของภาคร ัฐ  และประสิทธ ิภาพ 16 
การบร ิการของภาคร ัฐ  พิจารณาจากมิติ 17 
ด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ ค่าดัชนี18 
ของไทยมีค ่าที ่ 63.46  คะแนน ลดลงจาก 19 
ปีก่อนหน้าที่มีค่าอยู่ที่ 66.35 20 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน21 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ล าดับที่ 5 อันดับลดลง 22 
จากปีก่อนหน้าที่อยู่ในล าดับที่ 4 เป็นรองจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 23 

ในขณะที่ระดับความโปร่งใสของภาครัฐ การทุจริต และประพฤติมิชอบ พิจารณาจาก มิติด้านการควบคุม24 
ปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของภาครัฐในการควบคุมไม่ให้ใช้อ านาจ 25 
เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนทั้งทางตรง26 
และทางอ้อม ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติ27 
มิชอบ เพียงเล็กน้อยหรือขนาดใหญ่ รวมถึงการ28 
เข้าครอบครองรัฐโดยกลุ่มผู้มีอ านาจที่มุ่งแสวงหา29 
ผลประโยชน์ โดยในปี 2564 พบว่า ประเทศไทย 30 
มีค่าคะแนนอยู่ที่ 38.46 เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา 31 
โดยเมื่อเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคอาเซียน 32 
ประเทศไทยมีอันดับที่ 5 รองลงมาจากประเทศ33 
สิ งคโปร์  บรู ไน  มา เล เซี ย  และอิน โดนี เซี ย 34 
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คะแนนด้านการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2564

รายงานดัชนีชี้วัดวัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : WGI) 
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อิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีแนวโน้มการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการใช้บริการออนไลน์ โครงสร้าง5 
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และการปรับเปลี่ยนกระบวนให้มีความเป็นดิจิทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวก และรวดเร็ว 10 
สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยต้องค านึงถึงความครอบคลุมในการเข้าถึงของประชาชนทุกระดับ  11 
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ของไทยมีค ่าที ่ 63.46  คะแนน ลดลงจาก 19 
ปีก่อนหน้าที่มีค่าอยู่ที่ 66.35 20 
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คะแนนด้านการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2564

รายงานดัชนีชี้วัดวัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : WGI) 

ในขณะที่ระดับความโปร่งใสของภาครัฐ การทุจริต 
และประพฤติ มิชอบ พิจารณาจาก มิติด ้ าน 

ที่มา : รายงานดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : WGI)

การควบคุมปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบ 
สะท้อนให ้เห็นถึงความสามารถของภาครัฐใน 
การควบคุมไม่ให้ใช้อ�านาจ เพื่อสร้างผลประโยชน์
ให ้ แก ่ ภาค เอกชนทั้ งทางตรงและทางอ ้ อม  
ท้ังในรูปแบบของการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
เพียงเล็กน ้อยหรือขนาดใหญ่ รวมถึงการเข ้า 
ครอบครองรัฐโดยกลุ่มผู้มีอ�านาจที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ โดยในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีค่าคะแนน
อยู่ที่ 38.46 เทียบเท่ากับปีท่ีผ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีอันดับที่ 5 
รองลงมาจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามล�าดับ ซึ่งประเทศไทยอยู ่ในอันดับ 
ที่ตกลงมา 1 อันดับ จากการที่อินโดนีเซีย มีค่าคะแนนที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าเดิมในปีที่ผ่านมา และหากประเมิน 

อยู่ที่ 66.35 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนพบว่า ประเทศไทยอยู่ล�าดับที่ 5 อันดับลดลง 
จากปีก่อนหน้าที่อยู่ในล�าดับท่ี 4 เป็นรองจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

มิติด้านหลักนิติธรรม พบว่า ประเทศไทย ในปี 2564 
ยังคงมีค่าคะแนนเทียบเท่าปีก่อนหน้าที่ 57.69 คะแนน 
ซึ่งอยู ่ในอันดับที่ 4 จากประเทศอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซียตามล�าดับ และในส่วน 
ของความเสมอภาคในกระบวนการยติุธรรม

ซึ่งพิจารณาจากมิติด้านคุณภาพของกฎระเบียบ 
ประ เทศไทยอยู ่ ในอันดับที่  4  ของอา เ ซียน  
มีคะแนนที่ 58.65 คะแนนลดลงจากปีก่อนหน้า 
ท่ี 60.10 คะแนน โดยมีสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 1 
ที่  100 คะแนน บรู ไน 76 .92 คะแนนและ 
มาเลเซีย 74.04 คะแนน

คะแนนด้านหลักนิติธรรม ประจ�าปี 2564

คะแนนด้านคุณภาพของกฎระเบียบ ประจ�าปี 2564

คะแนนด้านการควบคุมปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ�าปี 2564

คะแนนด้านความมีประสิทธิผลของภาครัฐ ประจ�าปี 2564

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการ
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government 
Development Index (EGDI) จัดท�าโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) พบว่า ตัวชี้วัด 
ดังกล่าวมีการจัดท�าทุก 2 ปี ส่งผลให้ปี 2564 ไม่มีข้อมูลการจัดอันดับและคะแนน EGDI โดยปี 2563 
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู ่ในกลุ ่มของ Very High EDGI เป็นครั้งแรกมีค่าคะแนน 0.7555 
อยู่ในอันดับท่ี 57 จาก 193 ประเทศ ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 73 และมีค่าคะแนน 
EDGI ที่ 0.6543 และหากพิจารณาในส่วนประกอบที่ส�าคัญ 3 ด้าน อันได้แก่ การให้บริการออนไลน์ 
(Online Service Index : OSI) โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure 
Index : TII) และทุนมนุษย์ (Human Capital Index : HCI) โดยมีค่าคะแนน 0.7941 0.7004 และ 0.7751 
ตามล�าดับ ซึ่งยังคงห่างจากประเทศในอาเซียนอย่างสิงค์โปร์ที่อยู่ในอันดับ 11 และมีค่าคะแนน 0.9150

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการส�ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่จัดท�าโดยส�านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยส�ารวจหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด 311 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงาน 
ท่ีตอบกลับจ�านวน 298 หน่วยงาน และท�าการส�ารวจหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด 1,609 หน่วยงาน
โดยมีหน่วยงานท่ีตอบกลับจ�านวน 1,552 หน่วยงาน เพื่อเป็นตัวชี้วัดเทียบเคียงของ EGDI ซึ่งมีการส�ารวจ
ความพร้อมตัวชี้วัด 6 ตัว ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ด้านศักยภาพเจ้าหน้าท่ีภาครัฐด้านดิจิทัล 
ด ้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ  และด ้านเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลและการน�าไปใช ้พบว ่าหน ่วยงานใน 
ระดับกรม ส่วนใหญ่มีคะแนนภาพรวมอยู่ในกลุ่ม High (ร้อยละ 55.37) รองลงมาได้แก่ กลุ่ม Middle 
(ร้อยละ 20.81) กลุ่ม Very High (ร้อยละ 20.47) และกลุ่ม Low (ร้อยละ 3.36) โดยมีคะแนนที่โดดเด่น 
ที่สุดในตัว ช้ีวัดด ้านโครงสร ้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและรองลงมาคือ 
ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ในขณะที่หน่วยงานในระดับจังหวัด ส่วนใหญ่ 
มีคะแนนโดยภาพรวมอยู่ในกลุ่ม Middle (ร้อยละ 53.16) รองลงมาได้แก่ กลุ่ม High (ร้อยละ 30.48) 
กลุ่ม Low (ร้อยละ 10.76) และกลุ่ม Very High (ร้อยละ 5.61) ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพรวมของหน่วยงาน 
ในระดับจังหวัดท่ีท�าคะแนนภาพรวมได้น้อยกว่าหน่วยงานระดับกรม อย่างไรก็ดี หน่วยงานระดับจังหวัด 
มีความโดดเด่นด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นผล 
ให้หน่วยงานสามารถพัฒนา และปรับปรุงบริการให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นและน�าไปสู ่การเป็นภาครัฐดิจิทัล 
ได้ต่อไปในอนาคต

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการ
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ที่มา : ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ผลส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลในภาพรวมของหน่วยงานระดับจังหวัดประจ�าปี 2564
การจัดกลุ่มระดับความพร้อมฯ ตามคะแนนปกติในภาพรวม และรายตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับจังหวัด

ผลส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมประจ�าปี 2564
การจัดกลุ่มระดับความพร้อมฯ ตามคะแนนปกติในภาพรวม และรายตัวชี้วัดของหน่วยงานระดับกรม

ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการ
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จากการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ จ�าแนกเป็นรายยุทธศาตร์ชาติ สามารถสรุปการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ได้ดังนี้
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 การประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการ
ด�าเนินการ โดยประยุกต์หลักการของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship : XYZ) ระหว่าง
โครงการ/การด�าเนินงาน (X) ของหน่วยงานของรัฐ ในการมีส ่วนสนับสนุนการบรรลุผลลัพธ์ขั้นต้น 
(เป้าหมายระดับประเด็น : Y1) ผลลัพธ์ข้ันกลาง (เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย : Y2) และผลลัพธ์ระยะยาว
(เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : Z) และน�าไปสู ่ข ้อเสนอแนะทางนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ ์
ที่เหมาะสมต่อไป

 การประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์ชาติผ ่านแผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ 
ได้น�าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และดัชนีชี้วัดที่จัดท�าขึ้นจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
ที่ได้มีการก�าหนดเป็นตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทฯ  รวมถึงข้อมูลโครงการ/การด�าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐจากระบบ eMENSCR ท่ีหน่วยงานของรัฐน�าเข้าระบบโดยผ่านความเห็นชอบจากผู ้บริหารตาม 
สายการบังคับบัญชา (M7) หน่วยงาน ทุก 3 เดือน ซึ่งเป็นข้อมูลความก้าวหน้าการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการ11 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้รับมอบหมายให้มีภารกิจหน้าที่ในการ12 

จัดท า จึงเป็นกลไกส าคัญในการฉายภาพให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ในแต่ละปีของ13 

ประเทศ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ของการบรรลุ14 

เป้าหมายตามที่ก าหนดในแต่ละห้วง 5 ปีของการพัฒนา และน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน/15 

โครงการ/การด าเนินงานให้ห้วง 5 ปีแรกให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและบริบทการพัฒนา16 

ประเทศที่เป็นปัจจุบันร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 3 ระดับ และ17 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในห้วง 5 ปีแรกของการพัฒนา 18 

ในปี 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 19 

 20 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 21 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 เป็นรายงานประจ าปีฉบับที่ 2 โดยเป็น22 

การรายงานผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในช่วงปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็น23 

ข้อมูลที่ได้มีการน าเข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System 24 

of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ถึง ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ ข้อมูลหลายชุด25 

ข้อมูลยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ส านักงานฯ จึงได้ใช้ข้อมูลสถานการณ์เทียบเคียงที่สามารถ26 

สะท้อนการบรรลุเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายตามที่เหมาะสม  27 

 28 

 29 

ส่วนที่ 2 ผลการด�าเนินการ
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 การประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ 
มีกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้

1.   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 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

1. ระดับประเด็นแผนแม่บท  
 

1.1 การประเมิน
ผลลัพธ์ การ
ด า เ นิ น ก า ร 
ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมาย 

เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลสถานะของการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นแผน
แม่บทฯ รวมทั้งความเสี่ยง/ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  
ในห้วง 5 ปีแรกของการพัฒนาในปี 2565 โดยจะมีการแสดงสีสถานะการพัฒนาเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายก ากับ ซึ่งในการประเมินสถานการณ์จะพิจารณาจากข้อมูลตัวช้ีวัด 
ที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ หรือ ข้อมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้

 - กรณีตัวชี้วัดเป็นสัดส่วน/ร้อยละ/ค่าตัวเลขเชิงเดี่ยว อาทิ จ านวน สัดส่วน อัตรา  
โดยวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงระหว่างข้อมูลปี 2564 (หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูล) กับ 
ปี 2563 (หรือปีก่อนหน้าปีล่าสุดและ/หรือปีฐาน) เพื่อน าไปสู่การประมวลสถานการณ์
การพัฒนา  

- กรณีที่ตัวชี้วัดเป็นดัชนีรวม นอกจากจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนและอันดับ
ของดัชนีรวมระหว่างปี 2564 (หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูล) กับปี 2563 (หรือปีก่อนหน้าปี
ล่าสุดและ/หรือปีฐาน) จ าเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบ/ปัจจัยย่อย 
ของดัชนเีพิ่มเติมเพื่อประมวลหาประเด็นการพัฒนาและ/หรือปัจจัยต่าง ๆ ในรายละเอยีด
ที่ส่งผลต่อการปรับลด/เพิ่มของอันดับและค่าคะแนนของดัชนีรวม และน าไปสู่ข้อสังเกต
ของประเด็นที่จ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญในระยะต่อไป เพื่อที่จะสามารถน าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ตามที่ก าหนดในปี 2565  

- กรณีที่ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดระดับสากล วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
กับต่างประเทศเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการจัดอันดับและค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยใน
ส่วนของอันดับจะเป็นการสะท้อนให้เห็นสถานะการพัฒนาของประเทศไทยในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะที่ในส่วนของคะแนนจะเป็นการสะท้อน
ความก้าวหน้าการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการรองรบั
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมาตรฐานการพัฒนาของประเทศไทยเทียบเคียงกับนานา
ประเทศ น าไปสู่ข้อเสนอการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการพัฒนาของประเทศ
ให้ได้ตามมาตรฐานสากล  

- กรณีที่ตัวชี้วัดที่ก าหนดไม่มีข้อมูล หรือไม่ได้มีการจัดเก็บเป็นรายปี หรือได้มีการ
ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลแล้ว จะด าเนินการวิเคราะห์จากตัวชี้วัดหรือข้อมูลเชิงสถิติอื่น 
ที่สามารถสะท้อนสถานการณ์ของเป้าหมายได้ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดเทียบเคียง 
(Proxy) ส าหรับเป้าหมายนั้น ๆ โดยต้องด าเนินการหาค่าฐาน (Baseline) ในปี 2560 
หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูลก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
การก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมในห้วง 5 ปีแรก   

1. ระดับประเด็นแผนแม่บท

1.1

เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลสถานะของการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็น
แผนแม่บทฯ รวมทั้งความเสี่ยง/ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามท่ี 
ก�าหนดในห้วง 5 ปีแรกของการพัฒนาในปี 2565 โดยจะมีการแสดงสีสถานะการ
พัฒนาเพื่อการบรรลุเป้าหมายก�ากับ ซึ่งในการประเมินสถานการณ์จะพิจารณาจาก
ข้อมูลตัวชี้วัดที่ก�าหนดในแผนแม่บทฯ หรือ ข้อมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง ข้ึนอยู่กับความ
พร้อมของข้อมูล โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- กรณีตัวช้ีวัดเป็นสัดส่วน/ร้อยละ/ค่าตัวเลขเชิงเดี่ยว อาทิ จ�านวน สัดส่วน อัตรา
โดยวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงระหว่างข้อมูลปี 2564 (หรือปีล่าสุดท่ีมีข้อมูล) 
กับปี 2563 (หรือปีก่อนหน้าปีล่าสุดและ/หรือปีฐาน) เพื่อน�าไปสู่การประมวล
สถานการณ์การพัฒนา

- กรณีตัวชี้วัดก�าหนดไม่มีข้อมูล หรือไม่ได้มีการจัดเก็บเป็นรายปี หรือได้มีการ
ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลแล้ว จะด�าเนินการวิเคราะห์จากตัวชี้วัดหรือข้อมูลเชิง
สถิติอ่ืนที่สามารถสะท้อนสถานการณ์ของเป้าหมายได้ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวชี้
วัดเทียบเคียง (Proxy) ส�าหรับเป้าหมายนั้น ๆ โดยต้องด�าเนินการหาค่าฐาน 
(Baseline) ในปี 2560 หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูลก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช ้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการก�าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมในห้วง 5 ปีแรก

- กรณีตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดระดับสากล วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับ
ต่างประเทศเพิ่มเติม ท้ังในส่วนของการจัดอันดับและค่าคะแนนของตัวชี้ วัด  
โดยในส่วนของอันดับจะเป็นการสะท้อนให้เห็นสถานะการพัฒนาของประเทศไทย 
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะที่ในส่วนของคะแนนจะเป็นการ
สะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาของประเทศไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ
พร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมาตรฐานการพัฒนาของ
ประเทศไทยเทียบเคียงกับนานาประเทศ น�าไปสู ่ข ้อเสนอการด�าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการพัฒนาของประเทศให้ได้ตามมาตรฐานสากล

- กรณีตัวชี้วัดเป็นดัชนีรวม นอกจากจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนและอันดับ
ของดัชนีรวมระหว่างปี 2564 (หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูล) กับปี 2563 (หรือปีก่อนหน้าปี
ล่าสุดและ/หรือปีฐาน) จ�าเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบ/ปัจจัย
ย่อยของดัชนีเพิ่มเติมเพื่อประมวลหาประเด็นการพัฒนาและ/หรือปัจจัยต่าง ๆ 
ในรายละเอียดที่ส่งผลต่อการปรับลด/เพิ่มของอันดับและค่าคะแนนของดัชนีรวม 
และน�าไปสู่ข้อสังเกตของประเด็นที่จ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญในระยะต่อไป 
เพื่อที่จะสามารถน�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ตามท่ี
ก�าหนดในปี 2565

การประเมนิผลลพัธ์
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ความสอดคล้อง
ของเป้าหมายแผน
แม่บทย ่อยและ
เป้าหมายประเด็น
แผนแม่บทฯ

สถานการณ์บรรลุ
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการบรรลุ 
เป้าหมาย

การด�าเนินการ
ที่ผ่านมา

ประเด็นท้าทายที ่
ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย

ประเด็นท้าทายในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ 
ประมวลผลประเด็นท้าทายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการเพื่อให้สามารถ
น�าไปสู ่ การบรรลุผลลัพธ ์ตามเป ้าหมายที่ ก� าหนดได ้อย ่ าง เป ็นรูปธรรม 
โดยสังเคราะห์จากข้อมูลการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การบรรลุ 
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทร่วมกับประเด็นท้าทายของการด�าเนินงาน 
ในระดับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยในการสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ รวมทั้งปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ที่ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

ประเมินผลโดยใช้หลักการเดียวกันกับประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท (ข้อ 1.1)

ข้อเสนอการด�าเนินการในเชิงปฏิบัติที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ 
น�าไปแปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน�าไปสู ่แก้ไขปัญหา
และจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่คาดว่ามีส่วน
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างมีนัยส�าคัญ โดยต้อง
เป็นการด�าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญ 
ที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ป ัญหาและอุปสรรคต ่าง ๆ ที่ส ่ งผลกระทบต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
โดยอาจเป็นปัญหาอุปสรรคเชิงกระบวนการ กฎระเบียบ ศักยภาพ 
และความพร้อมบุคลากร และ/หรือความไม่ครอบคลุมของการด�าเนิน
งานตามปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ระดับแผนแม่บทย่อย

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

การประเมนิผลลพัธ์
การด�าเนินการที ่
ส่งผลต่อการบรรลุ
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สรุปผลการประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จากการประเมินสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ 
ทั้ง 23 ประเด็น ประจ�าปีงบประมาณ 2564 
ผ ่านข ้อมูลสถิติ  สถานการณ์ งานวิจัย 
และดัชนีชี้วัดที่จัดท�าขึ้นจากหน่วยงาน 
ทั้ งในและต ่างประเทศกับสถานการณ์ 
ภายในและภายนอกประเทศไทย รวมถึง 
การด�า เนินงาน/โครงการที่หน ่วยงาน 
ของรัฐที่ถูกน�าเข้าในระบบ eMENSCR สิ้นสุด ณ เดือนตุลาคม 2564 จ�านวน 62,641 โครงการ พบว่า 
สถานะการบรรลุเป้าหมายประเด็น (y2) ทั้ง 37 เป้าหมาย มีการพัฒนาลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 
ปี 2563 ที่มีการปรับเปลี่ยนค่าสีจากสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)  
เป็น สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) หรือ สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (แดง) 
และยังพบว่าบางเป้าหมายระดับประเด็นมีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยปรับเปล่ียนสถานะการบรรลุเป้าหมาย
ระดับเสี่ยง (สีส้ม) มาเป็นระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) โดยในปี 2564 พบว่า เป้าหมายระดับ
ประเด็นที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 แล้ว (สีเขียว) มีจ�านวน 7 เป้าหมาย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.92 ของเป้าหมายระดับประเด็น ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับประเด็นเดิมจากปี 2563 ที่บรรล ุ
ตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 แล้ว ประกอบด้วย
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นอกจากนี้ ในปี 2564 สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น ส่วนมากมีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายที่ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 (สีเหลือง) คิดเป็น 15 เป้าหมาย หรือร้อยละ 40.54 
ของเป้าหมายระดับประเด็น ประกอบด้วย

หมายเหตุ      : เป้าหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ดีข้ึน โดยปรับสถานะบรรลุเป้าหมาย  
  จากเดิม (สีส้ม) เป็น (สีเหลือง)

 1 

 2 

หมายเหตุ             3 : เป้าหมายระดับประเด็นทีม่ีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึน้ โดยปรับสถานะบรรลุเป้าหมาย 
จากเดิมสีส้มเป็นสีเหลือง   4 

ประเด็น (2) การต่างประเทศ 020001 การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งค่ัง ย่ังยืนมีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

050002 รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน

050003 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย
ดีข้ึน

ประเด็น (6) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 060002 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเปน็กรอบในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี

ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

080001 ผู้ประกอบการในทุกระดับเปน็ผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน

ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090001 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน

ประเด็น (10) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 100001 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเปน็ไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปน็ท่ี
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน

ประเด็น(11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ท้ังด้านร่างกาย สติปญัญาและคุณธรรมจริยธรรม  เปน็ผู้ท่ีมี
ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 120002 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปญัญาดีข้ึน

ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 160001 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและ
อย่างต่อเน่ือง

ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 170001 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน
190001 ความมั่นคงด้านน ้าของประเทศเพ่ิมข้ึน

190003 แม่น ้าล าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
สภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปน็ท่ียอมรับของ
ผู้ใช้บริการ

ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 230002 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในของประเทศเพ่ิมข้ึน

แผนแม่บทระดับประเด็นท่ีมีสถานะการบรรลุเป้าหมายท่ีต ่ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดในปี 2565

แผนแม่บทฯ เปา้หมายแผนแม่บทระดับประเด็น

ประเด็น (5) การท่องเท่ียว

ประเด็น (19) การบริหารจัดการน ้าท้ังระบบ ดา้นความมัน่คงดา้นน�า้ของประเทศเพ่ิมขึน้
คนไทยทุกคนไดร้บัการคุ้มครองและมีหลกัประกนัทางสังคมเพ่ิมขึน้

รายไดจ้ากการท่องเทีย่วของเมอืงรองเพ่ิมขึน้

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภมูใิจในความเปน็ไทยมากขึน้ น�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากขึน้
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ในขณะที่สถานะการบรรลุเป้าหมายระดับเส่ียง (สีส้ม) มีเป้าหมายระดับประเด็น จ�านวน 4 เป้าหมาย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.81 ของเป้าหมายระดับประเด็น ซ่ึงเป็นเป้าหมายระดับประเด็นเดิมจาก 2563 
ประกอบด้วย

อย่างไรก็ตาม สถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (แดง) ของเป้าหมายระดับประเด็นในปี 2564  
มีจ�านวน 11 เป้าหมายประเด็น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.73 ของเป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่

หมายเหตุ     : เป้าเป้าหมายระดับประเด็นที่มีทิศทางการพัฒนาที่ลดลง โดยปรับสถานะบรรลุเป้าหมาย 
  จากเดิม (สีส้ม) เป็น (สีแดง)

ผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารเพ่ิมขึน้

ผลติภาพของน�า้ทัง้ระบบเพ่ิมขึน้ ในการใชน้�า้อย่างประหยัด
และสร้างมูลคา่เพ่ิมจากการใชน้�า้

ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัสงูข้ึน เกดิศูนยก์ลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพ่ือกระจายความเจรญิทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม
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ขณะที่พิจารณาเป้าหมายระดับแผน
แม่บทย่อย (y1) รวม 140 เป้าหมาย 
พบว่า ในปี 2564 มีเป้าหมายที่บรรลุ 
ตามที่ ก� าหนดไว ้ ในป ี  2565 แล ้ว 
(สีเขียว) จ�านวน 39 เป้าหมาย คิดเป็น
ร้อยละ 27.86 ของเป้าหมายแผนย่อย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจ�านวน 9 เป้าหมาย 
จากปี 2563 ที่มีจ�านวน 30 เป้าหมาย 
ขณะที่เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย จ�านวน 78 เป้าหมายยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับ 
ที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย แต่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ประกอบด้วย 
เป้าหมายท่ีมีสถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีเหลือง จ�านวน 43 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 30.71 
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย และสีส้ม จ�านวน 35 เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 
ระดับแผนแม่บทย่อยและยังคงเป็นเป้าหมายท่ีต�่ากว่าค่าเป้าหมายในระดับวิกฤตที่มีสีแดง รวม 23 
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 16.43 ของเป้าหมายแผนย่อยทั้งหมด ซ่ึงเท่ากับปี 2563ที่มีจ�านวน 23 เป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดในบางเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจึงท�าให้ค่าสีสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายของปีท่ีผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง 
ปี 2563 และ 2564 พบว่า เป้าหมายที่บรรลุตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว (สีเขียว) จาก 39 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย มีจ�านวน 11 เป้าหมายแผนแม่ย่อยย่อย จาก 7 แผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการด�าเนิน 
พัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบด้วย
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อย่างไรก็ตาม พบว่า มีเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจ�านวน 9 เป้าหมายย่อยท่ีมีการปรับค่าสถานะจากเดิม
เป็นสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแดง) ดังนี้ 
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รายละเอียดของผลการเปรียบเทียบสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้ง 23 ประเด็น ในระหว่างปี 2562 - 2564 แสดงผลดังตารางนี้

  1 แผนแม่บทฯ ปี
ปี 2562 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501
ปี 2563 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501
ปี 2564 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501
ปี 2562 020001 020201 020202 020301 020401 020501
ปี 2563 020001 020201 020202 020301 020401 020501
ปี 2564 020001 020201 020202 020301 020401 020501
ปี 2562 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602
ปี 2563 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602
ปี 2564 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602
ปี 2562 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602
ปี 2563 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602
ปี 2564 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602
ปี 2562 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603
ปี 2563 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603
ปี 2564 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603
ปี 2562 060001 060002 060003 060101 060201 060202
ปี 2563 060001 060002 060003 060101 060201 060202
ปี 2564 060001 060002 060003 060101 060201 060202
ปี 2562 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301
ปี 2563 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301
ปี 2564 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301
ปี 2562 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
ปี 2563 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
ปี 2564 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
ปี 2562 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303
ปี 2563 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303
ปี 2564 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303
ปี 2562 100001 100101 100201 100301
ปี 2563 100001 100101 100201 100301
ปี 2564 100001 100101 100201 100301
ปี 2562 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501
ปี 2563 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501
ปี 2564 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501
ปี 2562 120001 120002 120101 120201
ปี 2563 120001 120002 120101 120201
ปี 2564 120001 120002 120101 120201
ปี 2562 130001 130101 130201 130301 130401 130501
ปี 2563 130001 130101 130201 130301 130401 130501
ปี 2564 130001 130101 130201 130301 130401 130501
ปี 2562 140001 140101 140201 140301
ปี 2563 140001 140101 140201 140301
ปี 2564 140001 140101 140201 140301
ปี 2562 150001 150101 150201 150202
ปี 2563 150001 150101 150201 150202
ปี 2564 150001 150101 150201 150202
ปี 2562 160001 160101 160201 160202
ปี 2563 160001 160101 160201 160202
ปี 2564 160001 160101 160201 160202
ปี 2562 170001 170101 170201
ปี 2563 170001 170101 170201
ปี 2564 170001 170101 170201
ปี 2562 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501
ปี 2563 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501
ปี 2564 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501
ปี 2562 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301
ปี 2563 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301
ปี 2564 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301
ปี 2562 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501
ปี 2563 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501
ปี 2564 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501
ปี 2562 210001 210101 210102 210201
ปี 2563 210001 210101 210102 210201
ปี 2564 210001 210101 210102 210201
ปี 2562 220001 220002 220101 220102 220103 220201
ปี 2563 220001 220002 220101 220102 220103 220201
ปี 2564 220001 220002 220101 220102 220103 220201
ปี 2562 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502
ปี 2563 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502
ปี 2564 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502

21. การต่อต้านการทุจริตและ
 ประพฤติมิชอบ

22. กฎหมายและ
 กระบวนการยุติธรรม

23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

12. การพัฒนาการเรียนรู้

13. การเสริมสร้างให้คนไทย
 มีสุขภาวะท่ีดี

14. ศักยภาพการกีฬา

15. พลังทางสังคม

16. เศรษฐกิจฐานราก

17. ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม

18. การเติบโตอย่างย่ังยืน

20. การบริการประชาชนและ
 ประสิทธิภาพภาครัฐ

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10. การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรม

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

19. การบริหารจดัการน้้าท้ังระบบ

3. การเกษตร

4. อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

5. การท่องเท่ียว

6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
โลจสิติกส์ และดิจทัิล

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
1. ความม่ันคง

2. การต่างประเทศ

เป้าประเด็น

 

หมายเหตุ : รหัสเป้าหมายระดับประเด็นและรหัสเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก 2 หมายเหตุ : รหัสเป้าหมายระดับประเด็นและรหัสเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก 2
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจ�านวนโครงการ
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็น
และเป ้าหมายแผนแม่บทย ่อย พบว ่า 
ตั้ งแต ่มีการเป ิดใช ้ระบบ eMENSCR 
จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีโครงการ 
ในระบบ eMENSCR ที่ผ่านการอนุมัติจาก
ผู ้บริหาร (M7) แล้ว จ�านวน 62,641 
โครงการ โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) 
การพัฒนาการเรียนรู้มีจ�านวนโครงการ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.55 ของ
จ�านวนโครงการที่ผ ่าน M7 ทั้งหมด 
ในระบบ eMENSCR ประเด็นที่ ซึ่งเป็น
แผนแม่บทฯ ที่เก่ียวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขณะที่
แผนแม่บทฯ ประเด็นท่ีมีจ�านวนโครงการน้อยที่สุดเป็นแผนแม่บทฯ เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่มีจ�านวน
โครงการ 485 โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจ�านวนโครงการที่ผ่าน M7 ทั้งหมดในระบบ eMENSCR 
หรือประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจ�านวนโครงการ 295 โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจ�านวน
โครงการที่ผ่าน M7 ทั้งหมดในระบบ eMENSCR โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้  
มีจ�านวนโครงการมากที่สุดซึ่งมีโครงการจ�านวนทั้งสิ้น 13,447 โครงการ โดยเป็นเป้าหมายระดับประเด็น 
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะท่ีจ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีจ�านวนโครงการทั้งสิ้น 12,363 โครงการ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายระดับ
ประเด็นดังกล่าวถึงมีจ�านวนโครงการมากที่สุดในระบบ แต่ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต 
(สีแดง) และเป้าหมายระดับประเด็น คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) 
จ�านวน 1,084 โครงการ และเมื่อพิจารณาในรายเป้าหมายแผนแม่บทย่อยจ�านวน 2 เป้าหมาย พบว่า  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู ้ และทักษะ 
ที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น มีการปรับค่าสถานะ
การบรรลุเป้าหมายจากระดับวิกฤต (สีแดง) เป็นระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) โดยมีจ�านวน
โครงการมากถึง 12,689 โครงการ ในขณะที่ประเด็นที่มีโครงการจ�านวนมากเป็นอันดับที่ 2 คือ แผนแม่บทฯ
ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู ้ที่มีความรู ้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ  
ท้ังส้ิน 9,385 โครงการ ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมายในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย(สีเหลือง)
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 ทั้งนี้ หากพิจารณาหน่วยงานระดับกระทรวงท่ีมีการบันทึกข้อมูลโครงการ/การด�าเนินการในระบบ 
eMENSCR มากที่สุด พบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้น�าเข้าข้อมูลโครงการ/การด�าเนินการในระบบ 
eMENSCR จ�านวน 20,766 โครงการ โดยมีความที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการ
เรียนรู้ ถึง 8,973 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.21 ของโครงการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ

 โดยรายละเอียดจ�านวนโครงการท่ีสอดคล้องกับ 37 เป้าหมายระดับประเด็น และ 140 เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย สรุปได้ดังนี้

 1 

แผนแม่บทฯ
1. ความม่ันคง 010001 010002 010101 010102 010103 010201 010202 010301 010302 010401 010402 010501
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 3,738 โครงการ 2,872 866 455      486      128      1,614     320      82       155      42       94       362      
2. การต่างประเทศ 020001 020201 020202 020301 020401 020501
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 1,166 โครงการ 1,166 291 356 222 187 110
3. การเกษตร 030001 030002 030101 030201 030202 030301 030302 030401 030501 030502 030601 030602
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 2,215 โครงการ 726 1,489 266 731 170 76 9 371 56 105 346 85
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 040001 040002 040101 040201 040301 040302 040401 040402 040501 040502 040601 040602
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 485 โครงการ 230 255 57 66 80 25 13 22 58 4 53 107
5. การท่องเท่ียว 050001 050002 050003 050101 050102 050103 050201 050202 050301 050302 050303 050401 050402 050501 050601 050602 050603
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 1,969 โครงการ 319 865 785 747 300 8 209 4 42 3 15 18 3 187 68 240 125
6. พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 060001 060002 060003 060101 060201 060202
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 725 โครงการ 522 165 38 600 74 51
7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจทัิล 070001 070101 070102 070103 070104 070105 070201 070202 070203 070204 070301
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 2,458 โครงการ 2,458 728 451 16 254 427 57 115 166 32 212
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 080001 080101 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 878 โครงการ 878 159 157 36 14 37 89 149 237
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 090001 090002 090101 090102 090201 090202 090203 090301 090302 090303
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 295 โครงการ 150 145 86 66 17 1 3 37 67 18
10. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 100001 100101 100201 100301
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 2,302 โครงการ 2,302 2,160 25 117
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 110001 110101 110201 110301 110401 110402 110501
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 9,385 โครงการ 9,385 1,860 438 5,179 1,594 116 198
12. การพัฒนาการเรียนรู้ 120001 120002 120101 120201
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 13,447 โครงการ 12,363 1,084 12,689 758
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 130001 130101 130201 130301 130401 130501
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 1,364 โครงการ 1,364 519 119 452 99 175
14. ศักยภาพการกีฬา 140001 140101 140201 140301
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 643 โครงการ 643 324 236 83
15. พลังทางสังคม 150001 150101 150201 150202
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 1,392 โครงการ 1,392 1,293 42 57
16. เศรษฐกิจฐานราก 160001 160101 160201 160202
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 874 โครงการ 874 469 295 110
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 170001 170101 170201
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 1,502 โครงการ 1,502 597 905
18. การเติบโตอย่างย่ังยืน 180001 180101 180102 180201 180301 180401 180402 180403 180501
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 1,942 โครงการ 1,942 272 783 205 261 17 54 202 148
19. การบริหารจดัการน้้าท้ังระบบ 190001 190002 190003 190101 190102 190103 190201 190202 190203 190301
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 3,334 โครงการ 2,103 777 454 1,589 123 43 299 205 585 490
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 200001 200002 200101 200201 200301 200302 200401 200501
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 6,784 โครงการ 4,801 1,983 830 702 300 45 3021 1,886
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 210001 210101 210102 210201
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 3,110 โครงการ 3,110 1970 1,002 138
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 220001 220002 220101 220102 220103 220201
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 895 โครงการ 197 698 144 50 38 663
23. การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 230001 230002 230101 230102 230201 230301 230401 230501 230502
จา้นวนโครงการ/การด้าเนินการ รวมท้ังส้ินจา้นวน 1,509 โครงการ 1,082 427 192 90 257 88 351 431 100

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
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ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย
มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุขบนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม  
การเคารพความหลากหลาย และหลักธรรมาภิบาล 

มีความพร้อมเผชิญเหตุ และรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง เป็นภูมิคุ้มกัน 

ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข ส่งเสริมการบริหาร
และการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 01

ความมัน่คง01
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



จ.1

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน010001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (01) ความมั่นคง มีเป้าหมายส�าคัญในการบริหาร 
จัดการสภาวะด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอื้อต่อการด�าเนินการ 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงและด้านอื่น ๆ ให้ขับเคล่ือนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนดได้  
ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ  
และทุกระดับเพ่ิมขึ้น และประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง

 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนีสันติภาพของโลกเป็น 1 ใน 75 ของโลก

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 (1 )  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิ ติ  
และทุกระดับเพิ่มข้ึน โดยพิจารณาดัชนีสันติภาพโลก 
(Global Peace Index - GPI) จัดท�าโดยสถาบัน
เศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for Econom-
ics and Peace - IEP) ระบุว่า ในปี 2564 ประเทศไทย
มีดัชนีสันติภาพโลกอยู ่ในอันดับที่  113 จาก 163 
ประเทศท่ัวโลก ดีขึ้นจากปี 2563 ซึ่งประเทศไทยอยู่

ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)

อันดับท่ี 114 อย่างไรก็ดี อันดับดังกล่าวยังห่างกว่าค่าเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ว่าประเทศไทยจะต้องได้รับ 
ดัชนีสันติภาพโลกอันดับท่ี 75 ภายในปี 2565 ยังคงห่างมากถึง 38 อันดับ ทั้งนี้ สถาบันเศรษฐศาสตร  ์
และสันติภาพได ้ รายงานสถานการณ ์ โดยภาพรวมของการจัดอันดับดัชนี สัน ติภาพโลกในป ี  2564 
ดัชนีสันติภาพโดยเฉลี่ยท่ัวโลกมีคะแนนลดลงร้อยละ 0.07 ยังถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่มีนัยส�าคัญ
มากนัก รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า 87 ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) มีพัฒนาการของการเกิดสันติสุข 
ที่ดี ข้ึน และ 73 ประเทศที่การเกิดสันติสุขมีระดับที่ตกต�่าลง อย ่างไรก็ดี  ผลกระทบจากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลให้รัฐบาลหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย 
ได้ก�าหนดมาตรการในการจ�ากัดสิทธิของประชาชน อาทิ กิจกรรมหรือการเคล่ือนไหวทางการเมืองในตลอดช่วง 
ระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่อนคลายลงตามล�าดับ เพื่อให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หรือการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายในระดับที่ใกล้เคียง 

ที่มา: Global Peace Index (GPI)
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ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีข้ึน 010002 จ.2

 
 

 2) ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น 
โดยพิจารณาจากดัชนี ช้ีวัดความสุขโลก โดยใน 
ปี 2564 ใช้ข้อมูลจากปี 2562 - 2563 ส่งผลให้
ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 54 จาก 149 ประเทศ 
ทั่ ว โลก อย ่างไรก็ตาม อันดับของประเทศไทย 
ยังคงที่เม่ือเทียบกับปี 2563 แต่คะแนนรวมลดลง 
จาก 5.999 ในปี 2563 เป็น 5.985 ในปี 2564  
จึงส่งผลให้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565  
ท่ีประเทศไทยต้องอยู ่ในอันดับ 1 ใน 35 ของโลก  
โดยประเด็นท้าทายในปี 2564 จากรายงานดัชนี 
ความสุขได้เน้นเรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19 โดยมุ ่งเน ้น 2 เรื่องในการวัด 
ความสุขของประเทศ คือ โครงสร้างและคุณภาพ 
ของชีวิตผู ้คนในประเทศและประเมินรัฐบาลใน 
การรับมือกับการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
เน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดดังกล่าว  
ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความวิตก
กังวลต่าง ๆ ความเครียด ความท้าทายต่อจิตใจ  
และสุขภาพร่างกาย ซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุที่น�ามา 
ซ่ึงความสุขของประชากรในประเทศ อาทิ มาตรการ
ล็อกดาวน์อันท�าให้สุขภาพจิตลดลง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทยเป็น 1 ใน 35 ของโลก 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (คะแนน)

กับเป้าหมายที่ก�าหนด จึงควรเน้นการท�าให้ประเทศไทยเกิดสภาวะแวดล้อมของประเทศที่มีความมั่นคง 
และมีความสงบเรียบร้อย มีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะน�าไปสู่บรรยากาศแห่งความรู้สึกผ่อนคลาย 
และปลอดภัยมากข้ึน นอกจากนี้ ควรมีการก�ากับติดตามสภาวะทางการเมืองในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน 
มิให้เกิดเงื่อนไขหรือสถานการณ์แห่งความรุนแรงของประชาชนแต่ละฝ่ายซึ่งอาจกระทบกับดัชนีสันติภาพ 
ของประเทศไทยในอนาคต

54

54

52

46

59.85

5.999

6.008

6.072

ที่มา: Worldhappiness

ที่มา: Worldhappiness
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อย ่ าง ไรก็ตาม รั ฐบาลไทยมีมาตรการที่ ชั ด เจนในการ รับมือกับการแพร ่ ระบาดของเชื้ อ โควิด -19  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาตรการที่ส�าคัญและส่งผลต่อการรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คือ  
การเว้นระยะห่างซึ่งเป็นการท้าทายที่ส�าคัญ เนื่องจากความสัมพันธ์ทางสังคมส่งผลต่อความสุขของประชากร 
อย่างแพร่หลาย 

 ทั้งนี้  ประเด็นความท้าทายท่ีต ้องด�าเนินการเพื่อให ้บรรลุเป ้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  
โดยสรุปภาพรวม ได้แก่ (1) สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศทั้งในระดับโลก 
และภูมิภาค ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาวการณ์ของการถ่วงดุลระหว่างประเทศมหาอ�านาจ 
ด้วยเหตุดังกล่าวท�าให้เกิดเง่ือนไข ความสลับซับซ้อนและความท้าทายในการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติอยู่เสมอ (2) สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ 
ปัจจุบันแนวโน้มของความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยยังต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดสถานการณ์ที่บานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประชาชน
แต่ละช่วงอายุวัย รวมไปถึงทัศนคติและมุมมองที่แตกต่างกันต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (3) ความพร้อมของบุคลากรภายในหน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล ซ่ึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้าง
สมรรถภาพของหน่วยงานในการรับมือภัยความมั่นคงที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคต และ (4) การบริหาร
จัดการความมั่นคง ควรมีการด�าเนินการอย่างบูรณาการ มีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยการอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน สร้างความรับรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัยพลเรือนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
โดยทั่วไป รวมท้ังสร้างบรรยากาศของความมั่นคงแบบองค์รวม
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Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ  
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น อยู่ในล�าดับ 1 ใน 55 ของโลก 

 เนื่องจากตัวช้ีวัด WISPI ไม่ได้มีการจัดอันดับมาเป็นเวลานาน จึงได้พิจารณาตัวชี้วัดเทียบเคียงใหม่ คือ ระดับ 
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าระดับความปลอดภัยในสังคมมีแนวโน้มดีขึ้น 
จากปัจจัยที่ส�าคัญ อาทิ อัตราการเกิดคดีฆ่าผู ้อื่นโดยเจตนาอยู่ระดับ 1.64 ต่อประชากร 100,000 คน ท้ังน้ี เม่ือพิจารณา 
จากปัจจัยต่าง ๆ โดยรวมท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแล้ว ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจไทย 
อยู่ในระดับ 60  ส�าหรับระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ภายใต้ดัชนีสันติภาพโลก ไทยมีระดับความมั่นคงปลอดภัย 
ทางสังคม ประจ�าปี 2564 อยู่ในอันดับท่ี 119 จาก 163 ประเทศ ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

010101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

010001

010103
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010201010301
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010202

010402

010401
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010102

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564
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 คนไทยมคีวามจงรกัภกัด ีซือ่สตัย์ พร้อมธ�ารงรกัษาไว้ซึง่สถาบันหลกัของชาต ิสถาบนัศาสนาเป็นทีเ่คารพ ยดึเหนีย่วจติใจ 
ของคนไทยสูงขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ทุนทางสังคม อาทิ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ การสื่อสาร 
เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ

 โดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ความรู ้ของคนไทยเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ (ด้านศาสนา)  
ร้อยละ 69.30 และ (2) กิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ร้อยละ 91.30 
ทั้งนี้ผลการประเมินโดยรวมทั้ง 2 องค ์ประกอบ อยู ่ที่ร ้อยละ 80.25 ท�าให ้สถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ประสิทธิผลของรัฐบาล
จากการประเมินของธนาคารโลก ได้รับการประเมินไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 

 โดยในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 67 จาก 192 ประเทศ (ร้อยละ 63.46) ลดลงจากปี 2561 และ 2562  
(ร้อยละ 66.83 และ 65.87) ซ่ึง และดัชนีเสถียรภาพการเมืองในปี 2563 คะแนนรวม -0.62 คะแนน  ลดลงจากปี 2561  
และ 2562 จาก - 0.80 และ - 0.48 คะแนน ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

010103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความส�าเร็จ
ของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 

 โดยพิจารณาจาก (1) สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ภาพรวมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้ม 
ในระดับที่ดีขึ้นจากปัจจัยเชิงบวก อาทิ จ�านวนพ้ืนที่ที่มีการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด จ�านวน  
5,403 ต�าบล/50 เขต คิดเป็นร้อยละ 90.49 ของเป้าหมายในพื้นที ่ (2) สถานการณ์ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ โดยสถิต ิ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปี 2564 มีจ�านวน 1,336 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลง และ (3) สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ 
จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประเทศไทยลดลงเป็นระดับ Tier 2 Watchlist จากเดิมที่รัฐบาลไทยสามารถยกระดับ 
อยู่ที่ Tier 2 ต่อเน่ืองมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับเสี่ยง

010201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ความมั่นคง 01

87



 ภาคใต้มคีวามสงบสขุ ร่มเย็น ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลุในปี 2565 คอื (1) จ�านวนงบประมาณด้านความมัน่คง 
ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี (2) สถิติจ�านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย  
ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี และ (3) ปรมิาณการเข้า-ออก ของนกัท่องเทีย่ว และมลูค่าการลงทนุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 10 ต่อปี

 โดยในปี 2564 มีการจัดสรรงบประมาณ ลดลงจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.12 ในขณะที่สถิติจ�านวนเหตุรุนแรง/
สูญเสีย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 53.70 แต่สถิติการเสียชีวิตในปี 2564 ลดลงจากปี 2563  คิดเป็นร้อยละ 42.42 
และปริมาณนักท่องเท่ียวในปี 2564 ลงลดจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 75.4 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ   
มีความทันสมัยและปฏิบัติได ้จริง ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 คือ ประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
ด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 80

 ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ในปี 2564 อยู ่ที่ร ้อยละ 67.50 คิดเป ็น 
ร้อยละ 84.38 ของค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ประกอบกับการด�าเนินการของหน่วยงานด้านข่าวกรองและประชาคม
ข่าวกรองที่ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ข ่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา 
ระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตามแผนเตรียมพร้อม 
แห่งชาติและแผนความม่ันคงเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการมีแผนเตรียมพร้อมที่ปฏิบัติได้จริง และทุกภาคส่วนมีศักยภาพ 
ในการรับมือภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเป็นเอกภาพ ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับ 
ความรุนแรง ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี 2565 คอื ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง ร้อยละ 80 

 โดยในปี 2564 กองทัพได้พิจารณายกเลิก ปรับลด และเล่ือนการจัดหายุทโธปกรณ์บางรายการออกไปคงเหลือไว ้
เฉพาะที่จ�าเป็น เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้การจัดอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหารจาก 140 ประเทศ  
ของ Global Firepower ท่ีพิจารณาจากความพร้อมและความสามารถในการรบเมื่อต้องท�าสงครามตามแบบทั้งภาคพื้นดิน  
ในทะเล และในอากาศ ความสามารถการส่งก�าลังบ�ารุง และงบประมาณ ลดลงจาดอันดับที่ 23 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 26  
ในปี 2564 อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ด้านความม่ันคง ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ซ่ึงเป็นแผนระดับที่ 3 และได้ขับเคล่ือนเป้าหมายของแผนย่อยโดยการเสริม
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ การพัฒนาระบบก�าลังส�ารอง การพัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ  
การพัฒนาทางด้านไซเบอร์ และการพัฒนาทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ จึงมีความเป็นไปได้ 
ที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น ก�าหนดค่าสถานะ 
เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงทุกมิติกับประเทศมหาอ�านาจ 
และประเทศท่ีมีความส�าคัญทางยุทธศาสตร ์  อาทิ จ�านวนการเยือน จ�านวนความร ่วมมือ ระดับความร ่วมมือ  
ระดับความสัมพันธ์ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5-10

 โดยในปี 2564 ไทยได้จัดให้มีการเยือนและการหารือทวิภาคีของผู ้แทนระดับสูงเพื่อยกระดับความสัมพันธ ์ 
ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�านาจและมิตรประเทศ พร้อมทั้งส ่งเสริมความร่วมมือด้านความม่ันคงกับนานาประเทศ 
ในการรับมือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์
ของไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค ท�าให้สถานะการบรรล ุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศ 
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 คือ ระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย อาทิ จ�านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่่มของไทยในการยอมรับการเป็นผู้เล่นที่ส�าคัญ 
ในกรองอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5-10

 โดยในปี 2564 ไทยได้ผลักดันข้อเสนอส�าคัญที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาจาก 
ความส�าเร็จในการแสดงบทบาทและข้อริเริ่มของไทยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคล่ือนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
ที่ เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส ่งผลให้บทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียมีพัฒนาการที่ส�าคัญ ท�าให ้สถานะการบรรล ุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010402 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 คือ  
ระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง ร้อยละ 80  

 โดยในปี 2564 ระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง อยู่ท่ีระดับร้อยละ 67.78 
คิดเป็นร้อยละ 84.73 ของค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 และได้ด�าเนินการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยจัดตั้งกลไกภายใต้ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

010501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การรักษาความสงบภายในประเทศ

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจระดับสากล 
(WISPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 55 ของโลก

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

010101

 การเสริมสร ้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มุ ่งเน ้นการสร ้างเสริม
ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง การก�าหนดมาตรการในการป้องกัน 
อาชญากรรม ความปลอดภัยในที่สาธารณะ และบนท้องถนน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความเข้มแข็ง มีรายได้
เพียงพอ ได้รับโอกาส สิทธิ ความเสมอภาค มีความตระหนักเข้าใจปัญหาและภัยความมั่นคง พร้อมที่จะร่วม
แก้ไขปัญหาของชาติ โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และมีความส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของทุกภาคส่วน สภาพสังคมที่มีระเบียบ 
และมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ในระบบเศรษฐกิจ 
ที่มั่นคง มีภูมิคุ ้มกันและชุมชนที่ เข ้มแข็ง มีกลไกป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 
มีเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบรับแจ้งเหตุ และระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงครอบคลุม
ครบถ้วน รวมทั้งการปลูกจิตส�านึก คุณธรรม และจรรยาบรรณให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในปี 2564 คือความความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ท�าให้ประชาชนบางส่วนมีอาชีพและรายได้ท่ีไม ่แน่นอน เกิดปัญหาอาชญากรรม 
ที่มุ ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากข้ึน 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ต�ารวจระดับสากล (WISPI) โดยเป็นการจัดอันดับ
โดย International Police Science Association 
(IPSA) ซึ่งมีการประเมิน ณ ปี 2559 เป็นปีล่าสุด 
โดยประเทศไทยได้อันดับท่ี 69 จาก 127 ประเทศ 
อย ่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวชี้วัด WISPI ไม ่ได ้ มี 
ก า ร จั ด อั น ดั บ ม า เ ป ็ น เ ว ล า น า น  ส� า นั ก ง า น 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จึงได ้พิจารณา
ตัว ช้ีวัด เทียบเคียงใหม ่  คือ  ระดับความมั่นคง
ปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจไทย  
ซึ่งผลการประเมินพบว่าระดับความปลอดภัยในสังคมมีแนวโน้มดีขึ้น จากปัจจัยที่ส�าคัญ อาทิ อัตราการเกิด 
คดีฆ ่าผู ้อื่นโดยเจตนาอยู ่ระดับ 1.64 ต่อประชากร 100,000 คน ซ่ึงมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
จากช่วงปี 2561 - 2563 ที่อัตรา 2.25  2.20  และ 1.90 ตามล�าดับ จ�านวนคดีท�าร้ายร่างกายสาหัส 
ลดลงร้อยละ 7.79 ส่งผลให้ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ อยู ่ในระดับ 
ที่ร ้อยละ 81.18 ซึ่งมีแนวโน ้มความเชื่อ ม่ันสูง ข้ึนจากปี 2561 ที่อยู ่ระดับร ้อยละ 78.71 ในขณะที ่
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ อยู ่ในเกณฑ์ 
ระดับ A ที่คะแนน 86.96 ส�าหรับในประเด็นกระบวนการยุติธรรม เรื่องความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 
ของประชาชนต่อการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม และการลดลงของอัตราการกระท�าผิดซ�้า 
ยังอยู ่ ในระดับต�่ ากว ่าเป ้าหมาย ทั้ งนี้  เมื่อพิจารณาจากป ัจจัยต ่าง ๆ โดยรวมท่ีส ่งผลต ่อการบรรล ุ
เป้าหมายแล้วระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจไทย อยู่ในระดับ 60 ส�าหรับ 
ระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม (Societal Safety and Security Domain) ภายใต้ดัชนีสันติภาพโลก 
หรือ Global Peace Index (GPI) ของสถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute for  
Economics and Peace : IEP) ไทยมีระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม ประจ�าปี 2564 อยู่ในอันดับที ่
119 จาก 163 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก ซ่ึงเป ็นอันดับที่ ดีขึ้นจากปี 2563 ที่อยู ่ ในอันดับ 123   
และปี 2562 ท่ีอยู่ในอันดับท่ี 125  ซึ่งสะท้อนว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ด�าเนินการป้องกัน ปราบปราม 
รวมทั้งเตรียมพร้อมในการปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรม 
และเหตุรุนแรงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วง 
ปี 2564 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอ�านวยความยุติธรรม
และด้านติดตามสถานะคดี การพัฒนาระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานีต�ารวจ (CRIMES) ท่ัวประเทศให้มีความปลอดภัย และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกัน 
การลักลอบน�าข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจ (CRIMES) โดยไม่ได ้รับอนุญาต  
การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานท่ีทันสมัยส�าหรับใช ้ในงานตรวจสถานที่ เกิดเหตุ การเพิ่มศักยภาพ 
ของเจ ้าหน ้า ท่ีในการเก็บพยานหลักฐาน การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสถานที่ เกิดเหต ุ
และการเก็บหลักฐานให้มีความน่าเช่ือถือ การปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การจัดท�าระบบ Safe System 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยของสังคมของประเทศไทย
(ภายใต้ Global Peace Index)

ที่มา: สถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ 

       (Institute for Economics and Peace: IEP)

ผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรมและเหตุรุนแรงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ36 
มากข้ึน    37 

 38 

                  ที่มา: สถาบันวิจยัดานเศรษฐศาสตรและสันติภาพ (Institute for Economics and Peace : IEP) 39 

การดําเนินงานที่ผานมา การดําเนินงานของหนวยงานดานความมั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายในชวงป 2564  40 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมลูกระบวนการดิจิทัลดานอํานวยความยตุิธรรมและดานติดตามสถานะคดี 41 
การพัฒนาระบบปองกันการโจมตีทางไซเบอร โดยพัฒนาระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ทั่วประเทศใหมี 42 
ความปลอดภัย และมีขอมูลที่นาเชื่อถือ รวมทั้งเฝาระวังปองกันการลักลอบนําขอมูลสวนบุคคลออกจากระบบสารสนเทศ43 
สถานีตํารวจ (CRIMES) โดยไมไดรับอนุญาต การจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณพื้นฐานที่ทันสมัยสําหรับใชในงานตรวจสถานที่44 
เกิดเหตุ การเพิ่มศักยภาพของเจาหนาที่ในการเก็บพยานหลักฐาน การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจสถานที่เกิด45 
เหตุและการเก็บหลักฐานใหมีความนาเชื่อถือ การปรับปรุงศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน การจัดทําระบบ Safe System  46 
เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตและผูบาดเจ็บบนถนน การพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานสายงานปองกันปราบปราม เพื่อให 47 
การปฏิบัติงานปองกันเหตุรายและการปราบปราม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพสังคมที่48 
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังเปนการแกไขปญหาการระงับเหตุเบื้องตน ที่มีความสําคัญในการปองกันมิใหเกิดเหตุลุกลามเปน49 
อาชญากรรมที่รายแรงตามมา ตลอดจนติดตามการยกระดับการใหบริการประชาชนของสถานีตํารวจในพื้นที่ และ50 
ขับเคลื่อนใหเปนไปตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตํารวจ ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจตอ 51 
การใหบริการไปในทางที่ดีข้ึน ทั้งนี้การดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จที่เก่ียวของกับการมีเทคโนโลยี   52 
และระบบศูนยรับแจงเหตุ ชองทางการรับบริการในการเขาถึงกระบวนการยตุิธรรม การบังคับใชกฎหมาย และการพัฒนา53 
กฎหมายใหมีความทันสมัยรองรับการปฏิบัติงาน 54 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย การดําเนินการเพื่อสงเสริมใหประเทศไทยมีระดับความม่ันคงปลอดภัย55 
ภายในประเทศและศักยภาพตํารวจไทยเพิ่มข้ึนไดภายในป 2565 นั้น ยังมีความทาทายจากผลกระทบของการแพรระบาด56 
ของโรคโควิด-19 และความเสี่ยงจากโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัว อาชีพและรายไดของ57 
ประชาชนลดลง รวมทั้งการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่เปนชองทางของการกออาชญากรรมและเหตุความรุนแรง58 
ตาง ๆ การปลูกฝงคานิยมที่ผิด โดยเฉพาะการกระทําตอเยาวชนไทยที่ถูกชักจูงไดงาย อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินการ59 
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เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและผู ้บาดเจ็บบนถนน การพัฒนาประสิทธิภาพผู ้ปฏิบัติงานสายงานป้องกัน 
ปราบปราม เพื่อให ้การปฏิบัติงานป ้องกันเหตุร ้ายและการปราบปราม เป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล ้องกับสภาพสังคมท่ี เปลี่ ยนแปลงไป ทั้ งยั ง เป ็นการแก ้ ไขป ัญหาการระงับเหตุ เบื้ องต ้น  
ที่ มีความส�าคัญในการป้องกันมิให ้เกิดเหตุลุกลามเป็นอาชญากรรมที่ร ้ายแรงตามมา ตลอดจนติดตาม 
การยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีต�ารวจในพื้นที่ และขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวทางการยกระดับ 
การบริการประชาชนของสถานีต�ารวจ ซ่ึงประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให ้บริการไปในทางท่ีดีขึ้น 
ทั้งนี้การด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จที่ เกี่ยวข้องกับการมีเทคโนโลยี และระบบ 
ศูนย ์รับแจ ้ ง เหตุช ่องทางการรับบริการในการเข ้ าถึ งกระบวนการยุ ติธรรม การบังคับใช ้กฎหมาย  
และการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยรองรับการปฏิบัติงาน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย การด�าเนินการเพื่อส ่งเสริมให ้ประเทศไทยมีระดับ 
ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจไทยเพิ่มขึ้นได้ภายในปี 2565 นั้น ยังมีความท้าทาย 
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และความเส่ียงจากโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว อาชีพและรายได้ของประชาชนลดลง รวมท้ังการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  
ที่เป็นช่องทางของการก่ออาชญากรรมและเหตุความรุนแรงต่าง ๆ การปลูกฝังค่านิยมที่ผิด โดยเฉพาะ 
การกระท�าต ่อเยาวชนไทยท่ีถูกชัก จูงได ้ ง ่ าย อย ่างไรก็ตาม เพื่อให ้การด�า เนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมาย จึงควรมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเร่งฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และการสกัดกั้นข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม 
ควบคู่ไปกับการท�าความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ถึงความถูกต้องของข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ   
แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 
ในชี วิตและทรัพย ์สินเพิ่มขึ้นที่ก�าหนดไว ้ ในป ี  2565 หน ่วยงานด ้านความมั่นคงควรให ้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อป้องกัน ปราบปราม และแจ้งเหตุร้ายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน 
และเอกชน มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบอาชญากรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ 
และการเพิ่มทักษะความรู ้  จิตส�านึก คุณธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรภาครัฐอย ่างต ่อเนื่อง  
ตลอดจนการยกระดับกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อใจและเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐและกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น 
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การรักษาความสงบภายในประเทศ

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ�ารงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม อาทิ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ การสื่อสาร 
เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มุ่งเน้นการส่งเสริมความสามัคคี ความส�านึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ พร้อมธ�ารงรักษาไว้
ซึ่ งสถาบันหลักของชาติ การสื่อสารเผยแพร ่ความรู ้และความเข ้าใจที่ถูกต ้องต ่อสถาบันหลักของชาต ิ
และหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา ผ ่านทางกลไกต่างๆ เพื่อให ้ประชาชนมีความเข ้าใจที่ถูกต ้อง รับรู  ้
ถึงความส�าคัญของสถาบันหลัก มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย น�ามาซึ่งความเช่ือถือ ความไว้วางใจ  
ความจงรักภักดี พร้อมธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการเผยแผ่
หลักค�าสอน เพื่อส ่งเสริมให้มีสถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพยึดเหน่ียวจิตใจ เพ่ือประพฤติในศีลธรรมอันดี  
และสร้างความสงบสุขและความมั่นคงให้กับประเทศ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างศาสนาอย่างปรองดอง 
ซึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จท่ีส�าคัญท่ีสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก�าหนด จะมุ ่งเน้น 
การตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญของสถาบันหลักของชาติ การมีช ่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  
และรูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม การบูรณาการการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการละเมิดอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย  
การยอมรับและความเชื่อมั่นในสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม  
และโปร่งใส ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็น
ท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2564 คือ การขาดความเข้าใจที่ถูกต้องของสถาบันหลัก ซึ่งเกิดจาก
การใช้ช ่องทางสื่อสารต่าง ๆ ในการละเมิดและบิดเบือนความเข้าใจที่ ถูกต้องต่อสถาบันหลัก ตลอดจน 
ความขัดแย้งทางการเมือง ท่ีน�าสถาบันหลักและศาสนามาก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
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องค์ประกอบด้านองค์ความรู้ของคนไทย
เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ (ด้านศาสนา) = 69.3 %

ที่มา: ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 31 

 32 

           ที่มา : สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) 33 
 34 
การดําเนินงานที่ผานมา ในชวงป 2564 หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินงานตอเนื่องจากป 2563 เพื่อเสริมสราง 35 
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ36 
สงเสริมทัศนคติ คานิยม แบบแผนความเชื่อ ดานการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง37 
เปนประมุข การขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสําหรับอําเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยพระนาม 38 
พระบรมวงศานุวงศและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อําเภอ การจัดตั้งคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB 39 
Camp) ดานศาสนาไดจัดทําการเผยแพรหลักธรรมผานสือ่ออนไลน การจัดตั้งศูนยอบรมศานาอิสลามและจริยธรรมประจํา40 
มัสยิด การจัดทํายุทธศาสตรการเผยแผและประชาสัมพันธกิจการพระพุทธศาสนา พ. ศ. 2560 – 2564 รวมทั้งการจัดตั้ง41 
ศูนยพระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานดานพระพุทธศาสนา ใหประชาชนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข นอม42 
นําหลักธรรมทางศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและมีคานิยมที่ดีงาม และการบริหารจัดการดานศาสนาภายใน43 
องคกรและเครือขายไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จในดานการตระหนักรู44 

43%

48%

9%

องคประกอบดานองคความรูของคนไทยเกี่ยวกับสถาบันหลัก
ของชาติ (ดานศาสนา) = 69.3 %

จํานวนหนวยงานภาคีเครือขายจัดกิจกรรม
สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา

หมูบานตนแบบเขารวมการคัดเลือกฯ เพ่ิมขึ้น
รอยละ

บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาไดรับการ
พัฒนา เพ่ิมขึ้นรอยละ

33%

29%

38%

องคประกอบดานกิจการดานศาสนาท่ีสามารถสงเสริมความเขาใจอันดี
และการอยูรวมกันของคนในสังคม = 91.3 %

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมความเขาใจเก่ียวกับวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรม
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได (1 ลานคน)

จํานวนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีความ
รักความสามัคคีและสามารถอยูรวมกันได (4,000
คน)

จํานวนผูแทนองคการศาสนาที่เขารวม
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธไมนอยกวา 400 คน

องค์ประกอบด้านกิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม = 91.3 %

 31 
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           ที่มา : สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) 33 
 34 
การดําเนินงานที่ผานมา ในชวงป 2564 หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินงานตอเนื่องจากป 2563 เพื่อเสริมสราง 35 
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การ36 
สงเสริมทัศนคติ คานิยม แบบแผนความเชื่อ ดานการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง37 
เปนประมุข การขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสําหรับอําเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยพระนาม 38 
พระบรมวงศานุวงศและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อําเภอ การจัดตั้งคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB 39 
Camp) ดานศาสนาไดจัดทําการเผยแพรหลักธรรมผานสือ่ออนไลน การจัดตั้งศูนยอบรมศานาอิสลามและจริยธรรมประจํา40 
มัสยิด การจัดทํายุทธศาสตรการเผยแผและประชาสัมพันธกิจการพระพุทธศาสนา พ. ศ. 2560 – 2564 รวมทั้งการจัดตั้ง41 
ศูนยพระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานดานพระพุทธศาสนา ใหประชาชนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข นอม42 
นําหลักธรรมทางศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและมีคานิยมที่ดีงาม และการบริหารจัดการดานศาสนาภายใน43 
องคกรและเครือขายไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จในดานการตระหนักรู44 
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9%

องคประกอบดานองคความรูของคนไทยเกี่ยวกับสถาบันหลัก
ของชาติ (ดานศาสนา) = 69.3 %

จํานวนหนวยงานภาคีเครือขายจัดกิจกรรม
สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา

หมูบานตนแบบเขารวมการคัดเลือกฯ เพ่ิมขึ้น
รอยละ

บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาไดรับการ
พัฒนา เพ่ิมขึ้นรอยละ

33%

29%

38%

องคประกอบดานกิจการดานศาสนาท่ีสามารถสงเสริมความเขาใจอันดี
และการอยูรวมกันของคนในสังคม = 91.3 %

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมความเขาใจเก่ียวกับวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา และการนําหลักธรรม
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได (1 ลานคน)

จํานวนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ มีความ
รักความสามัคคีและสามารถอยูรวมกันได (4,000
คน)

จํานวนผูแทนองคการศาสนาที่เขารวม
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธไมนอยกวา 400 คน

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ส� านั ก งาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้มีการประมวล 
วิ เคราะห ์จากข ้อมูลป ัจจัยที่ส� าคัญต ่าง ๆ โดย 
พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ความรู้
ข อ ง ค น ไ ท ย เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า บั น ห ลั ก ข อ ง ช า ติ  
(ด ้านศาสนา) ร ้อยละ 69.30 มีป ัจจัยประกอบ  
อาทิ จ�านวนหน่วยงานภาคีเครือข ่ายจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 65 หน่วยงาน 
และ (2) กิจการด้านศาสนาที่สามารถส่งเสริม 
ความเข ้ า ใจอันดี และการอ ยู ่ ร ่ วมกันของคน 
ในสังคม ร ้อยละ 91.30 มีป ัจจัยประกอบ อาทิ 
จ� านวนผู ้ เข ้ าร ่ วมกิจกรรมความเข ้ า ใจเกี่ ยวกับ 
วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา และการน�าหลัก
ธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 9,901,205 คน 
จ�านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความรัก  
ความสามัคคีและสามารถอยู ่ร ่วมกันได้ 3,000 คน 
จ�านวนผู ้แทนองค ์การศาสนาที่ เข ้าร ่วมกิจกรรม 
ศาสนิกสัมพันธ์ 1,500 คน ทั้งนี้ ผลการประเมิน 
โดยรวมทั้ง 2 องค์ประกอบ อยู่ท่ีร้อยละ 80.25

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช ่วงป ี 2564 หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้ด�าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมทางศาสนา อาทิ การขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ การส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนความเชื่อ ด้านการเมือง การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติส�าหรับ
อ�าเภอที่ตั้งตามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ และอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
12 อ�าเภอ การจัดตั้งค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) ด้านศาสนาได้จัดท�าการเผยแพร่
หลักธรรมผ่านสื่อออนไลน์ การจัดตั้งศูนย์อบรมศานาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด การจัดท�ายุทธศาสตร ์
การเผยแผ ่และประชาสัมพันธ ์กิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560 – 2564 รวมท้ังการจัดตั้ งศูนย  ์
พระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา ให ้ประชาชนในสังคมอยู ่ร ่วมกัน 
อย ่ างสันติสุข  น ้อมน� าหลักธรรมทางศาสนาเป ็นแนวทางในการด� า เนินชี วิตและมีค ่ านิยมที่ ดี งาม  
และการบริหารจัดการด้านศาสนาภายในองค์กรและเครือข่ายได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จในด้านการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของสถาบันหลักของชาติ การสร้าง
ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ การปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน  
และสร้างการยอมรับและเช่ือมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

ตัวชี้วัดทางสังคม
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  การด�าเนินการที่ เกี่ยวข ้องกับสถาบันหลักของชาติ
เป ็นประเด็นที่ มีความอ ่อนไหว ป ัจจุบันยังมีการแอบอ้างและน�าสถาบันหลักและศาสนามาเก่ียวข ้อง 
และสร ้างความขัดแย้งต ่อฝ ่ายตรงข ้ามที่ เห็นต ่าง โดยการใช ้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว  
และสร้างการโน้มน้าวใจให้กระท�าผิด ซึ่งความแตกแยกทางทัศนคติและความคิดของคนในชาติดังกล่าว  
เป็นอุปสรรคท่ีส�าคัญในการสร้างความปรองดอง การสร้างความศรัทธาต่อสถาบันหลัก และการพัฒนา
ประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงควรมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญ 
กับการรับฟังความคิดเห็นต่างของคนทุกฝ่าย การสร้างความเข้าใจในค่านิยม วัฒนธรรม และทัศนคติ 
ของคนทุกช่วงวัย เพื่อร่วมหาทางออกของความขัดแย้งร่วมกัน ตลอดจนเร่งพัฒนาโครงสร้างด้านศาสนา 
และความศรัทธาของประชาชน เพื่อรักษาไว้ซ่ึงสถาบันศาสนาท่ียึดเหน่ียวจิตใจคนในสังคม และลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันให้บรรเทาลง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�าคัญกับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  
ที่ ไม ่น� า ไปสู ่ ความขัดแย ้ งของคนในสั งคม ห รือการบิด เบือนข ้อ เท็จจริ งของสถาบันหลักของชาติ  
การเสริมสร้างความรู ้ความถูกต้องที่เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ เพ่ือสร้างความจงรักภักดีของคนทั้งชาติ 
ที่ผ ่านกลไกและสื่อต ่างๆ อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมกลุ ่มเป ้าหมายทุกช่วงวัย ควบคู ่ไปกับการยอมรับ 
ความหลากหลาย การรับฟ ังความคิดต ่างอย ่างเข ้าใจและหาจุดร ่วมของความคิดของคนในสังคม  
การปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และการบังคับใช้กฎหมายกับคนทุกฝ่าย 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้าง กฎ ระเบียบ และบังคับใช้ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างเคร่งครัดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกศาสนา 
มีบทบาทส�าคัญในการสร้างความสงบสุขและพัฒนาประเทศ
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การรักษาความสงบภายในประเทศ

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

010103

 มุ่งส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาล โดยการมีสถาบันทางการเมือง และระบบการตรวจสอบ/ถ ่วงดุลอ�านาจอธิปไตยที ่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ระบบราชการท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ การยับยั้งการทุจริตประพฤติ
มิชอบที่เป ็นธรรม การมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง ตลอดจน 
การเคารพความแตกต ่างหลากหลายของคนทุกกลุ ่ม  ซึ่ ง เป ็นองค ์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อน 
และเสริมสร้างให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลสูงข้ึน โดยต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมือง และนักการเมืองที่มีความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการ 
ที่โปร่งใส กฎหมาย/กฎระเบียบที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเมืองที่มีธรรมาภิบาล การติดตามและประเมินผล 
การด�าเนินงานของพรรคการเมืองอย่างต ่อเนื่อง และการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้อต ่อเสถียรภาพ 
ทางการเมือง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมายในป ี  2564 คือ สถาบันทางการเมืองที่ ยั งอ ่อนแอ  
หลายพรรคการเมืองไม ่สามารถเป ็นท่ีพึ่งหลักของระบอบประชาธิปไตย ไม ่สามารถใช ้ เป ็นเครื่องมือ 
ในการแสดงออกถึงความต้องการและคุ ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนได ้อย ่างแท้จริง ตลอดจน 
ประชาชนบางกลุ ่มยังขาดจิตส�านึกและความเข ้าใจที่ถูกต ้องของระบอบประชาธิปไตย ที่ต ้องยึดมั่น 
ในหลักการและนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน

จ.3

ความมั่นคง01

96



Thailand - Government Effectiveness: Percentile Rank 30 

 31 
ที่มา : https://tradingeconomics.com/thailand/government-effectiveness-percentile-rank-wb-data.html 32 

 33 
การดําเนินงานที่ผานมา การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายในชวงป 2564 ไดใหความสําคัญกับการถอดบทเรียนและ34 
การจัดการความรูดานการเลือกตั้ง การสรางและขยายเครือขายภาคเอกชนและประชาชนใหมีสวนรวมและความเปน35 
หุนสวนในการจัดการเลือกตั้งของพลเมือง (Civic Election Partnership) และมีอิสระในการตัดสินใจเลือกคนดีในแวดวง36 
คุณธรรมเขาสูระบบการเมือง การสงเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองใหเขมแข็ง เปนพรรคการเมืองของประชาชนและมี37 
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การพัฒนาระบบการแจงเหต ุปองปราม 38 
และปราบปรามการทุจริต ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งดาน39 
สิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมและกฎหมายแกประชาชน ซึ่งมีความสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จในดานการสรางความรู40 
และความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของพรรค41 
การเมือง ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ ชองทางการเขามามีสวนรวมของประชาชนในดานการเมือง การติดตามและ42 
ประเมินผลการดําเนินงานของพรรคการเมือง และการสรางวัฒนธรรมความเปนประชาธิปไตย 43 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย ประเด็นความทาทายที่ตอเนื่องมาจากป 2563 คือ ความแตกแยกทาง44 
ความคิด คานิยม และวัฒนธรรม ที่สงผลใหมีความขัดแยงและการตอตานทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และมีความชัดเจนวา 45 
นอกจากเปนความขัดแยงทางการเมืองของคนแตละกลุมแลว ยังเปนความขัดแยงทางความคิดและทัศนคติตอการเมือง46 
และการปกครองของคนแตละชวงวัย ที่มีแนวโนมและมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ปญหาการแยงชิง47 
ผลประโยชนของกลุมตาง ๆ ในสังคม การทุจริต คอรัปชั่น  และการขาดจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองและ48 
ประชาชนบางกลุม ก็ยังไมสามารถขจัดออกไปไดจากสังคมไทย อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม49 
เปาหมาย จึงควรมุงเนนใหความสําคัญกับการรับฟงและเคารพในความคิดตางที่หลากหลายของประชาชนทุกวัยและอาชีพ 50 
เพื่อหาจุดรวมในการแกปญหาที่เปนที่นาพึงพอใจรวมกันของทุกฝาย และลดระดับของความขัดแยงและความรุนแรงใน51 
สังคม ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานและการบริหารจัดการของพรรคการเมือง 52 
เพื่อใหสถาบันการเมืองมีธรรมาภิบาลและสามารถเปนตัวแทนที่คุมครองผลประโยชนของประชาชนไดอยางแทจริง  53 

สถานการณ ์ ก า รบร รลุ เ ป ้ า หมาย  โ ดย ดั ชนี 
ประสทิธผิลของรฐับาล (Government Effectiveness 
Index) จากการประเมินของธนาคารโลก ณ ปี 2563 
(ร ้อยละ 63.46) ลดลงจากปี 2561 และ 2562 
(ร้อยละ 66.83 และ 66.35) โดยประเทศไทยอยู ่ 
ในอันดับที่  67 จาก 192 ประเทศ และดัชนี
เสถียรภาพการเมืองในปี 2563 (-0.62 คะแนน) 
ลดลงจากป ี  2561 และ 2562 ( -0 .80 และ  
-0.48 คะแนน) ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร ่งการเพิ่ม 
ธรรมาภิบาลด ้านการเมืองยกระดับคุณภาพของ 
การบริการสาธารณะ เร ่งด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว ้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือต ่อความมุ ่งมั่น 
ของรัฐบาลในนโยบายดังกล่าว พร ้อมทั้งสร ้างความเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมืองการควบคุม 
และใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การควบคุมการทุจริตของภาคระบบราชการ การส่งเสริมเสรีภาพทางการเมือง 
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพ่ือน�าไปสู ่การลด 
ความขัดแย้ง และเสริมสร้างการเมืองท่ีมีเสถียรภาพมากขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป ้าหมายในช ่วงป ี 2564 ได ้ให ้ความส�าคัญ 
กับการถอดบทเรียนและการจัดการความรู ้ด ้านการเลือกต้ัง การสร ้างและขยายเครือข่ายภาคเอกชน 
และประชาชนให้มีส ่วนร่วมและความเป็นหุ ้นส่วนในการจัดการเลือกตั้งของพลเมือง (Civic Election  
Partnership) และมีอิสระในการตัดสินใจเลือกคนดีในแวดวงคุณธรรมเข้าสู ่ระบบการเมือง การส่งเสริม 
และสนับสนุนพรรคการเมืองให ้เข ้มแข็ง เป ็นพรรคการเมืองของประชาชนและมีวัฒนธรรมการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาระบบการแจ้งเหตุ ป้องปราม  
และปราบปรามการทุจริต ในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ รวมท้ังการเสริมสร ้าง 
ความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส ่วนร่วมและกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับปัจจัย 
ความส�าเร็จในด้านการสร้างความรู ้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
การส ่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพรรคการเมือง ระบบการเลือกต้ังท่ีมีประสิทธิภาพ ช ่องทาง 
การเข ้ามามีส ่วนร ่วมของประชาชนในด ้านการเมือง การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
พรรคการเมือง และการสร้างวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตย
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ประเด็นท้าทายท่ีส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ประเด็นความท้าทายที่ต ่อเนื่องมาจากปี 2563 คือ  
ความแตกแยกทางความคิด ค ่านิยม และวัฒนธรรม ที่ส ่งผลให ้มีความขัดแย ้งและการต ่อต ้านทาง 
การเมืองที่ยืดเยื้อ และมีความชัดเจนว่า นอกจากเป็นความขัดแย้งทางการเมืองของคนแต่ละกลุ ่มแล้ว  
ยังเป็นความขัดแย้งทางความคิดและทัศนคติต่อการเมืองและการปกครองของคนแต่ละช่วงวัย ที่มีแนวโน้ม 
และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอย่างต ่อเน่ือง นอกจากนั้น ป ัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ของกลุ ่มต ่าง ๆ  
ในสังคม การทุจริต คอรัปชั่น และการขาดจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองและประชาชน 
บางกลุ ่ม ก็ยังไม่สามารถขจัดออกไปได้จากสังคมไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป ้าหมาย จึงควรมุ ่ ง เน ้นให ้ความส�าคัญกับการรับฟ ังและเคารพในความคิดต ่างที่หลากหลาย 
ของประชาชนทุกวัยและอาชีพ เพื่อหาจุดร ่วมในการแก้ป ัญหาที่ เป ็นที่น ่าพึงพอใจร ่วมกันของทุกฝ ่าย  
และลดระดับของความขัดแย ้งและความรุนแรงในสังคม ตลอดจนส่งเสริมให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมใน 
การตรวจสอบการท�างานและการบริหารจัดการของพรรคการเมือง เพ่ือให้สถาบันการเมืองมีธรรมาภิบาล 
และสามารถเป็นตัวแทนท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ทุกภาคส ่วนต ้องให ้ความส�าคัญกับความรู ้และความเข ้าใจที่ถูกต ้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่ต้องเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกันของระบอบประชาธิปไตย 
โดยควรพิจารณาถึงรูปแบบการสื่อสารและถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจที่เหมาะสมให้แก่คนแต่ละช่วงวัย 
พิจารณาแนวทางการได้มาซึ่งนักการเมืองที่มีความรู ้ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมอย่างแท้จริง  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมืองและรัฐบาลที่สามารถตรวจสอบการบริหารจัดการ/
การท�างานของพรรคการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ เป ็นธรรม  
เหมาะสม และโปร ่งใส ท่ีเอื้อต ่อการเลือกต้ังที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการเมืองที่มี เสถียรภาพ 
และธรรมาภิบาลต่อไป 
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การป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไข 
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 50

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มุ ่งเร ่งรัดด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันให้หมดไป พร้อมพัฒนากลไก 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยการวาง
แผนบูรณาการแก้ไขปัญหาตามล�าดับเร ่งด ่วนของปัญหาท่ีมีอยู ่  การติดตามตรวจสอบการด�าเนินงาน 
และผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้งที่มีอยู่
ในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะสามารถ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก�าหนด จะมุ ่งเน้นกลไกการบริหารจัดการที่มีการบูรณาการ 
ในระดับนโยบายและการปฏิบัติ  การบูรณาการฐานข ้อมูลด ้านความมั่นคงและขีดความสามารถใน 
การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การมีศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุที่รวดเร็ว การสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย 
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายชุมชน  
ภาคเอกชน และความร่วมมือกับต่างประเทศ กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
และการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายในปี 2564 คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในลักษณะ 
ที่มีวิวัฒนาการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น รวมทั้งการด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ถึงแม้จะมีการปราบปราม
อย่างต่อเน่ือง แต่การจับกุมและด�าเนินการทางกฎหมายต่อเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายส�าคัญ ยังมีอุปสรรค 
ในการด�าเนินงาน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
การบรรลุเป้าหมายจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเด็นความมั่นคงที่ส�าคัญ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา 
ยาเสพติด ภาพรวมการแก ้ไขป ัญหายาเสพติดในป ัจจุบันพบว ่ามีแนวโน ้มในระดับที่ ดีขึ้นจากป ัจจัย 
เชิงบวก อาทิ จ�านวนผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 – 24 ปี) มีจ�านวน 5,009 คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 53.65 ของจ�านวนผู้เสพรายใหม่ทั้งหมดทุกช่วงวัย (9,337 คน) จ�านวนพื้นที่ที่มีการจัดการ 
เพ่ือเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด จ�านวน 5,403 ต�าบล/50 เขต (5,453 แห่ง) คิดเป็น 
ร้อยละ 90.49 ของเป้าหมายในพื้นที่  ที่มีป ัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 5,976 ต�าบล/50 เขต  
(6,026 แห่ง) ผู ้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) จ�านวน 89,962 ราย คิดเป ็นร ้อยละ 65.58 ของเป ้าหมาย 
ผู ้ป ่วยยาเสพติดฯ จ�านวน 137,180 ราย (2) สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ในปี 2564  
มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน โดยสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปี 2564  มีจ�านวน 1,336 ครั้ง ซ่ึงมีแนวโน้ม 
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบในห้วงปี 2560 - 2563 (3,237 2,520 2,470 และ 2,250 ครั้ง ตามล�าดับ)  
(3) สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons  
Report: TIP Report) ได ้ปรับสถานะของประเทศไทยลดลงเป็นระดับ Tier 2 Watchlist จากเดิม 
ท่ีรัฐบาลไทยสามารถยกระดับอยู่ที่ Tier 2 ต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ส�าหรับจ�านวน 
ผู ้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได ้รับการคุ ้มครองตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศในปี 2564  
มีจ�านวน 98 คน หรือคิดเป ็นร ้อยละ 100 จากจ�านวนผู ้ เสียหายท้ังหมด ในขณะท่ีแรงงานต่างด ้าว 
และแรงงานไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมาตรฐานสากล จ�านวน 864,696 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.77 ของแรงงานทั้งหมด ทั้ งนี้  จากการที่  สมช. ได ้ประเมินผลตามตัวชี้วัด และวิเคราะห ์ป ัจจัย 
ในภาพรวมใน 3 องค์ประกอบส�าคัญ คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร ์ และการแก้ไขป ัญหาการค ้ามนุษย ์แล ้ว สรุปได ้ว ่าระดับความส�าเร็จในการแก้ไขป ัญหา 
ความม่ันคงในปัจจุบันโดยรวม ดีข้ึนร้อยละ 26.98 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.96 ของเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
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การดําเนินงานที่ผานมา ในป 2564 หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาความมั่นคง โดยการดําเนินงาน42 
ดานแกไขปญหายาเสพติด อาทิ การวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองคความรูสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด  43 
การขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพยสินเชิงรุก โดยในปงบประมาณ 2564 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 44 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสินเครือขาย 45 
ยาเสพติดรายสําคัญได จํานวน 7 คร้ัง 72 เครือขาย รวมจํานวนทั้งสิ้น 3,741,886,362 บาท  นอกจากนั้น ดําเนินการ46 
สรางพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด โดยการจัดการพื้นที่ใหมีศักยภาพในการลดอุปสงคยาเสพติด ใหความสําคัญกับการ47 
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การจัดระเบียบสังคม และการเสริมสรางพื้นที่ปลอดภัย เพื่อใหมีระบบดูแลชวยเหลือ48 
และเฝาระวังปญหาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและไมสงผลใหปญหายาเสพติดกระทบ49 
ตอความม่ันคงของประเทศชาติ การสรางเครือขายความรวมมือในระดับพื้นที่ โดยการพัฒนาความรวมมือในการปองกัน50 
ยาเสพติด การอํานวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุมการคายาเสพติดและการพัฒนาระบบงานดานการขาวยาเสพติด  51 
เพื่อดําเนินการตัดวงจรทางการเงินของเครือขายการคายาเสพติดรายสําคัญ รวมทั้งการประสานงานรวมกันในการ52 
แลกเปลี่ยนขาวสาร กรณีที่มีการจับกุมรายสําคัญอยางตอเนื่อง สําหรับการดําเนินการแกปญหาความมั่นคงทางไซเบอร  53 
ไดดําเนินการจัดหาชุดเคร่ืองมือสนับสนุนการตรวจคนและวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมคอมพิวเตอรและจัดหาอุปกรณ 54 
ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่ดานการคนหา และตรวจสอบเนื้อหาในระบบอินเตอรเน็ต ที่เขาขายความผิด 55 
ทางอาญา หรือมีเนื้อหาที่กระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดหาชุดอุปกรณและโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ56 
งานตรวจพิสูจนหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย สามารถใหบริการงานตามภารกิจไดมีปริมาณมากข้ึน 57 
สําหรับการดําเนินงานแกไขปญหาการคามนุษย ไดดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ58 
กรณีการกระทําความผิดฐานคามนุษย สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ดานการตอตานการคามนุษย การปองกัน59 
การคามนุษยดานแรงงานตางดาว โดยใหแรงงานตางดาว นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการไดรับความรู  60 
ความเขาใจ เก่ียวกับสิทธิ หนาที่ กฎระเบียบ หลักเกณฑตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการคามนุษย ตลอดจนการสืบสวน61 
และปราบปราม เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินของผูกระทําความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่ง 62 
การดําเนินงานดังกลาว มีความสอดคลองกับปจจัยความสําเร็จในดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กลไกการบูรณา63 
การในระดับนโยบายและปฏิบัติ การปฏิบัติงานเชิงรุก การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงและขีดความสามารถ 64 
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การดําเนินงานที่ผานมา ในป 2564 หนวยงานที่เก่ียวของไดดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาความมั่นคง โดยการดําเนินงาน42 
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และเฝาระวังปญหาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและไมสงผลใหปญหายาเสพติดกระทบ49 
ตอความมั่นคงของประเทศชาติ การสรางเครือขายความรวมมือในระดับพื้นที่ โดยการพัฒนาความรวมมือในการปองกัน50 
ยาเสพติด การอํานวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุมการคายาเสพติดและการพัฒนาระบบงานดานการขาวยาเสพติด  51 
เพื่อดําเนินการตัดวงจรทางการเงินของเครือขายการคายาเสพติดรายสําคัญ รวมทั้งการประสานงานรวมกันในการ52 
แลกเปลี่ยนขาวสาร กรณีที่มีการจับกุมรายสําคัญอยางตอเนื่อง สําหรับการดําเนินการแกปญหาความมั่นคงทางไซเบอร  53 
ไดดําเนินการจัดหาชุดเคร่ืองมือสนับสนุนการตรวจคนและวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมคอมพิวเตอรและจัดหาอุปกรณ 54 
ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่ดานการคนหา และตรวจสอบเนื้อหาในระบบอินเตอรเน็ต ที่เขาขายความผิด 55 
ทางอาญา หรือมีเนื้อหาที่กระทบตอศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดหาชุดอุปกรณและโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ56 
งานตรวจพิสูจนหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย สามารถใหบริการงานตามภารกิจไดมีปริมาณมากข้ึน 57 
สําหรับการดําเนินงานแกไขปญหาการคามนุษย ไดดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ58 
กรณีการกระทําความผิดฐานคามนุษย สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ดานการตอตานการคามนุษย การปองกัน59 
การคามนุษยดานแรงงานตางดาว โดยใหแรงงานตางดาว นายจาง หรือเจาของสถานประกอบการไดรับความรู  60 
ความเขาใจ เก่ียวกับสิทธิ หนาที่ กฎระเบียบ หลักเกณฑตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการคามนุษย ตลอดจนการสืบสวน61 
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การในระดับนโยบายและปฏิบัติ การปฏิบัติงานเชิงรุก การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงและขีดความสามารถ 64 
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
โดยการด�าเนินงานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองค์ความรู้สนับสนุน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพย์สินเชิงรุก โดยในปีงบประมาณ 2564 ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด�าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดรายส�าคัญได้ จ�านวน 7 คร้ัง 72 เครือข่าย รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น 3,741,886,362 บาท  นอกจากนั้น ด�าเนินการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด โดยการจัดการพื้นที ่
ให ้มีศักยภาพในการลดอุปสงค ์ยาเสพติด ให ้ความส�าคัญกับการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน  
การจัดระเบียบสังคม และการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้มีระบบดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังปัญหา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและไม่ส ่งผลให้ปัญหายาเสพติดกระทบ 
ต ่อความมั่ นคงของประเทศชาติ  การสร ้ าง เครือข ่ ายความร ่ วมมือในระดับพื้ นที่  โดยการพัฒนา 
ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด การอ�านวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ ่มการค้ายาเสพติดและ 
การพัฒนาระบบงานด ้ านการข ่ าวยา เสพติด เ พ่ือด� า เนินการ ตัดวงจรทางการ เ งินของ เครือข ่ าย 
การค้ายาเสพติดรายส�าคัญ รวมทั้งการประสานงานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร กรณีที่มีการจับกุม 
รายส�าคัญอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับการด�าเนินการแก้ป ัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ได ้ด�าเนินการจัดหา 
ชุดเครื่องมือสนับสนุนการตรวจค้นและวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และจัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการค้นหา และตรวจสอบเน้ือหาในระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีเข้าข่ายความผิด 
ทางอาญา หรือมีเนื้อหาที่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดหาชุดอุปกรณ์และโปรแกรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถให้บริการงาน 
ตามภารกิจได้มีปริมาณมากขึ้น ส�าหรับการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้ด�าเนินการส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนข ้อมูลระหว ่างหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกรณีการกระท�าความผิดฐานค ้ามนุษย ์  ส ่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 
โดยให้แรงงานต่างด้าว นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการได้รับความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิ 
หน ้าที่  กฎระเ บียบ หลัก เกณฑ ์ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข ้องกับการค ้ ามนุษย ์  ตลอดจนการสืบสวน 
และปราบปราม เพื่อด�าเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท�าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน 
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าว มีความสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จในด้านการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
กลไกการบูรณาการในระดับนโยบายและปฏิ บัติ  การปฏิบัติ งานเชิ งรุก  การบูรณาการฐานข ้อมูล 
ด้านความมั่นคงและขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าว ความร่วมมือกับต่างประเทศและความสัมพันธ์ 
อันดีกับต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทันสมัย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีแหล่งผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป็นความท้าทายในการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย เน่ืองจากถึงแม้จะมีการปราบปรามผู้ลักลอบ 
น�าเข้า หรือจ�าหน่ายยาเสพติดในประเทศได้จ�านวนมาก แต่ไม่สามารถใช้กฎหมายของไทยในการขจัด 
แหล่งผลิตยาเสพติดท่ีมีอยู ่ในประเทศอ่ืนได้ ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อประเทศไทยในระยะยาว  
ในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ การขาดแคลนบุคลากรด้านไซเบอร์ เป ็นความท้าทายที่ส�าคัญส�าหรับ 
การเตรียมความพร้อมรองรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต 
ส�าหรับด้านการค้ามนุษย์ ภาครัฐยังขาดการประสานงานกับภาคประชาสังคมและเอกชนในการสืบสวน 
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และได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของการค้ามนุษย์และการคุ ้มครองเหยื่อผู ้เสียหาย รวมท้ังมีการทุจริตและเข้าไป
เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให ้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป ้าหมาย จึงควรมุ ่ ง เน ้นการให ้ความส�าคัญกับการสร ้าง 
เครือข่ายภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน  
ในการแก้ไขความมั่นคงต่าง ๆ ร่วมกัน การเร่งพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ให้สามารถรองรับการพัฒนา
และวิวัฒนาการของภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทันท่วงที ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ก�าหนด
มาตรการที่เข้มงวด และปิดช่องโหว่ส�าหรับการเข้าไปมีส่วนในการประพฤติมิชอบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและรับแจ้งเหตุความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  
ที่ มี ระบบฐานข ้อมู ล ท่ี มีประสิทธิภาพและ เชื่ อม โยงกันอย ่ า ง เป ็นระบบทั้ งประ เทศการสนับสนุน 
การด�าเนินงานจากภาคประชาสังคม เอกชน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนแนวทาง 
การปฏิบัติที่ดีและเทคนิคการเผชิญเหตุอย ่างสม�่าเสมอ การบังคับใช ้กฎหมายให ้สอดคล้องกับบริบท 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อหน่วยงานรัฐ

010201

ความมั่นคง01

102



การป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

  ได้แก่ (1) จ�านวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในพ้ืนทีจ่งัหวดั ชายแดนใต ้ลดลงรอ้ยละ 10 ตอ่ป ี(2) สถติจิ�านวนเหตรุนุแรง/สญูเสยี 
ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี และ (3) ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และมูลค่า
การลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มุ่งการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง เศรษฐกิจในพื้นที่
ได ้รับการพัฒนาประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ ดี บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส ่วนร่วม 
ในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างย่ังยืน โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร ์
พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจัยแห่ง 
ความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนเป ้าหมายดังกล ่าวให ้บรรลุได ้ตามที่ก�าหนด จะต ้องอาศัย 
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา มีการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเป็นธรรม พร้อมการเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบ การมีเทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นที่ การสร้าง 
ความเข้าใจ ทั้งจากภายในพื้นท่ี จากนอกพื้นที่ และจากต่างประเทศ การบริหารจัดการและแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่มีการบูรณาการการท�างานของภาครัฐและภาคีเครือข่าย การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยแนวทาง
สันติวิธี คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแข่งขัน  
การลดความเหลื่อมล�้า การเรียนรู ้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม  
และศาสนา คนในชุมชนมีความไว้วางใจกัน มีการปลูกจิตส�านึกและยอมรับความแตกต่าง ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายในปี 2564 คือ ถึงแม้สถานการณ์ความรุนแรงจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น
เป็นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  
ส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นท่ีและปริมาณการเข้าออกของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภายใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�านวน 9,563 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 (10,641 ล้านบาท) คิดเป็น
ร้อยละ 10.12 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี)  ในขณะท่ีสถิติจ�านวนเหตุรุนแรง/ 
สูญเสีย ถึงแม้ว่าปี 2564 มีจ�านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ จ�านวน 88 เหตุการณ์ เพ่ิมขึ้นจากปี 2563  
(54 เหตุการณ์) คิดเป็นร้อยละ 53.70 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี) แต่สถิต ิ
การเสียชีวิตในปี 2564 มีจ�านวน 40 คน ลดลงจากปี 2563 (66 คน) คิดเป็นร้อยละ 42.42 ซ่ึงบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี) และสถิติผู ้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความม่ันคงในพื้นที ่
ปี 2564 จ�านวน 92 คน ลดลงจากปี 2563 (105 คน) คิดเป็นร้อยละ 20 ส�าหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2564 ท่ีเข้าออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 683,365 คน ลงลดจาก 
ปี 2563 (2,777,412 คน) คิดเป็นร้อยละ 75.4 ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี)  
ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีการล็อกดาวน์ประเทศ ส�าหรับมูลค่า 
การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2564 มีมูลค่ารวม 10,616 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563  
ร้อยละ 56.99 ซึ่งบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี)  

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินงานด้านการอ�านวยการความยุติธรรม 
ที่สอดคล้องกับวิ ถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ การส ่งเสริมการอยู ่รวมกันอย ่างสันติ 
ของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล�้าในพื้นที่ การช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ การฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส การเพิ่มประสิทธิภาพงานข ่าวกรอง การบูรณาการฐานข ้อมูลด ้าน 
ความม่ันคงพื้นที่  การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรักษาความ 
ปลอดภัยครูและสถานศึกษา ซึ่ งการด�า เนินงานดังกล ่าว มีความสอดคล ้องกับป ัจ จัยความส�า เร็จ 
ในด้านการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความม่ันคง แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบังคับใช้ 

010202

ความมั่นคง01

104



กฎหมายอย่างเป็นธรรม การเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบ การบูรณาการการท�างานภาครัฐและภาคีเครือข่าย 
การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี คุณภาพการศึกษาความสอดคล้องของการศึกษา 
กับชุมชน การเรียนรู ้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และศาสนา  
การปลูกฝ ังจิตส�านึก และทัศนคติที่ดีต ่อการยอมรับความแตกต ่าง และการอยู ่ร ่วมกันภายใต ้สังคม 
พหุวัฒนธรรม

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย เหตุการณ์ความไม ่สงบที่ยังมีอยู ่อย ่างต ่อเนื่อง และ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการการล็อกดาวน์ประเทศ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
และของจั งหวัดชายแดนภาคใต ้  โดยเฉพาะส ่ งผลกระทบด ้านการท ่อง เ ท่ียว ซ่ึง เป ็นแหล ่ งรายได ้ 
ที่ส�าคัญ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงควรมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญ 
กับการส ่งเสริมการอยู ่ ร ่วมกันโดยสันติและเคารพต ่อความเห็นต ่าง รวมทั้ ง เสริมสร ้างความเข ้าใจ 
อย่างถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อภาครัฐ ตลอดจน 
การเร่งประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพื้นที่ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างรายได้แก่ชุมชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการเฝ้าระวังพื้นที่ รวมถึงบูรณาการฐาน
ข้อมูลความมั่นคง เพื่อการลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้ง 
การบังคับใช ้กฎหมายเป ็นไปได ้อย ่างเป ็นธรรมและสามารถเยียวยาผู ้ที่ รับผลกระทบจากเหตุการณ  ์
ในพื้นที่  โดยการบริหารจัดการและแนวทางแก ้ไขป ัญหา ควรมีการบูรณาการการท�างานของภาครัฐ 
และภาคีเครือข่าย อ�านวยการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนการสร ้างความไว ้วางใจของคนในชุมชนต่อเจ ้าหน้าท่ี รัฐ และความส�านึกความเป ็นพลเมือง 
เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกและทัศนคติท่ีดีต่อการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
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การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท�างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ
มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

010301

 มุ ่งพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของระบบ
งานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศ สามารถน�าผลผลิตด้านข่าวกรอง
ไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน เพื่อให้มีความพร้อมรับมือ
ภัยคุกคามด้วยข่าวกรองที่มีความถูกต้อง ทันเวลา เชื่อมโยงกับการแจ้งเตือนและกระจายข่าวสารส�าคัญ 
แก่ประชาชน ด�าเนินการพร้อมกับการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการเผชิญความเสี่ยงและเหตุการณ์ในภาวะ 
ไม่ปกติ ที่มีการบูรณาการ ผนึกก�าลัง ทรัพยากร และขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนในทุกระดับ ให้สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง โดยมีปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การรวบรวม แลกเปลี่ยน และแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการ 
โดยก�าหนดกลไกในการสั่งการ การบูรณาการ การประสานความร่วมมือ การกระจายข้อมูลข่าวสาร  
และการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหน่วยงานด้านการข่าว 
และประชาคมข่าวกรองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
เป็นประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2564 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการติดตามผลการด�าเนินงานและวิเคราะห์สถานการณ์การบรรลุ 
เป ้าหมายของแผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ของส�านักงานสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บท (จ.1) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือน 
เป้าหมายประเด็นแผนแม่บท (จ.2) ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3)  
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และแผนแม่บทย่อย
โดยก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย พบว่า ประสิทธิภาพของ 
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง ในปี 2564 อยู ่ที่ร ้อยละ 67.50 คิดเป็นร้อยละ 84.38 
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ของค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 และเมื่อน�ามาพิจารณาประกอบกับการด�าเนินการของหน่วยงาน
ด้านข่าวกรองและประชาคมข่าวกรองที่ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรองให้สามารถรับมือและแจ้งเตือนภัยคุกคามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนในการรับมือกับการแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ และทวีความรุนแรงขึ้น 
ในปี 2564 แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยซ่ึงเคยได้รับการจัดอันดับในด้านการฟื ้นตัว 
ของประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (Global Recovery Index) ของดัชนี Global 
COVID-19 Index (GCI) ให้อยู ่ในอันดับที่ 1 จาก 184 ประเทศ (ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) มาอยู่ใน 
อันดับท่ี 163 จาก 180 ประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการ
ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
จึงสามารถควบคุมการแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19 ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ส ่งผลให ้ประเทศไทย 
กลับขึ้นมาอยู่ในอันดับท่ี 52 จาก 180 ประเทศ (ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) สะท้อนถึงการมีแผนเตรียม
พร้อมที่ปฏิบัติได้จริง และทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเป็นเอกภาพ 
จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้

ที่มา: http://covid19.pernandu.org/Thailand#recforecast

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในป ี  2564 หน ่วยงานด ้านข ่าวกรองและประชาคมข ่าวกรอง ได ้ขยาย 
ความเ ช่ือมโยงระบบฐานข ้อมูลด ้านการข ่าวในประชาคมข ่าวกรอง ระหว ่าง 3 หน ่วยงาน ได ้แก ่  
ส�านักการข่าว กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ 
กองทัพไทย และหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก จัดท�าแผนรวบรวมข่าวกรองระดับสูง พ.ศ. 2564 - 2565 
ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์อนาคตศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน/สถาบันทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
ด้านการข่าวในประชาคมข่าวกรอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ ประมาณการ ปฏิบัติการ  
และด้านดิจิทัล พัฒนาบุคลากรด้านความม่ันคง และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่าย 
ภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร ้างความเป ็นวิชาชีพ ความรู ้  ทักษะ ความสามารถ การวิเคราะห์  
และการปฏิบัติการด้านการข่าว นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ความเสี่ยงและในภาวะ 
ที่ไม่ปกติ ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้
สนับสนุนการด�าเนินงานภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจัดการฝึก/ทดสอบแผน 
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เผชิญเหตุภายใต้กรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise: C - MEX) 
การบริหารวิกฤตการณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ในรูปแบบการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะ (Table 
Top Exercise : TTX) ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ และการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่ม ี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยจากนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ และ Nuclear Safety and Security Commission (NSSC) ของสาธารณรัฐเกาหลี  
เพ่ือเตรียมพร้อมให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ  
และทุกระดับความรุนแรง อย่างไรก็ตาม พบว่ามีแผนงาน/โครงการท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 อาทิ การสร้างและขยายเครือข่ายแจ้งเตือนข่าวภาคธุรกิจการค้าและสถานประกอบการ  
ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ 2 พื้นที่  จากพื้นที่ เป ้าหมาย 4 พ้ืนที่  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ด�าเนินการได้ในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย 

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง เป็นประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 เนื่องจากการกลายพันธุ ์ 
และการดื้อยาของไวรัส อาจท�าให ้ เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นภายในประเทศ ในขณะที่มาตรการ 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร ่งครัดจะกระทบต่อกิจกรรมที่ต ้องมีผู ้ เข ้าร ่วมเป็นจ�านวนมาก 
นอกจากนี้  การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิด -19 ยั งบดบั งความส� า คัญของภัยคุกคาม ท่ีกระทบต ่อ 
ความมั่นคงของชาติในด้านอื่น ส่งผลให้ความเข้มข้นในการเฝ้าระวังภัยอื่น ๆ ลดลง จนอาจทวีความรุนแรง 
และกลายเป็นความเสี่ยงของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ก�าหนดโครงการ
ส�าคัญเพื่อ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และ/หรือภัยด้านความมั่นคงที่ประเทศต้องมีการเตรียม 
ความพร้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท�าเตรียมแผนรองรับ 
ภัยดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาและมีความหลากหลายทางภาษา เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจ
ในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการข่าวกรองต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
พร้อมทั้งเร่งรัดการด�าเนินการแผนงาน/โครงการท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการให้เสร็จส้ินโดยเร็ว อาทิ การปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว การสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การสร้าง
และขยายเครือข่ายแจ้งเตือนข่าวให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายและภัยคุกคามความม่ันคง และการพัฒนา
กลไกในการบริหารจัดการ สั่งการ บูรณาการ และประสานความร่วมมือ ส�าหรับการพัฒนาศักยภาพระบบ 
การเตรียมพร้อมแห่งชาติซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ควรผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด
แผนงานรองรับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ก�าหนดหลักสูตรและคู ่มือในการเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
รวมท้ังพัฒนาแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฉบับใหม่ให้มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

010301

ความมั่นคง01

108



การพัฒนาศกัยภาพของประเทศให้พร้อมเผชญิภัยคกุคามทีก่ระทบตอ่ความมัน่คงของชาติ

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ 
และทุกระดับความรุนแรง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มุ ่งจัดท�าแผนพัฒนาและผนึกก�าลังทรัพยากรและขีดความสามารถของกองทัพท่ีมีประสิทธิภาพ  
เป ็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถรับมือกับภัยคุกคามได ้ทุกมิติ  ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  
โดยการเตรียมก�าลังและใช ้ก�าลังเพื่อการป ้องปราม แก ้ไข และยุติความขัดแย ้งด ้วยการปฏิบัติการ 
ร ่วมเป ็นหลัก การพัฒนาปฏิบัติการไซเบอร ์เพื่อความมั่นคง การส ่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมาตรฐานทางทหาร พัฒนาระบบระดมสรรพก�าลัง ระบบก�าลังส�ารอง  
และระบบทหารกองประจ�าการอาสาสมัครอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีปัจจัยความส�าเร็จท่ีส�าคัญ ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ การเตรียมก�าลัง การใช้ก�าลัง การผนึกก�าลังเพื่อป้องกันประเทศ  
และการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน ์ของชาติ และมีประเด็นท ้าทาย 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ การเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพและหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงให้พร ้อมเผชิญภัยคุกคามที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ภายใต้ผลกระทบ 
จากสถานการณ์ด ้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค และภาวะที่ประเทศต้องระดมสรรพก�าลัง 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เยียวยาประชาชน และฟื้นฟูประเทศ
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สถานการณ ์การบรรลุเป ้าหมาย  เนื่ องจากใน 
ป ี  2564 กองทัพได ้พิจารณายกเลิก  ปรับลด  
และเลื่อนการจัดหายุทโธปกรณ์บางรายการออกไป
คงเหลือไว้เฉพาะที่จ�าเป็น เพื่อปรับลดงบประมาณ
ของกองทัพไปสนับสนุนภาร กิจในการป ้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และช่วยเหลือ 
เยียวยาประชาชนท่ีได ้รับความเดือดร ้อน ส ่งผล 
ให ้การจัดอันดับความแข็งแกร ่ งด ้ านการทหาร 
ใ นป ี  2 564  ( 2 021  M i l i t a r y  S t r en g t h  
Ranking)  จาก 140 ประเทศ ของ Global 
F i repower  ที่ พิ จ ารณาจากความพร ้ อมและ 
คว ามสามา รถ ในกา ร รบ เมื่ อ ต ้ อ งท� า ส งค ร าม 
ตามแบบทั้ งภาคพื้นดิน ในทะเล และในอากาศ  
ความสามารถการส่งก�าลังบ�ารุง และงบประมาณ 
ซึ่ งไทยถูกจัดอันดับความพร ้อมของยุทโธปกรณ  ์
บางรายการอยู ่ ในระดับต�่ า เมื่ อ เปรียบเทียบกับ
นานาประเทศ จึงส่งผลให้ในปี 2564 ไทยถูกจัดอยู ่
ในอันดับที่  26 ของโลก ลดลงจากอันดับที่  23  
ในป ี  2563 อย ่างไรก็ตาม จากการติดตามผล 

ที่มา: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

การจัดอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหาร ปี 2564
(2021 Military Strength Ranking)

ที่มา: https://www.globalfirepower.com/
       countries-military-strengh-detail.php?country_id-thailand

การด�าเนินงานและวิ เคราะห ์สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมายของแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ 
ประเด็นความมั่นคง ของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น 
แผนแม่บท (จ.1) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนเป้าหมายประเด็นแผนแม่บท (จ.2) ร่วมกับหน่วยงาน 
เจ้าภาพขับเคล่ือนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้ วัดของแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง และแผนแม่บทย่อย โดยก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาที่สอดคล้อง 
กับห ่วงโซ ่คุณค ่าของประเทศไทย พบว ่ากองทัพและหน ่วยงานด ้านความมั่นคงมีความพร ้อมอยู  ่
ในระดับร้อยละ 63.33 คิดเป็นร้อยละ 79.16 ของค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 โดยได้ด�าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ซึ่งเป็นแผนระดับท่ี 3 รองรับ และได้ขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนย่อยโดยการเสริมสร้างความสัมพันธ ์
และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ การพัฒนาระบบก�าลังส�ารอง การพัฒนาขีดความสามารถ 
ของกองทัพ การส ่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือการป้องกันประเทศการพัฒนาทางด้านไซเบอร์ และการพัฒนาทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ ได้บรรล ุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ด�าเนินงานอย่างสอดคล้อง 
กับป ัจจัยแห ่งความส�าเร็จตามห ่วงโซ ่ คุณค ่าของประเทศไทย โดยได ้ เส ริมสร ้างความสัมพันธ ์และ 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
ผ ่านการสัมมนาด ้านความมั่นคงทางทะเล (Marit ime Security Conferences) โดยศูนย ์ศึกษา 
ด้านความม่ันคงในเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific Center of Security Studies: APCSS) ร ่วมกับ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นอกจากนี้ กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีการเตรียม 
ความพร้อมในมิติการเตรียมก�าลัง การใช ้ก�าลัง และการผนึกก�าลังเพ่ือการป้องกันประเทศ ควบคู ่กับ 
การพัฒนาระบบก�าลังส�ารอง การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ จัดต้ังหน่วยเพ่ิมเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง 
และจัดหายุทโธปกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซ่ึงได้พัฒนาระบบการควบคุมอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ การออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National  
Single Window ส ่วนเพิ่มเติม พร ้อมทั้ งพัฒนาศักยภาพก�าลังพล จัดการฝ ึกตามวงรอบประจ�าป ี 
และการฝึกพิเศษ เพ่ือเตรียมก�าลังกองทัพให้มีความพร้อมรบ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพ  
ควบคู ่กับการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ โดยส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ เช ่น การวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร ้คนขับ  
การวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง 8X8 ล�าเลียงพล และการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายล�ากล้อง 
แบบน�าวิถี DT-1G เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การเสริมสร ้างความพร้อมของกองทัพและหน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงให้มีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง ภายใต ้
ผลกระทบจากสถานการณ์ด ้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค และภาวะที่ประเทศต้องระดม 
สรรพก�าลังในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เยียวยาประชาชน และฟื ้นฟูประเทศ ถือเป็น 
ประเด็นท้าทายท่ีส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมายอย่างยิ่ง เนื่องจากการด�าเนินการที่ต ้องใช ้งบประมาณ 
เป็นจ�านวนมากจะเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญ ดังนั้น เพื่อให้สามารถด�ารงศักยภาพ 
ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงให ้พร ้อมเผชิญภัยคุกคาม จึงต ้องประเมินป ัจจัยที่มีผลต ่อ 
การเตรียมความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของก�าลังพลเป็นส�าคัญ และการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่ 
เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนและสถานะของประเทศ  
ควบคู่กับการท�าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนด้วย

ข ้อเสนอแนะเ พ่ือการบรรลุ เป ้าหมาย  เพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายที่ก� าหนดไว ้  กองทัพและหน ่วยงาน 
ด้านความมั่นคง ควรให้ความส�าคัญกับพัฒนาศักยภาพก�าลังพล ระบบก�าลังส�ารอง และยุทโธปกรณ์ เพื่อด�ารง
ศักยภาพของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม จัดการฝึกซ้อม อาทิ การฝึก 
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ และการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ ์
และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ 
และการปฏิบัติการทางไซเบอร์ เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือให้กองทัพ 
และหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมต่อการป้องกันประเทศทั้งในมิติการเตรียมก�าลัง การใช้ก�าลัง 
และการผนึกก�าลัง
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การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทาย 
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ 
กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม ร้อยละ 5 - 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

010401

 มุ ่งส ่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับผ่านกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี  
อนุ ภูมิภาคและภูมิภาค กับประเทศเพื่ อนบ ้าน นานาชาติ  และองค ์การระหว ่างประเทศบนฐาน 
ของความสัมพันธ์อันดี เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและ
ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค พร้อมทั้งรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ด�าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างสมดุลโดยเฉพาะประเทศมหาอ�านาจ เสริมสร ้างความไว ้เนื้อ 
เชื่อใจกับประเทศรอบบ้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ร ่วมกันในทุกมิติ ส ่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม
ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ พร้อมท้ังด�าเนินการเชิงรุกในการเสริมสร้าง
ความม่ันคงและความปลอดภัยในภูมิภาคเพื่อมุ ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยในอนาคต โดยมีปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ ความพร้อมของไทยด้านการต่างประเทศ  
ช ่องทางการแลกเปลี่ยนข ้อมูลผ ่านความร ่วมมือด ้านการข ่าว ด ้านความมั่นคง และเทคโนโลยีและ 
การสื่อสารรูปแบบใหม่ แนวทางการตกลงร่วมกันผ่านการประชุมหารือระดับนานาชาติและระหว่างประเทศ  
และความพร้อมของหน่วยงานในการน�าข้อตกลงระหว่างประเทศไปปฏิบัติ และมีประเด็นท้าทายที่ส ่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ การก�าหนดท่าทีของไทยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้โลกที่ก�าลังเข้าสู ่ระบบ
หลายขั้วอ�านาจซึ่งส่งผลให้สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย พิจารณาจากระดับความสัมพันธ ์และความร ่วมมือด ้านความมั่นคง 
ในทุกมิติกับประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ โดยไทยได้จัดให้มีการเยือน 
และการหารือทวิภาคีของผู ้แทนระดับสูงเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�านาจ 
และมิตรประเทศ พร ้อมทั้ งส ่ ง เสริมความร ่ วมมือด ้ านความมั่ นคง กับนานาประเทศในการ รับมือ 
และบรรเทาผลกระทบจากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซ่ึงเป ็นภัยคุกคามความมั่นคงได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพควบคู ่กับการรักษาสมดุลในการด�าเนินนโยบายกับประเทศต่าง ๆ เสริมสร ้างบทบาท 
และภาพลักษณ ์ของไทยในเวที โลก โดยเฉพาะในเรื่ องการพัฒนาอย ่ างยั่ งยืนในระดับอนุภูมิภาค 
และระดับภูมิภาค ส ่งเสริมความร ่วมมือด ้านการข ่าวและด้านความมั่นคงเพ่ือประโยชน์ในการรักษา 
ความมั่นคงภายในและสร้างเสถียรภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมท้ังพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรและองค์กรเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของไทยในด้านการต่างประเทศ ซ่ึงจากผลการด�าเนินการ 
ที่สัมฤทธิ์จากด�าเนินการดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 ประเทศไทย 
ได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ 
ม ห า อ� า น า จ แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ท่ี มี ค ว า ม ส� า คั ญ 
ทางยุทธศาสตร ์  โดยได ้ลงนามในปฏิญญาร ่วม 
ว่าด้วยความเป็นหุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง 
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย กั บ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  ( J o i n t  
Declaration on the Strategic Partnership  
between the Kingdom of Thailand and  
Au s t r a l i a )  เ พื่ อ ย ก ร ะดั บ ค ว ามสั มพั น ธ ์ กั บ 

ที่มา: https://www.mfa.go.th/th/content/thailand-australia- 
       strategic-partnership?

พิธีลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ออส เตร เลี ยด ้ านการทหาร  เศรษฐ กิจ  และสาขา ท่ีส� าคัญต ่ อการ พัฒนาอย ่ า งยั่ ง ยื น ให ้ ใ กล ้ ชิ ด 
และสร้างความร่วมมือกับประเทศที่มีส�าคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอย่างสมดุล สนับสนุนกระบวนการ 
ที่จะน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาโดยสันติวิธีโดยค�านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของไทย 
และผลกระทบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เสริมสร ้างความร่วมมือในการป้องกันและรับมือกับ 
เชื้ อ โควิด-19 ทั้ ง ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี  เพื่ อจัดหาวัคซีนโควิด-19 รวมถึงยาและเวชภัณฑ  ์
ให้แก่คนไทย ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา การศึกษาและสาธารณสุขกับประเทศต่าง ๆ โดยจัดท�า 

แผนงานและทิศทางความร ่วมมือเพื่อการพัฒนา
ของไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 เพ่ือสร ้างความมั่นคงและภูมิคุ ้มกันให ้
ประเทศเพ่ือนบ้านผ่านการสนับสนุนการฝึกอบรม
บุคลากรด ้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ ้าน 
พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม
รับมือโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดน 
ร่วมกับการจัดประชุมแลกเปล่ียนข่าวกรองระหว่าง 
ไทย-สหรัฐฯ ไทย-บรูไน ไทย - ออสเตรเลีย ในระดับ
เจ้ากรมข่าวทหาร และระดับนักวิเคราะห์ ผ่านระบบ
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

พิธีรับมอบวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ที่มา: https://www.mfa.go.th/th/content/
       usvaccinehandoverceremony02082021
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ด้านความมั่นคงระดับโลกและระดับภูมิภาค
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้โลกท่ีก�าลังเข้าสู ่ระบบหลายขั้วอ�านาจ ซึ่งส่งผลให้สภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากข้ึน เป็นประเด็นท้าทายในการเสริมสร้างความมั่นคงและความร่วมมือ
กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของไทย โดยไทยต้องก�าหนดนโยบาย 
ที่ชัดเจนให้สามารถก�าหนดท่าทีต ่อประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ได ้ 
อย ่ าง เหมาะสม เพื่ อรั กษาสมดุล ในการด� า เนินนโยบายและป ้องกันผลกระทบที่ อาจ เกิดต ่อ ไทย 
หากการแข่งขันระหว่างขั้วอ�านาจรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ จากผลการด�าเนินงานในปี 2563 – 2564 พบว่า  
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดเครื่องมือในการประเมิน 
ความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายด้านความมั่นคงผ่านช่องทางการทูต เช่น ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผล 
ที่วัดผลความส�าเร็จได้จริง ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรด�าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ข ้อเสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ควรให ้ความส�าคัญกับการจัดท�า เครื่ องมือในการประเมิน 
ความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายด้านความมั่นคงผ่านช่องทางการทูต และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
ประเมินคาดการณ์สถานการณ์ระหว่างประเทศ ควบคู ่กับการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายใน 
ประเทศ การแก ้ ไขปรับปรุ งกฎหมายและระ เบี ยบภายในประ เทศให ้ เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางในการส่ือสารรูปแบบใหม่ และการสร้างความเข้าใจ 
และการตระหนักรู ้ ของ ทุกภาคส ่ วน ซ่ึ งจะช ่ วยสนับสนุนให ้การขับ เค ล่ือนแผนแม ่บทย ่อยบรรลุ 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้
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การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในการก�าหนดทิศทางและส ่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือมุ่งเสริมสร้างความมีเกียรติภูมิ 
ของประเทศไทยในเวทีระหว ่างประเทศ การสร ้างอ�านาจต ่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ  
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย ด�าเนินการทางการทูตและความร่วมมือในสาขาด้านความมั่นคง  
ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและในภูมิภาค เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการต่อยอดพัฒนาให้ไทยมีบทบาทแนวหน้า 
ในภูมิภาคในการก�าหนดทิศทางด้านความม่ันคง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
โดยมีปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ การด�าเนินการภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างให้การเมืองภายใน 
มีเสถียรภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในภูมิภาค 
และขับเคลื่อนประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในอนาคต และการเสริมสร้างขีดความสามารถและความพร้อม
ของบุคลากร มาตรการ และระบบเตือนภัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ และมีประเด็นท้าทายที่ส ่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ การก�าหนดบทบาทของไทยอย่างเหมาะสมต่อการแก้ไข 
ปัญหาความมั่นคงภายในของเมียนมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองของนานาชาติ

010402

จ.3
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ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

010402

แผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง 1 

แผนแม่บทย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและ2 
มิใช่ภาครัฐ 3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (010402) ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพ4 
ของภูมิภาคเอเชยี รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน 5 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม6 
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 – 10 7 

ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 
ทั้งในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อมุ่งเสริมสร้างความมีเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ 9 
การสร้างอ านาจต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย ด าเนินการทางการทูต10 
และความร่วมมือในสาขาด้านความมั่นคง ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีและในภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานการต่อยอด11 
พัฒนาให้ไทยมีบทบาทแนวหน้าในภูมิภาคในการก าหนดทิศทางด้านความมั่นคง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ12 
พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยมีปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างให้การเมือง13 
ภายในมีเสถียรภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในภูมิภาคและ14 
ขับเคลื่อนประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในอนาคต และการเสริมสร้างขีดความสามารถและความพร้อมของบุคลากร 15 
มาตรการ และระบบเตือนภัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ และมีประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 16 
2564 ได้แก่ การก าหนดบทบาทของไทยอย่างเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในของเมียนมา ซึ่งอาจส่งผล17 
กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในมุมมองของนานาชาติ 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม19 
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยไทยมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนและกับภาคีภายนอก 20 
ในการรับมือกับโรคโควิด-19 รวมทั้งรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อรักษา  21 
ดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค การเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกของอาเซียน รวมทั้งรักษาบทบาทน าในการ22 
ขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและผลประโยชน์ของอาเซียน ความเป็นแกนกลาง23 
ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคและใช้ประโยชน์จากมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกในการด าเนินความสัมพันธ์กับ24 
ภาคีภายนอก และการพิจารณาใช้แนวทางใหม่ ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถแสวง25 

จุดร่วมในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคได้ 26 
ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 27 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ไทยยังผลักดัน28 
ข้อเสนอส าคัญที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก29 
และประเทศคู่เจรจา จากความส าเร็จในการแสดง30 
บทบาทและข้อริเริ่มของไทยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง31 
การขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยที่เป็นไป32 
อย่ า ง มี สิ ทธิ ภ าพ  ส่ งผล ใ ห้บทบาทของ ไทย ใน 33 
ภูมิภาคเอเชียมีพัฒนาการที่ส าคัญ จึงมีความเป็นไปได้34 

010402 
ปี 62 สเีหลือง 

010402 
ปี 63 สีเหลือง 

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ 

010402 
ปี 64 สีเหลือง 

จ.3   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนดทิศทาง 
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยไทยมีบทบาทในการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียน 
และกับภาคีภายนอกในการรับมือการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมทั้ งรักษาความเป ็นอันหนึ่ ง 
อันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อรักษาดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค การเพิ่มพูน 
ความสัมพันธ ์กับภาคีภายนอกของอาเซียน รวมทั้ งรักษาบทบาทน�าในการขับเคลื่อนข ้อริ เริ่มต ่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนการเสริมสร ้างประชาคมอาเซียนและผลประโยชน ์ของอาเซียน ความเป ็นแกนกลาง 
ของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคและใช้ประโยชน์จากมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกในการด�าเนิน 
ความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และการพิจารณาใช้แนวทางใหม่ ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐฯ 
เ พ่ือให ้ทั้ งสองฝ ่ายสามารถแสวงจุดร ่วมในเ ร่ืองท่ีเป ็นผลประโยชน ์ร ่วมกันในภูมิภาคได ้  ในประเด็น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ นอกจากนี้  ไทยยังผลักดันข ้อเสนอ 
ส�าคัญที่ได ้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและประเทศคู ่เจรจา จากความส�าเร็จในการแสดงบทบาท 
และข้อริเริ่มของไทยดังกล ่าว สะท้อนให้เห็นถึงการขับเคล่ือนเป ้าหมายของแผนแม่บทย่อยท่ีเป ็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียมีพัฒนาการที่ส�าคัญ จึงมีความเป็นไปได้สูง 
ที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�าเร็จ
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การด�า เนินงานที่ผ ่ านมา  ในป ี  2564 ไทยได ้ 
ส ่ ง เสริมความร ่ วมมือระหว ่ า งประ เทศภายใต  ้
ก ร อ บ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ เ พื่ อ บ ท บ า ท ข อ ง ไ ท ย ใ น 
ภูมิภาค โดยมีบทบาทส� าคัญในการขับ เคลื่ อน 
ข้อริเริ่มว ่าด ้วยความเก้ือกูลกันระหว่างวิสัยทัศน์ 
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น  ค . ศ .  2 0 2 5  กั บ ว า ร ะ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ  
(Complementarities Initiative) และการด�าเนิน
การตาม Complementar i t ies  Roadmap 
(ค.ศ. 2020 - 2025) เพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็น 
รูปธรรมระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงในบริบทของการฟื้นฟูภายหลัง 
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 และการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในอาเซียน โดยเฉพาะผ่าน
ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable  
Development Studies and Dialogue: ACSDSD) พร ้อมทั้งแสดงบทบาทในการเสนอข ้อริเริ่ม 
และติดตามผลของข้อริเริ่มของไทยในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 38 และ 39 โดยมีข้อเสนอ 
ที่ส�าคัญของไทยท่ีได ้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและประเทศคู ่ เจรจา ได ้แก ่  กองทุนอาเซียน 
เพ่ือรับมือกับโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนอยู ่ระหว่างการพิจารณาใช้เงินจากกองทุนเพื่อจัดซื้อวัคซีน 
ตามความต้องการของประเทศสมาชิกผ่านโครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก (Covid-19 
Vaccines Global Access Facility: COVAX) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 
WHO) การผลักดันให้ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนเพื่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่  
โดยปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยกรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของอาเซียน การผลักดันการจัดท�าการรับรอง
วัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างกันของอาเซียน การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน 
เพื่อสร ้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคกับประเทศมหาอ�านาจต ่าง ๆ ที่ เอื้อต ่อการฟื ้นตัวและการพัฒนา 
ของประเทศในภูมิภาค อาทิ ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ อาเซียน กับจีน และอาเซียนกับอินเดีย นอกจากนี ้
ไทยยังได้ด�าเนินงานร่วมกับอาเซียนเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่จะน�าไปสู ่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ 
ในเมียนมาโดยสันติวิธี ผ ่าน “ฉันทามติ 5 ข้อ” (Five-Point Consensus) ของอาเซียน และค�านึงถึง 
การรักษาผลประโยชน์ของไทยและผลกระทบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยมีประเด็นเร ่งด่วน 
ในการให ้ความช ่วยเหลือด ้านมนุษยธรรมและด้านสาธารณสุขแก ่เมียนมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ของเมียนมาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชืื้อโควิด-19 และมีบทบาทส�าคัญในการจัดการหารือ 
สามฝ่าย (ไทย – อินโดนีเซีย – เมียนมา) การผลักดันการแต่งตั้งผู ้แทนพิเศษของประธานอาเซียน จัดการ
หารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู ้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเร่ืองเมียนมา ตลอดจนการหารือ 
กับอินโดนีเซีย และประเทศส�าคัญนอกภูมิภาคต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

010402สูงที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 ได้ส าเร็จ 35 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 ไทยได้ส่งเสริม36 
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ 37 
ความร่วมมือเพื่อบทบาทของไทยในภูมิภาค โดยมี38 
บทบาทส า คัญ ในการขับ เคลื่ อนข้ อริ เ ริ่ ม ว่ าด้ ว ย 39 
ความเก้ือกูลกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 40 
2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน ค.ศ. 2030 ของ41 
สหประชาชาติ (Complementarities Initiative) และ42 
การด าเนินการตาม Complementarities Roadmap 43 
(ค.ศ. 2020 – 2025) เพิ่มพูนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม44 
ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาที่45 
ยั่งยืน รวมถึงในบริบทของการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 และการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในอาเซียน โดยเฉพาะ 46 
ผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development 47 
Studies and Dialogue: ACSDSD) พร้อมทั้งแสดงบทบาทในการเสนอข้อริเร่ิมและติดตามผลของข้อริเร่ิมของไทยใน48 
กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 38 และ 39 โดยมีข้อเสนอที่ส าคัญของไทยที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก49 
และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้เงินจาก50 
กองทุนเพื่อจัดซื้อวัคซีนตามความต้องการของประเทศสมาชิกผ่านโครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก 51 
(Covid-19 Vaccines Global Access Facility: COVAX) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 52 
WHO) การผลักดันให้ไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนเพื่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่  โดยปฏิญญา53 
อาเซียนว่าด้วยกรอบข้อตกลงระเบียงการเดินทางของอาเซียน การผลักดันการจัดท าการรับรองวัคซีนและใบรับรองการฉีด54 
วัคซีนระหว่างกันของอาเซียน การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคกับประเทศ55 
มหาอ านาจต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการฟื้นตัวและการพัฒนาของประเทศในภูมิภาค อาทิ ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ อาเซียน   56 
กับจีน และอาเซียนกับอินเดีย นอกจากนี้ ไทยยังได้ด าเนินงานร่วมกับอาเซียนเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่จะน าไปสู่ 57 
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในเมียนมาโดยสันติวิธี ผ่าน  “ฉันทามติ 5 ข้อ” (Five-Point Consensus) ของอาเซียน และ58 
ค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของไทยและผลกระทบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยมีประเด็นเร่งด่วนในการให้59 
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านสาธารณสุขแก่เมียนมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเมียนมาในการรับมือกับ  60 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีบทบาทส าคัญในการจัดการหารือสามฝ่าย (ไทย – อินโดนีเซีย – เมียนมา)  61 
การผลักดันการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียน จัดการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ62 
สหประชาชาติเร่ืองเมียนมา ตลอดจนการหารือกับอินโดนีเซีย และประเทศส าคัญนอกภูมิภาคต่าง ๆ และองค์กรระหว่าง63 
ประเทศที่เก่ียวข้อง  64 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การรักษาสมดุลของความเป็นแกนกลางสถาปัตยกรรมภูมิภาคของอาเซียน 65 
ในบรบิทการแข่งขันความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ การรับมือกับความท้าทายจากการแพร่ระบาด66 
ของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมา เป็นความท้าทายที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลักดันบทบาท67 
ของไทยในภูมิภาคและความเป็นเอกภาพในการด าเนินนโยบายร่วมกันของอาเซียนในอนาคต ในด้านการด าเนินการของ68 

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การรักษาสมดุลของความเป็นแกนกลางสถาปัตยกรรม
ภูมิภาคของอาเซียน ในบริบทการแข ่งขันความได ้ เปรียบทางภูมิ รัฐศาสตร ์ระหว ่าง จีนและสหรัฐฯ  
การรับมือกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมา  
เป็นความท้าทายที่ส�าคัญที่ส ่งผลกระทบต่อการผลักดันบทบาทของไทยในภูมิภาคและความเป็นเอกภาพ 
ในการด�าเนินนโยบายร ่วมกันของอาเซียนในอนาคต ในด้านการด�าเนินการของประเทศไทยถึงแม้ว ่า 
จะสามารถผลักดันข ้อริ เริ่มต ่าง ๆ ให ้ได ้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกและประเทศคู ่ เจรจาได ้ 
แต่เนื่องจากข้อริเริ่มดังกล่าวยังอยู ่ระหว่างการด�าเนินการและการพิจารณาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
จึงยังไม่บรรลุผลในปี 2564 แต่จะส�าเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญกับการรักษาความเป็นแกนกลาง
สถาปัตยกรรมภูมิภาคของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแสดงบทบาทน�าเชิงบวกอย่างสร้างสรรค  ์
ท่ี เป ็นผลประโยชน์ต ่อไทยและอาเซียนในการแก ้ไขป ัญหาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย โดยค�านึงถึง 
ความสมดุลในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู ่เจรจาเพ่ือให้อาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง 
ของประเทศคู ่ เจรจาในการเสริมสร ้างความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนเน ้นย�้า 
ถึงการส ่งเสริมความไว ้ เนื้อเชื่อใจระหว ่างกัน นอกจากนี้  ควรด�าเนินการภายในประเทศเพื่อส ่งเสริม 
ให้สถานการณ์ทางการเมืองภายในมีเสถียรภาพ บูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด�าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข ้อมูลอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ และก�าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้สามารถบรรลุ 
เป ้าหมายการมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง 
เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ได้ส�าเร็จในปี 2565
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แผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

 กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง 
ร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เสริมสร ้างกลไกในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติด ้านความมั่นคงให ้บรรลุผล 
อย ่างมีประสิทธิภาพ มี เอกภาพ และเป ็นรูปธรรม โดยส ่งเสริมให ้หน ่วยงานหลักด ้านความม่ันคงมี 
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภัยคุกคามความม่ันคง 
ในทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง โดยบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง เสริมความพร้อม 
และยกระดับกลไกหน่วยงานด้าน ความมั่นคง ปรับปรุงกฎหมาย และบูรณาการความร่วมมือและการปฏิบัต ิ
กับทุกภาคส่วนในทุกมิติ ก�าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล  
ที่สอดคล ้องกับบริบทและความก ้าวหน ้าของยุคสมัย และเชื่อมโยงกับทุกภาคี เครือข ่ายท่ีเกี่ยวข ้อง  
โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยความส�าเร็จ 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้เหมาะสม การบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขับเคลื่อน 
จากภาคเอกชน และมีข ้อขัดข ้องในการบูรณาการและเชื่อมโยงข ้อมูลระหว ่างหน่วยงานความมั่นคง  
เป็นประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการติดตาม 
ผลการด� า เนิ น ง านและวิ เ ค ร าะห ์ สถานการณ ์ 
ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย ข อ ง แ ผ น แ ม ่ บ ท ภ า ย ใ ต  ้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ของส�านักงาน 
สภาความมั่นคงแห ่งชาติ  (สมช. )  พบว ่าระดับ 
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน ่วยงานด ้าน
การจัดการความมั่นคง อยู ่ที่ระดับร้อยละ 67.78 
คิดเป็นร้อยละ 84.73 ของค่าเป้าหมายที่ต้องบรรล ุ
ในปี 2565 โดยได้ด�าเนินการตามแผนบูรณาการ 
ขั บ เ ค ล่ื อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ช า ติ ด ้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง  
(พ.ศ. 2564 – 2565) โดยจัดตั้งกลไกภายใต้ สมช. 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคง 
ไ ด ้ แ ก ่  คณะก ร รมก า ร บู รณาก า ร ขั บ เ คลื่ อ น
ยุทธศาสตร ์ชาติด ้านความมั่นคงเป ็นกลไกระดับ 
นโยบายซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป ็นประธานและคณะอนุกรรมการ จ�านวน 5 คณะ เป ็นกลไกระดับ 
อ�านวยการขับเคลื่อนซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 เป็นประธาน พร้อมทั้งร ่วมกันก�าหนดแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล โดยก�าหนดตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) และค่าเป้าหมาย เพ่ือใช้ 
ในการติดตามประเมินผลแทนตัวชี้วัดสากลที่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเพ่ือให้สามารถ 
ติดตามการบรรลุเป ้าหมายระดับแผนย่อยได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึนด้วย จากการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ด้านความม่ันคงที่ เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังกล ่าว จึงมีความเป ็นไปได ้สูงที่จะบรรลุค ่าเป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา  ในป ี 2564 หน ่วยงานหลักด ้านความมั่นคงได ้ ขับเคล่ือนเป ้าหมายระดับ 
แผนย่อยโดยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด ้านการจัดการความมั่นคง จัดต้ังกลไก 
และแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2564 - 2565) การปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) การปรับปรุง (ร ่าง)  
แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 - 2565 การจัดท�าอนุบัญญัติรองรับพระราชบัญญัติ 
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างของศูนย์อ�านวยการ 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) การวางระเบียบการปฏิบัติงานของ ศรชล. และการจัดท�า 
แผนบูรณาการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของ ศรชล. (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูล 
ด้านความมั่นคง ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563 -2565) เพื่อให้มีฐานข้อมูลและข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุน 
การแก้ปัญหาความมั่นคงระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องใช้เป ็นแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านความมั่นคงผ่านระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างกัน ส�าหรับในส่วนของการพัฒนาเครือข่าย 
ภาคประชาชน กอ.รมน. ได้มีการอบรมเครือข่ายประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือความมั่นคง และการจัดระเบียบ 
บริหารหมู ่บ ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพื่อฝ ึกอบรมประชาชนในพื้นที่ เป ้าหมายให้มีส ่วนร ่วม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที ่

ที่มา: http://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/Journal/article-00708.pdf

แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(พ.ศ. 2564 -2565)
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ให้เข้มแข็ง ตลอดจนการพัฒนากลไกการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านความมั่นคงภายใต้หลักสูตรความมั่นคงศึกษาของสถาบัน
ความม่ันคงศึกษา และการจัดท�าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านความม่ันคงกับสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ข้อขัดข้องในการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานความมั่นคง เพ่ือให้มีแพลตฟอร์มด้านความมั่นคงรองรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และใช้ใน 
การวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงลึก เป ็นประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมายในปี 2565 เนื่องจาก 
ยังไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปี 2564 เนื่องจากการขาดแคลนก�าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และบางหน่วยงานไม ่ได ้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อด�าเนินการ  
ส่งผลให้ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�าคัญกับการบูรณาการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีให้ได ้
มาซึ่งข ้อมูลและระบบฐานข้อมูลท่ีทันสมัย ซึ่งต ้องเร ่งรัดการด�าเนินการเพื่อสร ้างแพลตฟอร์มส�าหรับ 
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงให้แล ้วเสร็จโดยเร็ว โดยพิจารณาเชื่อมโยง 
กับระบบ eMENSCR เพื่อให้สามารถก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด�าเนินงานแผนงาน/โครงการ 
ได ้อย ่างครบถ้วน และเป ็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อก�าหนดนโยบายในการแก ้ไข 
ป ัญหาความมั่นคงของชาติ ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยั งช ่วยการลดภาระการด�าเนินการ 
และการรายงานข้อมูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวข ้องด ้วย ทั้งนี้  หน ่วยงานหลักด ้านความมั่นคงยังต ้องให ้ 
ความส�าคัญกับการสร้างแรงจูงใจในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร ปรับปรุงกระบวนงาน 
ภายในและภายนอก และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคงแก่ทุกภาคส่วนด้วย
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พัฒนาต่อยอดการต่างประเทศเพ่ือให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 02

การตา่งประเทศ

“
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การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

020001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (02) การต่างประเทศ มุ ่งเน้นให้ไทยเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อม 
และบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็นผู้เล่นส�าคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะ 
ที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทย อาทิ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประชาคมโลก โดยมีเป ้าหมายระดับประเด็นคือ การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการบรรล ุ
เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้าน

 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ตัวช้ีวัดด้านการต่างประเทศไทย มากข้ึน/ดีข้ึน ร้อยละ 5-10

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านการต่างประเทศไทย ซึ่งดัชนีการทูตระดับโลก (Global Diplomacy  
Index: GDI) ท่ีจัดเก็บโดย สถาบันโลวี สถาบันวิจัยประเทศออสเตรเลีย ไม่มีการเผยแพร่ในปี 2564 จึงพิจารณา
เทียบเคียงจากการด�าเนินงานผ่านกลไกทีมประเทศไทยท่ีเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและส่วนราชการท่ีประจ�าการในต่างประเทศน�าโดยกระทรวงการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ  
เพื่อพัฒนาบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีโลก ขยายความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
ทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ และได้จัด
ตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ 66 แห่ง สถานกงสุลใหญ่ 28 แห่ง คณะผู้แทนถาวรไทย 3 แห่ง  
และส�านักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 98 แห่ง (กระทรวงการต่างประเทศ, 2564) เพื่อปฏิบัต ิ
ภารภิจเก่ียวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ รายงานสภาวการณ์ทางการค้า เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ในประเทศท่ีอยู ่ในความรับผิดชอบ ด�าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกงสุล ดูแล ปกป้อง คุ ้มครองผลประโยชน์ 
ของประเทศไทยและคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานร ่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยการด�าเนินการด้านการต่างประเทศที่มีเอกภาพนี้ จะส่งเสริมให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก โดยการด�าเนินการพัฒนาหลาย 
มิติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบทบาทของไทยในเวทีโลก ประกอบด้วย มิติด้านความมั่นคง ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏในแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยที่ 4 ด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง 
กับอาเซียน และนานาชาติ รวมท้ังองค์กรภาครัฐและที่ไมใช่ภาครัฐ
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มิติด ้านความมั่งคั่ง เมื่อพิจารณาเทียบเคียงจาก
ระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) แม้ว่าในปี 2563 จะมี 
มูลค่า 139,902.67 ล ้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 
149,286.40 ล ้านบาทในป ี 2562 หรือคิดเป ็น 
ร ้ อยละ  6 .71  ทว ่ า เป ็น ไปในทิศทาง เดี ยวกับ 
มูลค่า FDI ในภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนที่ลดลง 
ถึงร้อยละ 25 รวมถึงมูลค่าการค้าของประเทศไทย
ลดลงจาก 15,054,049.4 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 
13 ,659,835 ล ้ านบาทในป ี  2563 หรือลดลง 
ร้อยละ 9.3 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มด้านการค้า 
ของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ ิก  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ในการจัดอันดับดัชนี
นวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII)  
ในปี 2564 ประเทศไทยอยู ่ที่อันดับ 43 จาก 132 
ประเทศ พัฒนาขึ้นจากอันดับที่  44 จาก 131 
ประเทศ ในปี 2563

มิติด้านความยั่งยืน รายงานความก้าวหน้าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ ย่ั ง ยื น  ( SDGs )  ของประ เทศไทย  
พ.ศ. 2559 – 2563 ที่จัดท�าโดยส�านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าการด�าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน SDGs  
ในระยะ 5 ปี นับต้ังแต่ประเทศไทยได้รับรองวาระ 
การพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น  ค .ศ .  2030   ในป ี  2559  
ซ่ึงการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที ่
ยั่ ง ยืน (SDGs) ใช ้ระยะเวลารวม 15 ป ี  ตั้ งแต ่  
พ.ศ. 2558 – 2573 โดยการจะบรรลุเป ้าหมาย  
SDGs ได ้ น้ันจะต ้องบรรลุเป ้าหมายย ่อยทั้งหมด 
169 ตัว ประเทศไทยจึงควรบรรลุเป ้าหมายย่อย 

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการค้า

(Targets) ให้ได้ปีละ 11 ตัว ดังน้ัน ในช่วงระยะเวลา  
6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2564) ประเทศไทย 
ควรต้องบรรลุเป้าหมายย่อยให้ได้ 66 เป้าหมายย่อย 
ซ่ึ งจากรายงาน พบว ่ า  ประ เทศไทยบรรลุค ่ า 
เป ้าหมายย ่อย 52 เป ้าหมายย ่อยหรือคิดเป ็น 
ร้อยละ 78.7 ซึ่งอยู ่ในระดับต�่ากว ่าค ่าเป้าหมาย  
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มิติการมีมาตรฐานสากล ประเทศไทยได้ด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 
ที่ ส� าคัญ ในหลายด ้ านอันส ่ งผล ให ้ สามารถบรรลุ ค ่ า เป ้ าหมายที่ ตั้ ง ไ ว ้ ไ ด ้  โดย ไทยได ้ ด� า เนิ นการ 
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และได ้ จัดท�ารายงานทบทวน 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (Universal Periodic Review : UPR) ในการประชาสัมพันธ ์
ภาพลักษณ์ทางด ้านสิทธิมนุษยชนของไทยให้เป ็นไปตามมาตรฐานสากล ด�าเนินการด้านการต่อต ้าน 
การค ้ ามนุษย ์ผ ่ านกระบวนการสร ้ างความร ่ วมมือกับภาคประชาสั งคมในการร ่ วมสืบสวนป ัญหา 
การค้ามนุษย ์และการคุ ้มครองเหยื่อจากกระบวนการ แม้จะได ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19 ที่ส ่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพซ่ึงเป็นไปในลักษณะเดียวกัน 
กับหลายประ เทศทั่ ว โลก  ท� า ให ้ สถานะของประ เทศในรายงานการค ้ ามนุษย ์ ของสหรั ฐอ เมริ กา  
หรือ TIP Report อยู่ในอันดับ Tier 2 Watch List ในปี 2564 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยประสบความส�าเร็จ 
ในการผลักดันให ้ข ้อริ เริ่มของไทย “วาระหลักการกรุงเทพฯ ว ่าด ้วยการด�าเนินการด ้านสาธารณสุข 
ภายใต้กรอบการด�าเนินงานเซนไดว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ค.ศ. 2015-2030” ในการประชุม 
ประจ�าปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก ให้เป็นมาตรฐาน 
ในระดับสากล

ที่มา: 2021 Trafficking in Persons Report

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

โดยมีเป้าหมายย่อยท่ีมีค ่าสถานะการบรรลุเป้าหมายต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติที่ต ้องให้ความส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนจ�านวน 9 เป้าหมายย่อย ได้แก่ เป้าหมายย่อยที่ 2.1 การยุติความหิวโหย และเสริมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารและโภชนาการ เป้าหมายย่อยที่ 2.2 การยุติภาวะทุพโภชนาการ เป้าหมายย่อยที่ 2.4 ระบบเกษตร 
และอาหารที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 3.4 การลดการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ เป้าหมายย่อยที่ 3.6 การลด 
การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมายย่อยที่ 3.9 การลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจาก
สารเคมีอันตราย มลพิษ และการปนเปื้อนทางอากาศ น�้า และดิน เป้าหมายย่อยท่ี 10.c การลดค่าธรรมเนียม 
การโอนเงินระหว่างประเทศ เป้าหมายย่อยที่ 14.1 การลดมลพิษทางทะเล และเป้าหมายย่อยที่ 14.5  
การอนุรักษ์พื้นท่ีทางทะเลและชายฝั่ง
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แ ล ะ มิ ติ ก า ร มี เ กี ย ร ติ ภู มิ ใ น ป ร ะ ช า ค ม โ ล ก  
ด้วยการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยด้วยอ�านาจ 
แบบนุ ่มนวลส่งผลให้ “พื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน”  
ได้ข้ึนทะเบียนเป็นเป็นมรดกโลกที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพขององค์การยูเนสโกได้ส�าเร็จ ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เพื่ อสนับสนุนการประ ชุมระดับสู งของส มัชชา
สหประชาชาติเรื่องเอชไอวีและเอดส์ พ.ศ. 2564  
ด้านการทูตเชิงมนุษยธรรม ประเทศไทยได้มอบเงินให้
กับโครงการระดับพหุภาคีเพื่อเร่งการแจกจ่ายวัคซีน
ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก 
เพื่อใช้ในการรับมือกับเชื้อโควิด-19 ประเทศไทยได้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ  
การได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว ่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ 
ความยุติธรรมทางอาญา วาระปี 2565 – 2567 คณะกรรมการบริหารขององค์การเพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2565 – 2567 มีบุคลากรชาวไทยได้รับคัดเลือก 
ให้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ วาระปี 2566 - 2570 สมาชิกรัฐสภาไทย 
ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ 142 จ�านวน 2 ต�าแหน่ง  
คือ สมาชิกคณะที่ปรึกษาระดับสูงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง 
และสมาชิกคณะท�างานว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับจากนานาประเทศ 
และโอกาสที่ไทยจะมีบทบาทในการก�าหนดทิศทางและผลักดันประเด็นท่ีส�าคัญในเวทีโลก อันจะน�ามาสู  ่
การมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

ที่มา: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
       (ยูเนสโก)

 ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู ้ของส่วนราชการ กลุ ่ม/องค์กร และประชาชนในการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อให้มาตรฐานต่าง ๆ ในประเทศดีขึ้น และได้รับการยอมรับ 
(2) การด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการด้านการต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ 
ในการติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การก�าหนด และการตัดสินใจ
นโยบายด้านการต่างประเทศ  (3) การบูรณาการระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อขับเคลื่อนการต่างประเทศ เพื่อให ้
การด�าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ (4) การสร้างความตระหนักรู ้โดยอาศัย 
การสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายร่วม 
ในการด�าเนินการด้านต่างประเทศในแต่ละมิติ และ (5) การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาการต่างประเทศในหลายมิติ 
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 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย  
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน ้นนวัตกรรมดีขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ ระดับความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีมากข้ึน/ดีขึ้น  
เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 

 โดยเทียบเคียงข้อมูลจากมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) พบว่า ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.71  
จากปี 2562 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่า FDI ในภาพรวมของภูมิภาคเอเชีย มูลค่าการค้าของประเทศไทย พบว่าในปี 2563 
ลดลงร้อยละ 9.3 จากปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มด้านการค้าของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
ดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) พบว่าในปี 2564 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จากทั้งหมด 132 ประเทศ โดยยังคงมีความท้าทาย 
จากการชะลอตัวของมูลค่าการค้าและการลงทุนของประเทศไทย ที่มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 การหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนภาวะความไม่แน่นอนและการชะลอของเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

020201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 5 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
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เป้าหมายระดับ
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ระดับประเด็น

020001

020201 020202 020301

020401 020501

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

02การต่างประเทศ

127



 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ ระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ

ต่างประเทศมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 

 โดยเทียบเคียงข ้อมูลจากรายงานความก ้าวหน ้า เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งรายงานการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในระยะ 5 ปี นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับรองวาระ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า จากเป้าหมายที่ประเทศไทยจะต้องบรรลุให้ได้ 66 เป้าหมายย่อยภายในปี 2564 
ประเทศไทยบรรลุ ได ้  52 เป ้าหมายย ่อยหรือคิดเป ็นร ้อยละ 78.7 โดยยังคงมีความท ้าทายจากการแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ที่ส ่งผลต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ท�าให้การขับเคลื่อน SDGs มีแนวโน้มถดถอยลง 
ในบางด้าน ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564020202

 ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก�าหนด

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ (1) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการ

ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่ส�าคัญ (2) ระดับ

ความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ และ (3) อันดับ/คะแนนของไทย 

ในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่มากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 

 โดยเทียบเคียงข้อมูลจากการด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ พบว่า ไทยได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จัดท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนของไทย สร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการร่วมสืบสวน
ปัญหาการค้ามนุษย์และการคุ ้มครองเหยื่อจากกระบวนการ แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
ส่งผลให ้ภาครัฐไม ่สามารถด�าเนินการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค ้ามนุษย ์ ซึ่ งเป ็นไปในลักษณะเดียวกันกับ 
หลายประเทศทั่วโลก ท�าให ้ ไทยไม ่สามารถบรรลุมาตรฐานขั้นต�่ าในการขจัดป ัญหาดังกล ่าว และสถานะของไทย 
ในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ TIP Report อยู่ในอันดับ Tier 2 Watch List ซึ่งลดลงจากปี 2563 โดยยังคงมีความท้าทาย
จากความไม ่สอดคล ้องกันระหว ่างมาตรฐานสากลและมาตรฐานภายในประเทศ ข ้อจ�ากัดด ้านความรู ้ความเข ้าใจ 
ของส่วนราชการ กลุ ่ม/องค์กร และประชาชนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ  
ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564020301

การต่างประเทศ02

128



 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ�านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรล ุ
ในปี 2565 ได้แก่ (1) ระดับความส�าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากล
ด้วยอ�านาจแบบนุ่มนวลของไทย (2) ระดับความส�าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และ (3) ระดับความส�าเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง และมีเกียรติภูมิมากข้ึน/ดีขึ้น  
เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 

 โดยเทียบเคียงข้อมูลจากระดับความส�าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทย
ในสากลด้วยอ�านาจแบบนุ่มนวล พบว่า พื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ขององค์การยูเนสโก ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อสนับสนุนการประชุมระดับสูงของสมัชชา
สหประชาชาติเรื่องเอชไอวีและเอดส์ พ.ศ. 2564 จากระดับความส�าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พบว่า ประเทศไทย 
และคนไทยได้รับการยอมรับให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในเวทีระหว่างประเทศ จากระดับความส�าเร็จในการพัฒนาศักยภาพ 
และเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภูมิ พบว่า ทีมประเทศไทย  
ได้ด�าเนินการด้านการต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความนิยมไทยผ่านการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเชิงรุกในมิติด้านสังคม 
และวัฒนธรรม ในด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และการท่องเที่ยวไทย โดยยังคงมีความท้าทายจากการแพร่ระบาด 
ของเชืื้อโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนานาชาติต้องชะงักลง รวมไปถึงการแลกเปล่ียนการเยือน
ระดับผู ้น�า/การเข้าคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมสถานะและอ�านาจแบบนุ่มนวล 
ของไทย ทว่าเม่ือเทียบกับแนวโน้มสถานการณ์ทั่วโลกที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายของไทย 
ยังคงอยู่ในระดับการบรรลุเป้าหมาย

020401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ ้นส่วนความร่วมมือ 
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ (1) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
ไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคล่ือนการต่างประเทศในทุกมิติ (2) ระดับความส�าเร็จในการสร้างความตระหนักรู ้ การมีส่วนร่วม  
ของภาคส่วนต่าง ๆ (3) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล และ (4) ระดับความส�าเร็จ 
ในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10 

 โดยเทียบเคียงข ้อมูลจากกลไกทีมประเทศไทยในการยกระดับการพัฒนางานบริการด ้านการต ่างประเทศ 
และด้านการกงสุลในการให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งในประเทศและส่วนราชการท่ีประจ�าการในต่างประเทศ และประสานความร่วมมือกันในการอ�านวยความสะดวกให้ 
การเปิดประเทศของไทยผ่านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อเช่ือมโยงการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ให้เป็นไป 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยยังคงมีความท้าทายจากนโยบายด้านการต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานที่ยังขาด 
การบูรณาการระหว่างกัน มีข้อจ�ากัดในแง่ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  
และยังขาดกิจกรรมที่ส ่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู ้ถึงบทบาทการเป็นพลเมืองโลก ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

020501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน 
การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย 
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรม 
ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

020201

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

 การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย  
โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น จะมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจอย่างต ่อเน่ืองและยั่งยืน จนเข ้าสู ่กลุ ่มประเทศรายได ้สูงและประชากรมีความอยู ่ดีมีสุข  
โดยมีปัจจัยสู่ความส�าเร็จ ได้แก่ การพัฒนาความเชื่อมโยงทางกายภาพและปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้ออ�านวย
ต่อการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ การขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค การยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของสินค้า 
และบริการ ตลอดจนช่องทางการกระจายสินค้าไทย การเสริมสร้างและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 
รัฐ - เอกชน – สถาบันการศึกษา และการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจ
นวัตกรรม ทั้งน้ี การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ  
และความ เชื่ อม โยง ในภู มิ ภ าค เอ เชี ย  ประสบป ัญหาและ อุปสรรคที่ ส� าคัญจากการแพร ่ ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก ตลอดจนระดับการแข่งขันทางการค้าการลงทุน 
กับประเทศก�าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ในภูมิภาคท่ีทวีความเข้มข้นมากขึ้น  

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment 
: FDI) ของประเทศไทยในปี 2563 อยู่ที่ 139,902.67 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 149,286.40 ล้านบาท 
ในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 6.71 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564) โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
มูลค่า FDI ในภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนที่ลดลงถึงร้อยละ 25 (ส�านักเลขาธิการอาเซียน, 2564) นอกจากนี ้
ในมิติด ้านการค้า พบว่ามูลค่าการค้าของประเทศไทยลดลงจาก 15,054,049.4 ล้านบาท ในปี 2562 
เป็น 13,659,835 ล้านบาท ในปี 2563 หรือลดลงร้อยละ 9.3 (ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2564) 
โดยสอดคล้องกับแนวโน้มด้านการค้าของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP, 2563) 
ทั้งนี้  การชะลอตัวของมูลค ่าการค ้าและการลงทุนของประเทศไทย มีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ  ์
การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่ งน�าไปสู ่การใช ้มาตรการป ิดเมือง (lockdown) การหยุดชะงัก 
ในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนภาวะความไม่แน่นอนและการชะลอของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา 
ผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ซ่ึงแสดงถึงระดับความสามารถ 
ด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศ ประจ�าปี 2564 พบว่าประเทศไทยอยู ่ที่อันดับ 43 จาก 132 ประเทศ  
(Cornell University, INSEAD, & WIPO, 2564) ซ่ึงใกล ้ เ คียงเป ้าหมายป ี 2565 ท่ีก�าหนดให ้ 
ประเทศไทยอยู่ไม่เกินอันดับท่ี 42 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

มูลค่าการค้า

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2564 รัฐบาลได้ด�าเนินงานด้านการต่างประเทศเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย โดยในด้าน 
การค้าและการลงทุน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการด้านการเงินภายใต ้
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ ในกรอบอาเซียน ไทยได้เร ่งรัดการจัดท�าสัตยาบันสารความตกลงหุ ้น 
ส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพ่ือผลักดันให้ RCEP มีผลใช้บังคับตามเป้าหมายในวันที่ 1 ม.ค. 2565 
โดยคาดว่า RCEP จะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนให้ผู ้ประกอบการไทยในตลาดขนาดใหญ ่
ที่ครอบคลุมประชากรกว่า 2.2 พันล้านคน หรือกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลก นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�า 
ท่าทีและ/หรือเข้าร่วมการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้าอื่น ๆ อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) ความตกลง 
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) ควบคู ่กับการด�าเนิน
โครงการประชาสัมพันธ ์และสร ้างความเช่ือม่ันเพื่อส ่งเสริมการค ้าการลงทุนในประเทศไทย ในด ้าน 
การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ได้มีการด�าเนินการในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค อาทิ  
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย -  
ไทย (IMT-GT) และแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง 6 ประเทศ (GMS) 
ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ การปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้  ในด ้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ที่เน้นนวัตกรรม รัฐบาลได้มีการด�าเนินโครงการส�าคัญ เช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรม
ระหว่างไทยกับสวีเดน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ไทย – ออสเตรเลีย และการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู ้ระหว่างประเทศไทย 
กับมณฑลเสฉวนและนครฉงช่ิง เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป ้าหมายการเป็นศูนย์กลาง 
ทางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชียมากข้ึน/ดีข้ึนร้อยละ 5 – 10 ภายใน 
ปี 2565 น้ัน มีความท้าทายที่ส�าคัญจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนความเชื่อม่ันของนักลงทุนต่างชาติ 
ท่ีลดลงในช่วงปีที่ผ ่านมายังไม่สามารถฟื ้นตัวได้เต็มที่ ในขณะที่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของ
ประเทศต่าง ๆ ยังคงส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าส�าคัญอยู ่ในภาวะหยุดชะงัก นอกจากนี้ ระดับการ
แข่งขันทางการค้าการลงทุนกับประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ ในภูมิภาค ซ่ึงมีข้อได้เปรียบในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี ก็มีแนวโน้มทวีความเข้มข้นมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให ้
การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงควรมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการฟื ้นตัวจากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 รวมถึงการด�าเนินนโยบายเพ่ืออ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 
ภายใต้ข้อจ�ากัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตลอดจนเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต  
การค้า และการลงทุนของประเทศด้วยนวัตกรรมอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การจะบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  
การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคเอเชีย ในระยะสั้น ประเทศไทยจะต้องเร่งแก้ไขอุปสรรคต่อการค้า 
การลงทุนอันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น 
ของนักลงทุนต ่างชาติให ้กลับมาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให ้สถานการณ์ด ้านการลงทุนฟื ้นตัว 
โดยเร็วที่สุด ในระยะกลางและระยะยาว ควรมุ ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถของประเทศในการดึงดูด 
นักลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นในอนาคต ผ่านการด�าเนินการ 
ในประเทศ และการพัฒนาระบบรองรับเศรษฐกิจนวัตกรรม อาทิ การลงทุนในด้านการวิจัย และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของภาคเอกชนอย่าง
เป็นรูปธรรม และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างรัฐ – เอกชน - สถาบันการศึกษาในด้านเทคโนโลยี  
การเงิน และการบริการ ในด้านการค้า ควรมุ ่งเน ้นการพัฒนาคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้าไทย 
ควบคู ่กับการพัฒนาช่องทางกระจายสินค้าไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าในส่วนของการส่งออก  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ประกอบการไทยในวงกว้าง นอกจากนี้ ควรใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศที่มีอยู่ในการผลักดันโครงการท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเชื่องโยงทางกายภาพและกฎระเบียบ 
ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยความเชื่อมโยงดังกล ่าวจะเป ็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันให ้ไทย 
เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของเอเชีย ทั้งนี้ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและสามารถดึงดูดนักลงทุน 
และนักธุรกิจต่างชาติได ้อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความสามารถ 
ในการรับมือภัยคุกคามต่าง ๆ ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอีกด้วย
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020202

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ 
เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กับต่างประเทศมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.)  
ได้เผยแพร่ “รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563”  
ซ่ึงเป็นการรายงานการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อน SDGs อย่างเป็นทางการครั้งแรก นับตั้งแต่ประเทศไทย 
ได ้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development)  
ในปี 2559 โดยรายงานดังกล่าวได้รวบรวมสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายและความท้าทายในระยะ 5 ป ี
ท่ีผ่านมา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการในระยะต่อไป ซ่ึงการประเมินสถานการณ์ 
ความก้าวหน้า SDGs จะแสดงด้วยค่าสีสถานะที่อ ้างอิงกับค่าเป ้าหมายในปี 2573 และค่าเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย สีแดง (ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย) สีส้ม  
(อยู่ในช่วงร้อยละ 50-74 ของค่าเป้าหมาย) สีเหลือง (อยู่ในช่วงร้อยละ 75-99 ของค่าเป้าหมาย) และสีเขียว  

 ประเทศไทยได้ด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) อย่างจริงจัง โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อน SDGs ในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาคน  
(People) ด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ด้านเศรษฐกิจและความมั่งค่ัง (Prosperity) ด้านสันติภาพและ 
ความยุติธรรม (Peace) และด้านความเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ซ่ึงการขับเคลื่อน SDGs  
ให ้ประสบผลส�าเร็จได ้ น้ันจะต้องอาศัยความรู ้  ความเข ้าใจ และความตระหนักรู ้ของภาคส่วนต่าง ๆ  
โดยปัจจัยความส�าเร็จ ประกอบด้วย การผลักดันเชิงนโยบาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ศักยภาพ
บุคลากร/หน่วยงาน ความพร้อมของภาคการต่างประเทศในการร่วมด�าเนินการ การน�าเสนอศักยภาพ 
ของไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศ และฐานข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญ คือ การที่ สังคมบางส่วนยังไม ่ได ้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
และความจ�าเป็นของ SDGs การขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนิยามตัวชี้วัด SDGs 
ในระดับชาติและระดับสากลท่ียังไม่ตรงกัน

จ.3
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(บรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 100) โดยผลการประเมิน
ความก ้าวหน ้า ท้ัง 17 เป ้าหมายหลัก (Goals)  
พบว ่า ประเทศไทยมี  10 เป ้าหมายหลักที่ ได ้ 
คะแนนภาพรวมในระดับสีเหลือง (ร ้อยละ 58.8) 
และในระดับสีส ้ม 7 เป ้าหมายหลัก (ร ้อยละ 
41.2) ขณะท่ีในระดับเป ้าหมายย่อย (Targets)  
พบว่า ประเทศไทยบรรลุค่าเป้าหมายย่อย (สีเขียว) 
52 เป้าหมายย่อยจากท้ังหมด 169 เป้าหมายย่อย  
(ร ้อยละ 30.8) และท่ีมีค ่าสถานะสี เหลือง 74 
เป้าหมายย่อย (ร้อยละ 43.8) สีส้ม 34 เป้าหมายย่อย 
(ร ้อยละ 20.1)  และสีแดง 9 เป ้ าหมายย ่อย  
(ร้อยละ 5.3) ท้ังน้ี การบรรลุท้ัง 169 เป้าหมายย่อย
ภายในปี 2573 ได้น้ัน ประเทศไทยจะต้องบรรลุ 
ให้ได ้ 66 เป้าหมายย่อยภายในปี 2564 ซ่ึงจาก
ผลการประเมินพบว ่าประเทศไทยบรรลุ ได ้  52  
เป้าหมายย่อยหรือคิดเป็นร้อยละ 78.7

สีเขียว (บรรลุค่าเป้าหมาย: สามารถบรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 100)
52 เป้าหมายย่อย (ร้อยละ 30.8)
สีเหลือง (ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: สถานการณ์อยู่ในช่วงร้อยละ 75-99 ของค่าเป้าหมาย) 
74 เป้าหมายย่อย (ร้อยละ 43.8)
สีส้ม (ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง: สถานการณ์อยู่ในช่วงร้อยละ 50-74 ของค่าเป้าหมาย) 
34 เป้าหมายย่อย (ร้อยละ 20.1)
สีแดง (ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต: สถานการณ์ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย) 
9 เป้าหมายย่อย (ร้อยละ 5.3)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563

ผลการประเมินสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สีเหลือง (ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย: สถานการณ์อยู่ในช่วงร้อยละ 75-99 ของค่าเป้าหมาย) 10 เป้าหมาย (ร้อยละ 58.8)
สีส้ม (ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง: สถานการณ์อยู่ในช่วงร้อยละ 50-74 ของค่าเป้าหมาย) 7 เป้าหมาย (ร้อยละ 41.2)

ผลการประเมินสถานะของเป้าหมายย่อย (SDG Targets)
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ภาครัฐและภาคส่วนที ่
เกี่ยวข ้องร ่วมกันขับเคลื่อน SDGs ตามแผนการ 
ขับ เคลื่ อน เป ้ าหมายการพัฒนา ท่ียั่ งยืนส� าหรับ 
ประ เทศ  (Tha i l and’ s  SDGs  Roadmap)  
ประกอบด ้ วย  ( 1 )  การสร ้ า งการตระหนั กรู ้  
(2) การเชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs กับแผน 3 ระดับ 
ของประเทศ (3) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ ย่ั งยืน  (4 )  การด� า เนินงานเพื่ อบรรลุ  SDGs  
(5) ภาคีการพัฒนา และ (6) การติดตามประเมินผล 
การขับเคลื่อน SDGs โดยมีผลการด�า เนินงาน 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดองค์ความรู ้และการสื่อสาร 
สาธารณะเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP for SDGs) งานเสวนา 
ออนไลน์ (Webinar) ก้าวพอดี 2564 “ฟื้นตัวอย่าง 
มั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน” การขับเคลื่อน SDGs  
เชิงพื้นท่ี (SDGs Localisation) ซึ่ง สศช. ด�าเนิน
การร ่ วมกับกระทรวงมหาดไทยและส� า นักงาน
สถิติแห ่ งชาติ  โดยได ้ขยายผลจาก 9 จั งหวัด
น� า ร ่ อ งและ  5  องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถ่ิน 
(อปท.) ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และมีแผนที่ 
จะบูรณาการประเด็น SDGs เข ้ากับแผนพัฒนา 
จั งหวั ดและกลุ ่ มจั งหวั ด  รวมถึ งปรับปรุ งดั ชนี 
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด 
การพัฒนาที่ ยั่ ง ยื นระดับท ้องถิ่ น เพื่ อส นับสนุน 
การบู รณาการ เป ้ าหมายการพัฒนา ท่ียั่ ง ยืน ใน 

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนส�าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap)

ระยะต่อไป นอกจากนี้ สมาคมโกลบอลคอมแพ็ก 
แห ่ งประ เทศไทยยั ง ได ้ จั ด ง าน  UN G loba l  
Compact Leaders Summit 2021 ขึ้นระหว่าง 
วันที่  15 – 16 มิถุนายน 2564 ซ่ึง เป ็นเวที 
หารือระหว ่ าง ผู ้น� าจากทั่ ว โลกในการ รับมือกับ 
ความท้าทายของวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็ว และยังได้มีการด�าเนินงาน
ของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
อาทิ สหประชาชาติประจ�าประเทศไทยคณะผู ้แทน 
สหภาพยุ โ รปประจ� าประ เทศไทย  เครื อข ่ าย  
SDG Move และส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ 
ระหว ่างประเทศ ( iHPP) เ พ่ือขับเคล่ือน SDGs 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ประเทศไทย 
ยั ง มี โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า 
ระหว่างประเทศซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เช่น ส�านักงาน 
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์การมหาชน) ได้ด�าเนินการจัดตั้งความร่วมมือ
ด้านการเงินและด้านวิชาการใน 7 ประเทศ จ�านวน 
78 โครงการ มูลค่ารวม 17,591.33 ล้านบาท หรือ
การจัดส่งอาสาสมัครเพ่ือนไทย (Friends from 
Thailand) ไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศคู ่ร ่วมมือ 
ภายใต้โครงการหรือตามค�าขอ โดยกรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส ่งผล 
กระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท�าให้การขับเคล่ือน SDGs มีแนวโน้ม
ถดถอยลงในบางด้าน โดยเฉพาะเป ้าหมายย่อยที่มีค ่าสถานะเป็นสีแดง ได ้แก ่ เป ้าหมายย่อยที่  2.1  
การยุติความหิวโหยและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ เป้าหมายย่อยที่ 2.2 การยุติภาวะ 
ทุพโภชนาการ   เป้าหมายย่อยท่ี  2.4  ระบบเกษตรและอาหารท่ียั่งยืน เป้าหมายย่อยท่ี   3.4   การลดการเสียชีวิต 
ด ้วยโรคไม ่ ติดต ่อ เป ้าหมายย ่อยที่  3.6 การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบั ติ เหตุทางถนน  
เป้าหมายย่อยที่ 3.9 การลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย มลพิษ และการปนเปื ้อน 
ทางอากาศ น�้า และดิน เป ้าหมายย ่อยที่  10.c การลดค ่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว ่างประเทศ 
เป ้าหมายย่อยท่ี 14.1 การลดมลพิษทางทะเล และเป้าหมายย่อยที่  14.5 การอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเล 
และชายฝั ่ง อีกท้ังข ้อจ�ากัดด ้านสาธารณสุขท�าให ้การประสานความร ่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งในและระหว่างประเทศรวมถึงการขับเคล่ือนเชิงพื้นที่ต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องเจอกับ 
ความท ้าทายด ้านข ้อมูลท่ียังไม ่สอดคล ้องกับตัวชี้วัดและระเบียบวิธีการที่ก�าหนดโดยสหประชาชาต ิ 
และบางตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนบริบทการพัฒนาของประเทศอย่างครบถ้วนและครอบคลุม อีกท้ังหลายภาคส่วน 
ในประเทศยังขาดความเข้าใจและความตระหนักรู ้เก่ียวกับ SDGs ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวมการด�าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี 2573

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย ประเทศไทยควรเร ่งด�าเนินการเพื่อแก ้ไขป ัญหาและปรับปรุง
สถานการณ์ในเป้าหมายย่อยที่มีสถานะต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) จ�านวน 9 เป้าหมายย่อย 
และด�าเนินการเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ในเป้าหมายย่อยที่มีสถานะการด�าเนินการต�่ากว่าค่าเป้าหมายใน
ระดับเสี่ยง ทั้งยังควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและระบบติดตามประเมินผลให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้ง
สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน�าไปสู ่การออกแบบนโยบาย
และมาตรการท่ีเหมาะสม อีกท้ังทุกภาคส่วนควรต้องสร้างความเป็นเอกภาพภายในภาคส่วนของตนเอง  
และท�างานแบบบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อด�าเนินการขับเคล่ือน SDGs ในภาพรวมของประเทศ
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การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก�าหนด
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 (1) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน 
ภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกับพันธกรณรีะหว่างประเทศและมาตรฐานสากลทีส่�าคญั 
(2) ระดับความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ และ (3) อนัดบั/คะแนนของไทยในดชันสีากลในประเดน็ทีม่นียัส�าคญั
ต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่มากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ในโลกปัจจุบันที่มีการเช่ือมโยงกันอย่างทั่วถึงและมีการแข่งขันท่ีสูงมากข้ึนนั้น การพัฒนาประเทศ
จ�าเป็นต้องยึดโยงกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพ่ือลดเง่ือนไขหรือข้อจ�ากัด
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมีองค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ การปรับปรุง จัดท�า และบังคับใช้
กฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมและบูรณาการระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการอนุวัติและปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องของไทยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีต่าง ๆ และการสร้างภาคีเครือข่าย
ท่ีเข้มแข็งในการผลักดันประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ อุปสรรคส�าคัญในการด�าเนินการที่ประเทศไทย
ต้องให้ความส�าคัญ คือ การบูรณาการข้อมูลระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย ความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
มาตรฐานภายในประเทศกับมาตรฐานสากล รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เกิดประสิทธิภาพอีกด้วย

จ.3

020301

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 ประเทศไทยได้ด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
และมาตรฐานสากลท่ีส�าคัญในหลายด ้านอันส ่ งผลให ้สามารถบรรลุค ่ า เป ้าหมายที่ตั้ ง ไว ้ ได ้  อาทิ  
ด ้านการแก ้ไขป ัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบด ้านสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยได ้ม ี
การบูรณาการความรู ้ ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และได้จัดท�ารายงานทบทวนสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (Universal Periodic Review : UPR) ที่เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
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(Anti-Human Trafficking) ประเทศไทยได ้แสดงความพยายามและความมุ ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา 
การค ้ามนุษย ์  ผ ่ านกระบวนการสร ้างความร ่วมมือกับภาคประชาสังคมในการร ่วมสืบสวนป ัญหา 
การค้ามนุษย์และการคุ ้มครองเหยื่อจากกระบวนการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถด�าเนินการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ รวมไปถึง 
การด�าเนินคดีและการลงโทษขบวนการค ้ามนุษย ์ได ้อย ่างเต็มศักยภาพซึ่ ง เป ็นไปในลักษณะเดียวกัน 
กับหลายประเทศทั่วโลก ส ่งผลให ้ไทยไม ่สามารถบรรลุมาตรฐานขั้นต�่าในการขจัดป ัญหาดังกล ่าวได ้  
ท�าให้สถานะของประเทศในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ TIP Report อยู่ในอันดับ Tier 2 

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

ที่มา: 2021 Trafficking in Persons Report

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2564 ภาครัฐได้ด�าเนินการอนุวัติและปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง 
ประเทศ อาทิ ภารกิจทูตสิ่ งแวดล ้อม เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
การจัดท�ารายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic  
Review (UPR) เพื่ อ เสนอต ่อคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห ่งสหประชาชาติอันเป ็นการเสริมสร ้าง 
ภาพลักษณ์ท่ีดีด ้านสิทธิมนุษยชนของไทยให้เป ็นไปตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงการด�าเนินโครงการ 
ที่สนับสนุนประเ ด็นด ้านสิทธิมนุษยชน เช ่น การจัดกิจกรรม Internat ional Women’s Day  
และก า รส ร ้ า ง ค ว ามตระหนั ก และคว าม เ ข ้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน ให ้ แ ก ่ ภ าคประช าสั ง คม 
และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระบวนการ UPR เป ็นต้น นอกจากนี้  ยังได ้มีการด�าเนินการปรับปรุง  
จัดท�า และบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ การแก้ไขกฎหมายภายใน 
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 การทบทวน 
ประเด็นการตรวจทานคุณสมบัติของผู ้บริหาร ผู ้ เป ็นเจ ้าของ หรือผู ้ถือหุ ้นใหญ่ในภาคส ่วนสหกรณ์  
ธุ รกิจลิสซิ่ ง  รวมทั้ งสถาบันการเงินให ้มีความเหมาะสมและเป ็นไปตามมาตรฐานสากล ในส ่ วน 
ของการด� า เนิ นการร ่ วม กับภาคี เ ครื อข ่ าย  ได ้ มี ก ารสร ้ า ง เสริ มศั กยภาพของหน ่ วยงานภายใน 
เพ่ือยกระดับบทบาทของไทยในกรอบการลดอาวุธระหว่างประเทศ การด�าเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาค ี
และประเด็นระหว่างประเทศในกรอบสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร ์ และการต่อต้านการก่อการร ้าย 
ภายใต้กรอบสหประชาชาติ

Watch List อย ่างไรก็ดี  ประเทศไทยประสบ 
ความส� า เร็ จ ในการผลักดันให ้ข ้อริ เ ริ่ มของไทย  
“วาระหลักการกรุงเทพฯ ว ่าด ้วยการด�าเนินการ 
ด ้ านสาธารณสุขภาย ใต ้ ก รอบการด� า เนิ น งาน
เซน ไดว ่ า ด ้ ว ยการลดความ เสี่ ย ง จ ากภั ย พิบั ติ  
ค .ศ .  2015 -2030”  ในการประชุ มประจ� าป ี 
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส� าหรับ เอ เชี ยและแปซิฟ ิ ก  ให ้ เป ็ นมาตรฐาน 
ใน ระ ดับสากล  ท� า ให ้ บทบาทของ ไทย ได ้ รั บ 
การยอมรับในเวทีระหว่างประเทศมากย่ิงขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีประเทศไทยมีการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและมีบทบาทเชิงรุกในการก�าหนดมาตรฐานสากลยังพบ
ปัญหาและอุปสรรคท่ีส�าคัญ ได้แก่ ความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้
ในปี 2564 ภาครัฐไทยต้องพบกับข้อจ�ากัดในการด�าเนินการเพื่อยกระดับสถานะของประเทศในรายงาน TIP  
Report ให้ดีขึ้น มาตรฐานภายในประเทศที่อยู ่ในระหว่างพัฒนาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ข้อจ�ากัดด้านความรู้ความเข้าใจในพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมไปถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่ด�าเนิน
การตามพันธกรณีดังกล่าว ตลอดจนข้อจ�ากัดของการบังคับใช้กฎหมายที่อาจกระทบต่อการด�าเนินชีวิต 
ของประชาชนและภาคธุรกิจ และการด�าเนินการเพื่อลดข้อจ�ากัดการกีดกันทางการค้า/กระแสชาตินิยมที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย ควรเร ่งยกระดับการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลและบรรลุเป้าหมายท่ียังมีความท้าทาย เช่น การลดข้อจ�ากัดด้านการกีดกันทางการค้า รวมไปถึง 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ภัยพิบัติรูปแบบใหม่ ที่อาจส่งผล 
กระทบต่อการอนุวัติและปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ นอกจากนั้นยังควรสร้างความรู ้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักรู ้ของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พันธกรณี 
และมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชน และมาตรฐานต่าง ๆ ในประเทศ 
ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกลงโทษด้านเศรษฐกิจจากประเทศคู่ค้าคู่ลงทุนได้ด้วย 
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การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ�านาจต่อรอง 
และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 (1) ระดบัความส�าเรจ็ของไทยในการสรา้งความเขา้ใจ/การยอมรับภาพลกัษณ์ 
และความนิยมไทยในสากลด้วยอ�านาจแบบนุ่มนวลของไทย (2) ระดับความส�าเร็จ 
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และ (3) ระดับความส�าเร็จในการพัฒนศักยภาพ
และเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง  
และมีเกียรติภูมิมากขึ้น/ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 – 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การส่งเสริมสถานะและอ�านาจแบบนุ ่มนวลของไทย โดยมุ ่งเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
ของไทย และเน้นการด�าเนินนโยบายการต่างประเทศที่ส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก ซึ่งการด�าเนินงาน
ดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ�านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น ซ่ึงต้องอาศัย
ปัจจัยส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การบูรณาการการท�างานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมความนิยมไทยในต่างประเทศ และบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ การประชาสัมพันธ  ์
และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับประเทศไทย ฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการด้านการต่างประเทศ การพัฒนา
บทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพันธมิตรรอบด้าน มาตรฐาน/ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และการยอมรับของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกไทย  
ได ้รับการยอมรับระหว ่างประเทศ/ขึ้นทะเบียนมรดกโลก การเป ็นศูนย ์กลางการท ่องเ ท่ียว การจัด
กิจกรรม การประชุมนานาชาติ/ระดับโลกและการเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค 
การเข้าร่วมและมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทย/คนไทยได้รับเลือกต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ส�าคัญในองค ์การระหว ่างประเทศ ตลอดจนความเข ้มแข็งของคนไทยและชุมชนไทยในต ่างประเทศ  
ซึ่งการด�าเนินงานที่ผ ่านมายังคงมีความท้าทายในการส่งเสริมให้คนไทยมีความสามารถและศักยภาพเป็น 
ที่ยอมรับในต่างประเทศ มาตรฐาน/ความเข้าใจที่ถูกต้องและการยอมรับของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย 
การข่าวและการจัดท�ารายงานสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ถูกต้องเท่าทันสถานการณ์ รวมถึงความสามารถ
ในการด�าเนินการตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย  เมื่อพิจารณา
ระดับความส�าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/ 
ก า รยอมรั บภาพลั กษณ ์  และคว ามนิ ยม ไทย 
ในสากลด้วยอ�านาจแบบนุ่มนวล พบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก สมัยท่ี 44 มีมติเห็นชอบ 
กา รขึ้ นทะ เบี ยน  พื้ น ท่ี กลุ ่ ม ป ่ า แก ่ ง ก ร ะจ าน  
เป ็นมรดกโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ ิกเพื่อสนับสนุนการประชุมระดับสูง 
ของสมัชชาสหประชาชาติเรื่องเอชไอวีและเอดส์  
พ.ศ .  2564  ร ่ วมกับ โครงการ โรค เอดส ์ แห ่ ง 
สหประชาชาติประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ ิก 
และสถาน เอกอั ครราช ทูตออส เตร เลี ยประจ� า
ประ เทศไทย และประเทศไทยได ้มอบเ งินให ้
กับโครงการระดับพหุภาคี เพื่ อ เร ่ งการแจกจ ่าย 
วั ค ซี น โ ค วิ ด - 1 9  ข อ ง อ ง ค ์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก  
เพื่อใช้ในการรับมือกับเชื้อโควิด-19 เมื่อพิจารณา
ระดับความส�าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ  
พบว่า ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา วาระ 
ปี 2565 - 2567 คณะกรรมการบริหารขององค์การ 
เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ
เ พ่ิมพลั งของผู ้ หญิ งแห ่ งสหประชาชาติ  วาระ
ปี 2565 – 2567 ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล 
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง 
การต่างประเทศ ได ้รับเลือกตั้งให ้ด�ารงต�าแหน่ง 
สมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ 
วาระปี 2566 - 2570 สมาชิกรัฐสภาไทยได้ รับ 
เ ลื อ ก ตั้ ง ใ ห ้ ด� า ร ง ต� า แ ห น ่ ง ส� า คั ญ ใ น ร ะ ห ว ่ า ง 
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้ งที่  142  
จ�านวน 2 ต�าแหน่ง คือ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 
ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า  ไ ด ้ รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป ็ น ส ม า ชิ ก 
ค ณ ะ ที่ ป รึ ก ษ า ร ะ ดั บ สู ง ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร ต ่ อ ต ้ า น 
ก า ร ก ่ อ ก า ร ร ้ า ย แ ล ะ แ น ว คิ ด สุ ด โ ต ่ ง ที่ นิ ย ม 
ความรุนแรง และนายกนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิก 

สภาผู ้ แทนราษฎร ได ้ รั บ เลื อกตั้ ง เป ็นสมา ชิก 
คณะท�างานว ่าด ้วยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
รวมถึงต�าแหน่งอื่น ๆ  ที่ไทยได้รับเลือกต้ังเมื่อปี 2563 
และยังคงอยู่ในต�าแหน่ง สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับ 
การยอมรับจากนานาประเทศ และโอกาสที่ ไทย 
จะมีบทบาทในการก� าหนดทิศทางและผลักดัน 
ประเด็นท่ีส�าคัญในเวทีโลก และเมื่อพิจารณาระดับ 
ความส�าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง 
เครือข ่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต ่างประเทศ 
ใ ห ้ มี ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง แ ล ะ มี เ กี ย ร ติ ภู มิ  พ บ ว ่ า  
ทีมประเทศไทยซึ่งน�าโดยเอกอัครราชทูต ร ่วมกับ 
ส ่วนราชการไทยต ่าง ๆ ได ้ร ่วมด�าเนินการด ้าน
การต ่ างประเทศเพื่ อ เส ริมสร ้ างความนิยมไทย
ผ ่ านการประชาสัมพันธ ์ประ เทศไทยในเชิ ง รุ ก 
ในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ในด้านอาหารไทย 
ศิ ลปวัฒนธร รม ไทย  และกา รท ่ อ ง เที่ ย ว ไทย  
โดยในช ่วงสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของเ ช้ือ 
โควิด-19 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได ้ ป ระชาสั มพั น ธ ์ ช วน สัมผั สบรรยากาศและ
ประสบการณ ์ท ่ อง เที่ ยว เสมือนจริ งผ ่ านระบบ 
สามมิ ติ  360 องศา เ พ่ือให ้ผู ้ ท่ีคิด ถึงเมืองไทย 
ส า ม า ร ถ ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ผ ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ์ ไ ด ้  
ซ่ึงสถานการณ์ข ้างต้นท�าให้เห็นว่าการขับเคลื่อน 
เป้าหมายในปี 2564 ประเทศไทยยังรักษาระดับ
ความส�าเร็จได้อย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา  หน ่วยงานภาครัฐได ้ 
บู รณาการการท� า ง านระหว ่ า งส ่ วนราชการที ่
เกี่ ย วข ้ อ ง  ด� า เ นินงานด ้ านการ ทูต วัฒนธรรม 
เพื่ อสร ้ า ง เสริ มความ นิยมไทยในต ่ า งประ เทศ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับรูปแบบ 
การด� า เนินชี วิ ตตามแนวปฏิบั ติ ใหม ่  ส ่ ง เสริ ม
ความเข ้าใจต ่อสาธารณชนด้านการต่างประเทศ 
และบทบาทไทยในเวทีโลก โดยการแถลงข ่าว 
ป ร ะ จ� า สั ป ด า ห ์  ซึ่ ง ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ก า ร ข ่ า ว / 
การจัดท�ารายงานสถานการณ์ระหว ่างประเทศ  
และการปรั บตั ว ของส ่ วนราชการ ไทย ในการ 
ประชาสัมพันธ ์ภาพลักษณ ์  และบทบาทผ ่ าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังได้มีการผลักดัน 
การขึ้นทะเบียนกลุ ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 
กับองค์การยูเนสโก เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทย 
ส ่ ง เ สริ มการท ่ อ ง เที่ ย วและสร ้ า งความสมดุ ล
ระหว ่ า งการอนุ รั กษ ์ ธรรมชาติและการพัฒนา
พื้ นที่  ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก  
ส มัยที่  44  ซึ่ ง ได ้ รั บการสนับสนุนจากหลาย
ประเทศ ซ่ึงสะท ้อนความพร ้อมของภาคีในการ
ผลักดันในเวทีระหว่างประเทศร่วมกัน และผลักดัน 
การเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมท่ี จับ
ต ้องไม ่ได ้ของมนุษยชาติต ่อยู เนสโกให ้กับศิลปะ 

การแสดงโนรา สงกรานต ์ในประเทศไทย และ 
ต้มย�ากุ ้ง รวมถึงด�าเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
และส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย นก า รสอนภาษา ไทย ใน 
หลายประเทศ เ พ่ือ เสริ มสร ้ า งความนิยมไทย 
ในประชาคม โลก  การมอบ เ งิ นช ่ ว ย เหลื อ ให ้ 
แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาต ิ
และโรคระบาด ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
การพัฒนาสังคมและชุมชนในประเทศเพ่ือนบ้าน 
และมิตรประเทศ ซึ่ งส ่งเสริมการพัฒนาบทบาท 
ใ น ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ทุ ก ร ะ ดั บ อ ย ่ า ง ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ 
เพ่ือสร้างพันธมิตรรอบด้าน และได้มีการใช้กลไก 
ใ น ด ้ า น ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ใ น 
การพัฒนาความสัมพันธ ์กับประเทศเพื่ อนบ ้าน  
ต ล อ ด จ น ก า ร ใ ช ้ ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
พอเพี ยง ในการ เผยแพร ่ แนวคิด เพื่ อการบรรลุ
เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของสหประชาชาติ  
น� า ม า ซึ่ ง ภ า พ ลั ก ษ ณ ์ ที่ ดี ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ เ ท ศ 
ผู ้ ให ้  ซ่ึงเป ็นส ่วนหนึ่งในการสร ้างมาตรฐานและ 
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ที่ ถู ก ต ้ อ ง แ ล ะ ก า ร ย อ ม รั บ ข อ ง 
ต่างประเทศที่มีต ่อประเทศไทย ในขณะเดียวกัน  
ยั ง ไ ด ้ มี ก า ร รณรงค ์ ห า เ สี ย ง ให ้ กั บการสมั ค ร / 
ผู ้สมัครของไทยในองค์การระหว่างประเทศ อาทิ  
การรณรงค ์หาเสียงเลือกตั้ ง ในต�าแหน ่งสมาชิก 
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คณะกร รมกา รประจ� า อนุ สั ญญาต ่ อ ต ้ า นก า ร 
ทรมาน  และการป ฏิ บัติ ห รื อการลง โทษอื่ นที ่
โหดร ้ า ย  ไ ร ้ มนุ ษยธรรม  หรื อที่ ย�่ า ยี ศั กดิ์ ศ รี  
วาระปี 2565 – 2568 การเตรียมการสมัครรับ 
เ ลื อกตั้ ง เ ป ็ น สมาชิ ก คณะมนตรี ข อ งอ งค ์ ก า ร 
ทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี 2565 – 2566  
การเตรียมการส่งผู ้สมัครของไทยส�าหรับต�าแหน่ง
ส ม า ชิ ก ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ก ฎ ห ม า ย ร ะ ห ว ่ า ง 
ประเทศ วาระปี 2566 - 2570 รวมถึงการด�าเนิน 
งานด ้านส ่ง เสริมบทบาทของไทยในการประชุม 
สมัชชาสหประชาชาติ  โดยประเทศไทยได ้ รับ 
การรับรองจากประเทศสมาชิกอาเซียนให ้ เป ็น 
ผู ้ สมั ครของอา เซี ยนในต� าแหน ่ งคณะรั ฐมนตร ี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2568 – 
2570 ซึ่ ง เป ็นผลจากการด�าเนินการจัดเตรียม/ 
สร้างขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทย 
/คน ไทย ได ้ รั บการ เลื อกตั้ ง ในต� า แหน ่ งส� าคัญ 

ในองค์การระหว่างประเทศ และมีบทบาทในเวที
ระหว่างประเทศ และเป็นการสนับสนุนให้คนไทย
ที่มีศักยภาพได้สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล นอกจากนี้  ยั งได ้ด�า เนินภารกิจ 
ทีมประเทศไทยที่มุ ่ งส ่ ง เสริมผลประโยชน ์ด ้ าน
เศรษฐกิ จของประ เทศ โดยแสวงหาช ่ อ งทาง
และโอกาสในด้านการค้าและการลงทุนท้ังในมิติ 
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และส่งเสริมการค้า 
ก า รล ง ทุ น ไทย ในต ่ า ง ป ร ะ เทศ  ยก ร ะ ดั บขี ด 
ความสามารถในด ้านนวัตกรรมของภาครัฐและ 
ภาคเอกชนไทย และส่งเสริมสร้างความนิยมไทย 
ผ ่านการประชาสัมพันธ ์ เชิง รุกในทุกมิ ติ  รวมถึง 
ด� า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ก ง สุ ล สั ญ จ ร ใ น ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ที่นอกจากจะให ้บริการท�าหนั งสือ เดินทางแล ้ว 
ยังเป็นโอกาสในการลงพื้นที่เยี่ยมคนไทย/ชุมชนไทย 
เ พ่ือสอบถามความเป ็นอยู ่และให ้การช ่วยเหลือ 
คนไทยในต่างประเทศอีกด้วย
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  
ก า รด� า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ป ร ะ เ ทศ ไทย 
มีเกียรติภูมิ อ�านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับ
ในสากลมากข้ึน/ดี ข้ึน ร ้อยละ 5 - 10 ภายใน 
ปี 2565 นั้น ยังมีความท้าทายจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ส ่งผลให้ในปี 2564 กิจกรรม
ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ต ิ
ต้องชะงักลง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนการเยือน
ระดับผู ้น�า/การเข้าคารวะนายกรัฐมนตรีของแขก
ต่างประเทศ ซึ่งเป ็นความท้ายทายส�าคัญต่อการ 
ส ่งเสริมสถานะและอ�านาจแบบนุ ่มนวลของไทย  
ซึ่งหากด�าเนินการแก้ไขสถานการณ์และบรรเทา
ผลกระทบของการแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19  
ได ้บนเงื่อนไขท่ีสามารถเดินทางระหว่างประเทศ 
ได ้อย ่ างคล ่องตัว  จะท�าให ้การขับเคลื่ อนด ้าน 
การต ่างประเทศ การจัดกิจกรรม การประชุม 
นานาชาติในประเทศด�าเนินการได ้  อันจะน�ามา 
ซึ่ งรายได ้จากต ่างประเทศ ฟ ื ้นฟูการท ่องเ ท่ียว 
และท�าให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น

020401

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การส่งเสริม 
สถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก  
ควรด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการ 
ด้านการต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน ์
ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น ้ า ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร 
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การก�าหนด 
และการตัดสินใจนโยบายด ้านการต ่างประเทศ 
แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร ท� า ง า น อ ย ่ า ง บู ร ณ า ก า ร 
ร ่ วม กันของหน ่ วยงานที่ เ กี่ ย วข ้ อง  รวมทั้ ง ให  ้
ความส�าคัญกับการปรับตัวของส ่วนราชการไทย 
ในการประชาสัมพันธ ์ภาพลักษณ์  และบทบาท 
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร ์มเพิ่มมากขึ้น การส ่งเสริม 
เอกลักษณ์ของไทยให้น�าไปสู ่การสร ้างมูลค ่าเพิ่ม 
และสามารถต่อยอดได้ และการผลักดันประเด็น 
ที่ ไทยมี ศักยภาพและต ้องการส ่ ง เสริมผ ่ านเวที 
ระหว ่างประเทศเพ่ือยกระดับและรักษาบทบาท 
ของไทยในประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง
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การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพและไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 (1) ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพ่ือพัฒนา/ขับเคลื่อน 
การต่างประเทศในทุกมิติ (2) ระดับความส�าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้การมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ (3) ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศ 
และด้านการกงสุล และ (4) ระดับความส�าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคล 
และองคก์รทีเ่ป็นมติรกบัประเทศไทยในตา่งประเทศมากขึน้/ดขีึน้ เฉลีย่รอ้ยละ 5 - 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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 การด�าเนินงานด้านการต่างประเทศที่ มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
จ�าเป ็นจะต้องมีการบูรณาการการท�างานร ่วมกันของทุกภาคส่วนในการมีส ่วนร ่วมเสนอแนะนโยบาย  
ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการต่างประเทศและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ 
การพัฒนา โดยมุ่งเน้นการด�าเนินงานให้เป็นเอกภาพ เพ่ือน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยต้องอาศัย 
กลไกเพ่ือการบูรณาการการขับเคลื่อนการต ่างประเทศของภาคส ่วนต ่าง ๆ ท้ังในและต ่างประเทศ  
การบูรณาการแนวทางและบทบาทของหน่วยงานในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การยกระดับบริการ 
ด้านการกงสุลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศ การส่งเสริม 
ความตระหนักรู ้ถึงบทบาทการเป ็นพลเมืองโลก นโยบายรัฐที่ส ่ ง เสริมการมีส ่วนร ่วมของประชาชน 
และภาคเอกชนในการต่างประเทศ การเพิ่มบทบาทภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ การสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจด้านการต่างประเทศในหมู ่ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ การประชาสัมพันธ ์บทบาทด้าน 
การต่างประเทศของไทย ทั้งน้ี กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู ้ ตลอดจนการเยือน การเจรจา และการประชุม 
หารือทวิภาคีและพหุภาคีต ่าง ๆ การริเริ่มและการลงทุนในหุ ้นส ่วนความร่วมมือเฉพาะด้าน ตลอดจน 
สถานการณ์แวดล ้อมในภูมิภาคและระหว ่างประเทศ จะช ่วยเสริมสร ้างองค ์ความรู ้และแนวปฏิบัติ 
ท่ีเป็นเลิศ ซึ่งจะเสริมสร้างให้ประเทศมีความพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือในทุกระดับ ซึ่งบริบทโลก 
ที่ ได ้ เปลี่ ยนแปลงไปอย ่ างรวดเร็ ว  ส ่ งผลให ้ เกิดความท ้าทายในด ้านการสื่ อสารที่ มีประสิทธิภาพ  
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานเพื่อให้สามารถตอบสนองและรับมือกับปัญหาและอุปสรรค 
ที่ได้อย่างรวดเร็ว และขาดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เป็นรูปธรรม

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยเน้นย�้าความส�าคัญในการยกระดับการพัฒนางานบริการ 
ด ้านการต ่างประเทศและด ้านการกงสุลในการให ้ความช ่วยเหลือและดูแลคนไทยในต ่างประเทศ  
โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและส่วนราชการที่ประจ�าการในต่างประเทศ 
ผ่านกลไกทีมประเทศไทย เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือคนไทยท่ีประสบปัญหาหรือ
ตกค้างในต่างประเทศ อีกทั้งยังได ้ให ้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศในแง่ของการให้ค�าปรึกษา 
ด้านสุขภาพและสุขภาพจิตผ ่านการใช ้ เทคโนโลยีในช ่วงที่มีการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อให ้
การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมและทั่วถึง โดยในปี 2563 ได้ให้ความช่วยเหลือ 
คนไทยในต่างประเทศรวม 148,679 คน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ อาทิ การเป็นเหยื่อค้ามนุษย์  
การถูกจับกุม/คุมขัง และการติดตามหาญาติ รวมทั้ งยั งมีการให ้ค� าปรึกษาคนไทยในต ่างประเทศ 
ผ ่านช ่องทางออนไลน ์ ทั้ งทาง Hotline, Email, Website และ Facebook รวม 470,340 คน  
(กรมการกงสุล, 2564) นอกจากนี้  หลายหน่วยงานของไทยได้ประสานความร่วมมือกันในการอ�านวย 
ความสะดวกให้การเปิดประเทศของไทยผ่านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการ 
สาธารณะต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือน�าไปสู่การฟื ้นฟูเศรษฐกิจของไทยควบคู ่
ไปกับการรักษาความมั่นคงด้านสาธารณสุข ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทย 
อย่างมีบูรณาการ การด�าเนินงานด้านต่างประเทศยังรวมถึงการสร้างความตระหนักรู ้และการมีส่วนร่วม 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข ้าใจตรงกันเก่ียวกับบทบาทและข้อริเริ่มของไทยในเวทีการประชุมระดับโลก 
ตลอดจนวาระการพัฒนาที่ส�าคัญ และความเป็นหุ ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศอันจะส่งผลกระทบ 
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 การด�าเนินงาน
ด ้ านการต ่ างประเทศมุ ่ ง เน ้นการประสานงาน 
ระหว ่ า งหน ่ วยงานในทุกภาคส ่ วน ทั้ งภาครั ฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อน 
การต่างประเทศอย่างบูรณาการ และเป็นเอกภาพ 
ภายใต ้กลไกการทูต เพื่ อประชาชนและการทูต 
สาธารณะเพื่ อ ให ้ความช ่วยเหลือและคุ ้ มครอง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง ค น ไ ท ย ต ล อ ด จ น แ ร ง ง า น
ไทยในต ่างประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ ์
การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิ ด -19  โดยสถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ่ของไทย 
ในต ่างประเทศ รวมถึงกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย 
ในต่างประเทศ ได้มีการประสานงานกันเพื่อช ่วย 
ใ ห ้ ค น ไ ท ย ที่ ไ ด ้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ห รื อ ต ก ค ้ า ง 
ในต ่างประเทศได ้ รับความช ่วยเหลืออย ่างทั่วถึง 
นอกจากนี้  ยั ง ได ้ มี การน� า เทคโนโลยีมา ใช ้ ใน 
การพัฒนางานบริการด ้านการต ่างประเทศให ้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงการต่างประเทศ 
และกระทรวงสาธารณสุขได ้ด�า เ นินงานร ่วมกัน 
อย่างต ่อเนื่องเพ่ือให ้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการดูแล 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตแก ่คนไทย ท่ีติด เชื้ อ 
โค วิด -19 ผ ่ านแอปพลิ เคชัน  ศูนย ์ปฏิบัติ การ 
มาตรการเดินทางเข ้าออกประเทศและการดูแล 
คนไทยในต่างประเทศ (ศปก.กต.) ยังได ้ร ่วมมือ 
กับส� านักพัฒนารั ฐบาลดิจิทั ล  (สพร . )  พัฒนา 
ระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าราชอาณาจักร  
โดยจัดท�า “Thailand Pass” ทดแทนการออก  
Certificate of Entry (COE) ส�าหรับผู ้ เดินทาง 

เข ้าประเทศทางอากาศ ซ่ึงสามารถลดขั้นตอน 
การเตรียมเอกสารและการตรวจสอบการเดินทาง 
เ ข ้ า ออกประ เทศ  ทั้ ง นี้  เพื่ อ รองรั บน โยบาย 
เปิดประเทศต้ังแต่ 1 พ.ย. 2564 ยังได้มีการพัฒนา 
ระบบบูรณาการการตรวจลงตราอิ เล็กทรอนิกส ์ 
(e-Visa) ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจลงตรา 
ของกรมการกงสุล กระทรวงการต ่างประเทศ 
ระบบตรวจคนเข ้าเมืองแบบพิมพ์ลายนิ้วมือและ 
ถ ่ายภาพใบหน ้า (B iometr ic )  ของส�านักงาน 
ตรวจคนเข ้ า เมื อ ง  ส� านั กงานต� ารวจแห ่ งชาต ิ
กับระบบตรวจสอบและคัดกรองผู ้โดยสารล่วงหน้า 
ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์ 
จะเดินทางเข้าประเทศไทยให้เป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น ไทยยังได้มีบทบาทในการสนับสนุน 
ความเป ็นหุ ้นส ่วนความร ่วมมือกับต ่างประเทศ 
ในกรอบความร ่วมมือต ่าง ๆ โดยเฉพาะในมิต ิ
ที่จะช ่วยฟ ื ้นฟูประเทศและเศรษฐกิจให ้ผ ่านพ ้น 
วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้โดยเร็ว  
ตลอดจนการบรรจุแนวทางการขยายผลประโยชน  ์
ทางเศรษฐกิจของไทยในแผนงานความร ่วมมือ 
ในอนุภูมิภาคผลักดันวาระการพัฒนาที่ ไทยให ้ 
ค ว า ม ส� า คั ญ  อ า ทิ โ ม เ ด ล เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สี เ ขี ย ว สู ่ 
ความยั่ งยืนระยะยาว (BCG Model) ในกรอบ 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น 
เอเชีย-แปซิฟ ิก ( เอเปค) ในวาระที่ ไทยจะเป ็น 
เจ้าภาพการประชุมในปี 2565

การต่างประเทศ02

148



020501

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส ่วนร่วมขับเคลื่อน 
การต ่างประเทศอย ่างมี เอกภาพ จ�า เป ็นต ้องสร ้างความตระหนักรู ้ โดยอาศัยการสร ้างฐานความรู ้  
ความเข้าใจและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจน 
ประชาชนทั่วไปเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายร่วมในการด�าเนินการด้านต่างประเทศในแต่ละมิติ โดยแต่ละ
ภาคส่วนต้องรับทราบถึงภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของตนเองในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุ 
เป ้าหมายเดียวกัน อย ่างไรก็ดี  การด�าเนินการด ้านการต่างประเทศยังเป ็นการด�าเนินการท่ีแยกส่วน 
นโยบายด้านการต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ยังขาดการบูรณาการระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัด 
ในแง่ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และยังขาดกิจกรรม 
ที่ส ่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู ้ถึงบทบาทการเป็นพลเมืองโลกซ่ึงประชาชนทั่วไปอาจมองว ่า 
เป ็นเรื่องไกลตัว และการเพิ่มบทบาทของภาคประชาสังคมในการต ่างประเทศ ท้ังนี้  การบูรณาการ
ระหว่างส ่วนราชการไทยเพื่อขับเคลื่อนการต่างประเทศนั้น ยังคงให้ความส�าคัญกับตัวชี้วัดที่วัดระดับ 
การด� า เนินงานของหน ่วยงานมากกว ่ าการบู รณาการเ พ่ือขับ เคลื่ อนภารกิจด ้ านการต ่ างประเทศ 
ของส่วนราชการไทย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อจะบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไป อาจต้องพิจารณา
ปรับตัวชี้วัดภายใต ้เป ้าหมายแผนแม่บทย่อย เนื่องจากการวัดจ�านวนกิจกรรม/โครงการ หรือจ�านวน 
ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถสะท้อนความส�าเร็จในด้านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
หรือความส�าเร็จในการส่งเสริมความตระหนักรู ้และมีส ่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรม 
หรือการด�าเนินโครงการจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ซ�้าซ ้อนกันระหว่างหน่วยงาน โดยต้องค�านึงถึง 
เง่ือนไขเวลาและทรัพยากรประเทศที่จ�ากัด เพื่อให้ประเทศได้รับผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ควรเร่งพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศที่ครอบคลุมนโยบายการต่างประเทศในหลากหลายมิติ อีกทั้ง 
ระบุจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นความร่วมมือและการพัฒนาที่ส�าคัญ ตลอดจนจุดยืนของต่างประเทศ 
และมิตรประเทศ เพื่อให ้ทุกภาคส ่วนสามารถน�าข ้อมูลไปประยุกต ์ ใช ้ ในการด�า เนินบทบาทเชิงรุก 
ด้านการต ่างประเทศท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นเอกภาพ

02การต่างประเทศ
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วางรากฐานเกษตรไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 03

การเกษตร03
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มข้ึน030001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (03) การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้มี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
ส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร 
เพิ่มขึ้น และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด

 
 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร  
ค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ในป ี 2565 คือเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยร ้อยละ 3.8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
สาขาเกษตร ในปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 657,474 
ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งมีอัตรา
การขยายตัวร ้อยละ -4.59 เป ็นผลมาจากการ 
เพิ่มขึ้นของผลผลิตในหมวดพืช ปศุสัตว์ และประมง 
โดยผลผลิตที่ส�าคัญในหมวดพืชที่ เพิ่ม ข้ึน ได ้แก ่  
ข้าวเปลือก ยางพารา และปาล์มน�้ามัน หากพิจารณา

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ 3.8

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

หมายเหตุ: ค�านวณตามปีงบประมาณ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 

GDP ภาคเกษตร (ล้านบาท) อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 

030001 
ปี 2562 แดง 

030001 
ปี 2563 แดง 

030001 
ปี 2564 แดง 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 12 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (3) การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้มีศักยภาพและขีด13 
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรซึ่งจะ14 
เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยมีเป้าหมายระดับ15 
ประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  16 
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่17 
ก าหนด 18 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 19 

 20 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 21 

 22 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ 3.8 23 

  24 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 คือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 25 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ในปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 657,474 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัว26 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.73 ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ -4.59 เป็นผลมาจาก27 
การเพ่ิมขึ้นของผลผลิต ในหมวดพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยผลผลิตที่ส าคัญในหมวดพืชที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 28 
ข้าวเปลือก ยางพารา และปาล์มน้ ามัน หากพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา29 
เกษตรเฉลี่ยปี 2561-2564 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.58 ซึ่งถือว่ายังคงห่างจากค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ที่อัตราร้อย30 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ค านวณตามปีงบประมาณ 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ   

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

1  2  3  4  5  6 

030001 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเฉลี่ยปี 2561-2564 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.58  
ซึ่งถือว่ายังคงห่างจากค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 3.8 ในปี 2565  ดังนั้น การผลักดันนโยบาย 
เพื่ อ พัฒนาภาค เกษตรในสถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิ ด -19  ซ่ึ งกระทบต ่ อกิ จกรรม 
ทางเศรษฐกิจ และการด�าเนินชีวิตของประชาชน จึงต ้องให้ความส�าคัญต่อมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ 
ของภาครัฐและความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาการเกษตร 
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
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ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึน030002 จ.2

 
  

 ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง ภ า ค เ ก ษ ต ร  
ค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ในป ี 2565 คือเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยร ้อยละ 1.2 แต ่ เมื่อพิจารณาสถานการณ  ์
ในปัจจุบัน พบว่า ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 
มีการปรับตัวลดลงจากร้อยละ -0.95 ในปี 2562  
เป็นร้อยละ -2.45 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยส�าคัญ 
ที่ท� าให ้ผ ลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลง 
อันเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
ในสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
การลงทุนของทั้ งภาครัฐและเอกชนชะลอตัวลง  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.2

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลให้พืชส�าคัญมีผลผลิตลดลง ทั้งน้ี ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 
มีแนวโน ้มป รับตั วลดลงอย ่ างต ่อ เนื่ องตั้ งแต ่ป ี  2561 ส ่ งผลให ้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 
เฉลี่ยปี 2561 - 2563 มีค่าเท่ากับร้อยละ -0.17 ถือว่ายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ได้ 
ประเทศไทยต้องเพิ่มผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรให้เพิ่มข้ึน โดยให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ 
เพื่อให้ภาคการเกษตรสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง และการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับกระบวน 
การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

030002 
ปี 2562 เขียว 

030002 
ปี 2563 แดง 

030002 
ปี 2564 แดง 

ละ 3.8 ในปี 2565  ดังนั้นการผลักดันนโยบายเพ่ือพัฒนาภาคเกษตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง31 
ของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตของประชาชน จึงต้องให้ความส าคัญต่อ32 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและความร่วมมือจากภาคเอกชน เพ่ือผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน33 
ประเทศสาขาการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 34 
 35 

 36 

 37 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 38 
 39 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.2 40 
 41 
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 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 คือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.2 แต่เมื่อ51 
พิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่าผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรมีการปรับตัวลดลงจากร้อยละ -0.95 ในปี 52 
2562 เป็นร้อยละ -2.45 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลงอัน53 
เนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การลงทุนของทั้งภาครัฐ54 
และเอกชนชะลอตัวลง และความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลให้พืชส าคัญมีผลผลิตลดลง ทั้งนี้ ผลิตภาพ 55 
การผลิตของภาคเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2561 ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของภาค56 
เกษตรเฉล่ียปี 2561 - 2563 มีค่าเท่ากับร้อยละ -0.17 ถือว่ายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ 57 
ประเทศไทยต้องเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรให้เพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจ 58 
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ร้อยละ อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 

ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร 

ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ   

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

030002 

 ประเด็นท้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ คือ เนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเน่ือง ท�าให้การด�าเนินการ 
ต่าง ๆ ยังคงไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ดังนั้น การช่วยเหลือภาคเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันมอง 
ปัญหา แล้วแก้ไขอย่างบูรณาการ ควรมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาด และเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่าย 
สินค้าทางการเกษตรในรูปแบบออนไลน์ให้มากขึ้น ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัย ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มได้ และปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร 
สนับสนุนและผลักดันการวิจัยภาคเกษตรสู่การลงมือปฏิบัติจริง
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 สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี 2565 คือ อัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

 เทียบเคียงจากมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ซ่ึงประกอบด้วยมูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่ส�าคัญ (ทุเรียน  
มังคุด เงาะ ล�าไย ลองกอง) ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน เมื่อพิจารณามูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ ์
พื้นถิ่นรวม ตั้งแต่ปี 2561-2564 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14 ท�าให้สถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย

030101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ อัตราการขยายตัวของ

มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

 มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP ในปี 2564 พบว่ามูลค่า 
330,084.41 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และปี 2562 ที่มีมูลค่า 303,586.61 ล้านบาท และ 309,647.37 ล้านบาท 
ตามล�าดับ คิดเป็นการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.77 แต่มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่ครอบคลุมสาขาพืช และสาขาประมงด้วย 
จึ งอาจไม ่สะท ้อนการบรรลุค ่ า เป ้ าหมายของตั วชี้ วั ด ได ้สมบู รณ ์  ท� า ให ้สถานะการบรรลุ เป ้ าหมายอยู ่ ในระดับ 
ต�่ากว่าเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564030201

ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
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*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ 
สูงขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมายท่ีต ้องการบรรลุในปี 2565 คือ มีการจัดท�าดัชนีความเชื่อม่ันผู ้บริโภคด้านคุณภาพ 
และความปลอดภัยอาหาร

 อ้างอิงจากดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Global Food Security Index) ในปี 2563 ประเทศไทยถูกจัดไว้ในล�าดับที่ 51 
จากทั้งหมด 113 ประเทศ มีคะแนนดัชนีความม่ันคงอาหารโดยรวมที่ 64.5 ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2562 ที่อยู ่ในล�าดับที่ 52  
ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย

030202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ อัตราการขยายตัวของ 

มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

 ณ เดือนตุลาคม 2564 สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่ารวม 45,060.38 ล้านบาท (ประมาณการจากมูลค่าวัตถุดิบ 
ที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน สมุนไพร/เครื่องเทศ และแมลงเศรษฐกิจ) ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.05 เมื่อเทียบกับ 
มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ ปี 2563 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ที่อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า
เกษตรชีวภาพ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 จึงท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564030301

 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดต้ังทุกต�าบลเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ

บรรลใุนปี 2565 คอื มจี�านวนวสิาหกจิการเกษตรขนาดกลางและเลก็ และผลติภณัฑ์จากฐานชวีภาพ 1 ต�าบล 1 วสิาหกจิ

 โดยในช่วงปี 2561-2564 มีการส่งเสริมกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีชุมชนที่จัดตั้ง
เป็นวิสาหกิจการเกษตรชีวภาพแล้ว 123 ชุมชน โดยในปี 2564 มีการส่งเสริมได้ 17 วิสาหกิจ ใน 15 ต�าบล ซ่ึงลดลงจากปี 2563  
ที่ส่งเสริมได้ 28 วิสาหกิจ ใน 25 ต�าบล ซ่ึงมีการด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 1 ต�าบล 1 วิสาหกิจ ท�าให้สถานะ 
การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564030302

 สินค ้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค ่าเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี 2565 คือ  
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3

 เทียบเคียงจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงประมวลเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษ 
และผลิตภัณฑ์กระดาษ เมื่อพิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม ตั้งแต่ปี 2561-2563 คิดเป็น
อัตราการขยายตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.52 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564030401
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 สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565  
คือ มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3

 จากข้อมูลการด�าเนินการเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ที่มีการด�าเนินการสะสมมาตั้งแต่ปี 2559 - 2563 เม่ือพิจารณามูลค่าการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต ตั้งแต่ปี 2561-2563  
พบว่า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 16.41 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย

030501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  

 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องการ
บรรลุในปี 2565 คือ ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

 จากข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 
เม่ือพิจารณามูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 พบว่า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ 19.55 ท�าให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุเป้าหมาย

030502 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  

 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 
คือ มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10

 จากมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยของสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ ซึ่งประเมินจากข้าว มันส�าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปาล์มน�้ามัน ยางพารา และกุ้งขาว แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มปศุสัตว์ ในปี 2564 มีมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรรวมต่อหน่วย 
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 10.43 ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

030601 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  

 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 90 และวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งร้อยละ 25

 เมื่อพิจารณาจากการประเมินศักยภาพสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2561-2564 มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง 
อยู่ในระดับช้ัน 1 และชั้น 2 เฉลี่ยร้อยละ 91.11 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ขณะท่ีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
ตั้งแต่ปี 2561-2564 มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดีเฉล่ียร้อยละ 21.72 ซ่ึงต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ท�าให้สถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

030602 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

03การเกษตร
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เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

030101

 การยกระดับให้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญกับ  
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านการยกระดับปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ การวางแผนการผลิตสินค้า 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรวบรวมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ์ (2) การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผ่านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีมาตรฐานรับรองและระบบตรวจสอบย้อนกลับ (3) การสนับสนุน
ด้านการตลาด ผ่านการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินให้กับผู้บริโภค รวมถึงการบริหาร
จัดการด้านตลาดเฉพาะ และ (4) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น อาทิ  
ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์ การรวมกลุ ่มเพื่อเป ็นผู ้ประกอบการ และนโยบายและแผนที่สนับสนุนให้
มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เพิ่มข้ึน โดยประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย คือ การปรับตัว 
ของเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 
ที่ท�าให้การเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าของผู ้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวเป็นไปได้ยากขึ้น แต่เป็นโอกาสส�าคัญ 
ที่ท�าให้เกษตรกรมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นผ่านระบบออนไลน์ด้วย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ เดือนตุลาคม 2564 มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน (ประกอบด้วย 
มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่ส�าคัญ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ล�าไย ลองกอง) ข้าวหอมมะลิ และผ้าไหมไทย 
นกยูงพระราชทาน) จ�านวน 308,474.64 ล้านบาท โดยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.15 เมื่อเทียบกับมูลค่า
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินในปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของมูลค่าสินค้าในกลุ่มผลไม้เมืองร้อน 
และข้าวหอมมะลิ แต ่มีการหดตัวของมูลค ่าผ ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจาก 
การท่องเที่ยวที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่นระหว่างปี 2560 – 2564 พบว่า แนวโน้มของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นม ี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของมูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนท่ีส�าคัญและข้าวหอมมะลิ มีการขยายตัว 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี ขณะท่ีการจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปีงบประมาณ 
2564 พบว่า มีมูลค่าการจ�าหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในและต่างประเทศ จ�านวน 278,565.42 ล้านบาท 
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และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2564 พบว่า มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการจ�าหน่าย
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14 โดยจังหวัดราชบุรี นครปฐม และเชียงใหม่ เป็นสามจังหวัดท่ีมีมูลค่าการจ�าหน่าย 
สินค้า OTOP มากกว่าหนึ่งหมื่นล ้านบาทต่อปี นอกจากนี้  จ�านวนรายการสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ของไทยมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในปี 2564  
ไทยมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จ�านวน 170 รายการ และจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนสินค้า GI รวบรวม 
โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) พบว่า 
ในปี 2563 ไทยมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จ�านวน 151 รายการ ซึ่งเป ็นจ�านวนที่น ้อยเมื่อเทียบกับ 
การข้ึนทะเบียนสินค้า GI ของประเทศในเอเชีย อาทิ ประเทศจีน มีการขึ้นทะเบียน GI จ�านวน 8,476 รายการ 
เวียดนาม 1,687 รายการ และอินเดีย 370 รายการ

 33 

 34 

การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการขับเคลื่อน35 
เป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่สำคัญ อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา36 
ร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการผลักดันใหเ้กษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิ37 
คุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ ผ่านการส่งเสริม38 
การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เก็บตัวอย่าง/ตรวจวิเคราะห์ดิน และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ผลผลิตเป็น39 
ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ  40 
เป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต41 
ไม้ผล (ทุเรียนและลองกอง) ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น โดยการดำเนินการนี้สอดคล้องกับ42 
องค์ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้  43 
เมืองร้อนแห่งเอเชีย เป็นการพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรเพื่อผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานอย่าง44 
ถูกต้องและสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์  45 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่แก่เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด ส่งผลให้สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ภาคตะวันออกมีการพัฒนาคุ ณภาพ 46 
ได้เหมาะสม ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้า47 
หม่อนไหม เป็นการส่งเสริมและผลักดันการสร้างมูลค่าผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน โดยขยายช่องทางการจำหน่าย48 
สินค้าทั้งในรูปแบบของการจำหน่ายผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนาการทอผ้าและออกแบบ49 
ลวดลายผ้า และผลักดันให้สินค้าผ้าไหมไทยผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) โดยการ50 
ดำเนินงานนี้สอดคล้องกับปัจจัยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการจำหน่ายสินค้า และองค์ประกอบการตลาด ที่นำไปสู่51 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหม่อนไหม และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้า52 
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น) เป็นการส่งเสริม53 
ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภคให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด และผลักดันให้สินค้าเกษตรผ่าน54 
มาตรฐานการรับรอง GI ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าพื้นถิ่น และมีกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและสามารถ55 
ผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในพื้นที่ 40 จังหวัด จำนวน 40 กลุ่ม 56 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
หมายเหตุ:  ปี 2560 และ 2561 ยังไม่มีการจัดเก็บมูลค่าผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน;  

*เป็นข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ 

ท่ีมา: กรมพัฒนาชุมชน, 2564 
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลการจำหน่ายสนิค้า OTOP ท้ังในและต่างประเทศ ตามปีงบประมมาณ 

มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน ป ี2560 - 2564 (ล้านบาท)  มูลค่าการจำหนา่ยสินค้า OTOP ป ี2561 – 2564 (ล้านบาท)  
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ก.ค. - ก.ย.

เม.ย. - มิ.ย.

ม.ค. - มี.ค.

ต.ค. - ธ.ค.

มูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ปี 2560 - 2564 (ล้านบาท)

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

หมายเหตุ: ปี 2560 และ 2561 ยังไม่มการจัดเก็บมูลค่าผ้าไหมไทยนกยูงพระราชทาน; 

*เป็นข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ปี 2563 และ 2564 ตามล�าดับ

ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน, 2564 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลการจ�าหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในและต่างประเทศ ตามปีงบประมาณ

มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้า OTOP ปี 2561 - 2564 (ล้านบาท)

การด�าเนินงานที่ผ่านมา  ในปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการด�าเนิน
การขับเคลื่อนเป้าหมายเพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินท่ีส�าคัญ อาทิ โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
การผลิตข้าวหอมมะลิทุ ่งกุลาร้องไห้สู ่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการผลักดัน
ให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ ผ่านการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ ์ดีมีคุณภาพ เก็บตัวอย่าง/ 
ตรวจวิเคราะห์ดิน และส่งเสริมการใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ผลผลิตเป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง  
และสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรผู ้ปลูกไม้ผลให้มีความรู ้และทักษะเพิ่มข้ึน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตไม้ผล (ทุเรียนและลองกอง) ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น โดยการด�าเนิน
การนี้สอดคล้องกับองค์ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม  ้
ภาคตะวันออกให ้ เป ็นศูนย ์ผลไม ้ เมืองร ้อนแห ่งเอเชีย เป ็นการพัฒนาความรู ้และศักยภาพเกษตรกร 
เพื่ อผลิตไม ้ผลที่ เหมาะสมกับพื้ นที่ สู ่ มาตรฐานอย ่ างถูกต ้องและสามารถแข ่ งขันทางการตลาดได ้  
ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรท่ีเป็นอัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีแก่เกษตรกร 
ในกลุ ่มจังหวัด ส่งผลให้สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ภาคตะวันออกมีการพัฒนาคุณภาพได้เหมาะสม ก่อให้เกิด
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การเพิ่มมูลค ่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ ได ้ เ พ่ิมขึ้น โครงการตลาดน�าการผลิตด ้านสินค ้า 
หม่อนไหม เป็นการส่งเสริมและผลักดันการสร้างมูลค่าผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทาน โดยขยายช่องทาง 
การจ�าหน่ายสินค้าทั้งในรูปแบบของการจ�าหน่ายผ่านหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมและพัฒนา 
การทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้า และผลักดันให้สินค้าผ้าไหมไทยผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
ผ้าไหม (ตรานกยูงพระราชทาน) โดยการด�าเนินงานนี้สอดคล้องกับปัจจัยการสร้างเครือข่ายและช่องทาง 
การจ�าหน่ายสินค ้า และองค ์ประกอบการตลาด ที่น�าไปสู ่การสร ้างมูลค ่าเพิ่มให ้กับสินค ้าหม่อนไหม  
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กิจกรรม
การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น) เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่นสู ่ผู ้บริโภคให้มีความรู ้ความเข้าใจถึงถิ่นก�าเนิด และผลักดันให้สินค้าเกษตรผ่านมาตรฐาน 
การรับรอง GI ท�าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าพื้นถิ่น และมีกลุ ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง 
และสามารถผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินในพื้นท่ี 40 จังหวัด จ�านวน 40 กลุ่ม

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ผ่านการสร้างการรับรู ้ถึงเรื่องราวของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและการเข้าถึงข้อมูลสินค้าท่ียังม ี
ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดด้านโภชนาการของอาหารและเครื่องด่ืม  
ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นได้มากขึ้น และประเด็นท้าทาย 
ท่ี เ ก่ี ยว กับการถ ่ ายทอดองค ์ความรู ้ ในการบริหารจัดการตลาดสินค ้ า เกษตรอัตลั กษณ ์พื้ นถิ่ นที่ ม ี
ความหลากหลาย ทั้งในด้านภาพลักษณ์ คุณภาพสินค้า และพฤติกรรมผู้บริโภค ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู ้จ�าหน่าย 
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ผู ้ที่ เ ก่ียวข้องข้องในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
จ�าเป็นที่จะต้องมีการสร้างการรับรู ้และเข้าถึงข้อมูลของผู ้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เพ่ิมมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศ ซ่ึงจะ
เป ็นส ่วนหนึ่งของการขยายตลาดสินค ้าเกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่นของไทยให ้ เ พ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกัน  
การเชื่อมโยงระหว่างสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินท่ีมีเ ร่ืองราวและการให้บริการการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดเส ้นทางการท่องเท่ียวพื้นถิ่นที่ เพิ่มขึ้น และน�าไปสู ่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินต่อไป 
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เกษตรปลอดภัย

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
และระบบการรับรอง การส่งเสริมการขาย การตลาด และการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขายสินค้า
ปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ เพื่อน�าไปสู่การลดปัญหาสารเคมีตกค้างและการปนเปื้อนของศัตรูพืชและจุลินทรีย์
ในกระบวนการผลิต ซึ่งในช่วงปี 2563 และ 2564 ได้มีการด�าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นท้าทาย 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) 
ซึ่งเป ็นระบบการผลิตเพื่อให ้ได ้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก�าหนด การผลักดัน 
การเข้าสู ่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท้ังในและต่างประเทศ และกลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค ้าเกษตร เพ่ือให ้เกิดการกระจายหน่วยตรวจรับรองท่ีได ้คุณภาพบริการ 
กับเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคถึงความส�าคัญของความปลอดภัย 
ของสินค ้า เพื่อสร ้างแรงจูงใจและสนับสนุนให ้ ผู ้ผ ลิตมีการปรับตัวให ้ เข ้า สู ่ ระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ความปลอดภัยต่อไป

030201

จ.3

03การเกษตร

159



แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030201) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 

การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ 5 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรอง การ6 
ส่งเสริมการขาย การตลาด และการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขายสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ เพื่อนำไปสู่7 
การลดปัญหาสารเคมีตกค้างและการปนเปื้อนของศัตรูพืชและจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต ซึ่งในช่วงปี 2563 และ 2564 8 
ได้มีการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นท้าทายที่สำคัญ ได้แก ่การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการ9 
ผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งเป็นระบบการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตาม10 
มาตรฐานที่กำหนด การผลักดันการเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ และกลไกการมสีว่น11 
ร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการกระจายหน่วยตรวจรับรองที่ได้คุณภาพบริการกับ12 
เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัยของสินค้าเพื่อสร้าง13 
แรงจูงใจและสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อไป 14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการตรวจรับรอง 15 
GAP ในปี 2564 พบว่ามีมูลค่า 330,084.41 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และปี 2562 ที่มีมูลค่า 303,586.61 16 
ล้านบาท และ 309,647.37 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.77 และถ้าพิจารณามูลค่ารวมของ17 
สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP พบว่า ในปี 2564 มีมูลค่า 400,757.70 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563  18 
ที่มีมูลค่า 354,299.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.11 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่การรับรองตาม19 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2564 มีมูลค่ารวม 68.24 ล้านบาท 20 
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 57.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวจากปี 2563 ร้อยละ 19.10 อย่างไรก็ตาม ข้อมูล21 
ภาพรวมการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงาน มีเพียงปี 2563 และ  22 
ปี 2564 รวมทั้งการรายงานมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่ครอบคลุมสาขาพืช และสาขาประมงด้วย จึงอาจไม่สะท้อน23 
การบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้สมบูรณ์ ทั้งนี้จะได้มีการพัฒนาในการจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ในระยะต่อไป 24 
  

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 

030201 
ปี 62 สีแดง 

030201 
ปี 63 สีเหลือง 

030201 
ปี 64 สีเหลือง 

จ.3 : 
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มูลค่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP 
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มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มาตรฐาน
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ลา้
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57.30

68.24

มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในป ี  2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการผ ่านโครงการต ่างๆ  
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบการผลิต ปัจจัยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
เป็นหลัก เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีผลักดันให้เกษตรกรและพ้ืนท่ีเกษตร
อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) มีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน และส่งเสริม 
การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์ที่ ไม ่มีการใช ้ปุ ๋ ย เคมีและสารเคมีจะมีผลต ่อการลดต ้นทุนการผลิต 
ของเกษตรกรลงได้ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ด�าเนิน
การถ่ายทอดความรู ้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร และถ่ายทอดความรู ้ 
การจัดการศัตรู พืชและการใช ้สารเคมีอย ่างถูกต ้องแก ่ เกษตรกร เพื่อน�าความรู ้และทักษะไปปรับใช  ้
ในกระบวนการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน ของกรมปศุสัตว ์  ที่จัดท�าขึ้นเ พ่ือขยายผล 
และเพิ่มจ�านวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว 
และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกรมประมง 
ที่จัดท�าขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามความต ้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค ้าประมงเพื่อ เพิ่มมูลค ่า  

030201

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เม่ือพิจารณาเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ท่ีผ่านการ
ตรวจรับรอง GAP ในป ี  2564 พบว ่ามีมูลค ่ า 
330,084.41 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 
และปี 2562 ที่มีมูลค ่า 303,586.61 ล ้านบาท  
และ 309,647.37 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็น 
การขยายตัวเฉลี่ยร ้อยละ 6.77 และถ้าพิจารณา 
มูลค่ารวมของสินค้าเกษตรที่ผ ่านการตรวจรับรอง 
GAP พบว ่า ในป ี  2564 มีมูลค ่า 400,757.70  
ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีมูลค ่า 
354,299.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.11  
ซึ่ งมีมูลค ่าสูงกว ่าเป ้าหมายที่ก� าหนดไว ้  ขณะที ่
การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์  ข ้อมูล
ปศุสัตว ์อินทรีย ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในปี 2564 มีมูลค่ารวม 68.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
จ า ก ป ี  2 5 6 3  ที่ มี มู ล ค ่ า  5 7 . 3 0  ล ้ า น บ า ท  
หรือคิดเป็นการขยายตัวจากปี 2563 ร้อยละ 19.10 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลภาพรวมการขยายตัวของมูลค่า 
สินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030201) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 4 

การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ 5 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรอง การ6 
ส่งเสริมการขาย การตลาด และการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขายสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ เพื่อนำไปสู่7 
การลดปัญหาสารเคมีตกค้างและการปนเปื้อนของศัตรูพืชและจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิต ซึ่งในช่วงปี 2563 และ 2564 8 
ได้มีการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นท้าทายที่สำคัญ ได้แก ่การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในการ9 
ผลิตตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งเป็นระบบการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตาม10 
มาตรฐานที่กำหนด การผลักดันการเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ และกลไกการมสีว่น11 
ร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการกระจายหน่วยตรวจรับรองที่ได้คุณภาพบริการกับ12 
เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัยของสินค้าเพื่อสร้าง13 
แรงจูงใจและสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อไป 14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการตรวจรับรอง 15 
GAP ในปี 2564 พบว่ามีมูลค่า 330,084.41 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และปี 2562 ที่มีมูลค่า 303,586.61 16 
ล้านบาท และ 309,647.37 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.77 และถ้าพิจารณามูลค่ารวมของ17 
สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP พบว่า ในปี 2564 มีมูลค่า 400,757.70 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563  18 
ที่มีมูลค่า 354,299.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.11 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะที่การรับรองตาม19 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2564 มีมูลค่ารวม 68.24 ล้านบาท 20 
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 57.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตัวจากปี 2563 ร้อยละ 19.10 อย่างไรก็ตาม ข้อมูล21 
ภาพรวมการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงาน มีเพียงปี 2563 และ  22 
ปี 2564 รวมทั้งการรายงานมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่ครอบคลุมสาขาพืช และสาขาประมงด้วย จึงอาจไม่สะท้อน23 
การบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้สมบูรณ์ ทั้งนี้จะได้มีการพัฒนาในการจัดทำข้อมูลให้สมบูรณ์ในระยะต่อไป 24 
  

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 

030201 
ปี 62 สแีดง 

030201 
ปี 63 สเีหลือง 

030201 
ปี 64 สีเหลือง 

จ.3 : 
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มูลค่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP 
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มูลค่าสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มาตรฐาน
เกษตร…
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68.24

มูลค่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน มีเพียงปี 2563 และ ปี 2564 รวมทั้งการรายงานมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่ครอบคลุมสาขาพืช 
และสาขาประมงด้วย จึงอาจไม่สะท้อนการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้สมบูรณ์ ทั้งนี้จะได้มีการพัฒนา 
ในการจัดท�าข้อมูลให้สมบูรณ์ในระยะต่อไป

มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

การเกษตร03

160



030201

และโครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น�้าในชุมชน ของกรมประมง ท่ีพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะ
พันธุ์สัตว์น�้าให้แก่เกษตรกรหรือประชาชนในชุมชน เพ่ือให้มีแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น�้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เกิดขึ้นในชุมชน เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร สร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร 
ในการจ�าหน่ายผลผลิตเพิ่มรายได้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนการด�าเนินการเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมถึงขยายผลและเพิ่มจ�านวนฟาร์มปศุสัตว์
อินทรีย์ และการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ ่านการรับรองแล้วในช่วงที่ผ ่านมา ท�าให้อัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากการรายงานข้อมูล
ภาพรวมของอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยมีเพียงปี 2563 และ ปี 2564 ประกอบกับ 
การรายงานมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่ครอบคลุมสินค้าพืช และประมง จึงอาจไม่สะท้อนการบรรลุ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดได้สมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการประเมินและชี้วัดความส�าเร็จ
ของค่าเป้าหมายระดับแผนย่อย และผลผลิตมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ยังคงต้องให้ความส�าคัญ
ต่อการสร้างความรู ้ความเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีผู ้ผลิตและผู้บริโภคจะได้รับจากการผลิตตามหลักการปฏิบัติ
ทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้ผู ้ผลิตมีการปรับตัว 
ให ้ เข ้าสู ่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ส�าหรับกระบวนการตรวจสอบรับรองสินค ้าเกษตร 
ตามหลักมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย ์นั้น ควรให ้ความส�าคัญกับการเข ้าถึงการตรวจรับรอง
คุณภาพ โดยสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนในการตรวจรับรองเพ่ือกระจายให้ครอบคลุมท้ังในด้านของพื้นที ่
และสาขาภาคเกษตรในราคาที่เกษตรกรเข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครอบคลุมทุกสาขาของภาคเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามผลการขับเคลื่อน
โครงการและประเมินผลความส�าเร็จท่ีเห็นถึงความต่อเนื่องในการด�าเนินงานในแต่ละปีได้ต่อไป 

03การเกษตร

161



เกษตรปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ 
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Global Food Security Index) 
ปรับตัวสูงขึ้น

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

030202

 ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพท่ีมีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการ
ของสินค ้าเกษตรและอาหาร เป ็นป ัจจัยสนับสนุนการสร ้างการยอมรับด ้านคุณภาพความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตรไทย และมีผลต่อการขยายตัวของการบริโภคในประเทศและการส่งออกสินค้าเกษตร 
และอาหารของไทย ซึ่งจะต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการตรวจรับรองและสร้างการยอมรับ 
ในมาตรฐานของประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 
และผู ้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย โดยในปี 2563  
และ 2564 ที่ผ ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการขับเคลื่อนระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 
ก�ากับดูแล ควบคุม และการตรวจสอบย้อนกลับ รวมท้ังการส่งเสริมการบริโภคสินค้าปลอดภัยและสินค้า
เกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย การประเมิน 
ความมั่นคงทางอาหารในระดับสากล โดยดัชน ี
ความม่ันคงทางอาหาร (Global Food Security 
Index) ที่จัดท�าโดย The Economist Intelligence 
Unit รายงานว่าในปี 2563 ประเทศไทยถูกจัดไว ้
ในล�าดับที่ 51 จากท้ังหมด 113 ประเทศ มีคะแนน
ดัชนีความมั่นคงอาหารโดยรวมท่ี 64.5 ซึ่งเกิดจาก 
การประเมินด้านความสามารถในการเข้าถึงอาหาร
ที่มี โภชนาการ (Affordabil ity) ความเพียงพอ 
ของอาหารที่ผลิตได้ (Availability) และการประเมิน
ด ้ าน คุณภาพและความปลอดภัยสินค ้ าอาหาร 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030202) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ 3 
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Global Food Security Index) 5 
ปรับตัวสูงขึ้น 6 

ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับกับ7 
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร เป็น8 
ปัจจัยสนับสนุนการสร้างการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทย และมีผลต่อการขยายตัวของการ9 
บริโภคในประเทศและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการตรวจ10 
รับรองและสร้างการยอมรับในมาตรฐานของประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่11 
เกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย โดยในปี 2563 และ 12 
2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขับเคลื่อนระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน กำกับดูแล ควบคุม 13 
และการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งการส่งเสริมการบริโภคสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับความ14 
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  16 

การประเมินความมั่นคงทางอาหารในระดับสากล โดยดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Global Food Security Index)  17 
ที่จัดทำโดย The Economist Intelligence Unit รายงานว่าในปี 2563 ประเทศไทยถูกจัดไว้ในลำดับที่ 51 จากทั้งหมด 18 
113 ประเทศ มีคะแนนดัชนีความมั่นคงอาหารโดยรวมที่ 64.5 ซึ่งเกิดจากการประเมินด้านความสามารถในการเข้าถึง19 
อาหารที่มีโภชนาการ (Affordability) ความเพียงพอของอาหารที่ผลิตได้ (Availability) และการประเมินด้านคุณภาพและ20 
ความปลอดภัยสินค้าอาหาร (Quality and Safety) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน 81.8 57.3 และ 59.5 ตามลำดับ โดย21 
อันดับดัชนีความมั่นคงทางอาหารของไทยปรับตัวสูงขึ้น 1 ลำดับ จากปี 2562 ที่อยู่ในลำดับที่ 52 จากทั้งหมด 113 22 
ประเทศ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะคะแนนด้านการประเมินด้านคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าอาหาร 23 
(Quality and Safety) จะเห็นว่าอันดับของประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 73 จากทั้งหมด 113 ประเทศ ดังนั้น  24 
จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ระบบการตรวจรับรอง และสร้างการยอมรับมาตรฐานของประเทศไทยในระดับ25 
สากลต่อไป 26 
 27 

030202 
ปี 62 สเีหลือง 

030202 
ปี 63 สีเหลือง 

030202 
ปี 64 สีเหลือง 

จ.3 : 

จ.3
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(Quality and Safety) ซึ่งประเทศไทยได้คะแนน 
81.8 57.3 และ 59.5 ตามล�าดับ โดยอันดับดัชนี 
ความ ม่ันคงทางอาหารของ ไทยปรั บตั วสู ง ขึ้ น 
1 ล�าดับ จากปี 2562 ที่อยู ่ในล�าดับท่ี 52 จาก
ทั้งหมด 113 ประเทศ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
เฉพาะคะแนนด ้ านการประ เมิ นด ้ าน คุณภาพ 
และความปลอดภัยสินค้าอาหาร (Quality and 
Safety) จะเห็นว ่าอันดับของประเทศไทยจะถูก
จัดอยู ่ ในล�าดับที่  73 จากทั้งหมด 113 ประเทศ  
ดั งนั้น  จึ งจ� า เป ็นต ้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  
ระบบการตรวจรับรอง  และสร ้ า งการยอมรับ 
มาตรฐานของประเทศไทยในระดับสากลต่อไป

ที่มา : https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-28 
index/Country/Details#Thailand 29 

การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรและ30 
อาหารของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณค่าความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน โดยดำเนินการผ่าน โครงการ31 
สำคัญ เช่น โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ32 
อาหารแห่งชาติ ที่พัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร33 
ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการมีส่วนร่วมการจัดทำข้อกำหนด/มาตรฐาน รวมถึง 34 
ยกระดับขีดความสามารถ ผลักดัน ข้อกำหนด/มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้อง 35 
เพื่อผลักดันข้อกำหนด/มาตรฐานสู่ระดับสากล โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาด 36 
ทั้งในและต่างประเทศ ที่จัดทำโดยกรมประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร37 
และอาหารอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อาหารในสินค้าประมง ทั้งการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก  38 
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาดโลกนำไปสู่การรักษาและขยายตลาด 39 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพ40 
มาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ และโครงการยกระดับคุณภาพ41 
มาตรฐานสินค้าเกษตร ของกรมการข้าว ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 42 
GAP Seed ระบบการผลิตข้าว GAP และระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ทำให้สินค้าข้าวที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมี43 
มูลค่าสูง สามารถเข้าสู่ตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย44 
มากข้ึน  45 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อผลักดันให้  46 
ภาคเกษตรและอาหารของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณค่าความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณา 47 
ในรายละเอียดของคะแนนดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Global Food Security Index) ด้านการประเมินคุณภาพและ48 
ความปลอดภัยสินค้าอาหาร (Quality and Safety) ที่ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 73 จากทั้งหมด 113 ประเทศ 49 
พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คะแนนการประเมินด้านนี้มีค่าต่ำมาจากการที่รัฐบาลขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติในการปรับปรุง50 
โภชนาการสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (National nutrition plan or strategy) รวมทั้งขาดการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้51 
เก่ียวกับคุณค่าทางโภชนาการและการบริโภคอาหารที่สมดุลในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีคะแนนต่ำกว่าคะแนน52 
เฉลี่ยของโลกถึงร้อยละ 67.3 และร้อยละ 44.2 ตามลำดับ 53 

ที่มา: https://impact.economist.com/sustainability/project/

       food-security-index/Country/Details#Thailand

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร ่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้ 
ภาคเกษตรและอาหารของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณค่าความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
โดยด�าเนินการผ่านโครงการส�าคัญ เช่น โครงการผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่พัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุน
งานด ้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค ้าเกษตรและอาหารของไทยให ้ เป ็นที่ยอมรับของตลาดทั้ ง ใน 
และต ่ างประเทศ สนับสนุนการมีส ่ วนร ่ วมการ จัดท� าข ้ อก� าหนด/มาตรฐาน รวมถึงยกระดับขีด 
ความสามารถ ผลักดัน ข้อก�าหนด/มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดัน 
ข้อก�าหนด/มาตรฐานสู่ระดับสากล โครงการสร้างความเช่ือมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาดทั้งใน 
และต่างประเทศ ที่จัดท�าโดยกรมประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้า
เกษตรและอาหารอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อาหารในสินค้าประมง ทั้งการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ 
และเพ่ือการส่งออก เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในตลาด
โลกน�าไปสู ่การรักษาและขยายตลาด โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกรมปศุสัตว์  
เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ส�าหรับการบริโภคภายในประเทศ 
และส่งออกต่างประเทศ และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ของกรมการข้าว ที่จัดท�า
ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ระบบการผลิตข้าว GAP  
และระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ท�าให้สินค้าข้าวที่ผ ่านการตรวจสอบและรับรองมีมูลค่าสูง สามารถเข้าสู ่ 
ตลาดในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมายที่ส�าคัญ แม้ว ่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร ่วมกันขับเคลื่อน 
เป้าหมายเพื่อผลักดันให้ภาคเกษตรและอาหารของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณค่าความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของคะแนนดัชนีความมั่นคงทางอาหาร (Global 
Food Security Index) ด้านการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าอาหาร (Quality and Safety)  
ที่ประเทศไทยถูกจัดให้อยู ่ในล�าดับท่ี 73 จากทั้งหมด 113 ประเทศ พบว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้คะแนน 
การประเมินด้านนี้มีค่าต�่ามาจากการท่ีรัฐบาลขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติในการปรับปรุงโภชนาการส�าหรับ 
ทั้งเด็กและผู ้ใหญ่ (National nutrition plan or strategy) รวมท้ังขาดการรณรงค์และเผยแพร่ความรู ้ 
เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและการบริโภคอาหารที่สมดุลในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีคะแนน
ต�่ากว่าคะแนนเฉล่ียของโลกถึงร้อยละ 67.3 และร้อยละ 44.2 ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรเร ่งด�าเนินการจัดท�าและขับเคลื่อน 
แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติและประกาศใช้ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบยุทธศาสตร  ์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
เพื่อให ้ประเทศไทยมีโครงการ/แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนและบูรณาการงานด ้านเกษตรและ
อาหาร รวมถึงโภชนาการและอาหารศึกษาของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดห ่วงโซ ่อาหาร ควบคู ่ ไปกับการพัฒนาระบบการตรวจรับรองและสร ้างการยอมรับมาตรฐาน 
ของประเทศไทยในระดับสากล ตั้งแต่การวางระบบมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน (มาตรฐาน GAP) 
ไปจนถึงขั้นสูง (มาตรฐานอินทรีย ์) ตลอดจนการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเข ้าสู ่ระบบ 
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น เพ่ือใช ้ในการติดตามตรวจสอบและสร้างความเชื่อมั่นผู ้บริโภค 
เกี่ยวกับความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และการสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
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เกษตรชีวภาพ

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาเกษตรชีวภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ผ่านการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตสินค้าท่ีใช้ผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร รวมถึงการรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ ์ (2) การสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แปรรูปและการให้บริการที่มี 
ความน่าสนใจ (3) การตลาด ผ่านการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภค สร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การเพิ่ม
ช่องทางและเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตรชีวภาพทั้งในและต่างประเทศ และการส�ารวจความต้องการสินค้า
เกษตรชีวภาพของตลาด และ (4) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายและระเบียบ ฐานข้อมูลเกษตรชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาเกษตรชีวภาพ เทคโนโลยี/
นวัตกรรม ศักยภาพบุคลากร และการเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ โดยประเด็น
ท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ผ่านมา คือ ความหลากหลายของสินค้าเกษตรชีวภาพยังมีไม่มากนัก  
และเน้นไปท่ีสินค้าเกษตรท่ีสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทน อาทิ อ ้อย มันส�าปะหลัง และปาล์มน�้ามัน  
ซึ่งที่ผ ่านมาได้รับผลกระทบจากการลดลงของการใช ้น�้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากการจ�ากัดการเดินทาง  
ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ เดือนตุลาคม 
2564 สินค้าเกษตรชีวภาพ มีมูลค่ารวม 45,060.38 
ล้านบาท (ประมาณการจากมูลค่าวัตถุดิบท่ีใช ้ใน 
การผลิตพลังงานทดแทน สมุนไพร/เครื่ อง เทศ  
และแมลงเศรษฐกิจ) ซึ่งขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.05  
เม่ือเทียบกับมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ ปี 2563 
โดยมูลค่าวัตถุดิบที่ใช ้ในการผลิตพลังงานทดแทน  
(เอทานอลและไบโอดีเซล) มีการขยายตัวร ้อยละ 
11.02 เมื่อ เทียบกับป ี ท่ีผ ่ านมา ซึ่ งคาดว ่า เป ็น 
ผลสืบเนื่องมาจากการขนส่งและการเดินทางภายใน
ประเทศที่ เพิ่ มขึ้ นจากการผ ่อนคลายมาตรการ 
การป ้องกันการแพร ่ ระบาดของ เ ช้ือ โค วิด -19  
ขณะที่มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ (ขมิ้นชัน พริก
ไทย บัวบก กระชายด�า ดีปลี ว่านหางจระเข้ ไพล  
ฟ้าทะลายโจร) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 54.01 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ ่านมา ส�าหรับมูลค่าสินค้าที่เป็น
แมลงเศรษฐกิจ ( ผ้ึงพันธุ ์  ผึ้ ง โพรง ชันโรง ครั่ ง 
และจิ้งหรีด) ปรับตัวลดลงจาก 308.74 ล้านบาท 
ในปี 2563 เป ็น 306.64 ล ้านบาท ในปี 2564  
หรือลดลง คิด เป ็นร ้ อยละ 0 .68  เมื่ อ เที ยบ กับ 
ป ี ที่ ผ ่ า น ม า  ซึ่ ง เ ป ็ น ผ ล ม า จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ  ์

 34 

 35 

 36 
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 39 

 40 

 41 

 42 

การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม43 
ให้กับวัตถุดิบพลังงานทดแทน และเครื่องเทศและสมุนไพรในประเทศไทย เพื่อผลักดันเป้าหมายให้สินค้าเกษตรชีวภาพ  44 
มีมูลค่าเพิ่มข้ึน อาทิ โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้45 
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก เป็นการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการผลพลอยได้จาก46 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ47 
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ หรือการนำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การนำเปลือกมะพร้าวไปทำ48 
เส้นใยเพื่อเพิ่มมูลค่า การนำทะลายปาล์มเปล่าไปผลิตพลังงานความร้อนหรือกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  และนำไปสู่การเพิ่ม49 
รายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์50 
สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน  เป็นการสนับสนุนให้51 
เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) 52 
หรือแนวทางการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดี (Good Agricultural and Collection Practice: GACP) เพื่อให้สามารถ53 
นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมหรือทางด้านเภสัชกรรมได้ ขณะเดียวกันผู้ผลิตมีการใช้นวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ 54 
มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากสารพิษตกค้าง จุลินทรีย์ในวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลต่อ55 
คุณภาพของสมุนไพรโดยตรง และ โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร เป็นการพัฒนาศักยภาพของ56 
เกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมและพัฒนา57 
ให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ58 
จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นความต้องการของเกษตรกร ที่เน้นการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐาน59 
เกษตรอินทรีย์และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด60 
ให้แก่เกษตรกร 61 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรชีวภาพจาก 62 
ฐานความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรม63 
ผู้บริโภคที่หันมาบริโภคพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ บริโภค 64 
ในการอุปโภคและบริโภคสินค้าเกษตรชีวภาพอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานทดแทนจากสินค้า65 
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การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม43 
ให้กับวัตถุดิบพลังงานทดแทน และเครื่องเทศและสมุนไพรในประเทศไทย เพื่อผลักดันเป้าหมายให้สินค้าเกษตรชีวภาพ  44 
มีมูลค่าเพิ่มข้ึน อาทิ โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้45 
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก เป็นการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการผลพลอยได้จาก46 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ47 
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ หรือการนำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การนำเปลือกมะพร้าวไปทำ48 
เส้นใยเพื่อเพิ่มมูลค่า การนำทะลายปาล์มเปล่าไปผลิตพลังงานความร้อนหรือกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  และนำไปสู่การเพิ่ม49 
รายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์50 
สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน  เป็นการสนับสนุนให้51 
เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) 52 
หรือแนวทางการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดี (Good Agricultural and Collection Practice: GACP) เพื่อให้สามารถ53 
นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมหรือทางด้านเภสัชกรรมได้ ขณะเดียวกันผู้ผลิตมีการใช้นวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ 54 
มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากสารพิษตกค้าง จุลินทรีย์ในวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลต่อ55 
คุณภาพของสมุนไพรโดยตรง และ โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร เป็นการพัฒนาศักยภาพของ56 
เกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมและพัฒนา57 
ให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ58 
จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นความต้องการของเกษตรกร ที่เน้นการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐาน59 
เกษตรอินทรีย์และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด60 
ให้แก่เกษตรกร 61 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรชีวภาพจาก 62 
ฐานความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรม63 
ผู้บริโภคที่หันมาบริโภคพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ บริโภค 64 
ในการอุปโภคและบริโภคสินค้าเกษตรชีวภาพอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานทดแทนจากสินค้า65 
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หมายเหตุ: *เป็นข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ 
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หมายเหตุ: *เป็นข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ 

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ท�าให้การเคลื่อนย้ายแมลงเศรษฐกิจไปยังแหล่งอาหารเป็นไปอย่างจ�ากัด  
และส่งผลให ้ผลผลิตและการส ่งออกลดลงตามไปด้วย อย ่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปการพัฒนาสินค ้า 
เกษตรชีวภาพท่ีเป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนา 
ไปสู ่อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เช่น Oleochemical โดยเฉพาะกรณีปาล์มน�้ามัน ที่สามารถ 
น�าไปผลิตเป็นสารอนุพันธุ ์ต่างๆ อาทิ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ อิพลิคลอโรไฮดริน ซ่ึงจะเป็น 
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป 
จากปาล์มน�้ามันของประเทศไทยและเยอรมันในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมีมูลค ่าการส่งออกรวม  
716 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที่ประเทศเยอรมันมีมูลค่าการส่งออกรวม 5,238 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สินค้าเกษตรชีวภาพยังมีโอกาสทางการตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 
ในระยะต่อไป

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบพลังงานทดแทน และเครื่องเทศและสมุนไพรในประเทศไทย เพื่อผลักดัน 
เป ้าหมายให ้สินค ้าเกษตรชีวภาพมีมูลค ่าเ พ่ิมข้ึน อาทิ โครงการศึกษาวิ เคราะห ์ เชิงเศรษฐกิจของ 
การน�าผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก 
เป็นการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการผลพลอยได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซ่ึงเป็น 
การสนับสนุนให้มีการน�าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่ เกี่ยวเนื่อง 

มูลค่าวัตถุดิบพลังงานทดแทน (ล้านบาท)
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กับชีวภาพ หรือการน�าไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่า เช่น การน�าเปลือกมะพร้าวไปท�าเส้นใย
เพื่อเพิ่มมูลค่า การน�าทะลายปาล์มเปล่าไปผลิตพลังงานความร้อนหรือกระแสไฟฟ้า เป็นต้น และน�าไปสู ่ 
การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานทดแทนของประเทศ โครงการ
สร ้างมูลค ่าผลิตภัณฑ์สินค ้าเกษตรชีวภาพสู ่ เ ชิงพาณิชย ์ กิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร 
ให ้ได ้มาตรฐาน เป ็นการสนับสนุนให ้ เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพรให ้มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัต ิ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) หรือแนวทางการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดี  
(Good Agricultural and Collection Practice: GACP) เพื่อให ้สามารถน�าไปใช ้ เป ็นวัตถุดิบ 
ในภาคอุตสาหกรรมหรือทางด้านเภสัชกรรมได้ ขณะเดียวกันผู ้ผลิตมีการใช้นวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ 
มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรท่ีลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากสารพิษตกค้าง จุลินทรีย์ในวัตถุดิบ 
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของสมุนไพรโดยตรง และ โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 
เป ็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ ่มผู ้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยง 
เครือข่ายการผลิตและการตลาดได้ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม
ประเด็นความต้องการของเกษตรกร ท่ีเน้นการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดให้แก่เกษตรกร

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
ชีวภาพจากฐานความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ 
ซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมผู ้บริโภคที่หันมาบริโภคพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้าง 
การรับรู ้ และความเข ้าใจให ้กับผู ้บริ โภคในการอุปโภคและบริโภคสินค ้า เกษตรชีวภาพอย ่างถูกวิธี  
นอกจากนี้ แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตรชีวภาพที่อาจปรับตัวลดลงตามแนวทาง
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อปริมาณ 
และคุณภาพของผลผลิต จะเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญต่อเกษตรกรและผู ้ผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่ต ้อง 
ปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในระยะต่อไปด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องในห่วงโซ ่สินค ้าเกษตรชีวภาพ จ�าเป ็นที่จะต ้องมี 
การผลักดันให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรชีวภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
โดยด�าเนินการรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและการอนุรักษ์พันธุ ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้า 
เกษตรชีวภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้บริโภค มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพ 
ของสินค้า มีการสร้างตราสินค้าให้มีความน่าสนใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพให้กับผู้บริโภค

030301

03การเกษตร

167



เกษตรชีวภาพ

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีการจัดตั้งทุกต�าบลเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มีจ�านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐาน 
ชีวภาพ 1 ต�าบล 1 วิสาหกิจ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

030302

 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ จะเป ็นกลไกสนับสนุนให ้ชุมชนท ้องถิ่น 
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าจากฐานทรัพยากรทางชีวภาพ น�าไปสู ่การสร้างรายได้และความเข้มแข็ง 
ให ้กับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน ซึ่งการด�าเนินการให้บรรลุเป ้าหมายมีป ัจจัยส�าคัญ ได้แก่ การส�ารวจ 
แหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นที่สามารถน�ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร 
การประเมินความต้องการของตลาด และการเข้าถึงแหล่งทุนส�าหรับการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจ
การเกษตร โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื ้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้
ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและภูมิป ัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มข้ึน  
รวมทั้งข้อจ�ากัดและทักษะในการบริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตรในรูปแบบธุรกิจ และการตลาดที่เข้ามา 
รองรับผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพยังมีน้อย 
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030302

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร  1 

แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030302) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้ง 3 
ทุกตำบลเพิ่มขึ้น  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐาน5 
ชีวภาพ 1 ตำบล 1 วิสาหกิจ  6 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ  จะเป็นกลไกสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และ 7 
สร้างมูลค่าจากฐานทรัพยากรทางชีวภาพ นำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะ8 
สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน ซึ่งการดำเนินการให้9 
บรรลุเป้าหมายมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การสำรวจแหล่งทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ 10 
การสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การประเมินความต้องการของตลาด และการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการจัดตั้งและ11 
บริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตร โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่สำคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้ จากความ12 
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพ ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 13 
ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งข้อจำกัด14 
และทักษะในการบริหารจัดการวิสาหกิจการเกษตรในรูปแบบธุรกิจ และการตลาดที่ เข้ามารองรับผลิตภัณฑ์จาก 15 
ฐานชีวภาพยงัมีน้อย  16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปี 2561-64 มีการส่งเสริมกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้24 
มีชุมชนที่จัดตั้งเป็นวิสาหกิจเกษตรชีวภาพแล้ว 123 ชุมชน โดยในปี 2564 มีการส่งเสริมได้ 17 วิสาหกิจ ใน 15 ตำบล  25 
ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่ส่งเสริมได้ 28 วิสาหกิจ ใน 25 ตำบล ซึ่งมีการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1 ตำบล 1 26 
วิสาหกิจ อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ยังคงต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินงาน27 
ร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน และทำให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตเป็น28 
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพที่เข้มแข็ง 29 

030302 
ปี 62 สีเขียว 

030302 
ปี 63 สเีขียว 

030302 
ปี 64 สีเขียว 

จ.3 : 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนภูมิแสดงจ านวนวิสาหกิจและจ านวนต าบล

จ ำนวนวิสำหกิจ

จ ำนวนต ำบล

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

(วสิาหกจิ) 

(ต าบล) 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปี 2561 - 2564  
มีการส ่งเสริมกลุ ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เ พ่ิมขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง ท�าให ้มีชุมชนที่จัด ต้ังเป ็น
วิสาหกิจเกษตรชีวภาพแล้ว 123 ชุมชน โดยใน 
ปี 2564 มีการส่งเสริมได้ 17 วิสาหกิจ ใน 15 ต�าบล  
ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่ส่งเสริมได้ 28 วิสาหกิจ ใน 25 
ต�าบล ซึ่งมีการด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว ้ 1 ต�าบล 1 วิสาหกิจ อย ่างไรก็ตามวิสาหกิจ 
ชุมชนต่างๆ ยังคงต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการด�าเนินงานร่วมกับชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชน และท�าให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตเป็นผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพท่ีเข้มแข็ง 

แผนภูมิแสดงจ�านวนวิสาหกิจและจ�านวนต�าบล

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ด�าเนิน
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายผลักดันให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชน น�าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นยกระดับการเป็นผู้ประกอบการ และผลักดัน 
ไปสู ่การสร ้างเศรษฐกิจมหภาคให ้กับประเทศ โดยในป ี  2564 มีชุมชนเข ้าร ่วมมากถึง 25 ชุมชน  
และสามารถผลักดันเป ็นวิสาหกิจชุมชน 17 แห ่งจาก 15 ต�าบล ท�าให ้ป ัจจุบันมีการจัดตั้ งวิสาหกิจ 
การเกษตรแล้วรวม 123 วิสาหกิจ ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ เช่น เครือข่ายชุมชน 
สพภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดน�าร่องในการจัดท�า “โครงการสร้างป่า สร้างรายได้” ที่ด�าเนินงาน 
ในพื้นท่ี 11 ชุมชน เครือข่ายชุมชน สพภ. จังหวัดแพร่ ที่ด�าเนินการต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2562 ในการต่อยอด 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต ้นห ้อมและสุราพื้นบ ้าน ในพื้นท่ี 6 ชุมชน ซ่ึง สพภ. ได ้สนับสนุนชุนชน 
ในด ้านการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให ้ได ้มาตรฐานสากล การยืดอายุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  
การสร ้างมูลค ่า เ พ่ิมให ้กับผลิตภัณฑ ์  พร ้อมท้ังขยายช ่องทางการตลาดให ้ เ พ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ ยั งมี 
โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community BioBank ซ่ึงเป็นหนึ่ง 
ในนวัตกรรมด ้ านการอนุรักษ ์และใช ้ประโยชน ์ท รัพยากรชี วภาพของประเทศไทยในระดับชุมชน  
ที่ถูกพัฒนาขึ้น ภายใต้แนวคิดของการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถพัฒนาและสร้างกระบวนการในการส�ารวจ 
รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานข้อมูลของชุมชน พร้อมทั้ง 
เก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพในรูปแปลงรวบรวมพันธุ ์  และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู ่การวิจัย 
หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

03การเกษตร

169



ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  ได้แก่ การขยายผลให้มีการจัดต้ังวิสาหกิจการเกษตร 
จากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินในระดับต�าบลเพ่ิมขึ้น ต้องให้ความส�าคัญกับการส�ารวจแหล่งทรัพยากร
ชีวภาพในท้องถิ่นที่สามารถน�ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ และการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา 
ต่อยอดองค์ความรู ้ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  
รวมทั้ งการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์ ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาด ท้ัง ในประเทศและ 
ต่างประเทศ ซึ่งต ้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการ 
ผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนาวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพมีการจัดตั้งในทุกต�าบล
เพิ่มขึ้น และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากร
ชีวภาพในท้องถิ่น/ชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะน�าไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจน 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ ์  และขยายช ่องทางการจ�าหน ่ายสินค ้าที่ สอดคล ้องกับ 
ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านแหล่งทุน เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และน�าไปสู ่การสร้างความเข้มแข็ง 
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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เกษตรแปรรูป

สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นปัจจัยหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ที่เชื่อมต่อ 
การพัฒนาจากวัตถุดิบไปสู ่ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น และขั้นสูงท่ีมีคุณภาพสูงและคุณค่าเฉพาะ 
ซึ่งช ่วยสร ้างรายได ้ให ้ กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ท้ังน้ีป ัจจัยส�าคัญในการพัฒนา ได ้แก ่  
การปรับเปลี่ยนวิธีการจากการขายเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู ่การท�าเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่  
ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา 
ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่าย การบริหาร
จัดการข ้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการผลิต การเข ้าถึงแหล ่งเงินทุน และกฎระเบียบที่ เอื้อต ่อ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปรรูป โดยประเด็นท้าทายที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2564  
การยกระดับความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการผลิต 
ตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตรไปถึงการแปรรูปและการตลาด รวมถึงการพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยีเกษตรแปรรูป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและสร้างตราสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

030401
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ประมวล
เฉพาะในกลุ ่มสินค้าเกษตรแปรรูปที่ส�าคัญ ได้แก่ 
อาหาร เคร่ืองดื่ม ไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้ ยาง 
และผลิตภัณฑ์ ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์  
และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ) ในปี 2563  
พบว่า มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปรวม 1.351 ล้านล้านบาท ปรับตัวลดลง
จาก 1.394 ล้านล้านบาท ในปี 2562 หรือปรับตัวลด
ร้อยละ 3.04 โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
ส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลง มีเพียงมูลค่าผลิตภัณฑ ์
ไม ้และผลิตภัณฑ ์จากไม ้ ท่ีมีการปรับตัว เพิ่ ม ข้ึน  
และเมื่อพิจารณาการขยายตัวเฉลี่ยปี 2561 – 2563 พบว่า มีการขยายตัวลดลงเฉล่ียปีละ 1.52 ซ่ึงมีผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเฉลี่ยท่ีร้อยละ 3 ท้ังนี้ส่วนหนึ่งเน่ืองมาจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีผลกระทบกับการด�าเนินชีวิตและตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูป 
ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวส่งผลต่อการผลิตและการส่งออกสินค้าแปรรูปที่ส�าคัญ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2558 - 2563

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

030401

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร  1 

แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030401) สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3 4 

การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นปัจจัยหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ที่เชื่อมต่อการพัฒนาจากวัตถุดิบ5 
ไปสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น และขั้นสูงที่มีคุณภาพสูงและคุณค่าเฉพาะ ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตร6 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิธีการจากการขายเป็นวัตถุดิบทาง7 
การเกษตรไปสู่การทำเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด รวมทั้งการประยุกต์ใช้8 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ตลอดจนการเพิ่มช่องทาง 9 
การจัดจำหน่าย การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และกฎระเบียบ 10 
ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแปรรูป โดยประเด็นท้าทายที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2564  11 
การยกระดับความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการผลิตตลอดห่วงโซ่12 
สินค้าเกษตรไปถึงการแปรรูปและการตลาด รวมถึงการพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยีเกษตรแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 13 
การออกแบบและสร้างตราสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  14 

  15 

 16 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ประมวลเฉพาะในกลุ่มสินค้า17 
เกษตรแปรรูปที่สำคัญ ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์  ยาสูบ เครื่องหนังและ18 
ผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ) ในปี 2563 พบว่า มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตร 19 
แปรรูปรวม 1.351 ล้านล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 1.394 ล้านล้านบาท ในปี 2562 หรือปรับตัวลดร้อยละ 3.04  20 
โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวลดลง มีเพียงมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีการ21 

030401 
ปี 62 สีส้ม
  

030401 
ปี 63 สีแดง 

จ.3 : 

030401 
ปี 64 สีแดง 

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมอตุสาหกรรมเกษตร ปี 2558 - 2563 

ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปี 2564 มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ คือ โครงการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู ่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการแปรรูปวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผลผลิต
ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ 
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคในปัจจุบัน โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร 
สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food) เป็นการน�าเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรเพื่อผลิตอาหารเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องความต้องการ
ของผู ้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และสามารถแข่งขันในตลาดโลก นอกจากนี้ มีการด�าเนินโครงการ 
ที่ เกี่ยวกับการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป  ผ ่านโครงการเสริมสร ้างศักยภาพสินค ้า
เกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และโครงการการขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย 
สู่สากล (APi goes Inter) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 
ในวงกว ้ า ง  พร ้ อมทั้ งสนับสนุนช ่ องทางการตลาดให ้ กับสินค ้ า เกษตรที่ มี ผลงานวิ จั ยรองรับหรื อ 
มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือ
ทางการค้าระหว่างประเทศ “APi goes Inter” ร่วมกับพันธมิตรองค์กรทางการค้าต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจระหว่างกันด้วยการจับกลุ ่มผู ้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพกับผู ้น�าเข้า 
หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมสามารถจ�าหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย คือการสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับผู ้ประกอบการ 
ผ่านการสร้างองค์ความรู ้ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายและการจับคู ่ธุรกิจ การบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนการปรับตัวของเกษตรกรและผู ้ประกอบการ 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด ทั้งในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
พฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภค และการสร้างความหลากหลาย ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีจะช่วยให้เกษตรกร
หรือผู้ประกอบการสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในห ่วงโซ ่การผลิตสินค ้าเกษตรแปรรูป  
จ�าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ทั้งเร่ืองข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู ้และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ  ์
ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการพัฒนากลไกความร่วมมือที่สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายในห่วงโซ่การผลิต อาทิ การท�าเกษตรพันธะสัญญา การจับคู่ธุรกิจการค้าการลงทุน 
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เกษตรอัจฉริยะ

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

030501

 การน�าเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ/เทคโนโลยี เกษตรดิจิทัลที่น�ามาประยุกต ์ ใช  ้
ในกระบวนการผลิต และการพัฒนาเกษตรกรให้เป ็นเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกร 
รุ ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และ Start Up เป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และน�าไปสู่การสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร รวมทั้งการจัดท�าแปลง/ 
โรงเรือนสาธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ควบคู่กับการส่งเสริม/ขยายผลการท�าเกษตรอัจฉริยะ การจัดการ 
ตลาดผ่านแพลตฟอร์มตลาด Online และ Offline การจัดแสดงสินค้าเกษตร และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว ยังคงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด โดยประเด็นท้าทาย 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอยู ่ที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะพันธุ ์พืช ปศุสัตว์ และประมง 
ท่ีเป็นที่ต้องการของตลาดส�าคัญของไทยที่ปัจจุบันยังมีน้อย ขณะที่การขยายผลการท�าการเกษตรในลักษณะ
แปลงใหญ่สมัยใหม่/อัจฉริยะยังอยู่ในระยะเริ่มต้นด�าเนินงาน จึงยังไม่สามารถแก้ไขข้อจ�ากัดในด้านทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
ได้เท่าที่ควร 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปีการผลิต 2563/64 มีการด�าเนินการเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ภายใต้
โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จ�านวน 86 แปลง (เป็นการด�าเนินการสะสมมาต้ังแต่ปี 2560/61)  
มีเกษตรกรเข้าร ่วมโครงการท้ังหมด 10,000 ราย พื้นที่ด�าเนินการ 174,819.08 ไร ่ แม้ว ่าจะไม่ได ้ม ี
การขยายจ�านวนแปลงในการด�าเนินการเพ่ิมข้ึนจากปีการผลิต 2562/63 แต่เมื่อพิจารณามูลค่าการลดต้นทุน
และการเพิ่มผลผลิตจากการด�าเนินงานแปลงเกษตรสมัยใหม่ ปีการผลิต 2563/64 พบว่า มูลค่าเพิ่มจาก 
การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.61 เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2562/63 หรือมูลค่า 
เพิ่มขึ้นจาก 1,351.79 ล้านบาท ในปี 2562/63 เป็น 1,779.07 ล้านบาท ในปี 2563/64 ดังน้ันอาจสะท้อน 
ได ้ว ่ากลุ ่มเกษตรกรท่ีมีการท�าเกษตรสมัยใหม ่มาอย ่างต ่อเนื่อง จะมีรายได ้ที่ขายได ้จากสินค ้าที่ ได ้ 
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มข้ึน ท้ังจากความสามารถในการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิต ดังนี้

จ.3
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา มีการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการขยายผลโครงการระบบ 
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ผ ่านโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด ้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด  
ที่มุ ่งเน ้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นย�าท่ีมีการน�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
ตามนโยบายการตลาดน�าการผลิต อีกท้ัง มีการบูรณาการกับภาควิชาการในการสนับสนุนให้เกิดการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และส่งเสริมถ่ายทอดสู่การน�าไปใช้จริงของเกษตรกรผ่านกลไกศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ท่ีมีอยู่ 83 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด อาทิ การใช้พื้นที่จริงของเกษตรกร 
เป ็นแปลงทดลองหรือพื้น ท่ีศึกษาวิจัย เพื่อให ้ เกษตรกรรายย ่อยสามารถน�าความรู ้และผลงานวิจัย 
ด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการแปลงให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และความต้องการของเกษตรกรในระดับพื้นที่ นอกจากน้ี ยังได้ด�าเนินการการพัฒนาเกษตรกรปราด
เปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเกษตร (War Room) เพ่ือเป็นเครือข่ายข้อมูล 
ในการจัดการเกษตรในการเช่ือมโยงเครือข่ายในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงโครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ 
เพื่อจัดท�าแปลงเรียนรู ้การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะท่ีเหมาะสมในกระบวนการการผลิตพืช โดยมี
การประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศในการน�าเทคโนโลยีด ้านต่างๆ  
มาประยุกต์ใช ้ในแปลงเรียนรู ้ อาทิ Auto Steering, CropSpec, land leveler, Drone, Weather  
station, ระบบการควบคุมการให้น�้าด้วยเซ็นเซอร์ เคร่ืองเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ เป็นต้น เพ่ือเป็นการสาธิต 
ทดสอบและขยายผลในการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ จะขยายผลแปลงเรียนรู ้เกษตร
อัจฉริยะต ่อเนื่องไปสู ่ศูนย ์ เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตรแปลงส ่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้และน�าไปขยายผลเป็นการผลิตแบบแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะ 
เพื่อพัฒนาไปสู่การเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทยต่อไป

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

ปีการผลิต 2560/61

ปีการผลิต 2561/62

ปีการผลิต 2562/63

ปีการผลิต 2563/64

229.35

231.21

232.57

278.05

1,075.33

1,104.38

1,119.23

1,501.03

1,304.68

1,335.59

1,351.80

1,779.07

ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต รวมมูลค่า

ผลลัพธ์การด�าเนินงานแปลงใหญ่สมัยใหม่ (ล้านบาท)
แปลงใหญ่สมัยใหม่
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย แม้ว ่ารัฐบาลจะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการใช ้ 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลผ่านแปลงการเรียนรู ้ต ้นแบบเกษตรอัจฉริยะและศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเริ่มมีการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเกษตรเพื่อเป็นเครือ
ข่ายข้อมูลในการจัดการเกษตรแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงท�าเกษตรรูปแบบเดิม เนื่องจากมีภาระ 
ในการด�าเนินชีวิตที่ไม่สามารถลงทุนกับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
ฟาร์มเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ ซึ่งการให้บริการด้านเกษตรอัจฉริยะยังมีน้อย ส่งผลต่อต้นทุน
การเข้าถึงเทคโนโลยีมีค่อนข้างสูง และนอกจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลแล้ว การวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ปศุสัตว์ และประมง
ที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดก็เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่รัฐบาลต้องเร่งด�าเนินการให้สามารถ 
น�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้โดยเร็ว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะจัดการระบบการผลิตทุกขั้นตอน เพ่ือควบคุม
สภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต ถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานขั้นต้นทางด้านวัตถุดิบส�าหรับ
ต่อยอดไปสู ่การผลิตสินค้าเกษตรท่ีสร้างมูลค่าสูง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ  
โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ควรร่วมมือกันสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงแหล่งเงินทุน  
เพื่อขยายผลการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  
ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิต การพัฒนาพันธุ ์พืช/ปศุสัตว ์/ประมงให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด และการให้บริการด ้านการเกษตรอัจฉริยะให ้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อให ้ 
การขยายผลการท�าแปลงใหญ่อัจฉริยะเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

030501
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เกษตรอัจฉริยะ

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะผ่านการพัฒนาพันธุ ์พืช ประมง  
และปศุสัตว์ การ สนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม การเข้าถึงเคร่ืองจักรกล เทคโนโลยี  
และแหล่งเงินทุน การจัดท�ามาตรฐานการผลิต รวมถึงระบบสารสนเทศส�าหรับการจัดการเกษตร จะเป็นปัจจัย
หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตต่อหน่วยให้กับฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย/
อัจฉริยะ ซึ่งประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรที่ตัดสินใจ 
ปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ การส่งเสริมให้ขยายการให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะ 
ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เพื่อท�าให้ต้นทุนของเทคโนโลยีลดลงในระดับที่เกษตรกรส่วนใหญ่
สามารถเข้าถึงและน�ามาพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะได้

030502

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ปัจจุบันการท�า
เกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ มีจ�านวน 86 แปลง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.06 จากการท�าเกษตรแปลงใหญ ่
ทั้งประเทศ จ�านวน 8,150 แปลง และเมื่อพิจารณา
มูลค่าเพ่ิมจากการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
พบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร ้อยละ 38.44 โดยเพิ่มขึ้น 
จากมูลค ่า 6,201.92 บาท/ไร ่  ในป ี  2562/63  
เป็น 8,586.16 บาท/ไร่ ในปี 2563/64 ซึ่งจะเห็นได้
ว ่ าหลั งจากเกษตรกรเข ้ าร ่ วมโครงการ เกษตร 
แปลงใหญ่สมัยใหม่และมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้
เกษตรกรมีผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ยังมีจ�านวน
น้อยเพียงร้อยละ 1.06 จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าถึง
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะให้มากขึ้นในระยะต่อไป

มูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (บาท/ไร่)

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564

แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 1 

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030502) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/3 
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ5 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 6 

การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะผ่านการพัฒนาพันธุ์พืช ประมง และปศุสัตว์ การสนับสนุน7 
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม การเข้าถึงเครื่องจักรกล เทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน การจัดทำมาตรฐาน 8 
การผลิต รวมถึงระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการเกษตร จะเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต9 
ต่อหน่วยให้กับฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย/อัจฉริยะ ซึ่งประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 10 
คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรที่ตัดสินใจปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่/อัจฉริยะ การส่งเสริมให้ขยาย 11 
การให้บริการด้านการเกษตรอัจฉริยะของผู้ประกอบการเทคโนโลยี เพิ่มมากขึ้น เพื่อทำให้ต้นทุนของเทคโนโลยีลดลงใน12 
ระดับที่เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและนำมาพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันการทำเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ มีจำนวน 86 แปลง คิดเป็นสัดส่วน 14 
ร้อยละ 1.06 จากการทำเกษตรแปลงใหญ่ทั้งประเทศ จำนวน 8,150 แปลง และเมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มจากการเพิ่ม15 
ผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พบว่า มีมูลค่าเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 38.44 โดยเพิ ่มขึ ้นจากมูลค่า 6,201.92 บาท/ไร่  16 
ในปี 2562/63 เป็น 8,586.16 บาท/ไร่ ในปี 2563/64 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่17 
สมัยใหม่และมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อหน่วย18 
ของฟาร์มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ยังมีจำนวนน้อยเพียงร้อยละ 1.06 จากกลุ่มเกษตร19 
แปลงใหญ่ทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าถึงเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะให้มากขึ้น20 
ในระยะต่อไป 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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มูลค่าเพ่ิมจากการเพ่ิมผลผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (บาท/ไร่)

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2564 

จ.3 : 

จ.3

03การเกษตร

177



การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
แห่งชาติ (พว.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาพันธุ ์พืช พันธุ ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
อย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง  อาทิ  โครงการผลิตและขยายสัตว ์น�้ าพันธุ ์ ดี  โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ ์ ดี  
และถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ ให ้ เกษตรกรเลือกป ัจจัยการผลิตที่ ดี มีคุณภาพ ช ่วยเพ่ิมผลผลิตให ้มีปริมาณ 
และคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการท�าเกษตรแบบแม่นย�า  
(Precision Agriculture) ซึ่ ง เป ็นรูปแบบการเกษตรที่น�าเอาเทคโนโลยีและการจัดการข ้อมูลมาใช  ้
ภายในฟาร์ม การจัดท�าแพลตฟอร์มเกษตรแม่นย�า (Precision Farming Platform) เพื่อวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เหมาะสมกับเกษตรกรไทย และออกแบบเทคโนโลยีให้สะดวกในการใช้งาน 
และราคาเข ้าถึงได ้ รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช ้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อใช ้ใน
การเกษตรแบบแม่นย�า ภายใต้โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ดี (พืช ประมง ปศุสัตว์) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม ่
ให้แก่เกษตรกร โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องตรวจจับอัจฉริยะ (Smart Sensor) และระบบอินเทอร์เน็ต 
ของสรรพสิ่ง ( Internet of Things: IoT) ร ่วมกับองค ์ความรู ้การผลิตพืชของหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ “โมเดลการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการผลิตพืชของกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์” ทั้ ง  8 ด ้าน ประกอบด ้วย เทคโนโลยีด ้านดิน เทคโนโลยีด ้านพืชและอารักขาพืช  
เครื่องจักรกลการเกษตร การใช้น�้า เทคโนโลยีดาวเทียมและอากาศยานไร้คนขับ (Drone) อินเทอร์เน็ตของ 
สรรพสิ่ง Big Data Platform และระบบช่วยตัดสินใจการผลิตพืชในกระบวนการผลิตพืชท่ีมีมูลค่าสูง  
และน�าไปขยายผลสู่เกษตรกรรายย่อยผ่านกลไกศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ใน 77 จังหวัด 
ทั่วประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตร ตลอดจนมีการจัดท�า 
โครงการพัฒนาเกษตรแม่นย�าสู ่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม จ�านวน 2 ล้านไร่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
เกษตรแปลงใหญ ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จับคู ่ กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ภายใต  ้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งด้านปริมาณ 
และคุณภาพ รวมถึงช่วงเวลารับซื้อผลผลิต พร้อมพัฒนากระบวนการจัดการฟาร์มเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
และเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กับเกษตรกร
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อม 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น รวมถึง 
มีกลไกถ ่ายทอดความรู ้ด ้ านเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะให ้กับเกษตรกรผ ่านศูนย ์ เทคโนโลยี เกษตร 
และนวัตกรรม (AIC) ใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ แต่ประเด็นท้าทายส�าคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร 
ที่ตัดสินใจปรับตัวหันมาใช ้ เทคโนโลยีสมัยใหม ่/ อัจฉริยะ ส�าหรับเกษตรกรส ่วนใหญ่ยังคงเป ็นเรื่อง 
ของการเข้าถึงพันธุ ์พืชและพันธุ ์สัตว์และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ เทคโนโลยี
เกษตรดิจิทัล เป็นต้น ส่วนเกษตรกรรุ ่นใหม่ท่ีมีความพร้อมในการท�าการเกษตรอัจฉริยะ จ�าเป็นต้องให ้
การสนับสนุนการเข ้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดท�ามาตรฐานการผลิต และพัฒนาระบบโลจิสติกส ์เกษตร  
โดยเฉพาะระบบห้องเย็นท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ และส่งเสริมให้เกิดการซ้ือขายออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร ่วมมือกับภาคเอกชน และภาควิชาการ 
ในการสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ 
โดยน�าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะสมกับเกษตรกรไทยมาใช้กับเกษตรกร
เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ี ควรมีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรรุ ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการท�าเกษตร
อัจฉริยะสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมฟาร์มให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนา
มาตรฐานการผลิต และจัดท�าระบบโลจิสติกส์เกษตรท่ีรองรับการซ้ือขายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้
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การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

030601

 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปรับตัวไปสู ่กระบวนการผลิต 
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคเกษตรให้ม ี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น อาทิ การรับรองมาตรฐาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบโลจิสติกส์ 
การประกันภัยพืชผลทางเกษตร ตลอดจนต้องให้ความส�าคัญกับปัจจัยการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต เช่น ข้อมูลสารเทศด้านการเกษตร การเฝ้าระวังเตือนภัยสินค้าเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ ่ม/
การบริหารจัดการกลุ ่ม เป็นต้น เพื่อเพิ่มอ�านาจการต่อรองและหาช่องทางด้านการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยประเด็นท ้าทายที่ส�าคัญ คือ การเตรียมความพร ้อมให ้เกษตรกรมีความสามารถในการน�าข ้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ได้จริงในแต่ละกิจกรรมการผลิต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยของสินค้าเกษตร 
ที่ส�าคัญ ระหว่างปี 2563 และปี 2564 พบว่า มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.43 (ประเมินจากข้าว  
มันส�าปะหลัง ข ้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ ปาล์มน�้ามัน ยางพารา และกุ ้งขาว เนื่องจากมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตรในระดับสูง แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มปศุสัตว์) โดยในปี 2564 ข้าวนาปี 
มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วย จ�านวน 3,936.55 บาทต่อไร่ และมีการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 6.44 เมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ ่านมา ขณะที่ข ้าวนาปรัง มีมูลค่าผลผลผลิตต่อหน่วย 5,231.25 บาทต่อไร่ โดยมีการหดตัวคิดเป็น 
ร้อยละ 8.03 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วย 5,626.83 บาท 
ต่อไร่ และมีการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 7.03 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มันส�าปะหลังโรงงาน มีมูลค่าผลผลิต
ต่อหน่วย 6,754.30 บาทต่อไร่ และมีการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 10.49 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ยางพารา 
มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วย 12,242.23 บาทต่อไร่ และมีการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 25.77 เมื่อเทียบกับปี 
2563 ขณะที่ปาล์มน�้ามัน มีมูลค่าผลผลิตต่อหน่วย 15,291.28 บาทต่อไร่ คิดเป็นการขยายตัว ร้อยละ 34.42  
ของปีที่ผ ่านมา ส�าหรับมูลค่าผลผลิตต่อหน่วยของกุ ้งขาวแวนาไม อยู ่ที่ 202,700 บาทต่อไร โดยมีการ
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หดตัวลง คิดเป็นร้อยละ 3.09 เมื่อเทียบกับปีที่ผ ่านมา ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
ในการผลิตภาคการเกษตรอย ่างเหมาะสม สอดคล ้องกับรูปแบบการผลิต/แปรรูป/จ�าหน ่ายผลผลิต 
ของตนเอง และสามารถใช้ข ้อมูลเพื่อบริหารจัดการผลผลิตได้ จะเป็นส่วนส�าคัญในการที่จะสนับสนุน 
ให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในระยะต่อไป

ปี 2563 ปี 2564 อัตราการเติบโตเปรียบเทียบ 
ปี 2563 – 2564 (%) 

ข้าวนาป ี  3,698.31   3,936.55  6.44 
ข้าวนาปรัง  5,688.14   5,231.25  - 8.03 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์  5,257.28   5,626.83  7.03 
มันสำปะหลัง  6,113.12   6,754.30  10.49 
ยางพารา  9,733.84   12,242.23  25.77 
ปาล์มน้ำมนั  11,375.62   15,291.28  34.42 
กุ้งขาว  209,155.46   202,700.07  - 3.09 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยรวม 10.43 

ที่มา: สศช. ประมวลจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 31 

การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายผ่าน โครงการยกระดับ32 
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื ่อมโยงตลาด (ด้านพืช)  ซึ ่งเน้นการรวมกลุ ่มของเกษตรกรรายย่อยให้ร่วมกัน33 
พัฒนาการผลิต โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ โครงการประยุกต์ใช้34 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลติสินค้าเกษตร เป็นการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้35 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing) ที่มี36 
ความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการสินค้า37 
เกษตรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ มีการจัดทำข้อมูลด้าน38 
การเกษตรแห่งชาติที่เชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อมูลเชิงลึก39 
ที่มีความครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับจังหวัด และในแหล่งผลิตท่ี40 
สำคัญ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผนด้านการเกษตรแบบครบวงจร นอกจากนี้  41 
ยังมีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ อาทิ โครงการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจ42 
การเกษตร 43 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก ่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่และมีคุณภาพ44 
มาตรฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยการผลิต 45 
ที่มีคุณภาพ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงการรวมกลุ่ม/การบริหารจัดการการผลิต และการสนับสนุนการ46 
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลการดำเนิ นการให้เกิดเป็น47 
รูปธรรมมากข้ึน เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรต้องคำนึงถงึ48 
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการเก็บเก่ียว กระบวนการการตรวจสอบย้อนกลับ 49 
และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มมากข้ึน  50 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรผลักดันให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการฟาร์ม และ51 
เร่งเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในฟาร์ม 52 
พร้อมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนและนักวิชาการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มตั้งแต่กระบวนการผลิต53 
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ที่มา: สศช. ประมวลจากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปี 2564 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร ่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายผ่าน  
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด (ด้านพืช) ซึ่งเน้นการรวมกลุ ่ม 
ของเกษตรกรรายย่อยให้ร ่วมกันพัฒนาการผลิต โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการร ่วมกัน 
ในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ โครงการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร เป็นการน�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ ์
ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing) ที่มีความถูกต้องแม่นย�า
ในการวิเคราะห์เนื้อท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
จากต้นน�้าถึงปลายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจัดท�าข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ มีการจัดท�าข้อมูล
ด้านการเกษตรแห่งชาติที่เชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตรของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
โดยเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีความครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ ข ้อมูลผลผลิตต่อไร ่ของสินค้าเกษตรที่ส�าคัญ 
ในระดับจังหวัด และในแหล่งผลิตที่ส�าคัญ ซึ่งเกษตรกรสามารถน�าไปใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผน
ด้านการเกษตรแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐ อาทิ โครงการประกันภัย
ผลผลิตทางการเกษตร โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

03การเกษตร

181



030601

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ได ้แก ่ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู ่ เกษตร 
สมัยใหม่และมีคุณภาพมาตรฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 
ที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงการรวมกลุ ่ม/ 
การบริหารจัดการการผลิต และการสนับสนุนการเข ้าถึงแหล่งเงินทุน ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ 
ท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อขยายผลการด�าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรต้องค�านึงถึงปัจจัยที่ช ่วยส่งเสริม 
ให้เกิดการลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการเก็บเกี่ยว กระบวนการการตรวจสอบย้อนกลับ  
และการพัฒนาช ่องทางด ้านการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร ้างโอกาสในการส ่งออกสินค ้าเกษตร 
เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรผลักดันให้เกษตรกรเห็นถึงความส�าคัญของการบริหาร
จัดการฟาร์ม และเร่งเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถน�าข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต ์ใช ้ในฟาร ์ม พร ้อมทั้งร ่วมมือกับภาคเอกชนและนักวิชาการในการน�าเทคโนโลยีมา 
ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระท่ังเก็บเกี่ยว การวางแผนการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการตลาด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และสหกรณ์ เพื่อให้มีอ�านาจในการต่อรองทั้งในด้านการซ้ือขายสินค้าเกษตรท่ีสมาชิกผลิตได้ ซ่ึงจะเป็น 
การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มราคาจ�าหน่ายสินค้า ตลอดจนเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไข 
ที่ผ่อนปรนมากขึ้น 
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การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
โดยสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 90 และวิสาหกิจ
ชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เฉลี่ยร้อยละ 25

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร 
และภาคเกษตร ผ่านกลไกการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากสมาชิกเพ่ือเพิ่มศักยภาพ 
ให้สถาบันเกษตรกรยกระดับไปสู ่การเป็นผู ้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ มีปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ให้กับสถาบันเกษตรกร การพัฒนาบุคลากรในการบริหารงาน 
และจัดการองค์กร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันเกษตรกร  
การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก และการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของสมาชิก 
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การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 (แห่ง)

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก
การประเมินศักยภาพสหกรณ์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 
2564 พบว ่า  สหกรณ ์ภาคการเกษตรที่มีความ 
เข ้มแข็งอยู ่ ในระดับ ช้ัน 1 และช้ัน 2 มีจ�านวน  
3,072 แห่ง คิดเป ็นร ้อยละ 90.70 ของจ�านวน 
สหกรณ ์ ภ าคการ เ กษตรที่ ด� า เ นิ น ง าน ท้ั งหมด  
และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยปี 2561-2564 มีสหกรณ์
ภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็งอยู ่ในระดับชั้น 1 
และชั้น  2 เฉลี่ ยร ้อยละ 91.11 ซึ่ งสะท ้อนให ้ 
เห็นถึงการบรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้อย ่างน ้อย 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร  1 

แผนแม่บทย่อย   การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030602)  สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ ่มเป้าหมาย) ที ่ขึ้น3 
ทะเบียนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข้ึน  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้น5 
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น โดยสหกรณ์มีความเข้มแข็ง 6 
ในระดับ 1 และ 2 เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เฉลี่ยร้อยละ 25 7 

ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร ผ่านกลไก8 
การรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และการจัดการด้าน9 
การตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากสมาชิกเพื ่อเพิ ่มศักยภาพให้สถาบันเกษตรกรยกระดับไปสู ่การเป็น10 
ผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ มีปัจจัยหลักที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ให้กับ11 
สถาบันเกษตรกร การพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานและจัดการองค์กร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนา12 
เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก และการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อ13 
รองรับผลผลิตของสมาชิก   14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  เมื่อพิจารณาจากการประเมินศักยภาพสหกรณ์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 พบว่า 25 
สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจำนวน 3,072 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.70 ของ26 
จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ดำเนินงานทั้งหมด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยปี 2561-2564 มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มี27 
ความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 เฉลี่ยร้อยละ 91.11 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 28 
อย่างน้อยร้อยละ 90 ในขณะที่การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมิน29 
ศักยภาพ ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน 74,863 แห่ง พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดี 22,151 แห่ง หรือคิดเป็น30 
ร้อยละ 29.59 แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมด 97,494 แห่ง มีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดที่อยู่31 
ในระดับดีเฉลี่ยร้อยละ 21.72 โดยเป็นค่าเฉลี่ยปี 2561-2564 ซึ่งต่ำกว่าเปา้หมายที่กำหนดไว ้  32 
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(ร้อยละ)
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การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 (แห่ง)

ไมม่ีการประเมินศกัยภาพ ระดบัดี

ระดบัปานกลาง ระดบัปรบัปรุง
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สัดส่วนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง
ในระดับมาตรฐาน 

สดัสว่นวิสาหกิจ
ชมุชนท่ีมีความ
เขม้แข็งในระดบั
มาตรฐาน 
(รอ้ยละ)

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร 

จ.3 : 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร  1 

แผนแม่บทย่อย   การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030602)  สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ ่มเป้าหมาย) ที ่ขึ้น3 
ทะเบียนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข้ึน  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ข้ึน5 
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่ มขึ้น โดยสหกรณ์มีความเข้มแข็ง 6 
ในระดับ 1 และ 2 เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เฉลี่ยร้อยละ 25 7 

ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร ผ่านกลไก8 
การรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และการจัดการด้าน9 
การตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากสมาชิกเพื ่อเพิ ่มศักยภาพให้สถาบันเกษตรกรยกระดับไปสู ่การเป็น10 
ผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ มีปัจจัยหลักที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ให้กับ11 
สถาบันเกษตรกร การพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานและจัดการองค์กร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนา12 
เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก และการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อ13 
รองรับผลผลิตของสมาชิก   14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  เมื่อพิจารณาจากการประเมินศักยภาพสหกรณ์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 พบว่า 25 
สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจำนวน 3,072 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.70 ของ26 
จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ดำเนินงานทั้งหมด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยปี 2561-2564 มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มี27 
ความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 เฉลี่ยร้อยละ 91.11 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 28 
อย่างน้อยร้อยละ 90 ในขณะที่การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมิน29 
ศักยภาพ ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน 74,863 แห่ง พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดี 22,151 แห่ง หรือคิดเป็น30 
ร้อยละ 29.59 แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมด 97,494 แห่ง มีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดที่อยู่31 
ในระดับดีเฉลี่ยร้อยละ 21.72 โดยเป็นค่าเฉลี่ยปี 2561-2564 ซึ่งต่ำกว่าเปา้หมายที่กำหนดไว ้  32 

 28.00
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(ร้อยละ)
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ปี 62 สเีหลือง 

030602 
ปี 63 สีเหลือง 

030602 
ปี 64 สีเหลือง 

 

22,631 
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11,619 

การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 (แห่ง)

ไมม่ีการประเมินศกัยภาพ ระดบัดี

ระดบัปานกลาง ระดบัปรบัปรุง
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สัดส่วนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง
ในระดับมาตรฐาน 

สดัสว่นวิสาหกิจ
ชมุชนท่ีมีความ
เขม้แข็งในระดบั
มาตรฐาน 
(รอ้ยละ)

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร 

จ.3 : 

จ.3

03การเกษตร
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สัดส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร

ร้อยละ 90 ในขณะที่การประเมินศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชน จากจ�านวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมิน
ศักยภาพ ณ 30 กันยายน 2564 จ�านวน 74,863 แห่ง 
พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดี 22,151 แห่ง 
หรือคิดเป ็นร ้อยละ 29.59 แต ่เมื่อพิจารณาจาก
จ�านวนวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนทั้งหมด 97,494 
แห่ง มีวิสาหกิจชุมชนท้ังหมดท่ีอยู่ในระดับดีเฉลี่ยร้อย
ละ 21.72 โดยเป็นค่าเฉลี่ยปี 2561-2564 ซึ่งต�่ากว่า
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร  1 

แผนแม่บทย่อย   การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (030602)  สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ ่มเป้าหมาย) ที ่ขึ้น3 
ทะเบียนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มข้ึน  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้น5 
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่ มขึ้น โดยสหกรณ์มีความเข้มแข็ง 6 
ในระดับ 1 และ 2 เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เฉลี่ยร้อยละ 25 7 

ความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร ผ่านกลไก8 
การรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า และการจัดการด้าน9 
การตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือจากสมาชิกเพื ่อเพิ ่มศักยภาพให้สถาบันเกษตรกรยกระดับไปสู ่การเป็น10 
ผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ มีปัจจัยหลักที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ให้กับ11 
สถาบันเกษตรกร การพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานและจัดการองค์กร การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนา12 
เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก และการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อ13 
รองรับผลผลิตของสมาชิก   14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  เมื่อพิจารณาจากการประเมินศักยภาพสหกรณ์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 พบว่า 25 
สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจำนวน 3,072 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.70 ของ26 
จำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ดำเนินงานทั้งหมด และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยปี 2561-2564 มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มี27 
ความเข้มแข็งอยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 เฉลี่ยร้อยละ 91.11 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 28 
อย่างน้อยร้อยละ 90 ในขณะที่การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน จากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมิน29 
ศักยภาพ ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน 74,863 แห่ง พบว่า มีวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในระดับดี 22,151 แห่ง หรือคิดเป็น30 
ร้อยละ 29.59 แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมด 97,494 แห่ง มวีิสาหกิจชุมชนทั้งหมดที่อยู่31 
ในระดับดีเฉลี่ยร้อยละ 21.72 โดยเป็นค่าเฉลี่ยปี 2561-2564 ซึ่งต่ำกว่าเปา้หมายที่กำหนดไว ้  32 
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(ร้อยละ)
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ปี 62 สเีหลือง 
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ปี 63 สเีหลือง 
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การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ปี 2564 (แห่ง)

ไมม่ีการประเมินศกัยภาพ ระดบัดี

ระดบัปานกลาง ระดบัปรบัปรุง
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สัดส่วนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง
ในระดับมาตรฐาน 

สดัสว่นวิสาหกิจ
ชมุชนท่ีมีความ
เขม้แข็งในระดบั
มาตรฐาน 
(รอ้ยละ)

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร 

จ.3 : 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการด�าเนิน
การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/กลุ ่มเกษตรกรที่
ส�าคัญ อาทิ การส่งเสริมพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสหกรณ์ ผ่านโครงการ 
ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินข้ันพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงิน 
การบัญชีเพื่อเสริมสร ้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมถึงช ่วยให้สมาชิกตระหนัก 
ในบทบาทและหน้าท่ีในการมีส ่วนร ่วมตรวจสอบการด�าเนินการ และการท�าธุรกรรมทางการเงินกับ
สหกรณ์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินการของสหกรณ์ให้มีความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีการสร้าง 
ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรของสหกรณ์ อาทิ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้า เป็นต้น  ตลอดจนการใช้แนวคิด “ตลาดน�าการผลิต” ด้วยการขยาย 
ช ่องทางตลาดเกษตรผ ่านการจัดงานมหกรรมสินค ้าสหกรณ์ และเพิ่มช ่องทางการการจัดจ�าหน ่ายที ่
หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมท้ังการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ได้ 

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหนึ่งที่ช ่วยสนับสนุนการขับ
เคล่ือนการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แต่ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรยังคงมี 
ความเข้มแข็งที่แตกต่างกัน โดยสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งจะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  
ในขณะท่ีสถาบันเกษตรกรบางส่วนที่ยังต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อน�าไปสู่การยกระดับความสามารถ
ของสถาบันเกษตรกร ดังนั้นการสร้างกลไกความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อร ่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่และการมีส ่วนร ่วมของสมาชิก ตลอดจนการเร ่งเ พ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการธุรกิจ 
ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง ท้ังจากการค้าการลงทุนและแนวโน้มความต้องการของตลาด  
ซึ่ ง เป ็นประเด็นท ้าทายที่ส�าคัญต ่อความส�าเ ร็จในการพัฒนาศักยภาพและความเข ้มแข็งของสถาบัน 
เกษตรกรในสถานการณ์ปัจจุบัน

030602
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุ เป ้าหมาย  การเพิ่มขีดความสามารถและการยกระดับสถาบันเกษตรกร 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรต้องให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนการเข ้าถึงแหล่งเงินทุน และการพัฒนาตลาด เพื่อยกระดับขีด 
ความสามารถของสถาบันเกษตรกรและเครือข ่ายในด ้านการผลิตและการตลาด รวมทั้ งยกระดับ 
การด�าเนินธุรกิจในลักษณะการเป็นหุ ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและน�าไปสู ่การแบ่งปันผล
ประโยชน์ในห่วงโซ่มูลค่าอย่างเท่าเทียม ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกร และการพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่างๆ (ภาคเอกชน/ส่วนราชการ/กลุ่มเกษตรกร/นักวิชาการ 
ในพื้นท่ี) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

030602

03การเกษตร
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ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 04

04
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

อตุสาหกรรม
และบรกิารแหง่อนาคต

พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต
 ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมและบริการ
ที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก”

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ

040001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้าง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
และบริการ ทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ  และการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ�าเป็น และในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็น 
เสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น�าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนโดยตรงในการสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด

 เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี 2563 พบว่า ผลิตภัณฑ  ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัว 
ลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.8  
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ขยายตัวร้อยละ 
0.2 เทียบกับการลดลงร ้อยละ 7.2 ในไตรมาส
เดียวกันของปีก ่อนหน้า ซึ่งยังห ่างจากการบรรล ุ
ค่าเป ้าหมายตามที่ก�าหนดไว ้ป ี 2565 เนื่องจาก 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.6
 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ขยายตัวร้อยละ 5.4

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัว GDP ภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐาน
ของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้าน
บุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และใน
ระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนโดยตรงในการสนับสนุน
ให้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.6 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ขยายตัวร้อยละ 5.4  

 เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการในไตร
มาสที่ 3 ของปี 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 
2563 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม ขยายตัวลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 5.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ขยายตัวร้อย
ละ 0.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.2 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ซึ่งยังห่างจากการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ปี 2565 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่การผลิต ส่งผลให้การผลิตสินค้า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมวัตถุดิบลดลง 
ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของอุปสงค์ในประเทศเป็น
ส าคัญ ขณะที่อุปสงค์ภาคต่างประเทศยังขยายตัวได้ดี ใน
ส่วนของภาคบริการโดยเฉพาะสาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
มีอัตราการหดตัวสูง เนื่องจากมีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลง
อย่างมากจากมาตรการควบคุมป้องกันทางด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง   

62 สสี้ม 
040001 

2 

63 สีแดง 
040001 

64 สแีดง 
040001 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  040001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

04อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
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อัตราการขยายตัว GDP สาขาบริการ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลกระทบของการแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19  
ในพื้นท่ีการผลิต ส ่งผลให ้การผลิตสินค ้าในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมวัตถุดิบลดลง  
ทั้ ง น้ี  ป ั จ จัยหลักมาจากการลดลงของ อุปสงค  ์
ในประเทศเป็นส�าคัญ ขณะที่อุปสงค์ภาคต่างประเทศ
ยังขยายตัวได้ดี ในส่วนของภาคบริการโดยเฉพาะ
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขา
ศิ ลปะ  ความบัน เทิ งและนันทนาการ  มี อั ต รา 
การหดตั วสู ง  เนื่ อ งจากมีจ� านวนนักท ่อง เที่ ยว 
ลดลงอย ่ า งมากจากมาตรการควบคุมป ้ อ งกัน 
ทางด้านสาธารณสุขท่ีเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง 

2 
 

1            3   4   5   6 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐาน
ของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้าน
บุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และใน
ระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนโดยตรงในการสนับสนุน
ให้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.6 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ขยายตัวร้อยละ 5.4  

 เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการในไตร
มาสที่ 3 ของปี 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 
2563 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม ขยายตัวลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 5.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ขยายตัวร้อย
ละ 0.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.2 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ซึ่งยังห่างจากการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ปี 2565 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่การผลิต ส่งผลให้การผลิตสินค้า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมวัตถุดิบลดลง 
ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของอุปสงค์ในประเทศเป็น
ส าคัญ ขณะที่อุปสงค์ภาคต่างประเทศยังขยายตัวได้ดี ใน
ส่วนของภาคบริการโดยเฉพาะสาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร และสาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
มีอัตราการหดตัวสูง เนื่องจากมีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลง
อย่างมากจากมาตรการควบคุมป้องกันทางด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง   

62 สสี้ม 
040001 

2 

63 สีแดง 
040001 

64 สแีดง 
040001 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  040001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มข้ึน 040002

 
  

 เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ 
ผลิ ตภาพการผลิ ตของภาคอุ ตสาหกรรมและ 
ภ า ค บ ริ ก า ร  พ บ ว ่ า  ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง 
ภาคอุตสาหกรรมในปี 2563 ลดลงร้อยละ 5.03 
เทียบกับการขยายตัวร ้อยละ 0.47 ในป ี 2562  
ซึ่ ง ยั ง ค งห ่ า งจากการบรรลุ ค ่ า เป ้ าหมายตาม 
ท่ี ก� าหนดไว ้  เนื่ อ งจากในป ี  2563 เศรษฐกิ จ
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ท�าให ้เศรษฐกิจการผลิตลดลง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.2
 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 2.7

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ผลิตภาพการผลิตรวม

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทุกภาคการผลิต ประกอบกับมาตรการในการปิดเมืองส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลง โดยอัตรา 
การใช้ก�าลังการผลิตลดลงจากระดับ 66.28 ในปี 2562 อยู่ที่ระดับ 60.98 ในปี 2563 และในส่วนของผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริการในปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.36 ในปี 2562 ซึ่งยังคง 
ห่างจากการบรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปี 2563  
มีการระบาดท่ีรุนแรงและภาครัฐมีมาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ที่มีการปิดโรงงาน และภาคบริการท่ีมีการปิดสถานประกอบการทั่วประเทศ

จ.2
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 ทั้ งนี้  ยังคงมีประเด็นท ้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพ่ือให ้บรรลุ เป ้าหมายของแผนแม ่บทฯ ได ้แก ่  
(1) การพัฒนาและต่อยอดด้านเทคโนโลยีการผลิตไปสู ่การแข่งขันที่ ใช ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง  
โดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติและการออกแบบระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติในระดับประเทศ 
และในส่วนภูมิภาค (2) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
และบริการ (3) การขยายตลาดและฐานการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
(4) การเพิ่มทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และข้ันสูงให้แก่ประชาชนและแรงงานรองรับการเติบโต 
ของเศรษฐกิจดิจิทัล (5) การสร้างความพร้อมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
(6) การเตรียมความพร้อมแรงงานในทุกระดับเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
(7) การขยายผลการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สู ่ผู ้ประกอบการ (8) การก�าหนดนโยบาย 
ของรัฐบาลที่มีความชัดเจนในการมุ่งสร้างอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศท่ีเป็นของคนไทยอย่างแท้จริง 
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มของเทคโนโลย ี
ของกองทัพและความต้องการของตลาดต่างประเทศ และ (9) การส่งออกหรือจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ครบแบบวงจร

ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
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 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว เพิ่ม ข้ึน ก� าหนดค ่า เป ้าหมายที่ ต ้องบรรลุ ในป ี  2565 คือ อัตรา 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ ขยายตัวร้อยละ 10

 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ พบว่า มีผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ จ�านวน 246 โครงการ วงเงินลงทุน  
77,660 ล ้านบาท ซ่ึงมูลค ่าการอนุมัติการส ่งเสริมการลงทุน เพิ่มจากป ี  2563 จ�านวน 22,190 ล ้านบาท ทั้ งนี้  
มีการคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพของไทย ในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 38.6 และจะชะลอตัว 
ลงร ้อยละ 13.6 ในป ี  2565 จากสถานการณ์ดังกล ่าวแสดงให ้ เ ห็นว ่า ผู ้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
อาจจะต้องเผชิญความท้าทายในการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับเสี่ยง

040101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565  
คือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5

 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ พบว่า มีมูลค่าการลงทุน  
ที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มขึ้นจาก 13.49 พันล้านบาท ในปี 2562 เป็น 20.45 พันล้านบาท ในปี 2564 
(เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร ้อยละ 25.8 ต ่อปี) จึงมีความเป็นไปได้สูงที่อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 
ครบวงจรจะสามารถบรรลุตามเป ้าหมายตามที่ก�าหนดไว ้ ในป ี  2565 ซึ่ ง มีสถานะการบรรลุ เป ้าหมายอยู ่ ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

040201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข ้อมูล และป ัญญาประดิษฐ ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เฉลี่ยต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5

 โดยเทียบเคียงจากข ้อมูลการอนุมัติ ให ้การส ่ง เสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต  ์
และอุตสาหกรรมดิจิทัล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าการลงทุนลดลงอยู่ที่ 1.03 พันล้านบาท จากปี 2563 ที่มีมูลค่า
การลงทุนอยู่ที่ 3.71 พันล้านบาท จากสถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าภาพรวมของการลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่เม่ือพิจารณา
ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลในช่วง 9 เดือนแรก 
ของปี 2564 มีมูลค่าการลงทุนมากถึง 9.38 พันล้านบาท ซ่ึงมากกว่าปี 2563 ที่มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 2.82 พันล้านบาท สะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุน และสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  
และอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ซึ่งมีสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

040301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565  
คือ อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 40

 โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับ Digital Evolution Index โดยการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านดิจิทัลของ IMD อยู ่ในอันดับที่ 38 ดีข้ึนจากปี 2563 ที่อยู ่ในอันดับที่ 39 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ 
บรรลุค่าเป้าหมาย

040302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ประเทศไทยเป ็นศูนย ์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ อากาศยานรุ ่นใหม่ ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ส่วนแบ่งการตลาดของจ�านวนอากาศยานท่ีเข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
เฉลี่ยร้อยละ 1

 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนอากาศยานในประเทศไทย โดยในปี 2564 มีจ�านวนอากาศยานทั้งส้ิน 614 ล�า  
ลดลงจากปี 2563 จ�านวน 50 ล�า นอกจากน้ียังมีจ�านวนหน่วยให้บริการซ่อมบ�ารุงอากาศยานทั่วโลกที่ได้รับการรับรอง 
จากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทั้งหมด 263 แห่ง (ลดลงจากปีที่ผ่านมาจ�านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.2)  
แบ ่ง เป ็นหน ่วยซ ่อมบ�ารุ งที่ตั้ งอยู ่ต ่ างประเทศ 225 แห ่ง  และอยู ่ ในประเทศไทย 38 แห ่ง  ซ่ึงการลดลงของทั้ ง 
จ�านวนอากาศยานและหน่วยซ่อมบ�ารุงอากาศยานในปีท่ีผ่านมาเป็นผลจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ที่ท�าให้อุปสงค์การใช้อากาศยานและบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยานลดลง จากการเดินทางและการขนส่งทางอากาศท่ีลดลง 
อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

040401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส ่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) ก�าหนดค ่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุ 
ในปี 2565 คือ จ�านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในระดับ Tier 4 ในปี 2565

 โดยเทียบเคียงจากรายงานที่เก่ียวข้อง คือ สถานการณ์การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศไทย  
พบว่า ในปี 2564 มีจ�านวนผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าขายและการให้บริการด้านการเดินอากาศ จ�านวน 42 ราย 
เท่ากับปีที่ผ่านมา และมีจ�านวนผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอากาศยานที่ได้รับอนุญาตไม่เปล่ียนแปลง 
จากปีที่ผ่านมาที่มีจ�านวน 33 ราย ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวม 15,910 ล้านบาท ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
บรรลุค่าเป้าหมาย

040402 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

04อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

191



 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565  
คือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *อยู ่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดท�า 
ค่าเป้าหมาย

 โดยสะท้อนได้จากภาพรวมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ที่มีสัดส่วนการขอจดทะเบียนพาณิชย ์
หรือประเภทการประกอบการของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความท้าทาย 
ในการพัฒนาในระยะต่อไป คือ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยังขาดความชัดเจน ขาดการบูรณาการ 
ในการจัดหาจากผู้ใช้/เหล่าทัพ มีการก�าหนดขีดความสามารถและความต้องการทางทหารเป็นแบบ Bottom up และแนวทาง 
ในการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

040501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565  
คือ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *อยู ่ระหว่าง 
การตรวจสอบ/จัดท�าค่าเป้าหมาย

 โดยสะท้อนได้จากการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
ซึ่งข ้อจ�ากัดด ้านงบประมาณท�าให้กระทรวงกลาโหมและสถาบันเทคโนโลยีป ้องกันประเทศ จ�าเป ็นต้องเร ่งพัฒนาขีด 
ความสามารถในการเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่เป็นโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู ่ไปกับ 
การด�าเนินการโครงการใหม่ในรูปแบบการบูรณาการและเป็นเทคโนโลยีสอง ทางที่ใช้งานได้ทั้งทหารและพลเรือน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีมติเห็นชอบให้มีการผลิตและขายยุทโธปกรณ์ โดยส่งเสริมให้เป็นการร่วม
ลงทุนระหว ่างภาครัฐและเอกชน ในโครงการน�าร ่อง 4 เทคโนโลยีจาก 9 เทคโนโลยีที่ภาครัฐให ้การสนับสนุน 
ตาม พ.ร.บ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

040502 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 คือ อันดับความสามารถ 
ด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60

 โดยสะท้อนได้จากข้อมูลแนวโน้มดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการท�างานในภาพรวม พบว่า ในไตรมาสที่สอง 
ปี 2564 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อช่ัวโมงการท�างานในภาพรวมเท่ากับ 122.56 ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 125.97 ในไตรมาส
เดียวกันของปี 2563 หลังจากท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องนับจากไตรมาสที่สองของปี 2560 เป็นต้นมา ในขณะที ่
แนวโน้มดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนในภาพรวม ในไตรมาสที่สองปี 2564 เท่ากับ 113.56 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 107.27  
ในไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

040601 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ท่ีต ้องบรรลุ ในป ี  2565 คือ อันดับขีดความสามารถในการแข ่งขันด ้านดิจิทัลในด ้านความพร ้อมในอนาคต  
อยู่ในอันดับที่ 45 

 โดยในปี 2564 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขัน ในด้านความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 44  
ดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2563 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

040602 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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อุตสาหกรรมชีวภาพ

 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความส�าคัญกับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบชีวภาพ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรในพ้ืนท่ี และบริบทของประเทศไทย ซ่ึงมีจุดเด่นด้านความอุดม
สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าและกระตุ้นให้
เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งสร้างคลัสเตอร์ Biorefinery เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพท้ังระบบ ท้ังนี้ ยังมีความท้าทายในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อ
การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ มาตรการกระตุ้นความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ รวมไปถึง
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

040101

จ.3

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย  เมื่อพิจารณา 
อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ชี ว ภ า พ 
จากการคาดการณ์ของ Fior Market Research LLp 
พบว ่ า  อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชี วภาพ (B io-
t e chno lo g y )  ใ นตลาด โลกจะ เ ติ บ โ ต เ ฉลี่ ย 
ร้อยละ 7.02 ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2570  
โดยในปี พ.ศ. 2570 จะมีมูลค่ารวม 833.34 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สอดคล้องกับทิศทางตลาดพลาสติก
ชี วภาพของโลก ซึ่ งมูลค ่ าการค ้ า เม็ดพลาสติก 
ชีวภาพเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญในช่วง 3 – 4 ป ี 
ที่ผ่านมา  โดยคาดการณ์ว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี  
(Annual average growth rate: AAGR) ของ 
การค้าเม็ดพลาสติกชีวภาพระหว่างปี พ.ศ. 2562–
2568 อยู ่ที่ร ้อยละ 2.54 ในห้วงปี พ.ศ. 2564  

จ�านวนโครงการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
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040101

มีผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพได ้รับการอนุมัติการส ่ง เสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ  
จ�านวน 246 โครงการ วงเงินลงทุน 77,660 ล้านบาท ซ่ึงมูลค่าการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน เพิ่มจาก 
ปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 22,190 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ  
(Polylactic Acid: PLA) ของไทย พบว่า มากกว่าร้อยละ 95 เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยมีตลาด 
ส่งออกส�าคัญ คือ สหภาพยุโรป (ร้อยละ 30 ของปริมาณส่งออก PLA ไทย) จีน (ร้อยละ 23) และสหรัฐฯ  
(ร ้อยละ 13) โดยสาเหตุที่ ไทยเป ็นฐานผลิตและส ่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA ท่ีส�าคัญของโลก  
นอกจากความอุดมสมบูรณ ์ของผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอ ้อยและมันส�าปะหลัง ซ่ึงใช ้ เป ็น
วัตถุดิบหลักในการผลิต  PLA และนโยบายส ่ ง เสริมการลงทุนในเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ
แล้ว ยังมีการลงทุนร ่วมกับบริษัทพันธมิตรชั้นน�าของต่างประเทศท่ีเป็นผู ้ผลิต PLA เข ้ามาต้ังฐานผลิต 
ในประเทศ ทั้งนี้  มีการคาดการณ์ว ่าปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพของไทย ในปี พ.ศ. 2564  
จะขยายตัวร้อยละ 38.6 และจะชะลอตัวลงร้อยละ 13.6 ในปี พ.ศ. 2565 แต่จะกลับมาขยายตัวในปี 
พ.ศ.  2566 จากสถานการณ ์ดั งกล ่ าวแสดงให ้ เห็นว ่ า ผู ้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
อาจจะต้องเผชิญความท้าทายในการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การบรรลุเป ้าหมายตามตัวชี้วัดเป ้าหมายของแผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ  
เม่ือพิจารณาอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยใช้มูลค่าการอนุมัติการลงทุน ของส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 อุตสาหกรรมชีวภาพมีมูลค่าการอนุมัติ 
การลงทุน 22,460 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 40 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อน 
ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมชีวภาพของไทยมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมีโอกาสในการขยายตัว 
ได ้อีกมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้  1) ขจัดอุปสรรคการลงทุน 
และสร้างปัจจัยสนับสนุน เช่น การปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน�้าตาลทราย ให้สามารถน�าน�้าอ้อยไปผลิต 
เป็นสินค้าชนิดอื่นได้ การเพิ่มกิจการอุตสาหกรรมชีวภาพในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุง
แก ้ไขผังเมืองรวมในพ้ืนที่จังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม เป ็นต ้น 2) เร ่งรัดการลงทุน 
ภายในประเทศ โดยส�านักงานคณะกรรมการส ่งเสริมการลงทุน (BOI) ได ้ก�าหนดให ้กิจการพัฒนา 
เทคโนโลยีชี วภาพในพื้ น ที่  EEC ได ้ รับสิทธิ และประโยชน ์ด ้ านภาษี เ งิน ได ้นิ ติบุ คคลเพิ่ ม เติมตาม 
เงื่อนไข นอกจากน้ี ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประเภทกิจการเพ่ือส่งเสริมให้มีการลงทุนและสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการใช ้ประโยชน ์จากผลพลอยได ้หรือเศษวัสดุทาง 
การเกษตร ภายใต ้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล โดยภาคเอกชนได ้มีการด�าเนินการขับเคลื่อน 
การลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ ซ่ึงมีโครงการที่ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์
แล้วจ�านวน 4 โครงการเกิดมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 10,940 ล้านบาท และโครงการที่อยู ่ระหว่างแผน 
การก่อสร้างจ�านวน 5 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกประมาณ 160,000 ล้านบาท  
3) กระตุ้นอุปสงค์ เช่น การเสนอมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ลดปริมาณพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งและสนับสนุนการใช้พลาสติก
ชีวภาพที่ย ่อยสลายได้ จัดท�ามาตรฐานใหม่และปรับปรุงมาตรฐานเดิมที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 4) สร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of  
Bio Excellence: CoBE) โดยสถาบันพลาสติกท�าหน้าที่ เป ็นหน่วยงานกลางประสาน เชื่อมโยงเตรียม 
ความพร ้อมท้ังงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านชีวภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู ่ เศรษฐกิจชีวภาพ  
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5) ส่งเสริมผู ้ประกอบการและพัฒนาสถานประกอบการให้มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและน�้าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากพืชกัญชง 
(Hemp) เป ็นต ้น 6) ยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกให ้มีความพร ้อมในการปฏิ รูปธุรกิจ 
สู ่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 7) ผลักดันภาคการเกษตรสู ่การท�าเกษตรสมัยใหม่เพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ เช่น การประยุกต์ใช้ระบบแผนที่การเกษตร (Agri-Map) เพื่อเป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับเทคโนโลยี IoT ในการติดตามสถานะ 
การเพาะปลูกและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data เป็นต้น 8) ด�าเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร  
(Food Innopolis) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ซึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีความส�าคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบ
ให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถด�าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศได้ตาม
แผนงานที่ก�าหนดไว้ เนื่องจากการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และการเข้าปฏิบัติงานให้ค�าปรึกษา
ผู้ประกอบการในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีเสี่ยง ประกอบกับอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยยังมีความท้าทาย 
ในการเผชิญความไม่แน่นอนด้านความต้องการของตลาดต่างประเทศ และยังมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมายส�าหรับการ
ค้าเอทานอลที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนได้ รวมท้ังผู้ประกอบการไทยยังมีต้นทุนการ
ผลิตที่สูง โดยเฉพาะระบบขนส่งสินค้าเกษตรและมาตรการจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทัน 
ไม่สามารถจูงใจให้เกิดการกระตุ้นความต้องการใช้ได้มากนัก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลจ�าเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้ออ�านวยต่อ 
การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพและการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพเพ่ือเชื่อมโยง 
กับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
แบบครบวงจรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG) ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรมโดยประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน  
โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถให้กับ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพท้ังต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจากความหลาก
หลายทางชีวภาพให้วิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรมีความ
ร่วมมือในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคและอุปโภคผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ ตลอดจน
ใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นประโยชน์ และผลักดันการใช้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในอนาคต รวมทั้งขยายผลมาตรการเชิงพื้นที่และผลักดันโครงการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการจัดตั้ง Bio Hub ในพื้นท่ีใหม่ตามความพร้อมของภาคเอกชน ซ่ึงจะท�าให้เกิดรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ท่ีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป
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040201

จ.3

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมต่อยอดมาจากธุรกิจการรักษาพยาบาล
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่ีบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โดยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการด้าน
สุขภาพ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เทียบเท่าระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้อง
อาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการแพทย์ การส่งเสริมการตลาดและการลงทุน การผลิตและบริการทางการแพทย์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่ออุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ของไทยยังคงมีความ
ท้าทายในการขยายตลาดและฐานการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ต้องอาศัย
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ 
ในกลุ ่มวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม ่มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งเป ็นสาขาการผลิตที่สร ้างมูลค่าได ้ต�่า รวมถึง 
การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ต้องเร่งรัดผลักดันการสร้างและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือรองรับความต้องการของภาคการผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
และความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์และการบริการทางการแพทย์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย ์ครบวงจรจะสามารถบรรลุตามเป ้ าหมายตามที่ ก� าหนดไว  ้
ในปี 2565 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ส่งผลให้มีการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ 
ของตลาด โดยมีข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจใหม่จ�านวน 
214 ราย เพ่ิมขึ้น 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.33 และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ธุรกิจยา เวชภัณฑ ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย ์ ท้ังสิ้น 336.34 ล ้านบาท เพิ่มขึ้น 8.68 ล ้านบาท คิดเป ็นร ้อย 2.65  
เมื่อเปรียบเทียบกับช ่วงเดียวกันของปีก ่อน (ข ้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า ณ สิงหาคม 2564)  
ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการยกเว้น 
อากรขาเข้าช้ินส่วน/วัตถุดิบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา ท�าให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ 
เข้ามาลงทุนในไทยมากข้ึน ส่งผลให้อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ของไทยเติบโตต่อเนื่อง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได ้ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน 
การผลิตยา Biopharmaceutical ซึ่งสามารถส่งเสริมปัจจัยมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการ
แพทย์ โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศ ให้สามารถผลิตยา  
Biopharmaceuticals ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน�าเข้ายา
จากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาให้แก่ประชาชน และกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนิน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและตรวจสอบทางการแพทย์ ซ่ึงสามารถส่งเสริมปัจจัย
มาตรฐานและวิธีการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ โดยการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ส ่งผลให้ผู ้ประกอบการมีแหล่งตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่น่าเช่ือถือ ท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยเพิ่มขึ้น และช่วยลดการน�าเข ้าวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ด�าเนินโครงการยกระดับศักยภาพการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งสามารถ 
ส่งเสริมปัจจัยการสร้างและพัฒนาผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ 
ให ้ได ้รับการยกระดับผลิตภาพเพิ่มขึ้น บุคลากรของสถานประกอบการได ้รับการยกระดับองค์ความรู ้  

040201

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ 
การแพทย ์ครบวงจรซึ่ ง สามารถ เ ทียบ เคี ย ง ได ้
จากข ้อมูลการอนุมัติ ให ้การส ่ ง เสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมการแพทย ์  ของส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน พบว่า มีมูลค่าการลงทุน
ที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มขึ้น 
จาก 13.49 พันล้านบาท ในปี 2562 เป็น 20.45 
พันล้านบาท ในปี 2564 (เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 25.8 
ต่อปี) จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีอัตราการขยายตัว 

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ตลอดจนสามารถสร ้างมูลค ่าเพิ่มจากการผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข ้ายาจากต่างประเทศได ้ อีกทั้งยัง
อยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าร ่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2565-2570) โดยมีสาระส�าคัญเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมระดับสากล ยกระดับเทคโนโลยี  
และสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม 
เครื่องมือแพทย์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
ของไทยในช่วงที่ผ ่านมาซึ่งก�าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส ่งผลให้ประชาชนมีความ 
ตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพ และมีปริมาณความต้องการสินค้าทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์เพิ่มสูงข้ึน  
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในการขยายตลาดและฐานการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
และการยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งกระบวนการออกใบอนุญาตการผลิต/จ�าหน่าย/
น�าเข้าเครื่องมือแพทย์ท่ีได้มาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ียังมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ที่มี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเชื่อมโยงภาคการวิจัยและพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม 
และบริการทางการแพทย ์  และการพัฒนาศักยภาพผู ้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์ที่มีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือให้มีความพร้อมและความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู ่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค ่าสูง ตลอดจนสามารถขยายผลสู ่ เชิงพาณิชย  ์
และแข่งขันได ้ในตลาดสากล อีกท้ังควรมีการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการในการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และการออกใบอนุญาตการผลิต/จ�าหน่าย/น�าเข้าเคร่ืองมือแพทย์ ให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และทันสมัย มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหน่วยงานรับรอง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถน�าข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนงานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ให้มีความเหมาะสมสอดรับกับความต้องการของผู ้ประกอบการ 
และผู้บริโภคต่อไป
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อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข ้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป ็นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและให ้บริการ ซึ่ ง เป ็นป ัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
ที่เ ก่ียวข้อง และยกระดับขีดความสามารถของผู ้ผลิต อันจะน�าไปสู ่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยต้องอาศัยปัจจัยท่ีส�าคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 
การลงทุน การยกระดับขีดความสามารถของกิจการ การตลาด นวัตกรรม แรงงาน และสภาพแวดล้อม 
ที่เ อ้ือต่ออุตสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งนี้  ประเด็นท้าทาย 
ของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข ้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ยังคงต้องมีการเร ่งพัฒนาและต่อยอด 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตไปสู่การแข่งขันท่ีใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมาตรฐานระดับสากล แหล่งเงิน
ทุนและเครือข่ายแหล่งเงินทุนส�าหรับผู้ผลิต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
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จ.3

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย เมื่อพิจารณา
จากอั ต ร าการขยาย ตั วของอุ ตสาหกรรมและ
บริ ก า รดิ จิ ทั ล  ข ้ อ มู ล  และป ัญญาประ ดิษฐ ์  
ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากข้อมูลการอนุมัติให้การ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
และหุ ่นยนต ์และอุตสาหกรรมดิจิ ทัล โดยพบว ่า  
ในช่วงปี 2560 – 2562 ส�านักงานคณะกรรมการ
ส ่ ง เ สริ มการลงทุ น  ได ้ อ นุมั ติ ให ้ ก ารส ่ ง เ สริ ม 
ก า ร ล ง ทุ น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ร ะ บ บ อั ต โ น มั ติ 
และ หุ ่ นยนต ์ และอุ ตสาหกรรมดิ จิ ทั ลมี มู ลค ่ า 
การลงทุน เพิ่ มสู งขึ้ นจาก  5 .39  พันล ้ านบาท  
ในปี 2560 เป็น 8.62 พันล้านบาท ในปี 2562 
ในขณะที่ปี 2563 อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต ์  และอุตสาหกรรมดิจิทัลลดลงอยู ่ที่  3 .71 พันล ้านบาท  
และ 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าการลงทุน 1.03 พันล้านบาท จากสถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าภาพรวม
ของการลงทุนมีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่เมื่อพิจารณาค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบ 
อัตโนมัติและหุ ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าการลงทุนมากถึง 
9.38 พันล ้านบาท ซึ่ งมากกว ่า ป ี  2562 – 2563 ที่มีมูลค ่าการลงทุนอยู ่ที่  9 .3 พันล ้านบาท  
และ 2.82 พันล้านบาท ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนและ 
สัญญาณการฟื ้นตัวของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย จึงมี 
ความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (ขยายตัวร้อยละ 5) หากสามารถ
เร่งให้มีการลงทุนเกิดข้ึนจริงตามค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ภาครัฐให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิ จิทัล  
ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและบริการให้แก่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ผ่านมาตรการ 
กระตุ ้นอุปสงค ์ ในอุตสาหกรรมหุ ่นยนต ์และระบบอัตโนมั ติ  เช ่น ส�านักงานคณะกรรมการส ่งเสริม 
การลงทุน (BOI) ได ้ให ้สิทธิประโยชน์การยกเว ้นภาษีเ งินได ้ ้ นิ ติบุคคลกับผู ้ประกอบการในประเทศท่ี 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/บริการ ด้วยการใช้หุ ่นยนต์ ์และระบบอัตโนมัติกรมสรรพากรออกประกาศ
ให้ผู ้ ้ประกอบการสามารถน�ามูลค่าการลงทุนในเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์์มาหักค่าใช้จ่ายได้้ เป็นต้น 
การด�าเนินมาตรการสร้างอุปทานในอุตสาหกรรมหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ได้
ด�าเนินการขึ้นทะเบียน System Integrators (SI) ในประเทศ ซึ่งมีผู ้ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแล้วจ�านวน 97 
กิจการ พร้อมท้ังได้ด�าเนินการฝึกอบรมยกระดับ SI 1,395 คน บ่มเพาะ SI Startup 70 กิจการ และพัฒนา 
ต้นแบบหุ ่นยนต์ ์และระบบอัตโนมัติรวม 184 ต้นแบบ และสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ จ�านวน 2 เครือข่าย 
นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง Center of Robotic Exellence (CoRE) เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศมากขึ้น โดยการแต ่งตั้ งคณะกรรมการนโยบายและขับเคลื่อน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ ่นยนต์ ์และระบบอัตโนมัติ รวมท้ังมีการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ์ 
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ดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) และพัฒนามหาวิทยาลัยไอโอที (IoT Academy) เพื่อยก
ระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนและเอกชนในอุตสาหกรรม Internet 
of Things (IoT) และพัฒนาแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต ์
และระบบอัตโนมัติให้มีทักษะ องค์วามรู้ และผลิตภาพแรงงานท่ีดีขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์์ และระบบอัตโนมัติ นอกจากน้ี ยังด�าเนินการส่งเสริมสถานประกอบ
การในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์ ์อัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์์ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมทั้งสนับสนุนสถานประกอบ
การให้ได้ ้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์์ เพื่อรองรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ที่ทันสมัย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ โดยพัฒนาผู ้ประกอบการหรือเกษตรกร 
ให ้มีความสามารถในการประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการท�าเกษตรสมัยใหม่ ่  ซ่ึงป ัจจุบันกระทรวง
อุตสาหกรรมอยู่ระหว่างด�าเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์์อัจฉริยะ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2570)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ของไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายในการพัฒนาและต่อยอดด้านเทคโนโลยีการผลิตไปสู ่การแข่งขัน 
ที่ใช ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติและการออกแบบระบบ
เครื่องจักรอัตโนมัติในระดับประเทศและในส่วนภูมิภาค โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในการรับรองคุณภาพ
สินค ้าด ้านวัตกรรมดิจิทัล เนื่องจากผู ้พัฒนาเทคโนโลยีและผู ้ ให ้บริการออกแบบระบบ รวมทั้งเงินทุน 
และเครือข่ายแหล่งเงินทุนส�าหรับผู ้ผลิตมีไม ่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล ตลอดจนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลและดัชนีอุตสาหกรรมที่ต ้องพัฒนาให้ 
เป ็นระบบ พื้นที่ทดลองและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม รวมทั้งมาตรฐานทั้งในระดับ Innovation  
Specifications และ National Standards ท่ีต้องยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น

ข ้อ เสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย ภาครั ฐควร ให ้ ความส� าคัญกับการส ่ ง เสริ มความร ่ วมมื อ 
ภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อน โดยเร่งด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
เ พ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข ้อมูล และป ัญญาประดิษฐ ์  ได ้แก ่  Dig ital Services,  
Digital Startup, Digital Content และ Smart Devices พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข ้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขัน 
ของประเทศ สร ้างบุคลากรท่ีมีทักษะตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว และจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู ้ประกอบการในทุกขนาดกิจการ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ 
มีความพร้อมและสามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตและบริหารจัดการได ้เทียบเท่าในระดับสากล พร้อมทั้งขยายตลาดให้แก ่ผู ้ประกอบการทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ
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ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 40

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยก่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ที่ มีบทบาทเชิงนโยบายในระดับมหภาค และยกระดับความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยสู ่  
Digital Transformation ในธุรกิจทุกขนาด เพื่อรองรับกิจกรรมและรูปแบบทางธุรกิจแบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ 
ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และยังช่วยให้ผลประกอบการหรือก�าไรเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันจะน�าไปสู ่ 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ต ้องอาศัยป ัจจัยส�าคัญ ประกอบด ้วย การเชื่อมต ่อดิจิทัล ทักษะดิจิทัล การเข ้าถึงบริการออนไลน ์  
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมี 
ความท้าทายในส่วนของการเตรียมความพร ้อมด ้านบุคลากรทั้งการเพิ่มทักษะและจ�านวนเพื่อรองรับ 
ความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ การสร้างความตระหนักรู้ การดูแลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้กับผู้ใช้งาน ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
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040302

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก
อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย 
โดยการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัลของ IMD พบว่า อันดับของประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดให้ไทยเป็น 1 ใน 40 ประเทศ
ที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ภายใน
ปี 2565 แล ้ว ตั้ งแต ่ป ี  2562 ต ่อเนื่องมาถึงป ี 
2564 โดยในปี 2564 พบว่า อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยอยู ่ในอันดับที่ 38 
จาก 64 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นจากเดิมที่อยู ่ในอันดับที่ 
39 จาก 63 ประเทศ ในปี 2563 และเป็นอันดับ

ที่ 3 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นผลมาจากปัจจัยด้านความรู ้
และความพร้อมในอนาคตปรับตัวดีข้ึนจากเดิม 1 อันดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มาอยู ่ที่อันดับ 42  
และ 44 ตามล�าดับ ในขณะท่ีปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีอันดับขีดความสามารถคงเดิมที่อันดับ 22 อย่างไร
ก็ตาม จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นเร่ืองเทคโนโลยีในระดับสากลแต่ยังคงต้องพัฒนาปัจจัยด้าน 
องค์ความรู้และความพร้อมในอนาคตต่อไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปีท่ีผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการปรับตัว โดยน�าเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ โดยเฉพาะการด�าเนินมาตรการและนโยบาย 
ของรัฐบาลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริการของรัฐ ตลอดจน 
เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ ้นเศรษฐกิจในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น โครงการคนละครึ่ง 
โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นต้น การพัฒนาระบบช�าระเงินผ่านช่องทาง 
ดิจิทัล (Digital Payment) การสร้างต้นแบบ (Model) ประเมินคุณภาพสินเชื่อใหม่บนฐานข้อมูลจากดิจิทัล
และแพลตฟอร์มต่าง ๆ การจัดท�าแผน Digital Service โดยบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงมุ ่งเน้น 
การให้บริการในรูปแบบ Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) และ  
Platform as a Service (PaaS) ได ้แก่ Cloud Business Service, Application & Software,  
Cyber Security, Digital Payment และ Digital Content เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดท�าแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ท่ีครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล การยกระดับ
ภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับ
นวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการขับเคลื่อน เช่น การยกระดับก�าลังคนผ่านการให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนดิจิทัล
สตาร์ตอัพ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมมีการด�าเนินโครงการ เช่น โครงการ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม (Digital Standard) โครงการ
สร้างระบบนิเวศเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน
ดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากรให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลและประชาชนท่ัวไป เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2564

ที่มา: International Institute for Management Development (IMD)
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ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ 
ของสมาร์ทเอสเอ็มอี และสมาร์ทสตาร์ทอัพด้าน Data Science และการใช้เคร่ืองมือในการประมวลผล” 
โครงการยกระดับทักษะดิจิ ทัลส�าหรับผู ้สูงวัยและผู ้ด ้อยโอกาส โครงการพัฒนาผู ้ประกอบการชุมชน 
ในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู ่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน (CIV) ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เป็นต้น

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุค ่าเป้าหมายอันดับ 
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD ได้ตั้งแต่ป ี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 อย่างไรก็ดี  
ยังมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาปัจจัยด้านองค์ความรู้และความพร้อมในอนาคต โดยเฉพาะการเพิ่มทักษะดิจิทัล
ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และข้ันสูงให้แก่ประชาชนและแรงงานรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างความ
พร้อมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข ้าถึงบริการ 
ภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ การดูแลด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู ้ใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้าง
นวัตกรรมดิจิทัลที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความยั่งยืนของการเจริญ
เติบโตให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข ่งขันด ้านดิจิทัลของไทย 
ให้ดียิ่งขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรให้ความส�าคัญดังนี้ 1) การพัฒนาก�าลัง
คนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะส้ันและระยะยาวให้สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ดิจิทัล  2)  การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร ์มที่ สร ้ างขึ้น เองภายในประเทศ เ พ่ือน�าไปใช ้ เป ็นเครื่ องมือ 
ในการสนับสนุนและพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 3) การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
โดยค�านึงถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ 4) การพัฒนาการผลิตท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยก�าหนด
นโยบายที่ สนับสนุนให ้ภาครัฐร ่ วมกับภาคเอกชนในการลงทุนเ พ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
ให้มีมาตรฐานระดับโลก สร้างและใช้ Digital content ที่เป็นของไทยเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ผลิตและพัฒนา
ด้วยตนเอง และส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีผสมผสานระหว่าง Smart device กับ Digital Service  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นจุดแข็งให้กับสินค้าของไทย
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อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ส่วนแบ่งการตลาดของจ�านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟกิ 
เฉลี่ยร้อยละ 1

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 อุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยานเป็นหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าที่ส�าคัญของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบิน 
ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ท่ีมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยานของไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 
รุ่นใหม่ในระดับภูมิภาคได้นั้น จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการยกระดับผลิตภาพ
และลดต้นทุนของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
และโลจิสติกส์ที่ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินครบวงจรของภูมิภาค

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ในป ี  2564 
ประเทศไทยมีจ�านวนอากาศยานทั้งสิ้น 614 ล�า  
ลดลงจากปี 2563 จ�านวน 50 ล�า แบ่งเป็นอากาศยาน
เพื่อการพาณิชย์ 295 ล�า (ลดลง 44 ล�า คิดเป็น 
ร ้อยละ 12.9) อากาศยานส ่วนบุคคล 249 ล�า  
(ลดลง 14 ล�า คิดเป็นร้อยละ 5.3) และอากาศยานเบา 
พิเศษ 70 ล�า (เพ่ิมขึ้น 8 ล�า คิดเป็นร้อยละ 12.9)  
โดยมีจ�านวนหน่วยให้บริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
ทั่ วโลกที่ ได ้รับการรับรองจากส�านักงานการบิน
พลเรื อนแห ่ งประ เทศไทยทั้ งหมด 263 แห ่ ง 
(ลดลงจากป ีที่ ผ ่ านมาจ�านวน 6 ราย คิดเป ็น 
ร้อยละ 2.2) แบ่งเป็นหน่วยซ่อมบ�ารุงท่ีตั้งอยู ่ต ่าง
ประเทศ 225 แห่ง และอยู่ในประเทศไทย 38 แห่ง  

040401

จ.3

จ�านวนอากาศยานในประเทศไทย

ที่มา: ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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ซึ่งการลดลงของท้ังจ�านวนอากาศยานและหน่วยซ่อมบ�ารุงอากาศยานในปีที่ผ่านมาเป็นผลจากวิกฤติการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ท�าให้อุปสงค์การใช้อากาศยานและบริการซ่อมบ�ารุงอากาศยานลดลง 
จากการเดินทางและการขนส่งทางอากาศที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยในภาพรวมปี 2563 ประเทศไทย 
มีปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดลดลงร ้อยละ 53.1 จ�าแนกเป็นการลดลงของเที่ยวบินระหว่างประเทศและ 
เท่ียวบินภายในประเทศร้อยละ 73.9 และร้อยละ 33.8 ขณะที่การขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศลดลงร ้อยละ 58.6 และร ้อยละ 36 ตามล�าดับ ซึ่งสถานการณ์ที่อุปสงค์การใช ้
อากาศยานลดลงดังกล่าว สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี โดยอุตสาหกรรม
อากาศยานทั่วโลกสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปกว่า 118 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 3.86 ล้านล้านบาท 
ภายในหนึ่งปี นับเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศทั่วโลกที่ต้องประสบปัญหาการขาดรายได้  
ขาดสภาพคล่อง ประสบภาวะขาดทุน ล้มละลาย หรือปิดกิจการ และสถานการณ์ยังมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบ 
ต่อเนื่องต่ออุตสาหกรรมไปอีกอย่างน้อย 3 - 5 ปี ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลเชื่อมโยงถึงความเชื่อมั่นและการ
ตัดสินใจของนักลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกรณีการสรรหาผู้ร่วมลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 
อู ่ตะเภาที่เกิดความล่าช้า และมีแนวโน้มที่จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนดได้ยาก

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในห ้วงเวลาที่ เกิดภาวะชะงักงันของการลงทุนภาคเอกชนตั้ งแต ่ป ี  2563  
เป็นต้นมา ภาครัฐได้ด�าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามห่วงโซ่อุปทานในหลายมิติ อาทิ พัฒนากฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ท้ังกิจการผลิตช้ินส่วนอากาศยานและการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในระดับสากล ตลอดจนท�าการตลาดเพ่ือดึงดูดผู ้ใช ้บริการซ่อมบ�ารุงอากาศยานจาก 
ต่างประเทศและประชาสัมพันธ ์ให ้นักลงทุนต่างชาติเข ้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 
และพัฒนาคลัสเตอร์แหล่งผลิตช้ินส่วนอากาศยานในประเทศไทย รวมถึงด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การผลิตบุคลากรและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน โครงการพัฒนาทักษะผู้สอน 
ด้านการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน การจัดตั้งศูนย ์ฝ ึกอบรมและศูนย ์ทดสอบวัดความรู ้ด ้านการซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และโครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู ่อุตสาหกรรมอากาศยาน 
เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการให้
บริการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคจากการมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สนับสนุนให้การเดินทางทางอากาศไป
ยังประเทศอื่น ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อยกระดับสู ่การเป็นศูนย์กลางการบินแบบครบวงจรยังคงประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในประเทศไทย ที่มีข้อจ�ากัดทั้งด้านพื้นที่ ด้านกฎระเบียบการก�าหนด
สัดส่วนผู ้ถือหุ ้นต่างชาติส�าหรับการลงทุน ด้านขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมอากาศยานที่ต้องใช้ 
ชิ้นส ่วนและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีทักษะ 
ด้านภาษา และได้รับใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานในระดับสากล เป็นเหตุให้ประเทศไทยขาด
ปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยาน เมื่อผนวกเข้ากับความท้าทาย 
ที่เพิ่มสูงข้ึนจากผลกระทบของวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต้ังแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา 
ที่ส่งผลให้ตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยานมีความไม่แน่นอนสูง เน่ืองจากอุปสงค์ที่ลดลงอย่างมาก  
เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินของอุตสาหกรรมการขนส ่งทางอากาศ จ�านวนเที่ยวบินโดยสาร 
และการขนส่งทางอากาศทั่วโลกลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ เกิดการปลดระวางอากาศยานก่อนก�าหนดในอัตรา 
ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ล้วนเป็นปัจจัยที่ส ่งผลให้จ�านวนอากาศยานที่ต ้องซ่อมบ�ารุงและปริมาณการใช้ 
ชิ้นส่วนอากาศยานลดน้อยลงจากประมาณการเดิมอย่างมาก โดยแนวโน้มการฟื ้นตัวของอุตสาหกรรม 
การบินที่ยังขาดความชัดเจนและมีระยะเวลาไม่แน่นอน รวมทั้งทิศทางของอุปสงค์ด้านการเดินทางและการขนส่ง 
ทางอากาศที่มีการปรับรูปแบบความต้องการอากาศยานในการจัดฝูงบินที่ต ่างไปจากเดิม จะเป็นเหตุให้ 
บริบทแวดล ้อมของอุตสาหกรรมซ ่อมบ� า รุ งอากาศยานและอุตสาหกรรมผลิตชิ้ นส ่ วนอากาศยาน 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญและคาดการณ์ได ้ยากข้ึน อีกทั้ง การท่ีประเทศไทยไม่มีผู ้ประกอบการ 
ผลิตชิ้นส ่วนอากาศยานในระดับสูง (Tier 1) ยังส ่งผลท�าให ้การซ่อมบ�ารุงอากาศยานจึงยังต ้องอาศัย 
การน�าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและระยะเวลาในการด�าเนินงาน ท�าให้การพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยขาดความครบวงจร
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการขนส่ง
ทางอากาศโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงและโอกาส ส�าหรับน�าไปใช้ประกอบ
การพิจารณาปรับแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยานและอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก โดยแนวโน้ม
การพัฒนาออกแบบอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้สามารถบินได้ไกล ประหยัดเชื้อเพลิงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทิศทางของตลาดโลกในอนาคต จะส่งผลให้รูปแบบการซ่อมบ�ารุงที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง
อาจปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาศักยภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประเทศไทยต้องเร่งแสวงหา
โอกาสจากแนวโน้มดังกล่าว รวมถึงควรสร ้างอุปสงค์ภายในประเทศ โดยด�าเนินนโยบายสนับสนุนให้
อากาศยานของไทยใช้บริการตรวจซ่อมภายในประเทศเป็นหลัก และให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอากาศยาน อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับสูง 
โดยก�าหนดมาตรการหรือเกณฑ์การใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานในประเทศให้เติบโต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศตลอดห่วงโซ่
อุปทานในรูปแบบคลัสเตอร์ ในขณะเดียวกันควรเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ�ารุงอากาศยานให้
มีทักษะและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต อาทิ ช่างซ่อมและวิศวกรอากาศยาน
ที่ได้รับใบอนุญาตในระดับสากลให้มีจ�านวนที่เพียงพอ ซึ่งจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การยกระดับอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานอย่างครบวงจร โดยรัฐบาลไทยควรเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานกับรัฐและผู ้ประกอบการรายใหญ่จากต ่างประเทศ เพื่อสร ้างความเช่ือมั่นของนักลงทุน 
ทั้งต่างชาติและภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยที่จะรองรับ 
โอกาสในการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในอนาคต
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อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตช้ินส่วนอากาศยานสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 4

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ขั้นสูง ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน จากการมีปัจจัยสนับสนุนด้านค่าจ้าง
แรงงาน เครือข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีความพร้อมและและ 
เชื่อมโยงครอบคลุม ทั่วถึง อย่างไรก็ดี การที่ผู ้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานรายใหม่จะสามารถเชื่อมโยงเข้าเป็น 
ส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโลกได้ จ�าเป็นต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐาน 
การผลิต รวมถึงการทดสอบและรับรองคุณภาพของช้ินส่วนให้ได้มาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีต้องอาศัย 
องค ์ความรู ้ขั้นสูงและการลงทุนเป ็นจ�านวนมาก จึงยังคงเป ็นความท้าทายส�าคัญของผู ้ประกอบการ 
ในประเทศไทย จ�าเป็นท่ีภาครัฐจะต้องเร่งให้การสนับสนุนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา 
ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอากาศยานในไทยให้มีความต่อเน่ือง และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างเข้มแข็ง

040402

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ในป ี 2564 ประเทศไทยมีจ�านวนผู ้ ถือใบอนุญาตประกอบกิจการ 
การค้าขายและการให้บริการด้านการเดินอากาศ จ�านวน 42 ราย เท ่ากับปีที่ผ ่านมา และมีจ�านวน 
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ได้รับอนุญาตไม่เปล่ียนแปลงจากปีที่ผ ่านมา 
ที่มีจ�านวน 33 ราย ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวม 15,910 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจการประเภทการสร้าง ประกอบ
ดัดแปลง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน จ�านวน 13 ราย เงินลงทุนรวม 12,842 ล้านบาท 
และกิจการประเภทการท�าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส�าหรับอากาศยานจ�านวน 20 โรงงาน เงินลงทุนรวม  
3,068 ล้านบาท โดยผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส ่วนอากาศยานในประเทศไทยส ่วนใหญ ่ 
เป็นผู ้ประกอบการท่ีด�าเนินการผลิตในระดับ Tier 2 และ Tier 3 ซ่ึงเป็นกลุ ่มท่ีมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
โดยการผลิตใน Tier 2 ประกอบด้วยอุตสาหกรรมผลิตส่วนประกอบของเครื่องยนต์ โดยผู ้ผลิตใน Tier 2  
ของไทยยังคงต้องน�าเข้าชิ้นส่วนจากผู ้ผลิตในต่างประเทศมาประกอบเป็นเครื่องยนต์อากาศยานที่ต้องใช้ 
เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นกลุ ่มท่ีต้องการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการสนับสนุน 
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การด�าเนินธุรกิจ ส่วนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใน Tier 3 นั้น เป็นการรับจ้างผลิตจากผู ้ผลิตระดับ  
Tier 1 และ 2 อีกขั้นหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีระบุให้ประเทศไทยมีศักยภาพ 
ในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอากาศยานระดับ Tier 4 ซ่ึงเป็นการผลิตวัสดุและให้บริการทางด้านวิศวกรรม
ส�าหรับอากาศยานภายในปี 2565 น้ัน จึงถือได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

การด�าเนินการที่ผ ่านมา  ภาครัฐได ้ขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับอุตสาหกรรมตามห่วงโซ ่อุปทาน 
ของอุตสาหกรรมอากาศยานแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิต 
ช้ินส่วนอากาศยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต 
ชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในระดับภูมิภาค โดยมีการด�าเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ  
การผลักดันนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการส ่งเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส ่วนอากาศยานซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให ้เข ้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง โครงการยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส ่วนยานยนต์เพื่อเข ้าสู ่ห ่วงโซ ่การผลิต 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โครงการยกระดับความสามารถของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์สู ่อุตสาหกรรมอากาศยาน และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับอุตสาหกรรม 
การผลิตช้ินส่วนอากาศยานและยานยนต์แห่งอนาคต พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ 
บุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  
ทั้ งยัง มีการส ่งเสริมขีดความสามารถของผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย ่อมของไทย (SMEs)  
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ SMEs มีส ่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยการใช้มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ ซึ่งเป็นการสร้างปัจจัยรองรับการยกระดับอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าและกระจายโอกาสสู ่ 
ผู ้ประกอบการรายย่อยในประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว ่าผลผลิตของภาคการผลิตชิ้นส ่วนอากาศยาน 
ในประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนกว่าเท่าตัวและมีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ กว่า 9.7 หมื่นล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 20 ปี

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  
แม้ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาศั กยภาพอุตสาหกรรมการผลิตชิ้ นส ่ วน
อากาศยานในระดับ  T ie r  4  แล ้ ว ในป ั จจุบั น  
โดยผู ้ประกอบการส ่วนใหญ่ในประเทศมีสถานะ 
เป็นผู้ผลิตในระดับ Tier 2 และ Tier 3 แล้วก็ตาม 
แต่เ น่ืองจากกิจกรรมการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 
ในประเทศไทยส ่วนใหญ่ยังคงเป ็นการผลิตตาม 
แบบที่ลูกค ้าสั่ ง  ผู ้ประกอบการไทยจึงยังคงขาด 
ความเช่ียวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 
ในกระบวนการผลิต การทดสอบ และการประกอบ 
และขาดหน ่ ว ย ง านรั บ รอ งมาตรฐ านชิ้ น ส ่ วน
อากาศยาน จึงท�าให้ยังไม ่สามารถพัฒนาต่อยอด 

ประมาณการผลผลิตในอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทย

ที่มา: คณะกรรมาธิการคมนาคม รัฐสภา
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ไปสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในระดับ Tier 1 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตเคร่ืองยนต์หลัก
ของอากาศยาน ซึ่งบริษัทผู้ผลิตต้องท�าประกันในวงเงินที่สูงมากเพื่อเป็นหลักประกันทางด้านความปลอดภัย
ให้กับผู ้โดยสาร โดยการก้าวข้ึนสู ่ระดับ Tier 1 จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีข้ันสูง และต้องมี
บุคลากรท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญสูงจ�านวนมาก การพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องของประเทศไทยจึงยังไม่สามารถพัฒนาให้สามารถด�าเนินการได้ครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่า ส่งผลให้ 
เมื่ออุตสาหกรรมต้องเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงท�าให้อุตสาหกรรมการบิน
และการซ่อมบ�ารุงอากาศยานมีความผันผวนและได้รับผลกระทบสูง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผนวกเข้ากับแนวโน้ม
ความต้องการอากาศยาน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู ่การเป็นอากาศยานสมัยใหม ่
ที่ประหยัด รวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงยิ่งส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาดการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานในภูมิภาคมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ผลิตในประเทศ 
คู ่แข่งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ท่ีมีความพร้อมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ 
และมีความก้าวหน้าของการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข ่งขันของอุตสาหกรรม 
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร จึงควรให้ความส�าคัญ 
กับการด�าเนินงานเพ่ือส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมชิ้นส ่วนอากาศยาน ทั้ งในมิ ติด ้าน 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการบิน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ให้เกิดข้ึนภายในประเทศ ร่วมกับการด�าเนินงานด้านการสนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการทดสอบและการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด เพื่อให้การยกระดับศักยภาพภาคการผลิตช้ินส่วนอากาศยานในประเทศไทยในระดับ Tier 2 3 
และ 4 ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถสร้างความต้องการ
ของตลาดชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศด้วยการก�าหนดให้อากาศยานของหน่วยงานภาครัฐใช้ชิ้นส่วนที่ผลิต
ได้ภายในประเทศเป็นล�าดับแรก ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเติบโตได้ดี
ยิ่งข้ึน ทั้งนี้การด�าเนินมาตรการทั้งหมด จ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู ่ไปพร้อมกับการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะขั้นสูงเพิ่มขึ้น
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู ้ประกอบการในการยกระดับเข้าสู ่การเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
ในระดับ Tier ที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในอนาคต รวมทั้ง  
ส่งเสริมให ้มีการลงทุนในกิจกรรมผลิตชิ้นส ่วนอากาศยานในระดับ Tier 1 ให ้ เกิดขึ้นในประเทศไทย  
เพื่อให้สอดคล้องกับการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ที่ครบวงจรของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

040402
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จ.3

 การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเน้นการผลิตใช ้ในราชการและการส่งออกเชิงพาณิชย ์ 
ตามแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห ่งชาติ  ฉบับ ท่ี  12  
พ.ศ. 2560-2564 ท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันและยกระดับเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในอนาคต รวมท้ัง
เชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างสามารถในการแข่งขันที่มุ ่งพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง 
ของประเทศท่ีไทยมีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศและพัฒนาต่อยอดไปสู ่อุตสาหกรรมส่งออก
เชิงพาณิชย์ โดยการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด้านต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมที่ไทยมีความ 
เข้มแข็งอยู ่แล้ว รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหารไปพร้อมกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิต
และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู ่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การเพิ่มการลงทุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมล�้าสมัยท่ีสามารถน�าไปใช้ได้ทั้งทางทหารและเชิงพาณิชย์ (Dual-Use) ยังเป็นประเด็นท้าทาย 
ที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศให้ครบวงจรและการสร ้างความเชื่อมั่นในมาตรฐาน 
การผลิตให้กับตลาดท้ังในและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ไม่มีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การจัดเก็บข้อมูลอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ท�าให้
ไม่สามารถวัดระดับความส�าเร็จได้โดยตรง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ภาพรวมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย มีสัดส่วนการขอ
จดทะเบียนพาณิชย์หรือประเภทการประกอบการของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
เพิ่มขึ้น โดยมีจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในองค์กรของรัฐและเอกชน ดังนี้ ในสังกัดกระทรวง
กลาโหม จ�านวน 48 โรงงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 โรงงาน กองบัญชากองทัพไทย 1 โรงงาน 
กองทัพบก 15 โรงงาน กองทัพเรือ 6 โรงงาน กองทัพอากาศ 8 โรงงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
2 โรงงาน บริษัทอู ่กรุงเทพ 1 โรงงาน และยังมีองค์กรอื่น ๆ ของภาคเอกชนอีกจ�านวน 181 โรงงาน  
โดยมี 16 โรงงานท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อีกท้ัง ได้มีการ
จัดท�าแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่  1 ปฏิรูประบบ (พ.ศ. 2562-2565) ศึกษาแนวทางจัดต้ังโรงงานทั้งในและนอกเขตพื้นที่  EEC  
ต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนา หรือผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ  
หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ระยะที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566-2570) จัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดให  ้
มีโครงสร ้างพื้นฐานที่จ�าเป ็นและจัดตั้งหน่วยธุรกิจ หรือ Business Unit โดยการร ่วมทุนกับเอกชน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) ระยะที่ 3 ส่งผ่านการผลิต/ 
ซ่อมบ�ารุงสู ่ภาคเอกชน (พ.ศ. 2571-2575) ลดสัดส ่วนการลงทุนหรือถอนการลงทุนในหน่วยธุรกิจ 
ขององค์กรภาครัฐ และร่วมทุนกับภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานการผลิตหรือส่งออก 
ผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรมป ้องกันประเทศไปสู ่ภูมิภาคหรือต ่างประเทศ ระยะที่  4 เกิดความยั่ งยืน  
(พ.ศ. 2576-2580) ภาคเอกชนสามารถด�าเนินการสนับสนุนให้กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพสามารถ 
พึ่งพาตนเองด ้านยุทโธปกรณ์ได ้  ทั้ งในยามปกติและยามสงคราม จากสถานการณ์ที่กล ่าวมาข ้างต ้น 
แสดงให้เห็นถึงความท้าทายและอุปสรรคต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในห้วงปี พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) การสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่ 
EEC และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจาก BOI รวมท้ังร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมสู ่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างภาครัฐและเอกชนและจัดต้ังนิติบุคคลเพ่ือด�าเนินกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได ้แก ่ บริษัทผลิตยานเกราะล้อยางและบริษัทผลิตอากาศยานไร ้คนขับ 
ขนาดกลาง ตลอดจนการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐาน เพื่อเป็นหน่วยงานตรวจสอบ 
และประเมินมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และด�าเนินการเจรจาขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับต่างประเทศ 2) การสร้างและพัฒนา 
บุคลากรส�าหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับที่ได้รับรอง 
มาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทยและการพัฒนาบุคลากรให ้มีขีดความสามารถในการออกแบบยาน 
ภาคพ้ืน (Unmanned Group System: UAV) ขนาดกลางขึ้นไป 3) การพัฒนาสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
และคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการจัดท�าฐานข้อมูลผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและเตรียมการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ มีการ 
ส ่งเสริมและผลักดันภาคเอกชนเข ้าไปลงทุนในพ้ืนท่ี EEC ในลักษณะการร ่วมทุนกับผู ้ประกอบการ 
ที่มีศักยภาพและเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับพ้ืนท่ี ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการผลิตยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ นั้น เช่น โดรน 
ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ป้องกันประเทศด้านอธิปไตยและดินแดน จะลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EECi) ส ่วนเซ็นเซอร์ตรวจจับ ยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศด้านอาชญากรรมข้ามชาติ  
ยาเสพติด และไซเบอร์ จะลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เป็นต้น

 นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ โครงการสร้างอู ่เรือแห่งใหม่ 
ระบบยกเรือแบบอู ่ลอย (Floating Dock) พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก วงเงิน 925 ล้านบาท เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดการสร้างและซ่อมเรือของไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนให้ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นตามมาตรฐานสากล และโครงการ
วิจัยและพัฒนาเครื่องบินทะเล เพื่อให้ได้รับใบส�าคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness) 
จากส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ภายในปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุน 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ ทั้งกลุ ่มท่ีมีศักยภาพอยู่แล้ว  
และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น โดยอาศัยกลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอ้ือ 
และส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาระยะต่อไปได้มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมกระบวนการ
ผลิตมากข้ึน แต่ยังมีอุปสรรคส�าคัญหลายประการ อาทิ แผนจัดการยุทโธปกรณ์ทางการทหารภายในประเทศ
ยั งขาดการบู รณาการ ในการจั ดหาจากผู ้ ใ ช ้ / เหล ่ าทัพและยั ง เป ็ นการก� าหนดขี ดความสามารถ 
และความต ้องการทางทหารเป ็นแบบ Bottom up (ผู ้ ใช ้ /กองทัพปรับเปลี่ยนได ้ง ่าย) ภาคเอกชน  
ไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุน เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือเข้ามาร่วมลงทุนกับภาครัฐ 
เพราะไม่มีนโยบายท่ีแน่ชัด และขาดความมีส่วนร่วม ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่งหรือแนวทางการ
ก�าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยังขาดความชัดเจนและแนวทางในการปฏิบัต ิ
ของหน่วยงานภาครัฐท่ียังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่สามารถตอบโจทย์หรือผลักดันอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่วางไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการในกิจการอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ 
ประสบความส�าเร็จจ�าเป็นต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาให้เอกชนเข้ามาร่วมด�าเนินการโดยอิสระ ภาครัฐจะมีบทบาท
เป็นเพียงผู ้ก�าหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้กับองค ์กรรัฐหรือเอกชน โดยผ่านคณะกรรมการ 
ที่สามารถก�าหนดนโยบายและก�ากับการด�าเนินการทางธุรกิจ โดยอิสระให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น  
ทุนและเทคโนโลยี  เป ็นต ้น เพื่อให ้ เกิดความคล ่องตัวในการบริหารในเชิงพาณิชย ์ที่ มีประสิทธิภาพ 
และเป ็นการเตรียมการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศที่จ�าเป ็นต ้องใช ้ เทคโนโลย ี
และการลงทุนที่สูงในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการน�าไปใช้ในเร่ืองความมั่นคงหรือปกป้อง
ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งเป ็นตลาดท่ีมีโอกาสในการเติบโตและมีการแข่งขันสูง ดังนั้น ในระยะต่อไป  
เพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายจ�าเป ็นต ้องสร ้างขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง  
โดยการร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานท่ีมีศักยภาพ มีองค์ความรู ้  ทั้งภาครัฐและเอกชนในและนอกประเทศ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงไปสู ่ เป ้าหมาย 
ที่ต้องการ
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จ.3

 จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเป็น “อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ 11” (S-Curve 11) ที่จะน�าพาประเทศไปสู ่ความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ความม่ันคงของประเทศให้เป็น 4.0 ในระยะแรก การก�าหนดเป้าหมายการส่งออกเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนในการวิจัยพัฒนา
และผลิตในเชิงพาณิชย ์  ตลอดจนเป ิดโอกาสให ้แสวงหาช ่องทางการตลาดใหม ่ ทั้ งตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นกับมิตรประเทศในการใช้ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร 
ของไทย รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้  
ยั ง มีความท ้าทายในเรื่ องกฎระเบียบที่ เป ็นอุปสรรคในการด�า เนินการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
ความม่ันคงของประเทศและหน่วยงานราชการยังไม ่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศ 
ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศยังขาดความต่อเนื่อง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ�านวน 8,281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 ขณะที่ สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ ได้รับงบประมาณลดลง 341 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 ด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณท�าให้
กองทัพและกระทรวงกลาโหมจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศที่เป ็นโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู ่ไปกับการด�าเนินการโครงการใหม่ใน 
รูปแบบการบูรณาการและเป็นเทคโนโลยี 2 ทางที่ ใช ้งานได ้ทั้งทหารและพลเรือน เพื่อชดเชยการซื้อ
ยุทโธปกรณ์จากต ่างประเทศ นอกจากจะท�าให ้กองทัพไทยพึ่งพาตัวเองได ้แล ้ว ยังเป ็นอุตสาหกรรม 
ที่จะสร้างรายได้เพิ่มข้ึนให้แก่ประเทศไทยในอนาคต ปัจจุบัน ได้มีการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ัง 
นิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 2 พื้นท่ี ได ้แก ่  พื้นที่ของกองทัพเรือประมาณ 1 พันไร ่  ในพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีจุดเด่นในเร่ืองของระบบโลจิสติกส์ และอีกพ้ืนท่ีต้ังอยู ่บริเวณ 

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ไม่มีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากยังไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลอัตราการขยายตัวมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคง
ของประเทศ ท�าให้ไม่สามารถวัดระดับความส�าเร็จได้โดยตรง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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หนองกระทุ ่ม จังหวัดกาญจนบุรี เป ็นพื้นท่ีราชพัสดุเนื้อที่  3,500 ไร ่ มีจุดเด ่นในเรื่องพื้นที่ขนาดใหญ่  
นอกจากน้ี คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีมติเห็นชอบให้มีการผลิตและขายยุทโธปกรณ์ 
โดยส่งเสริมให้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในโครงการน�าร่อง 4 เทคโนโลยีจาก 9 เทคโนโลยี
ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนตาม พ.ร.บ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1) โครงการ 
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) 2) โครงการยานเกราะล้อยาง 4 คูณ 4 3) โครงการอากาศยานไร้คนขับ (UAV)  
และ 4) โครงการผลิตอาวุธปืนและกระสุนปืน ทั้งนี้ มีการเจรจาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
เป็นไปในลักษณะเปิดกว้างให้มีการร่วมลงทุนระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการน�าเข้าเทคโนโลยี และยุทโธปกรณ์ 
จากต่างประเทศ รวมท้ังผลิตเพื่อส่งออก โดยตั้งเป้าที่จะส่งออกไปยังประเทศ ในอาเซียนก่อนเป็นล�าดับแรก 
จากสถานการณ ์ดั งกล ่าวแสดงให ้ เห็นถึงโอกาสและความท ้าทายของการส ่งออกของอุตสาหกรรม 
ความม่ันคงของประเทศ

การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  สถาบันเทคโนโลยีป ้องกันประเทศได ้ด� า เนินโครงการวิ จัยและพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 1) ด้านเทคโนโลยียานไร้คนขับ (โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์
เก็บกู้วัตถุระเบิด วงเงิน 227 ล้านบาท และโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบยาน 
ไร้คนขับ ระยะที่ 2 วงเงิน 1,902 ล้านบาท) 2) ด้านเทคโนโลยีจ�าลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง (โครงการ
วิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง (TANK SIM) วงเงิน 22 ล้านบาท / โครงการประยุกต์ใช้
แผนที่สถานการณ์ร่วมเพื่อจ�าลองภารกิจการช่วยเหลือทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน วงเงิน 162 ล้านบาท 
/ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง วงเงิน 64 ล้านบาท) 3) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร (โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ 
และโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีฯ วงเงิน 30 ล้านบาท) 4) ด้านเทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 
(โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางฯ วงเงิน 212 ล้านบาท / โครงการวิจัยและพัฒนาร่วม 
ยานเกราะล้อยาง ทบ. ระยะท่ี 2 ฯ วงเงิน 212 ล้านบาท) 5) ด้านเทคโนโลยีจรวดและอาวุธน�าวิถี (โครงการ
วิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายล�ากล้อง แบบ DTI-1G ระยะท่ี 2 วงเงิน 571 ล้านบาท / โครงการวิจัย 
และพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 วงเงิน 1,119.444 ล้านบาท / โครงการวิจัยและพัฒนา
จรวดหลายล�ากล้องน�าวิถี (D11A) วงเงิน 302 ล้านบาท / โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ  
วงเงิน 59 ล้านบาท) โครงการจากการบริหารภายในของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ วงเงิน 117  
ล้านบาท และโครงการจากการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 1.1 ล ้านบาท ขณะที่ 
สวทช. ได้มีการวิจัยผลงานด้าน Defense & Security เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
ดังน้ี 1) ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti-Drone System) เพ่ือใช้ในการป้องกันโดรนท่ีบินเข้าไป
สอดแนมหรือบุกรุกพื้นท่ีส�าคัญ 2) QFace: Facial recognition access control เป็นระบบการจดจ�าใบหน้า 
ของมนุษย ์ โดยอัตโนมัติ เพื่อการเข ้าพื้นที่ควบคุม 3) Graphene-Based Supercapacitor and  
Battery พัฒนาแบตเตอรี่ไอออนสังกะสีแบบอัดประจุซ�้าได้มีสมรรถนะต่อต้นทุนและวงรอบการใช้งานสูง  
4) Electrostatic Air Purifier for PM 2.5 ระบบการกรองอากาศด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิต เพื่อป้องกัน
และบรรเทาปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ 5) e-Nose และ sense-Nose ตรวจสารเสพติด  
ซึ่งเป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจวัดและจ�าแนกกลิ่นได้ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ โดยการด�าเนินการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม S-Curve ใหม่ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการตลาด รวมทั้งสร้าง
ระบบนิเวศและปรับปรุงกลไกที่ เอื้อต่อการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ทางการ
ทหาร และอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่รองรับ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศต้องมีพลัง 
ขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนและการลงทุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
โครงสร้างการผลิตและการตลาด ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงและใช้ระยะเวลาในการพัฒนาท่ียาวนาน ในระยะ
แรกจ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง จะส่งผลให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศสามารถ
สร ้างมูลค ่าทางเศรษฐกิจและเกิดความมั่นคงพึ่งพาตนเองได ้ นอกจากนี้  รัฐบาลควรก�าหนดนโยบาย 
ของประเทศไทยให้ชัดเจนในการมุ่งสร้างอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่เป็นของคนไทยอย่างแท้จริง 
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มของเทคโนโลยี
ของกองทัพและความต ้องการของตลาดต ่างประเทศ รวมถึงพ้ืนฐานและศักยภาพของอุตสาหกรรม 
และนักวิจัยของไทย รวมท้ังสร ้างความเป ็นหุ ้นส ่วนด ้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีและเจรจาผลประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลควรมีนโยบายให้ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมความม่ันคง
ของประเทศมีแนวทางการด� า เนินการ ท่ี ชัดเจนในการสนับสนุนการสร ้ าง เค รือข ่ ายและคลัสเตอร  ์
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาด 
รวมท้ังสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไกที่เอ้ือต่อการผลิตและส่งออก ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
กับภาครัฐในด้านการผลิต การร่วมทุน และระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ และ/หรือ การรับเหมาช่วง (Outsourcing) โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร 
และอุตสาหกรรมที่ เป ็นเทคโนโลยีสองทาง โดยพิจารณาจากความต้องการและแนวโน้มของเทคโนโลยี
ของกองทัพและตลาดต่างประเทศ รวมทั้งพื้นฐานและศักยภาพของอุตสาหกรรมของนักวิจัยไทยที่มีพื้นฐาน
เทคโนโลยีรองรับและมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได ้  เช ่น อุตสาหกรรมต ่อเ รือ อุตสาหกรรมจรวด 
อุตสาหกรรมยานยนต์รบ อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร อุตสาหกรรมอาวุธและกระสุน เป็นต้น เพื่อให้เกิด
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศท่ีรองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต
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การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมีหนึ่งในเป้าหมายส�าคัญคือ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานอันเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพื่อให้ประเทศไทย 
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยการวางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีการเชื่อมโยง
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และบริการกับภาคการศึกษาในทุกระดับ โดยมีปัจจัยส�าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานประกอบด้วยการผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะที่เหมาะสม การยกระดับสถานประกอบการด้วย
เทคโนโลยีและแรงงานศักยภาพสูง และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ทั้งนี้ 
ในระยะที่ผ ่านมายังมีความท้าทายในการบริหารจัดการแรงงานในกลุ ่มธุรกิจที่มีก�าลังการผลิตส่วนเกิน 
ซึ่งได ้รับผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมทั้ง 
แรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน (Automation) ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะ
แรงงานในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาและทักษะน้อยถูกเลิกจ้างอย่างถาวร

040601

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพแรงงาน
ใน The Global Competitiveness Report ซึ่งจัดท�าโดย The World Economic Forum (WEF) ไม่มี
การจัดท�าในปี 2563 และปี 2564 โดยได้มีการเผยแพร่ครั้งล่าสุดในปี 2562 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 46 จากการจัดอันดับท้ังหมด 141 ประเทศ ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 60 
ภายในปี 2565 แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการท�างาน 
ในภาพรวม จะพบว่าในไตรมาสที่สองปี 2564 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการท�างานในภาพรวมเท่ากับ  
122.56 ลดลงเล็กน้อยจาก 125.97 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2563 หลังจากที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นับจากไตรมาสที่สองของปี 2560 เป็นต้นมา 
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ที่มา: 1.ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2.ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์), 3.ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการท�างาน

 ในขณะท่ีเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนในภาพรวมจะพบว่าในไตรมาสที่สอง
ปี 2564 ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนในภาพรวมเท่ากับ 113.56 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 107.27 ในไตรมาส 
เดียวกันของปี 2563

ที่มา: 1.ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2.ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์), 3.ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน

 โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของกิจกรรมจะพบว่า (1) กิจกรรมในภาคเกษตร (2) การจัดหาน�้า 
การจัดการและการบ�าบัดน�้าเสีย ของเสีย และส่ิงปฏิกูล (3) การก่อสร้าง (4) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
(5) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร ์ และเทคนิค (6) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน  
(7) การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ (8) กิจกรรมด้านสุขภาพ 
และงานสังคมสงเคราะห์ (9) กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ และ (10) กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน 
ส่วนบุคคล เป็นกิจกรรมที่ทั้งดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมง และดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคนมีแนวโน้ม 
ที่มีผลิตภาพลดลงในปี 2564
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2564 มีการด�าเนินการส�าคัญเพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานโดยการผลิตและ
พัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะที่เหมาะสม ได้แก่ โครงการส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบการรับรองความรู ้
ความสามารถ เพื่อสร้างผู ้ประเมินท่ีมีคุณภาพและศักยภาพส�าหรับการประเมินความรู ้ความสามารถปีละ 
ไม่น ้อยกว่า 250 คน และเครือข่ายที่เป ็นผู ้ประเมินจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นปีละ 
ไม่น้อยกว่า 150 คน โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท�าระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ
แผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานประกันคุณภาพส�าหรับการรับรองความรู้ความสามารถ หน่วยงานน�าร่อง
ในการด�าเนินงานระบบประกันคุณภาพในระบบรับรองความรู้ความสามารถอย่างน้อย 4 แห่ง โครงการ
สร้างความเชื่อมั่นรับรองความรู้ความสามารถผ่านการประกันคุณภาพ เพ่ือจัดท�าแผนการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพส�าหรับ
ผู ้เกี่ยวข้องในระบบการรับรองความรู ้ความสามารถให้มีแนวทาง กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้อง
กับหลักเกณฑฺ์ของมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรอง
ความรู ้ความสามารถให้มีความรู ้ความสามารถและทักษะที่จ�าเป็น โครงการส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่าน
ระบบการรับรองความรู้ความสามารถ เพื่ออบรมบุคลากรให้คุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนเป็นผู ้ประเมิน
ตามพระราชบัญญัติส ่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 จ�านวน 350 คน โครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปศึกษาดูงานต่างประเทศเก่ียวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตราย 
ต่อสาธารณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพวิธีการรับรองความรู ้ความสามารถที่เป็นภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ให ้มีความน ่าเชื่อถือ และเป ็นมาตรฐานเทียบเท ่าสากล หลักสูตรยกระดับฝ ีมือช ่างเชื่อมสากลตาม 
IIW-IAB089 และหลักสูตรอื่น ๆ จ�านวน 900 คน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข ่งขันระบบนิ เวศอุตสาหกรรม  เพื่ อยกระดับสมรรถนะมาตรฐานในการประกอบอาชีพ
ของบุคลากรในระบบนิ เวศอุตสาหกรรมให ้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพผ ่านการฝ ึกอบรมและ
ได ้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานทั้ งบุคลากรในระบบนิ เวศอุตสาหกรรม และบุคลากร
ที่จะเข ้าสู ่ ระบบอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจ�านวน 320 คน และโครงการ
ศูนย ์ฝ ึกอบรมความเป ็นเลิศด ้านเทคโนโลยีชั้นสูง  เ พ่ือพัฒนาก�าลังแรงงานหรือพัฒนาผู ้ประกอบ
การ ให้มีความรู ้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 6 กลุ ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์และหุ ่นยนต์) ก�าลังแรงงานท่ีได้รับการพัฒนาความรู ้  
และทักษะฝีมือผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินตามมาตรฐานหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ�านวน 
6,500 คน นอกจากนั้น มีการด�าเนินการส�าคัญเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน อาทิ โครงการพัฒนามาตรฐานก�าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative 
Technology) ให ้พร ้อมก้าวสู ่ THAILAND 4.0 โดยพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพที่บูรณาการให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์ ที่ สอดคล ้อง กับมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมเป ้ าหมายร ่ วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิ  
และสถานประกอบการ ยกระดับและพัฒนามาตรฐานสถาบัน การอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 
เป ้าหมาย (S-Curve) และมีศักยภาพตามเกณฑ์การจัดต้ังเป ็นศูนย ์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาชีพ 
รวมถึงผลักดันให ้สถาบันการอาชีวศึกษามีศักยภาพตรงตามเกณฑ์การรับรองจัดตั้ ง เป ็นศูนย ์ทดสอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิ วิ ชาชีพ โครงการยกระดับการพัฒนาด ้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน  
จัดกิจกรรมยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพก�าลังคนและผู ้ประกอบการในพื้นท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมยกระดับและพัฒนาก�าลังแรงงาน 
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาก�าลังคนจังหวัด (หลักสูตรวิทยากรต้นแบบด้านเทคนิค) 2. กิจกรรมยกระดับ
และพัฒนาก�าลังแรงงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาก�าลังคนจังหวัด (หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข ้อมูล
และรายงานผล) 3. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลคลังสินค้า 4. กิจกรรมยกระดับและพัฒนาพนักงานรองรับ
เทคโนโลยีชั้นสูง 5. กิจกรรมผู ้ประกอบการอาหารไทย 6. กิจกรรมทักษะด้านภาษา และ 7. กิจกรรม 
การฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โดยมีกลุ ่มเป้าหมายคือแรงงานและผู ้ประกอบการในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 560 คน  
โครงการขับเคล่ือนแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) คณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝ ึกอาชีพจั งหวัดจะท� าหน ้ าที่ ส� ารวจ วิ เคราะห ์  ประมวลผล 
ข ้อมูลความต ้องการก�าลังแรงงาน และข ้อมูลการผลิตและพัฒนาก�าลังแรงงาน ในพื้นที่ เพื่อพัฒนา 
รูปแบบ วิธีการ ในการจัดการข้อมูล โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
สมัยใหม่เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ ในภูมิภาค  
โดยจะมีการพัฒนาแรงงานด้านเทคนิค ไม่น้อยกว่า 200 คน และด้านอื่น ๆ อีกไม่น้อยกว่า 2,000 คน 
พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง โดยพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านดิจิทัล และด้านภาษาต่างประเทศให้ก�าลังแรงงานในสถานประกอบกิจการและก�าลัง
แรงงานทั่วไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จ�านวน 2,400 คน และพัฒนาวิทยากรต้นแบบจ�านวน 40 คน 
โครงการการสร้างระบบนิเวศเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เพื่อส่งเสริมการสร้างบริการโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส�าคัญเพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
ภายในพื้นที่โครงการ และมีการพัฒนาระบบนิเวศที่เชื่อมบริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลชั้นน�า 
ของโลกกับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย (Digital Startup) ในการออกแบบ พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบก้าวกระโดด โดยกลยุทธ์การดึงดูดเชิญชวนธุรกิจชั้นน�าในอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาในพ้ืนท่ี การให้
สิทธิประโยชน์การลงทุน การสร้างตลาดหรืออุปสงค์ของพื้นที่ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยจะมีการจ้างงานในพื้นที่ด้านดิจิทัลกว่า 20,000 คน และเกิดการลงทุนมากกว่า  
50,000 ล้านบาท
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการด�าเนินการที่ผ่านมาจะสามารถท�าให้บรรลุเป้าหมาย
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู ่ในอันดับที่สูงกว่า 60 แล้วก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจาก 
แนวโน้มของผลิตภาพแรงงาน ซึ่งสะท้อนว่าผลิตภาพแรงงานในรายสาขาบางสาขามีแนวโน้มลดลง อาทิ 
การเกษตร การก ่อสร ้าง กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  
และการประกันสังคมภาคบังคับ กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล เนื่องจากได้รับผลกระทบ 
จากชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากการระบาดของเช้ือโควิด-19 ภัยแล้ง และการใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน  
จึงมีความท้าทายที่จะยกระดับผลิตภาพแรงงานในสาขาดังกล่าว หรือย้ายแรงงานในสาขาดังกล่าวไปยังสาขา
ท่ีมีศักยภาพในอนาคต นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการด�าเนินการส�าคัญของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระยะ 
ที่ผ ่านมา จะพบว่าโครงการส่วนมากจะเกี่ยวข ้องกับการพัฒนากลไกการรับรองความรู ้ความสามารถ 
ของแรงงาน แต่ยังมีโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการพัฒนาทักษะเดิม เพ่ิมทักษะใหม่ (Upskill/ Reskill/  
New Skill) ของแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตไม่มากนัก 
นอกจากนั้น ยังไม่พบโครงการท่ีมีลักษณะท่ีเป็นการส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลย ี
และแรงงานศักยภาพสูง ซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ควรให้
ความส�าคัญกับการยกระดับผลิตภาพแรงงาน โดยการพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ (Upskill / Reskill / 
New Skill ) เพื่อรองรับการเคลื่อนย ้ายแรงงานจากสาขาที่มีแรงงานส ่วนเกิน และผลิตภาพต�่าไปสู ่
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการแรงงานศักยภาพสูง พร้อมกับสร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน โดยใช้มาตรการภาครัฐเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการมีการลงทุน
ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม มีการจ้างแรงงานที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งแก้ไขกฎระเบียบที่เป ็นอุปสรรค 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย
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การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต 
อยู่ในอันดับที่ 45

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการดิจิทัลเพื่อการปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
และการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตเพ่ือพัฒนากระบวนการท�างานให ้มีประสิทธิภาพเท ่าทันต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรม 
และบริการในการท่ีจะพัฒนาความสามารถเพื่อสนองตอบต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได ้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยรวม 
ทั้งนี้ ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบในการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การเข้าถึงดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัล 
รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาก�าลังคนดิจิทัลและพลเมืองดิจิทัล และสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต โดยประเด็นท้าทายส�าคัญของประเทศไทยในการท่ี 
จะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ในช่วงท่ีผ่านมาคือ ภัยทางไซเบอร์ท่ีทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น อีเมล
หลอกลวง (Phishing) การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Theft) เป็นต้น ส่งผลกระทบท�าให้ประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการและท�าธุรกรรมด้านดิจิทัล นอกจากน้ี การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
Big Data ของภาครัฐท่ียังมีขอบเขตและศักยภาพที่จ�ากัด อันเนื่องมาจากขาดแคลนบุคลากรที่ มีความ
เช่ียวชาญ ยังสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างที่เป็นจุดอ่อน ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาขีดความ
สามารถของภาครัฐให้สูงข้ึนได้หากสามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
และการให้บริการของภาครัฐได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ การบูรณาการข้อมูลและการแชร์
ข้อมูล (Data Sharing) ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะยังเป็น
สิ่งจ�าเป็นที่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในระดับที่เพียงพอส�าหรับการน�าข้อมูล
ไปใช้ประกอบการคาดการณ์ ต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม

040602

จ.3

04อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

225



040602

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย เมื่อพิจารณา 
จากดัชนี  World Digital Competit iveness  
Ranking ของ IMD พบว่า ในปี 2564 ประเทศไทย 
มีอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู ่ในอันดับที่ 
38 จากทั้งหมด 64 ประเทศท่ัวโลก โดยเมื่อพิจารณา
ปัจจัยด้านความพร้อมในอนาคต พบว่า ในปี 2564 
ประเทศไทยอยู ่ในอันดับท่ี 44 ดีข้ึน 1 อันดับจาก
ปี 2563 และเป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย 
ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยย่อยด้านความคล่องตัวทาง
ธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากเดิม 10 อันดับ เมื่อเปรียบ

อันดับความพร้อมในอนาคต (Future Readiness)
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2564

ที่มา: International Institute for Management Development (IMD)

เทียบกับปี 2563 มาอยู ่อันดับที่ 34 ในปี 2564 ในขณะที่ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติต่อการปรับตัวทางดิจิทัล 
และด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศมีอันดับขีดความสามารถคงเดิมที่อันดับ 53 และ 43 ตาม
ล�าดับ ส่งผลให้อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต ของประเทศไทย 
ที่ตั้งเป้าหมายอยู่ในอันดับท่ี 45 ภายในปี 2565 สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ต้ังแต่ปี 2564

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 พบว่า สัดส่วนพฤติกรรมการใช้
แพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึง e-Commerce ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการซื้อขาย
สินค้า ซึ่งนับเป็นเป็นทิศทางท่ีสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ต ้องการ 
ให้ความส�าคัญกับการบริโภคสินค้าและการใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัล เพื่อมุ ่งสู ่ความเป็นเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมระบบนิเวศด้านดิจิทัล ทั้งในภาคธุรกิจการค้า 
และอุตสาหกรรม ผ่านมาตรการส่งเสริม e-Commerce ที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้างทักษะ 
และความรู ้ การอุดหนุนค่าใช้จ่าย การรวบรวมข้อมูลทางการตลาด การสร้างความไว้วางใจ การคุ ้มครอง
ข้อมูลและการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าธุรกิจบริการ และการประยุกต์ใช้ Blockchain รวมทั้งได้มีการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ 
การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อน�าข้อมูลกิจการโรงงานไปประมวลผลและวิเคราะห์จัดท�า
รายงานติดตามสถานการณ์การผลิตและเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมโดยเปิดให ้มีการเชื่อมโยงข ้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายใน ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตามหลักธรรมาภิบาลภาค
รัฐได้ รวมทั้ง ได้มีการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถก�าลังคนอาชีวศึกษาและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พร้อมทั้งยกระดับผลิต
ภาพสถานประกอบการโดยสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น Internet of Things ระบบอัตโนมัติ 
และหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศมีความคล่องตัว สามารถ 
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับตัวรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้อย่างเท่าทันยิ่งขึ้น 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุค ่าเป้าหมายอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตได้ก่อนระยะเวลาที่ก�าหนด อย่างไรก็ดี 
การพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศ ในมิติที่ เกี่ยวข้องกับทัศนคติต ่อการปรับตัวทางดิจิทัล 
และด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ความพร ้อมและสร ้างโอกาสใหม ่  ๆ ให ้กับภาคอุตสาหกรรมและบริการในการที่จะพัฒนาผลิตภาพ 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยรวม ยังเป็นประเด็นท่ีภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ควรให้ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข อาทิ การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ซ่ึงเป็นประเด็นที่
ส ่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้ดิจิทัลและด�าเนินธุรกรรมออนไลน์ รวมทั้ง การใช้
ประโยชน์จาก Big Data ของภาครัฐท่ียังมีข้อจ�ากัด โดยเฉพาะในมิติด้านการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) 
ระหว่างหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกต่อสาธารณะและการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การรับมือกับภัยทางไซเบอร ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต ่อเนื่อง  
เป็นประเด็นเร ่งด ่วนที่ควรให้ความส�าคัญและเร ่งด�าเนินการ เนื่องจากจะส่งผลกระทบท�าให้ประชาชน 
ขาดความเชื่อมั่นในการใช ้บริการและท�าธุรกรรมด ้านดิ จิทัล และส ่งผลให ้อันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตของไทยได้รับผลกระทบ โดยควรให้ความส�าคัญ 
กับการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่วมกับ
การยกระดับ ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลที่เปล่ียนแปลงไป 
โดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือและบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันในการสร้างนิเวศท่ีจะช่วยเอ้ือให ้
ภัยคุกคามทางไซเบอร ์ เบาบางลง พร ้อมทั้งมุ ่งเน ้นการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคี เครื อข ่ าย ท่ี เ ก่ี ยวข ้ อง ในการวิ เคราะห ์ผลกระทบและคาดการณ ์สถานการณ ์ภาคธุ รกิ จ 
และอุตสาหกรรม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านซอฟต์แวร์
และข้อมูล ให้มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความพร้อมและเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศต่อไป
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ท่องเที่ยวไทย สู่ความยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 05

การทอ่งเทีย่ว05
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



	 แผนแม่บทประเด็น	 (05)	 การท่องเที่ยว	 ให้ความส�าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ของการท่องเท่ียวระดับโลก จึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยว
กลุ ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว  
มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ	 (1)	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพิ่มขึ้น	(2)	รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มข้ึน	และ	(3)	ความสามารถทางการแข่งขัน
ด ้านการท ่องเที่ยวของประเทศไทยดี ข้ึน  ซึ่ งมีส ่วนในการสนับสนุนยุทธศาสตร ์ชาติด ้านการสร ้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด
 ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เริ่มระบาดต้ังแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 
ที่ผ ่านมา ท�าให ้การท่องเที่ยวโลกหดตัวอย่างหนัก การเดินทางระหว่างประเทศยังมีข ้อจ�ากัด รวมทั้ง 
มาตรการจ�ากัดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท�าให้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่ผ ่านมาลดลงอย่างมากในรอบสิบกว่าปี แม้ว ่าจะมีการฉีดวัคซีน 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ที่กลายพันธุ ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยของ 
ป ี  2564 (จ�านวนยอดสะสมเบื้องต ้น) ( Internat ional Tour ist Arr ivals to Thailand 2021)  
(มกราคม – ตุลาคม) ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่าในปี 2563 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว  
6,692,775 คน และในปี 2564 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพียง 106,117 คน ลดลงสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 98  
ในช่วงที่ผ่านมา

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

050001

 
 

 โดยในช่วงปี 2561 – 2562  มีสัดส่วนคงที่อยู่ที่ร้อยละ 17.98 และ 18.21 ตามล�าดับ แม้ว่ารายได้ 
จากการท่องเท่ียวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ขณะเดียวกันในช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้รับผล 
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย 
อย่างมาก โดยธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และส่งผลให้อุตสาหกรรม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 สดัส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเทีย่วต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึน้	ร้อยละ	22

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1

จ.2
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การท ่อง เที่ ยว ในประเทศไทยหยุดชะงัก  โดยในป ี  2563 สัดส ่ วนผลิต ภัณฑ ์มวลรวมในประเทศ  
(Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศด้านท่องเที่ยวหดตัวลดลงจากปี 2560 ถึงร้อยละ -63.92  
ดังน้ัน ในการบรรลุเป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2561 – 2565 คิดเป็นร้อยละ 22 ท�าให้ประเทศไทยต้องมีสัดส่วน GDP  
ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อยอยู ่ที่สัดส่วนร้อยละ 22.92 ต่อ GDP รวมของประเทศ จึงจะบรรลุเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนดไว้ นับเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยต้องรับมือจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ 
การด�าเนินมาตรการผ่อนคลายตามมาตรการส่งเสริมเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการรองรับ 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

สัดส่วน	GDP	รวมของประเทศด้านการท่องเที่ยว	ต่อ	GDP	รวมของประเทศ

รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มข้ึน050002 จ.2

 
  

 โดยในช่วงปี 2561 – 2562 สัดส่วนรายได้
เมื องรองต ่อ เมืองหลักยั งต�่ ากว ่ าค ่ า เป ้ าหมาย 
อย่างมาก เน่ืองจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ มีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในเมืองหลักเป็นส่วนใหญ่ แต่จาก 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19 ระหว่างปี 2563 – 2564  ท่ีผ่านมานั้น 
ท�าให ้จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทาง 
เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ดี  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง	สัดส่วน	80	:	20	

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 1 

 2 

 3 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 4 

 5 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน ร้อยละ 22 6 

 โดยในช่วงปี 2561 – 2562  มีสัดส่วนคงที่อยู่ที่ร้อยละ 17.98 และ 18.21 ตามล าดับ แม้ว่ารายได้จาก7 

การท่องเที่ยวจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ขณะเดียวกันในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบ8 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างมาก โดย9 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน10 

ประเทศไทยหยุดชะงัก โดยในปี 2563 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)11 

ของประเทศด้านท่องเที่ยวหดตัวลดลงจากปี 2560 ถึงร้อยละ - 63.92 ดังนั้น ในการบรรลุเป้าหมายสัดส่วน12 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2561 – 13 

2565 คิดเป็นร้อยละ 22 ท าให้ประเทศไทยต้องมีสัดส่วน GDP ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อยอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 14 

22.92 ต่อ GDP รวมของประเทศ จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นับเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งที่ประเทศไทย15 

ต้องรับมือจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการด าเนินมาตรการผ่อนคลายตามมาตรการส่งเสริมเพ่ือกระตุ้น16 

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น  17 

18 

050001 
62 สีแดง 

050001 
63 สีแดง 

050001 
64 สีแดง 

ที่มา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

GDP ประเทศ 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  050001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 
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การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเน้นความยั่งยืน มีการผสมผสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และความเป็นไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว ท�าให้เกิดการ 
เดินทางท่องเที่ยวกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยว 
ในเมืองรองมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีมาตรการสนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยว
จากนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเมืองรองเพื่อการกระจายและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
ส่งผลให้รายได้จากการท่องเท่ียวเมืองรองในปี 2564 มีอัตราเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 24.91 ซึ่งมากกว่าปี 2563  
ที่ผ่านมาอย่างสูง ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวเมืองรองในช่วงปี 2561 เป็นต้น 
มานั้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองอยู่ที่ร้อยละ 16.3 ซึ่งยังต้องด�าเนินการกระตุ้น
และสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวในเมืองรองมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีอัตราส่วนรายได้
จากการท่องเท่ียวเมืองหลักร้อยละ 80 และเมืองรองร้อยละ 20 อีกท้ัง ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส�าคัญ 
ในการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก�าหนดมาตรการเพื่อรองรับ 
การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยดีขึ้น

050003

 
 

 โดยในป ี  2562 ประเทศไทยได ้รับการ 
จัดอันดับขีดความสามารถในการแข ่ งขันด ้ าน 
การท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness  
Index: TTCI)  โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World  
Economic Forum: WEF) อยู ่ ในอันดับที่  31  
จาก 140 ประเทศ ดีข้ึน 3 อันดับ จากปี 2560 คงที ่
ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และ 
มาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI) มีการด�าเนินการ 
ทุก ๆ 2 ปี โดยยังไม่มีการรายงานผลการจัดล�าดับ 
ในปี 2564 ท�าให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายต้องเทียบเคียงจากการส�ารวจและจัดอันดับ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism  
Competitiveness Index : TTCI อยู่ในอันดับ 1 ใน 30

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
ของไทยในด้านต่าง	ๆ	(TCCI)	ปี	2562
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD  
โดยในป ี  2564 ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับ ท่ี  28  
จาก 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ขยับขึ้น 1 อันดับ  
จากอันดับที่ 29 ในปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาจากปัจจัย  
4 ด้านที่ใช้ในการจัดอันดับ ไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันดี ข้ึนจากปีท่ีแล ้วใน 3 ด ้าน ได ้แก ่ 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในขณะท่ี
ด ้ า น ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( E c o n o m i c  
Performance) มีอันดับที่ ลดลงอย ่างต ่อเนื่ อง 
ในช่วง 2 ปีที่ผ ่านมา (พ.ศ.2563-2564) จากผล 
กระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว 
และบริการส�าหรับประเทศไทย จากแนวโน้มผลการจัดอันดับของไทยในช่วงที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างคงที่ แต่จะมีความผันผวนในปีที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 
หรือสถานการณ์ภายในประเทศ ถึงแม้ในปี 2564 ไทยมีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ นั้น ยังคงสะท้อนได้ว่าประเทศไทย
ยังมีความท้าทายในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ยังคงมีอยู ่อย ่างต ่อเนื่อง  
ทั้งในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของโลกอนาคต

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank

 ทั้ งนี้  ยังคงมีประเด็นท ้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายของแผนแม ่บทฯ ได ้แก ่  
(1) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวท่ีท�าให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาตินึกถึงและตัดสินใจเลือก 
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย บนแนวคิดนักท ่องเท่ียวมั่นใจว ่าจะมีความสุขเมื่อได ้มาและกลับไป 
อย่างปลอดภัย (2) การสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและอนามัยให้เพิ่มมากขึ้น ตามโครงการ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)  
(3) การเพิ่มสมรรถนะของกลุ ่มผู ้ เกี่ยวข ้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ ่นและสร้างสรรค์ 
ในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ (4) การส่งเสริม 
การใช ้ เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�าตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุกและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับธุรกิจและชุมชนและ (5) การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยปรับสมดุลใหม่เพื่อความยั่งยืนเพื่อรักษาธรรมชาติที่ฟื ้นตัวดีขึ้นจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ในการนี้  การบูรณาการความร ่วมมือของภาครัฐและเอกชนนับเป ็นสิ่ งส�าคัญอีกประการหนึ่ง  
โดยภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ และทิศทางการท่องเที่ยวสมัยใหม่  
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป  
นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเช้ือโรคอุบัติใหม่ ยังคงเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการด�าเนินนโยบายการเปิดรับ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว และยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย

 1 
 2 

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 3 
 4 
 5 
 6 
อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  โดย  Travel & Tourism 7 
Competitiveness Index: TTCI อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 8 
 9 
  โดยในปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel 10 
& Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) อยู่ใน11 

อันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 12 
2560 คงที่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ 13 
และมาเลเซีย เนื่องจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน14 
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการด าเนินการทุก 15 
ๆ 2 ปี โดยยังไม่มีการรายงานผลการจัดล าดับในปี 2564 16 
ท าให้การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายต้อง17 
เทียบเคียงจากการส ารวจและจัดอันดับขีดความสามารถ18 
ในการแข่งขันของสถาบัน IMD โดยในปี 2564 ประเทศ19 
ไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จาก 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ขยับ20 

ขึ้น 1 อันดับ จากอันดับท่ี 29 ในปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาจากปัจจัย 4 ด้านที่ใช้ในการจัดอันดับ ไทยมีขีด21 
ความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นจากปีที่แล้วใน 3 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ( Government 22 
Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในขณะ23 
ที่ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีอันดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 24 
(พ.ศ.2563-2564) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาค25 
การท่องเที่ยวและบริการ ส าหรับประเทศไทย จากแนวโน้ม26 
ผลการจัดอันดับของไทยในช่วงที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า27 
อันดับความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างคงที่ แต่จะมี28 
ความผันผวนในปีที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหรือ29 
สถานการณ์ภายในประเทศ ถึงแม้ในปี 2564 ไทยมีอันดับดี30 
ขึ้น 1 อันดับ นั้น ยังคงสะท้อนได้ว่าประเทศไทยยังมีความ31 
ท้าทายในการปรับตัวเ พ่ือรับมือกับสถานการณ์ความ32 
เปลี่ยนแปลงที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงโครงสร้าง33 
ทางเศรษฐกิจ และการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้34 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกอนาคต 35 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเท่ียวของไทยในด้านต่าง ๆ (TCCI) ปี 2562 

ที่มา: IMD, WEF และ World Bank 
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เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  050003 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

(GCI	4.0)
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World Bank
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ประกอบด้วย 14 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

050001

050101

050301

050103

050201

050002

050202

050003

050102

050602

050302

050401

050402

050501

050303

050601

050603

	 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	
คือ	อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ขยายตัวร้อยละ	10

 โดยเทียบเคียงจากรายได้จากการท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบของ อพท. จ�านวน 20 ชุมชน หดตัวถึงร้อยละ 40.30  
ต่อเนื่องจากปี 2563 ท่ีหดตัวอยู ่แล ้วร ้อยละ 46.54 ซึ่งหากพิจารณาร้อยละเฉล่ียพบว่า มีส ่วนท�าให้รายได้โดยรวม 
ลดลงร้อยละ 12.37 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุ
ในปี	พ.ศ.	2565	คือ	จ�านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	เพิ่มขึ้น	5	เมือง

 ในปี 2562 ประเทศไทยมีเมืองท่ีได ้รับการประกาศให้เข ้าเป ็นเครือข ่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก 
ทั้งหมด 4 แห่ง ท้ังน้ี หากสามารถผลักดันให้อย่างน้อย 1 จังหวัด ได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในรอบการประกาศ 
ผลเดือนพฤศจิกายน 2564 จะส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ใน 
ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

050102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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	 สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	 ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	2565	คือ	อัตราการขยายตัวของจ�านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ขยายตัวร้อยละ	5

 โดยเทียบเคียงจากจ�านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
โดยในปี 2564 มีการข้ึนทะเบียนสินค้า GI เพิ่มขึ้นเพียง 4 รายการ โดยเพิ่มขึ้นเฉล่ียเพียงร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ	 เพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	 คือ	 อัตราการ 
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	ขยายตัวร้อยละ	5

 โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงจาก 10,482,066 คน ในปี 2563 เป็น 3,513,737 คนในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 
66.48  และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจลดลงจาก 61,317 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 7,565 ล้านบาทในปี 2564 หรือ 
ลดลงร้อยละ 87.66 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี	 
พ.ศ.	 2565	คือ	อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางใน	การจัดการประชุมนานาชาติ	 ตามดัชนี	 International	
Congress	and	Convention	Association	(ICCA)	อยู่อันดับ	1	ใน	23

 โดยเทียบเคียงจากจ�านวนการจัดประชุมของโลกเปรียบเทียบจ�านวนการจัดประชุมของประเทศไทย ซ่ึงพบว่าในปี 
2563 จ�านวนครั้งในการจัดประชุมนานาชาติของไทยมีการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญและเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์โลก 
โดยการจัดประชุมนานาชาติของโลกมีจ�านวนลดลงถึงร้อยละ -73.73 ในขณะที่ประเทศไทยลดลง -72.35 เม่ือเทียบกับช่วงปี 
2560 – 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ	ความงาม	และแพทย์แผนไทย	 เพิ่มข้ึน	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรล ุ
ในปี	พ.ศ.	2565	คือ	อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ความงาม	และแพทย์แผนไทย	ขยายตัว
ร้อยละ	5

 จากข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ในปี 2563 รายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ หดตัวอย ่างมีนัยส�าคัญถึงร ้อยละ 99.6 จากปี 2562 ส ่งผลให ้ภาพรวมต้ังแต ่ป ี  2561 - 2563 หดตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 30.04 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การท่องเที่ยว05

234



	 อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 
คือ	อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย	โดย	Global	Wellness	Institute	ดีขึ้น	อยู่ในอันดับท่ี	12

 โดยเทียบเคียงจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ พบว่า 
หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล�าดับ โดยเฉพาะความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

050302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น	 ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 คือ	 อัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5

 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564  
มีสถานประกอบการนวด และสถานประกอบการด้านสปา รวมเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,542 แห่ง หากพิจารณารวมตั้งแต่ปี 2561 พบว่า 
มีการขยายตัวเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 66 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

050303 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 รายได้การท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 คือ	 อัตราการ 
ขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า	ขยายตัวร้อยละ	5

 โดยเทียบเคียงจากจ�านวนเรือและวันท ่องเ ท่ียวของนักท ่องเ ท่ียวส�าราญทางเรือในประเทศไทยเป ็นข ้อมูล 
เพื่อสะท้อนการเติบโตของรายได้ดังกล่าว จากรายงานของสมาคมล่องเรือส�าราญระหว่างประเทศ (CLIA) พบว่า ในช่วง 
ปี 2560 – 2562 มีอัตราการเติบโตในระดับสูง ขณะที่การประเมินสถานะของประเทศไทย พบว่า มีอัตราการเติบโตของจ�านวน 
เรือและวันท่องเท่ียวในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของภูมิภาค แม้ว ่าการเติบโตของจ�านวนเรือจะต�่ากว ่าเป ้าหมาย 
โดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ 4 ต่อปี แต่มีจ�านวนวันท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

05การท่องเที่ยว
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	 การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 
คือ	จ�านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย	เพ่ิมขึ้น	2	ท่าเรือ

 โดยในช่วงปี 2562 – 2564 มีท่าเทียบเรือที่อยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยว จ�านวน 9 ท่า ขณะที่การพัฒนา
ท่าเรือแห่งใหม่รองรับการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเป ็นการเฉพาะ ยังจ�ากัดอยู ่ในระยะของการศึกษาความเหมาะสม 
ในการลงทุนและการออกแบบท่าเทียบเรือ โดยคาดว่า ณ ส้ินปี 2565 จะด�าเนินการได้เพียงการปรับปรุงท่าเรือเดิมให้เป็นท่าเรือ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ขณะท่ีการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่จะยังไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050402 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน	ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรล ุ
ในปี	 พ.ศ.	 2565	 คือ	 อัตราการขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศสมาชิกอาเซียน	ขยายตัวร้อยละ	5

 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนที่ เดินทางเข ้ามาในประเทศไทย ในปี 2563  
จ�านวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจ�านวน 3.74 ล้านคน ลดลงถึงร้อยละ 66 จากปี 2562  
จึงอาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาคในช่วงปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

050501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	 
คือ	 อันดับขีดความสามารถในการแข ่งขันด ้านความปลอดภัยของนักท ่องเ ที่ยว	 โดย	 Travel	 &	 Tourism	 
Competitiveness	Index	(TTCI)	อยู่อันดับ	1	ใน	70

 โดยเทียบเคียงจากจ�านวนคดีความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ณ เดือนตุลาคมปี 2564  
อยู่ที่ 69,759 คดี ลดลงจากปี 2563 ที่มีจ�านวน 82,994 คดี หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.9 และในขณะท่ีปี 2563 
ลดลงจากปี 2562 ที่มีจ�านวน 92,262 คดี หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.05 สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเกิดคดีความผิดทางอาญา 
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050601 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การท่องเที่ยว05
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	 โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ในปี	พ.ศ.	 2565	คือ	 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน�้า	
โดย	Travel	&	Tourism	Competitiveness	Index	(TTCI)	อยู่อันดับ	1	ใน	50

 โดยเทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย IMD 
ซึ่งมีการจัดอันดับจากจ�านวน 64 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีอันดับภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานอยู ่อันดับที่  43 (เพิ่มขึ้น 1 อันดับ จากปี 2563) ซ่ึงแสดงให้เห็นว ่ามีสถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050602 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การท ่องเ ท่ียวอย ่างมีความรับผิดชอบต ่อสังคมและสิ่ งแวดล ้อมดีขึ้น	 ก�าหนดค ่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในป ี 	 พ .ศ . 	 2565	 คื อ 	 อันดับขี ดความสามารถด ้ านความยั่ ง ยืนของสิ่ งแวดล ้ อมและท รัพยากรธรรมชาติ	 
โดย	Travel	&	Tourism	Competitiveness	Index	(TTCI)	อยู่อันดับ	1	ใน	110

 โดยเทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป ้าหมายจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดย IMD จากจ�านวน 64 ประเทศท่ัวโลก โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (1) การบ�าบัดน�้าเสีย อยู ่ในอันดับที่ 54  
(2) ประสิทธิภาพการใช้น�้า อยู ่ในอันดับท่ี 56 (3) ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม อยู ่ในอันดับที่ 28 (4) มลภาวะทางอากาศ  
อยู่ในอันดับที่ 54 และ (5) การเจริญเติบโตของพื้นที่ป่า อยู ่ในอันดับที่ 50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

050603 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

05การท่องเที่ยว
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050101

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ จึงเป็นโอกาสให้เกิดการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเมืองรอง ซ่ึงหากมีการส่งเสริม 
ที่ตรงจุด รายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจะสนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เมืองรอง จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการค้นหาฐานทุนวัฒนธรรมของพื้นที่ 
การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว การท�าการตลาด ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ในปี 2563 ประเด็นท้าทาย 
ส่วนใหญ่อยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ไม่เพียงพอ การไม่มีเจ ้าภาพหลักท่ีชัดเจนจึงไม่สามารถบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ 
อย่างแท้จริง ตลอดจนปัญหาด้านศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชน อีกทั้ง สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญที่เป็นความท้าทายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

แผนแม่บทย่อย

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
       (องค์การมหาชน) (อพท.) 
     

รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน	(หน่วย:บาท)

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันกระทรวง
การท ่องเที่ยวและกีฬาอยู ่ระหว ่างจัดเก็บข ้อมูล 
ราย ได ้ จ ากการท ่ อ ง เที่ ย ว เชิ งสร ้ า งสรรค ์ และ
วัฒนธรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม 
เบื้ อ งต ้นสามารถพิ จารณาสถานการณ ์ รายได  ้
จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค ์การบริหาร
การพัฒนาพื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการท ่อง เ ท่ียวอย ่ า ง
ยั่ งยืน (องค ์การมหาชน) (อพท.) ซึ่ งมีแนวคิด 
และกลุ ่มนักท่องเท่ียวท่ีใกล้เคียงกับการท่องเที่ยว 
เ ชิ ง ส ร ้ า ง ส ร รค ์ แ ล ะ วัฒนธ ร รม ไ ด ้  โ ด ย ในป ี 
งบประมาณ 2564 พบว่า รายได้จากการท่องเท่ียว
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ชุมชนต้นแบบของ อพท. จ�านวน 20 ชุมชน หดตัวถึงร้อยละ 40.30 ต่อเน่ืองจากปี 2563 ซึ่งหดตัวอยู่แล้ว
ร้อยละ 46.54 โดยการหดตัวอย่างรวดเร็วมาจากชุมชนตักบาตรรับอรุณท่ีมีรายได้ลดลงถึงร้อยละ 85.96  
ซึ่งหากพิจารณาร้อยละเฉลี่ยถ ่วงน�้าหนัก พบว่า มีส ่วนท�าให้รายได้โดยรวมลดลงร้อยละ 12.37 ทั้งนี้  
การลดตัวลงอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่มีการล็อกดาวน์ 
ทั่ วประเทศตามค�าสั่ งของศูนย ์บริหารสถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของเชื้ อ โควิด -19 หรือ  ศบค.  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม 2563  
และในเดือนเมษายน 2564 ส่งผลให้หลายพื้นที่ไม ่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคม 
2564 ถึงปลายเดือนกันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพื้นท่ีท่องเที่ยวพิเศษที่สามารถเปิดด�าเนินการ 
ท่องเที่ยวได ้ตามปกติ ส ่งผลให้มีรายได ้เพิ่มสูงขึ้นเล็กน ้อย ท้ังนี้  ค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดให้รายได ้จาก 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปี จึงมีความท้าทายอย่างมากส�าหรับประเทศไทย

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 มีการปรับปรุงประเด็นท้าทายเกี่ยวกับค�าจ�ากัดความ  
และแนวทางในการบูรณาการกันระหว ่างหน ่วยงาน โดยมีการจัดท�าค�าจ� ากัดความที่ จะใช ้ ในการ 
เก็บข้อมูล และการพัฒนาท่ีตรงจุด การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาอยู ่ระหว่างด�าเนินการจัดเก็บรายได้การท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม  
ซึ่งคาดว่าน่าจะได้หลักการและข้อมูลปีฐานเพื่อน�าไปเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ปี 2565 เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึง มุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
โดยการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและรายได้สูงในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้หลากหลายไม่กระจุกตัว ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 
เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเท่ียวสู ่ระดับมาตรฐานสากล และเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึง
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ในส่วนของ อพท. เจ้าภาพหลัก 
ในการขับเคลื่อนในประเด็นนี้ อยู ่ระหว่างเตรียมการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการท่องเท่ียวอย ่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�าแพงเพชร ระยะ 5 ป ี (2566-2570)  
เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มข้ึนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมยกระดับเมืองและชุมชน 
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ท�าให้แผนงานส่วนใหญ่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ช ่วงไตรมาสที่ 4  
ของปี 2564 รัฐบาลมีนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจึงเป็นโอกาสส�าคัญในการสร้าง 
ความเชื่อมั่น และการรับรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ไทยเป็น Top of Mind ส�าหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ที่ผ ่านมามีความพยายามในการจัดท�าค�าจ�ากัดความ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แต่ยังไม่สามารถแล้วเสร็จและน�าไปใช้ได้ภายในปี 2564 อีกทั้ง 
การก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมยังไม่สามารถบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง 
ซ่ึงหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวชี้วัดน้ีให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ส�าหรับประเด็น
ท้าทายส�าคัญอีกประการหน่ึง คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน 
ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมต้องหยุดชะงัก โดยเฉพาะการท่องเท่ียวที่มีการรวมกลุ่ม
ของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดในประเทศเริ่มคลี่คลายลงในช่วงตุลาคม 2564 ประกอบกับ 
การผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และโครงการกระตุ ้นการท่องเที่ยวโดยภาครัฐ อาทิ โครงการเราเท่ียว 
ด้วยกัน โครงการทัวร ์เที่ยวไทย ส่งผลให้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื ้นตัว รวมถึง นโยบายการเปิดรับ 
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซ่ึงคาดว่าจะช่วยกระตุ้นสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 
ได้อีกครั้ง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	ประเด็นท้าทายส�าคัญที่ยังคงต้องเร ่งพัฒนา คือ การบูรณาการ 
การท�างานร ่วมกันตลอดทั้ งห ่วงโซ ่คุณค ่า  จึ งควรหาแนวทางเพื่อให ้ เกิดการพัฒนาที่ เป ็นองค ์รวม 
อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ัง ควรใช้โอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เตรียมความพร้อม 
และยกระดับแหล่งท่องเท่ียวชุมชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลักดันการเข้าถึงส่ือออนไลน์ 
ของผู้ประกอบการในพื้นท่ีพิเศษเพื่อท�าให้เกิดการท่องเท่ียววิถีใหม่ ท้ังในด้านการขายสินค้าท้องถิ่นออนไลน ์
และการสร ้างการรับรู ้สถานที่ท ่องเที่ยวชุมชนผ ่าน สื่อออนไลน ์  เป ็นต ้น รวมถึงสร ้างความเชื่อมั่น 
และการรับรู ้  เพื่อให ้ ไทยเป ็น Top of Mind ส�าหรับนักท ่องเที่ยวคุณภาพอย ่างต ่อเนื่อง เพื่อให  ้
นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นประเทศแรกภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 อย ่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมขึ้นอยู ่กับฐานทรัพยากร 
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อาจจะส่งผลต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงควรมีการก�าหนดความสามารถ 
ในการรองรับของพื้นที่  (Car ry ing Capaci ty )  ตลอดจนสร ้างแนวทางการพัฒนาที่ ยั่ งยืนส� าหรับ 
การท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว
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จ.3

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

เมอืงและชมุชนทีมี่ศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรม จ�านวน 5 เมือง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม จะสามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 
สู่เมืองรองได้มากข้ึนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ เมืองที่เป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ซ่ึงประเทศไทย
จ�าเป็นต้องผลักดันผ่านประเด็นส�าคัญ อาทิ การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองและชุมชน และการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ค�าจ�ากัดความของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน และการบูรณาการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วย ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ยังคงเป็นประเด็นท้าทาย อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให ้
การด�าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร
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และสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู ้และกิจกรรมการสร้างรูปแบบใหม ่
ของความร ่วมมือในระดับโลก และการประชาสัมพันธ ์ ให ้ เป ็นที่ รู ้ จักแก ่นักท ่องเที่ ยวกลุ ่มคุณภาพ 
แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 เมืองมีศักยภาพท่ีจะดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่ งป ัจจุ บันไทยอยู ่ระหว ่างเสนอให ้จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเพชรบุรี เข ้าร ่วม 
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ทั้งนี้ หากสามารถผลักดันให้อย่างน้อย 1 จังหวัด ได้เป็น
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในรอบการประกาศผลเดือนพฤศจิกายน 2564 จะส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมาย 
จ�านวนเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในปี 2565 ได้ 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 หลายหน่วยงานด�าเนินการค้นหาทุนทางวัฒนธรรม 
เพื่อต ่อยอดพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อ 
การเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชน ผ่านการจัดท�าแผนงานและโครงการภายใต้งบประมาณและงบบูรณาการ 
ด้านการสร ้างรายได ้จากการท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู ่การสร ้างสรรค ์ 
ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To Branding) ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 
เพื่อยกระดับแหล ่งท ่องเที่ยวสู ่ ระดับมาตรฐานสากล ของการท ่องเ ท่ียวแห ่งประเทศไทย ในส ่วน 
ของการพัฒนาที่จะน�าไปสู ่การเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได ้ด�าเนินการพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative 
Cities Network-UCCN) ประจ�าปี พ.ศ.2564 โดยจังหวัดเชียงรายสมัครเข้าร่วมในฐานะเมืองสร้างสรรค์  
ด้านการออกแบบ ขณะท่ีจังหวัดเพชรบุรีสมัครเป ็นเมืองสร ้างสรรค ์ด ้านอาหาร ทั้งนี้  ทั้ งสองจังหวัด 
ได้ผ ่านการพิจารณาอย่างละเอียดครบตามจุดเน้นท่ีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก อาทิ 
นโยบายและความมุ ่ งมั่นของเมือง การมีกลไกและการบริหารจัดการเพื่อแสดงถึงการประสานงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ เมืองเป็นที่รู ้จักของนานาชาติ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังความพร้อมของการรับเป็น 
เจ ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติ และสถาบันการศึกษาที่จะเชื่อมโยงในการสืบทอด นอกจากนี้  อพท. 
อยู ่ระหว่างเตรียมขยายเครือข่ายการพัฒนาเมืองเพ่ือเข้าสู ่มาตรฐานเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 
ในพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู ่ในความรับผิดชอบ เช่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดน่าน  
และอีกหลายพื้นท่ี เพื่อผลักดันให้เกิดการรับรู้ศักยภาพของประเทศไทยในระดับโลก
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ยูเนสโกจ�านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) ภูเก็ต  
(Gastronomy, 2558) (2) เชียงใหม ่  (Craft 
and Folk Art, 2560) (3) กรุงเทพมหานคร  
(Design, 2562) และ (4) สุโขทัย (Craft and 
Folk Art, 2562) ซึ่งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
ยูเนสโกเป็นเมืองที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ครอบคลุมสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050102) เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์3 
และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง5 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม จ านวน 5 เมือง 6 

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้7 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่เมืองรองได้มาก8 
ขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ9 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ เมืองที่เป็นเครือข่าย10 
เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ซึ่งประเทศไทย11 
จ าเป็นต้องผลักดันผ่านประเด็นส าคัญ อาทิ การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน การพัฒนา12 
นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการเมืองและชุมชน และการ13 
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเพ่ิมขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และ14 
วัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ค าจ ากัดความของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง15 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน และการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วย 16 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยังคงเป็นประเด็นท้าทาย อีกทั้ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 17 
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 18 

 19 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 20 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการประกาศให้เข้าเป็นเครือข่ายเมือง21 

สร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโกจ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย (1) ภูเก็ต (Gastronomy, 2558) (2) เชียงใหม่ 22 

(Craft and Folk Art, 2560) (3) กรุงเทพมหานคร (Design, 2562) และ (4) สุโขทัย (Craft and Folk Art, 23 

2562) ซึ่งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเป็นเมืองที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครอบคลุม24 

สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และกิจกรรม  25 

การสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับโลก และการประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวกลุ่ม26 

คุณภาพ แสดงให้เห็นว่าทั้ง 4 เมืองมีศักยภาพที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับ 27 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	แม้ว ่าในปี 2564 จะมีการจัดท�าค�าจ�ากัดความของเมือง 
และชุมชมที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แต่ยังไม่แล้วเสร็จภายในปี 2564  
อีกทั้ง ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมืองที่จะพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ใช ้ร ่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทย ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีพ้ืนที่เป้าหมายที่แตกต่างกัน และด�าเนินการ 
โดยขาดการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นท้าทายต่อเนื่องในปีนี้ ในส่วนของการด�าเนินงานเตรียม
ความพร้อมของเมืองยังมีอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้บางกิจกรรม 
ไม่สามารถด�าเนินการได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด
ที่ได ้รับการประกาศเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ได ้
ขยายตัวอย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวในภาพรวมของการท่องเที่ยว แสดงให้เห็น
ว่าการใช้ประโยชน์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ยังไม่เต็มที่  ซึ่งอาจส่งผลให้ไม ่สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทฯ ประเด็นการท่องเท่ียวด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การผลักดันการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO จ�าเป็นต้อง 
เร่งบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการค้นหาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของเมืองและชุมชน เพื่อคัดเลือกเมือง 
เป้าหมายโดยใช้นวัตกรรมมาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู ่กับบริหารจัดการเมือง
และชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ตลอดจนจัดท�าแนวทางการ
พัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก อีกท้ัง ควรสร้างสภาพแวดล้อม 
ให ้เอื้อต ่อการเพิ่มขึ้นของเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค  ์
ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal นอกจากนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากการประกาศ 
ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ที่จะน�าไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ควรให ้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมภายในเมืองเครือข ่าย 
เมืองสร้างสรรค์และขยายผลสู ่เมืองใกล้เคียง เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(Creative District) ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของจ�านวนสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เฉลี่ยร้อยละ 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 สินค้าและบริการท่ีมีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการมีอัตลักษณ์และนวัตกรรมของสินค้าและบริการ ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการ รวมทั้งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้จ ่ายมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาควรให้ความส�าคัญตั้งแต ่
การค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การยกระดับสินค้าและบริการ  
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออ�านวยต่อการสร้างนวัตกรรมและ 
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ส�าหรับปี 2563 มีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ คือ ความไม ่ชัดเจนของ 
ค�าจ�ากัดความและการไม ่มีช ่องทางในการรับจดทะเบียนทรัพย ์สินทางปัญญาส�าหรับสินค ้าท ่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง นอกจากนี้ การยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลา 
ในการด�าเนินการค่อนข้างนาน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นท้าทาย

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา

จ�านวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	(GI)

050103

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ป ัจจุบันยังไม ่มี
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในหมวดสินค้า
ท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมโดยตรง  
แต ่หากพิจารณาจากจ� านวนสินค ้ าสิ่ งบ ่ งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 - 2563  
พบว่า มีสินค้าที่ได ้รับการข้ึนทะเบียน GI เพิ่มข้ึน 
อย ่างต ่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร ้อยละ 15.36  
ต ่อป ี  แต ่ เมื่อพิจารณาป ี  2564 ที่มีการจัดเก็บ 
ข้อมูลถึงเดือนเมษายน พบว่า มีการขึ้นทะเบียน 
สินค ้า GI เพิ่มขึ้นเพียง 4 รายการ เ น่ืองจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให ้
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การด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลและกระบวนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาค่อนข้างล่าช้า ทั้งนี้ อัตรา 
การขยายตัวยังคงสามารถเพิ่ม ข้ึนได ้จากที่สถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คล่ีคลายลง  
อย่างไรก็ดี จ�านวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย ยังคงไม่สามารถแสดงถึงจ�านวน 
สินค ้าและบริการท่องเท่ียวเชิงสร ้างสรรค ์และวัฒนธรรมที่ ได ้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย ์สินทางปัญญา 
ได้ครอบคลุม จึงไม่อาจสามารถสะท้อนตัวเลขและค่าเป้าหมายที่แท้จริงได้

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา	 ในปี 2564 กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องได้ด�าเนินการ
ลงพ้ืนที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน พร้อมท้ังค้นหาอัตลักษณ์ และยกระดับสินค้าและบริการ  
ภายใต ้โครงการพัฒนาต่อยอดสินค ้าท ่องเที่ยวเชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย ์สินทางปัญญา  
และโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู ้ประกอบการ 
ในชุมชนสามารถน�าสินค้าในแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ด�าเนินการพัฒนาการให้บริการโดยการพัฒนาระบบ 
จดทะเบียนสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบกระบวนการออกใบรับรองต่าง ๆ  ทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมาตรฐานตาม Certificate Authority (CA) นอกจากน้ี กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญายังได้ด�าเนินการสรรหาบุคลากรภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และอยู ่ระหว่าง
ด�าเนินการเพิ่มจ�านวนสินค้า GI เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
ให้เพิ่มขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ความไม่ชัดเจนของค�าจ�ากัดความและการไม่มีช่องทางในการ
รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส�าหรับสินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง เป็นประเด็น
ที่ยังคงเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส ่งผลให้ที่ผ ่านมาขาดความเชื่อมโยงระหว่างการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาข้ันตอนและระยะเวลา 
ในการขึ้นทะเบียนที่ค ่อนข้างนาน ท�าให้การด�าเนินการขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการมีข้อจ�ากัด ถึงแม้ว่า 
ท่ีผ่านมาจะมีการสรรหาบุคลากรภายนอกเพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถท�าให้ขั้นตอนและระยะเวลารวดเร็วขึ้น 
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ ถึงแม้ว่า 
จะมีการปรับรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แต่บางกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่ม
กันยังคงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป อาทิ การลงพื้นที่เพื่อค้นหาอัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	ควรมีการด�าเนินการจัดท�าค�าจ�ากัดความกลางให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
พิจารณาหาแนวทางในการจัดท�าช่องทางการข้ึนทะเบียนส�าหรับสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
โดยตรง เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงและสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้า 
เชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากนี้  ควรให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาการด�าเนินการข้ึนทะเบียนให ้มีประสิทธิภาพท้ังในด ้าน 
การปรับปรุงระบบและสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัวในการด�าเนินงาน ส�าหรับ
ประเด็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย ควรมีการท�าการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การจัดงานส่งเสริม 
ช่องทางการตลาดสินค้า GI ภายในประเทศ การสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ GI พร้อมขยายตลาดสินค้า 
GI สู่ช่องทางออนไลน์ และการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
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การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเป็นการท่องเท่ียวที่ดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ทางตรงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรายได้ทางอ้อมให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
ในการบรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคล่ือน ได้แก่ (1) ความพร้อมของสินค้าและบริการ 
ของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (2) การตลาดท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (3) การบริหารจัดการกิจกรรม 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และ (4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ต่อเน่ืองหลังจากการประชุม ท่ีผ่านมา แม้ว่าการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคง 
กระจุกตัวอยู ่ ในเมืองหลักที่มีความพร ้อมด ้านโครงสร ้ างพื้นฐานและสิ่ งอ� านวยความสะดวก ท้ังนี้  
ในปี 2563 การที่นักท่องเท่ียวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม 
และรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจอย่างมาก จึงนับเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญที่ควรเร่งพัฒนา

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย  สถานการณ ์ 
ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื้ อ โ ค วิ ด - 1 9  ท่ี ส ่ ง ผ ล 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ท�าให้การท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศหดตัวจากมาตรการควบคุมการระบาด 
แ ล ะ ก า ร จ� า กั ด ก า ร เ ดิ น ท า ง ร ะ ห ว ่ า ง พื้ น ที่ 
ในประ เทศต ่ า ง  ๆ  ท่ั ว โลก  ซึ่ ง ส ่ งผลต ่ อการ 
ท ่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ของ ไทยอย ่ า ง มีนั ยส� า คัญ 
โดยจ�านวนนักท่องเท่ียวลดลงจาก 10,482,066 คน 
ในปี 2563 เป็น 3,513,737 คนในปี 2564 หรือลดลง
ร้อยละ 66.48 และรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ลดลงจาก 61,317 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 7,565 
ล้านบาทในปี 2564 หรือลดลงร ้อยละ 87.66 
หากพิจารณาแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)     

รายได้จากนักเดินทางไมซ์

050201

จ.3

 25 

ที่มา: ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 26 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง27 
ธุรกิจ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ28 
ภายใต้โครงการเปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจด้วยมาตรฐาน ด้วยการผลักดันเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Mice 29 
City) 10 เมือง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก พัทยา สุราษฎร์ธานี 30 
ภูเก็ต และหาดใหญ่ เป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนให้องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาในทั่วประเทศ 31 
นอกจากนี้ เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สสปน. ได้ด าเนินการ32 
ยกระดับมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ส าหรับสถานที่33 
จัดงาน ผู้จัดงาน และผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE 34 
Venue Standard (AMVS) โดยเพ่ิมเติมแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยในการจัดงานในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เพ่ือ35 
รองรับการเติบโตของนักท่องเที ่ยวเชิงธุรกิจจากทั ่วโลกให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ในอนาคต และจากการที่36 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศได้ จึงมีการจัดประชุมแบบ Virtual 37 
Meeting Space เพ่ือสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบผสมผสานที่เป็นการจัดงานในรูปแบบปกติร่วมกับการจัดงาน38 
รูปแบบออนไลน์  39 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่40 
ปี 2563 ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมใน41 
ประเทศและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Virtual 42 
Event มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดประชุมและการแสดงสินค้า ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ43 
โควิด-19 จึงให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศเป็นส าคัญเพ่ือทดแทนรายได้จากต่างประเทศท่ี44 
หายไป ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายทีเ่ป็นอุปสรรคส าคัญ คือ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิถี45 
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การลดลงของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจระหว่างประเทศ ซ่ึงลดลงกว่าร้อยละ 99.96 เป็นการลดลง
อย่างต่อเนื่องจากปี 2562 ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประกอบกับการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป
ตามวิถีใหม่ หรือ New Normal ดังนั้น ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2565  
จึงเป็นความท้าทายอย่างสูงส�าหรับประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในป ี 2564 ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของไทยในการเป ็นศูนย ์กลาง 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)  
ได้มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญภายใต้โครงการเปิดเมืองปลอดภัยจัดงานไมซ์มั่นใจด้วยมาตรฐาน ด้วยการ 
ผลักดันเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE CITY) 10 เมือง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก พัทยา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และหาดใหญ่ เป็นการกระตุ ้นและขับเคลื่อน 
ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดประชุมสัมมนาในทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้อง 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สสปน. ได้ด�าเนินการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงาน 
ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ส�าหรับสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน และผู้ร่วมงาน 
พร้อมทั้งพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสถานท่ีจัดงานอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS)  
โดยเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด ้านสุขอนามัยในการจัดงานในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ เ พ่ือรองรับการเติบโต 
ของนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจากทั่วโลกให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ในอนาคต และจากการท่ีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานในประเทศได้ จึงมีการจัดประชุมแบบ Virtual Meeting Space  
เพื่ อสนับสนุนการจัดงานในรูปแบบผสมผสานที่ เป ็นการจัดงานในรูปแบบปกติร ่ วมกับการจัดงาน 
รูปแบบออนไลน์

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  จากสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2563 ท�าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ ส่งผล 
ต่อการจัดกิจกรรมในประเทศและรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ผู ้ประกอบการจึงได้เปลี่ยนรูปแบบ 
การจัดกิจกรรมเป็นแบบ Virtual Event มากข้ึน ท้ังในรูปแบบการจัดประชุมและการแสดงสินค้า ดังนั้น  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในประเทศ
เป็นส�าคัญเพื่อทดแทนรายได้จากต่างประเทศท่ีหายไป ท้ังน้ี ประเด็นท้าทายท่ีเป็นอุปสรรคส�าคัญ คือ  
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีใหม่ หรือ New Normal จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ให้มีแนวโน้มเป็นการจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ซ่ึงจะเกิดผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจอย่างมาก และอาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ การท่องเท่ียวด้านการ 
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวได้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ควรให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงธุรกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการแสดง
สินค ้า เพื่อเป ็นการสร ้างการรับรู ้ด ้านความพร ้อมของประเทศแก ่ชาวต ่างชาติ  ควบคู ่ ไปกับเตรียม 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE CITY) ซ่ึงจะช่วยกระจายความเจริญ 
ไปยังเมืองอื่น ๆ ได้ นอกจากน้ี ควรขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานสถานที่ด้านความปลอดภัยให้สอดคล้อง 
กับการท่องเท่ียวเชิงวิถีใหม่ โดยการจัดท�ามาตรฐานและมอบเคร่ืองหมายรับรองเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู ้ประกอบการและนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี รูปแบบการจัดกิจกรรมในอนาคตอาจเปล่ียนแปลงไป 
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวทางตรงและธุรกิจที่ เ ช่ือมโยงลดลง  
ทุกภาคส่วนจึงควรบูรณาการร่วมกันเพื่อสร ้างภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 
เชิงธุรกิจให้มีความเช่ือมั่นในการเดินทางเข้ามาจัดกิจกรรมในประเทศ
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แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ
ของไทย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

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

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาตินับเป็นโอกาสส�าคัญ 
ในการสร ้างรายได ้ ให ้แก ่ประเทศไทยอีกทางหน่ึง เนื่องจากการจัดประชุมนานาชาติเป ็นส ่วนหนึ่ ง 
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ทางตรงให้แก่การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสามารถกระจาย 
รายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ จากศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ซึ่งมีภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยวสวยงามที่หลากหลาย รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 
การเดินทางท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี แม้ว ่าประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายของการเป็นจุดหมายปลายทาง 
ในการจัดประชุมในปี 2561 แล้ว แต่การรักษาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
นับเป ็นประเด็นท ้าทายที่ส�าคัญ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต ้องให ้ความส�าคัญกับความพร ้อมของสินค ้า 
และบริการในการสนับสนุนการประชุมนานาชาติ อาทิ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึงการจัดท�าแผนการประชุม โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามายังประเทศไทย
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย การจัดอันดับ 
การ เป ็ นจุ ดหมายปลายทาง ในการจั ดประชุ ม
นานาชาติ ที่ ผ ่ า นมา  อ ้ า งอิ ง ดั ชนี ขอ งสมาคม 
ศูนย์ประชุมนานาชาติ (International Congress  
and Convention Association หรือ ICCA)  
ซึ่งโดยปกติมีการประกาศการจัดอันดับเป็นประจ�า
ทุกป ี แต ่ในช ่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์
โควิด-19 สมาคมฯ จึงไม่ได ้มีการประกาศอันดับ
ที่เก่ียวข้องกับการประชุมนานาชาติตั้งแต่ปี 2563 
ดั งนั้ น  จึ ง ได ้ เ ทียบเคียงสถานการณ ์การบรรลุ 
เ ป ้ า หม าย กั บจ� า น วนก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ขอ ง โ ลก 
เปรียบเทียบจ�านวนการจัดประชุมของประเทศไทย  
ซึ่ งพบว ่าในป ี  2563 จ� านวนครั้ ง ในการจัดประชุมนานาชาติของไทยมีการลดลงอย ่างมีนัยส� าคัญ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับโลก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
โดยการจัดประชุมนานาชาติของโลกมีจ�านวนลดลงถึงร้อยละ -73.73 ในขณะที่ประเทศไทยลดลง -72.35  
เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 - 2562 อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีการควบคุม
การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อาจประเมินได้ว่าสถานการณ์อันดับของการเป็นจุดหมาย 
ปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติของไทยยังคงมีความท้าทายอย่างยิ่งในการบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2565 
ที่อยู่ในอันดับท่ี 20  

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติ 
ได ้มีการด�าเนินการยกระดับศักยภาพผู ้ประกอบการภายใต ้โครงการ Upskill - Reskill เ พ่ือพัฒนา 
การจัดงานแบบดิจิทัลให ้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได ้ อีกทั้ง ยังมีการจัดงาน IBTM World  
Virtual 2020 ในการเตรียมความพร้อมให้ผู ้ประกอบการน�าเครื่องมือและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ มาปรับใช้
ในการท�าธุรกิจ เพ่ือขยายกลุ ่มลูกค้าและสร้างการรับรู ้แก่นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจถึงศักยภาพการบริหาร 
จัดการภายใต ้สถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ทั้ งนี้  ได ้มีการขับเคล่ือน 10 เมืองไมซ ์  
พร้อมกับก�าหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของระบบบริการและสถานประกอบการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ 
Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และ MICE New Normal ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว 
แบบวิถีใหม่ หรือ New Normal อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมประมูลสิทธิ์ 
งาน Mega Event และได ้รับสิทธิ์ เป ็นเจ ้าภาพจัดงานที่มีชื่อ เสียงระดับโลกในประเทศไทย อาทิ  
งาน IEEE Technology & Engineering Management Conference Asia Pacific 2021 งาน Hua Hin 
Women’s Half Marathon 2022 Partner with Nagoya Women’s Marathon โดยสร้างความร่วมมือ 
กับประเทศญ่ีปุ่น เพื่อยกระดับงาน Mega Event สู่ระดับสากล นอกจากนี้ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ(องค ์การมหาชน) (สสปน.) ด�าเนินการจัดงานไมซ ์ไทยร ่วมใจสร ้างชาติ เพื่อสร ้าง 
ความตระหนักถึงความส�าคัญและความพร้อมของเมือง MICE CITY ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เป็น 
จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จ�านวนการจัดประชุมนานาชาติ
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จ านวนการจัดประชุมนานาชาติ 

โลก ไทย อัตราการขยายตัวของโลก อัตราการขยายตัวไทย 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดประชุมนานาชาติได้มีการ1 
ด าเนินการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Upskill – Reskill เพื่อพัฒนาการจัดงานแบบดิจิทัลให้มี2 
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ อีกทั้ง ยังมีการจัดงาน IBTM World Virtual 2020 ในการเตรียมความพร้อมให้3 
ผู้ประกอบการน าเครื่องมือและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ มาใช้ปรับใช้ในการท าธุรกิจ เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าและสร้างการรับรู้ แก่4 
นักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจถึงศักยภาพการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้ ได้มีการ5 
ขับเคลื่อน 10 เมืองไมซ์ พร้อมกับก าหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของระบบบริการและสถานประกอบการต่าง ๆ ตาม6 
หลักเกณฑ์ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และ MICE New Normal ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบ7 
วิถีใหม่ หรือ New Normal อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมประมูลสิทธิ์งานเมกกะอีเว้นท์ และ8 
ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานที่มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศไทย อาทิ งาน IEEE Technology & Engineering 9 
Management Conference Asia Pacific 2021 งาน Hua Hin Women’s Half Marathon 2022 Partner with 10 
Nagoya Women’s Marathon โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับงาน Mega Event สู่ระดับสากล 11 
นอกจากนี้ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) ด าเนินการจัดงานไมซ์ไทยร่วมใจ12 
สร้างชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและความพร้อมของเมือง MICE CITY ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 13 
ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 14 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด15 
เชื้อโควิด-19 โดยตรง ในระยะท่ีผ่านมาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงาน เป็นแบบ 16 
Virtual Event หรือ Hybrid Event ท่ีมีการผสมผสานระหว่างรูปแบบ Online และ Offline  ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์17 
คลี่คลายลงในระยะต่อไปควรมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข อาทิ การออกแบบงาน18 
เพื่อลดการสัมผัส และการจ ากัดขนาดและจ านวนผู้เข้าร่วมงานในสถานที่จริง ซึ่งเป็นข้อก าหนดส าคัญที่ท้าทายต่อ19 
เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่20 
เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากตั้งแต่ในช่วงแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการของ21 
ผู้จัดงานมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น นับเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่จะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ต้องเร่งปรับตัวและ22 

ที่มา : ICCA 

ปี 

จ านวนครั้ง 

ที่มา: ICCA
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 อุตสาหกรรมไมซ ์เป ็นอุตสาหกรรมที่ ได ้รับผลกระทบ 
จากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยตรง ในระยะที่ผ ่ านมาผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ  ์
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Virtual Event หรือ Hybrid Event ที่มีการผสมผสานระหว่าง
รูปแบบ Online และ Offline  ทั้งนี้  เม่ือสถานการณ์คล่ีคลายลงในระยะต่อไปควรมีการปรับรูปแบบ 
การจัดงานให้สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข อาทิ การออกแบบงานเพื่อลดการสัมผัส และการจ�ากัด
ขนาดและจ�านวนผู้เข้าร่วมงานในสถานที่จริง ซึ่งเป็นข้อก�าหนดส�าคัญที่ท้าทายต่อเป้าหมายการเป็นจุดหมาย 
ปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท 
ค่อนข้างมากตั้งแต่ในช่วงแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการ 
ของผู ้จัดงานมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น นับเป็นแรงกระตุ ้นส�าคัญที่จะท�าให้ผู ้ประกอบธุรกิจไมซ ์
ต้องเร ่งปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ที่ เปล่ียนแปลงไป พร้อมทั้งพัฒนา 
สิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานท่ีจัดงานและโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรอบให้มีประสิทธิภาพด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการประชุมนานาชาติ จ�าเป็น 
ต้องเร่งส่งเสริมและก�าหนดมาตรการสนับสนุนการจัดประชุมนานาชาติ เพื่อดึงดูดผู ้จัดการประชุมควบคู่ 
กับการน�าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงมุ ่งเน้นการ
สื่อสารทางการตลาดเชิงรุกไปยังกลุ่มผู้ซื้อที่มีศักยภาพผ่านช่องทางออนไลน์ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงการประมูลสิทธิ์ 
การจัดงานที่มีศักยภาพได้
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	 ขยายตัวร้อยละ	5

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม  
และแพทย์แผนไทย ขยายตัวร้อยละ 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้มวลรวมที่เกิดจาก
การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อรักษาฟื ้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความงาม ด้วยการแพทย์ทุกแขนง  
รวมถึงการใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ และภูมิปัญญาไทยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ต้องให้ความส�าคัญกับ 5 องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (3) การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกที่ส ่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ (4) การตลาดที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และ (5) การพัฒนาฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
และการสร้างความเช่ือมั่นต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ การจ�ากัดการเดินทางท้ังภายในและระหว่างประเทศ  อันเนื่อง
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีรุนแรงท่ัวโลก ตลอดท้ังปี 2563 เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ส ่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการให้บริการที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้

สถานการณ ์การบรร ลุ เป ้ าหมาย  จากข ้อมู ล 
รายได้จากการท่องเที่ยวสุขภาพ ความงาม และ 
แพทย์แผนไทย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีครอบคลุม 4 กิจกรรมหลัก 
ได้แก่ (1) บริการรักษาพยาบาล (2) บริการเพ่ือ 
ส่งเสริมสุขภาพ (3) ศูนย ์วิชาการทางการแพทย์  
และ (4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ปี 2563 รายได้
จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หดตัวอย่างมีนัยส�าคัญ 
ถึงร ้อยละ 99.6 จากปี 2562 ซึ่ งมีสาเหตุหลัก 
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

050301 
ปี 62 สีเหลือง 

050301 
ปี 63 สีส้ม 

050301 
ปี 64 สีแดง 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050301) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ขยายตัวร้อยละ 5 4 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้มวลรวมที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มี5 
จุดประสงค์เพื่อรักษาฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ และความงาม ด้วยการแพทย์ทุกแขนง รวมถึงการใช้องค์ความรู้ด้าน 6 
ต่าง ๆ และภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องให้ความส าคัญกับ 5 องค์ประกอบ7 
ส าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวเชิง8 
สุขภาพ (3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ (4) การตลาดที่เจาะกลุ่มเป้าหมาย9 
เฉพาะ และ (5) การพัฒนาฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง และการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ การจ ากัดการเดินทางทั้ง10 
ภายในและระหว่างประเทศ  อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงทั่วโลก ตลอดทั้งปี 11 
2563 เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว 12 
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการให้บริการที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ของกรม14 
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่ครอบคลุม 4 กิจกรรมหลักได้แก่ (1) บริการรักษาพยาบาล (2) บริการเพื่อ15 
ส่งเสริมสุขภาพ (3) ศูนย์วิชาการทางการแพทย์ และ (4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ปี 2563 รายได้จากการท่องเที่ยว 16 
เชิงสุขภาพ หดตัวอย่างมีนัยส าคัญถึงร้อยละ 99.6 จากปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ17 
โควิด - 19 ส่งผลให้ภาพรวมตั้งแต่ปี 2561 - 2563 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 30.04 ต่อปี นอกจากนี้ แม้ว่าสถานการณ์ 18 
การท่องเที่ยวในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจากปี 2563 แต่ยังไม่สามารถกลับมาเท่ากับช่วงที่สถานการณ์ปกติ เนื่องจาก19 
การเดินทางระหว่างประเทศยังคงมีระเบียบและข้อจ ากัดค่อนข้างมาก รวมทั้งมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยที่สูงขึ้น 20 
ในการให้บริการ ท าให้การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปี 2564 มีความท้าทายอย่างสูงที่จะบรรลุ 21 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ขยายตัวร้อยละ 5 ในปี 2565 22 

 23 
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อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. 2561-2563 

ที่มา: กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

%ch (Y.o.Y) 

 
     :
 

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ	ความงาม	และแพทย์แผนไทย	ปี	พ.ศ.	2561	-	2563
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ส่งผลให้ภาพรวมตั้งแต่ปี 2561 - 2563 หดตัวเฉล่ียร้อยละ 30.04 ต่อปี นอกจากนี้ แม้ว่าสถานการณ์ 
การท่องเที่ยวในปี 2564 มีแนวโน้มท่ีจะดีข้ึนจากปี 2563 แต่ยังไม่สามารถกลับมาเท่ากับในช่วงที่สถานการณ์
ปกติ เนื่องจากการเดินทางระหว่างประเทศยังคงมีระเบียบและข้อจ�ากัดค่อนข้างมาก รวมทั้งมาตรฐาน 
ความสะอาดและปลอดภัยท่ีสูงข้ึนในการให้บริการ ท�าให้การขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในปี 2564 มีความท้าทายอย่างสูงที่จะบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ขยายตัวร้อยละ 5 ในปี 2565

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ได ้ รับความสนใจ 
จากหลายภาคส่วนในระยะที่ผ ่านมา เนื่องจากเป็นแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ส�าคัญภายหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการด�าเนินงานหลักๆ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านอุปสงค์  
ให ้ความส�าคัญกับการสร ้ างการรับรู ้  และขยายตลาดนักท ่อง เ ท่ียว อาทิ  โครงการส ่ ง เส ริมกลุ ่ ม  
Amazing Health and Wellness in Thailand และโครงการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ ่มสุขภาพ 
เพื่อส ่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ด ้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ (2) ด ้านอุปทาน  
ให้ความส�าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อาทิ โครงการพัฒนา
มาตรฐานนวดไทยในระดับสากล เพื่อรองรับการประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ 
ของ UNESCO เป ็นต ้น นอกจากนี้  เพื่อตอบสนองต ่อสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ได ้มีการส ่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน  
รวมทั้ งสถานที่ กักกันตัวในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ)  
และสถานกักกันตัวในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine: WQ) ให ้เป ็นไปตามมาตรฐาน  
และมีความพร ้อมในการรองรับนักท ่อง เที่ ยวประเภทพิ เศษทั้ งชาวไทยและชาวต ่ างชาติที่ เ ข ้ ามา 
รับการรักษาพยาบาล และท�ากิจกรรมเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย สถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคง 
เป็นประเด็นท้าทายต่อเนื่องจากปี 2563 ท่ีส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
น้อยลงอย่างมาก แม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้มาตรการเฉพาะต่าง ๆ 
อาทิ  วีซ ่าส�าหรับนักท ่องเที่ยวประเภทพิ เศษ (Special Tourist VISA) Phuket Sandbox และ 
สมุย Plus Sandbox แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการท�าให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์ 
แผนไทย กลับมาขยายตัวได ้  อีกทั้ ง  ยั งส ่งผลให ้ โครงการอบรมต ่าง ๆ ที่จะช ่วยยกระดับบุคลากร 
และสถานประกอบการ ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ยังมีความท้าทาย 
จากการท่ีสถานบริการและแรงงานด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อยู ่นอกระบบของภาครัฐจ�านวนมาก  
จึงเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของภาครัฐ อาทิ การกระจายวัคซีน และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
ท�าให้สถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง 
ในระยะสั้น จึงควรให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมของอุปทานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ให้สามารถให้บริการภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่ปกติได้ โดยเฉพาะการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง และการ 
ยกระดับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของสถานประกอบการ ตลอดจนสร ้ า ง มูลค ่ า เพิ่ ม 
และเพิ่มช่องทางการขายให้สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้สอดรับกับแนวโน้มการท่องเที่ยว 
ในระยะต่อไป ในขณะเดียวกัน ควรมีมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
ที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ามาในประเทศไทยได้สะดวกมากข้ึน อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ 
การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีฟ ื ้นตัวค ่อนข ้างช ้า การบรรลุค ่าเป ้าหมายในป ี  2565 จึงยังคง 
มีความท้าทายสูง ดังนั้น เพ่ือให ้สามารถบรรลุเป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติ 20 ป ี จึงควรพิจารณา 
ให้ความส�าคัญกับการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ Mega Project ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพ่ือให้สามารถดึงดูด 
การท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้ในระยะยาว
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 12 
โดย Global Wellness Institute

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการให้บริการสุขภาพ จึงให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าว 
สู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมาประเทศไทย 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้ 
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยสถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 
ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการ
เชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย สถาบนัจดัอนัดบั GWI 
ไม่ได้จัดท�ารายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยว 
เ ชิ ง สุ ข ภ า พ ม า เ ป ็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  3  ป ี  ตั้ ง แ ต ่ 
ปี 2562 - 2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับ 
ล ่ าสุ ด ในป ี  2561  ประ เทศ ไทย มี ร าย ได ้ จ าก 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก 
ห ่างจากค ่า เป ้ าหมายที่ ก� าหนดให ้ประเทศไทย 
อยู ่ในอันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ  
ทั้งนี้  หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขัน โดย International Institute 
fo r  Management  Deve lopment  ( IMD )  
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับด้านสุขภาพ พบว่า หลังจาก

ที่มา: รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2561	-	2564

050302 
ปี 62 สเีหลือง 

050302 
ปี 63 สเีหลือง 

050302 
ปี 64 สีเหลือง 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050302) อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ใน4 
อันดับที่ 12 โดย Global Wellness Institute 5 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านให้บริการสุขภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าวสู่การสร้างรายได้6 
จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง7 
ความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ8 
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดย9 
สถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 10 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการเชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานใน11 
ระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมาย  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถาบันจัดอันดับ GWI ไม่ได้มีการรายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง13 
สุขภาพมาเปน็ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2561 ประเทศไทยมี14 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน15 
อันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 16 
โดย International Institute for Management Development (IMD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 17 
พบว่า หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะความ18 
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซึ่งถือเป็น19 
ทิศทางที่ดีส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมี20 
แนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565  21 

 22 

การด าเนินงานท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น และรักษาการเป็นจุดหมาย23 
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก โดยพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 24 
Administration (SHA) และ SHA Plus ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเร่งกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้า25 
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ที่มา: รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050302) อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ใน4 
อันดับที่ 12 โดย Global Wellness Institute 5 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านให้บริการสุขภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าวสู่การสร้างรายได้6 
จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง7 
ความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ8 
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดย9 
สถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 10 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการเชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานใน11 
ระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมาย  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถาบันจัดอันดับ GWI ไม่ได้มีการรายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง13 
สุขภาพมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2561 ประเทศไทยมี14 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน15 
อันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 16 
โดย International Institute for Management Development (IMD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 17 
พบว่า หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะความ18 
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซึ่งถือเป็น19 
ทิศทางที่ดีส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมี20 
แนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565  21 
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การด าเนินงานท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น และรักษาการเป็นจุดหมาย23 
ปลายทางของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในระดับโลก โดยพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 24 
Administration (SHA) และ SHA Plus ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเร่งกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้า25 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050302) อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดีขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ใน4 
อันดับที่ 12 โดย Global Wellness Institute 5 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านให้บริการสุขภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าวสู่การสร้างรายได้6 
จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง7 
ความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ8 
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดย9 
สถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 10 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการเชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานใน11 
ระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมาย  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถาบันจัดอันดับ GWI ไม่ได้มีการรายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง13 
สุขภาพมาเปน็ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2561 ประเทศไทยมี14 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน15 
อันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 16 
โดย International Institute for Management Development (IMD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 17 
พบว่า หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะความ18 
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซึ่งถือเป็น19 
ทิศทางที่ดีส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมี20 
แนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565  21 
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ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก โดยพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 24 
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ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย อยู่ใน4 
อันดับที่ 12 โดย Global Wellness Institute 5 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านให้บริการสุขภาพ จึงได้ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงจุดแข็งดังกล่าวสู่การสร้างรายได้6 
จากการท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการ บุคลากร และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง7 
ความเชื่อมั่น และส่งเสริมการตลาดอย่างตรงเป้า ซึ่งในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ8 
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากอันดับรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดย9 
สถาบัน Global Wellness Institute (GWI) ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกตั้งแต่ปี 2557 - 2561 10 
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสินค้าและบริการเชิงสุขภาพที่ไม่ได้รับมาตรฐานใน11 
ระดับสากล เป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมาย  12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สถาบันจัดอันดับ GWI ไม่ได้มีการรายงานอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง13 
สุขภาพมาเปน็ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 โดยจากรายงานผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2561 ประเทศไทยมี14 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ประเทศไทยอยู่ใน15 
อันดับที่ 12 ภายในปี 2565 เพียง 1 อันดับ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 16 
โดย International Institute for Management Development (IMD) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 17 
พบว่า หลังจากปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะความ18 
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพของไทย ซึ่งในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซึ่งถือเป็น19 
ทิศทางที่ดีส าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมี20 
แนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565  21 

 22 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่น และรักษาการเป็นจุดหมาย23 
ปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก โดยพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 24 
Administration (SHA) และ SHA Plus ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเร่งกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้า25 
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ที่มา: รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD 
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ปี 2561 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพดีขึ้นตามล�าดับ โดยเฉพาะความพร้อม 
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของไทย ซ่ึงในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นถึง 15 อันดับ จากปี 2561 ซ่ึงถือเป็น
ทิศทางที่ดีส�าหรับประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
และมีแนวโน้มในการบรรลุค่าเป้าหมายอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในปี 2565

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้ให ้ความส�าคัญกับการสร ้างความเชื่อมั่น และรักษาการเป็น 
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลก โดยพัฒนามาตรฐาน Amazing Thailand  
Safety and Health Administration (SHA) และ SHA Plus ที่ ได ้ รับการยอมรับในระดับสากล  
และเร่งกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้ารับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
พบว่า มีผู ้ประกอบการด้านสุขภาพได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว 888 แห่ง และได้รับมาตรฐาน SHA Plus  
จ�านวน 192 แห่ง อีกท้ัง ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
เพื่อกระจายรายได้สู ่ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวรอง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
อาทิ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนของชุมชน และโครงการยกระดับการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพล้านนา เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เพิ่มเติมรูปแบบการตรวจลงตราส�าหรับนักท่องเที่ยว 
คุณภาพ คือ Special Tourist Visa (STV) สามารถอยู ่ในประเทศไทยได้สูงสุด 270 วัน ซึ่งครอบคลุม 
ถึงนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นช่องทางพิเศษท่ีจูงใจให้มีนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพสามารถเดินทางเข้ามา 
ในประเทศไทยได้มากข้ึน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการหดตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย และก่อให้เกิดการชะลอตัว 
ของการเดินทางท่องเท่ียวท่ัวโลก ท้ังนี้ หากประเทศไทยสามารถปรับตัว และเปิดให้บริการได้ตามปกติ  
ก่อนประเทศคู ่แข ่ง อาจส่งผลให้อันดับรายได้ปรับตัวดี ข้ึนได ้ นอกจากนี้  สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ยังส ่งผลให ้การด�าเนินโครงการที่ เกี่ยวข ้อง โดยเฉพาะโครงการประเภทฝ ึกอบรม 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ�าเป็นต้องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการด�าเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยต้องมุ ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ทั้งในประเด็นของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ อ�านวยความสะดวกในการ 
เดินทางของนักท่องเท่ียวกลุ่มสุขภาพ (Ease of Travelling) ผ่านมาตรการวีซ่าประเภทต่าง ๆ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาอุปทานด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม 
ในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยให้ความส�าคัญกับการผลักดัน
ให้สถานประกอบการ เข้ารับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะรายย่อย ตลอดจนพัฒนา 
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพให้สอดรับกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)
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การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป ็นปัจจัยส�าคัญ 
ต่อการตัดสินใจเข ้าใช ้บริการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การเพิ่มขึ้น 
ของจ�านวนสถานประกอบการที่มีคุณภาพ จะท�าให ้มี โอกาสในการสร ้างรายได ้จากการท ่องเที่ ยว 
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการบังคับใช้กฎหมายท่ีจูงใจ 
ให ้สถานประกอบการเข ้ารับมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้  เพื่อให ้สถานประกอบการได ้รับมาตรฐานมากขึ้น  
ควรให ้ความส�าคัญกับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการท ่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
การสร้างความตระหนักของฝั่งอุปสงค์ และการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการที่เก่ียวข้อง

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่ม ี
การเก็บข ้อมูลจ� านวนสถานประกอบการด ้ าน 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ 
ท่ีครอบคลุมครบถ ้วน จึงพิจารณาเทียบเคียงได  ้
จากข้อมูลจ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ที่ ไ ด ้ รั บม าตรฐาน  จ ากกรมสนั บสนุ นบริ ก า ร 
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีก�าหนดมาตรฐาน
สถานประกอบการ 3 ประเภท ได้แก่ นวดเพื่อเสริม
ความงาม  นวด เ พื่ อสุ ขภาพ  และกิ จการสปา  
โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีสถานประกอบ
ก า ร น ว ด  แ ล ะ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด ้ า น ส ป า  
รวมเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,542 แห่ง หากพิจารณารวม

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

จ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน

050303 
ปี 62 สีเขียว 

050303 
ปี 63 สีเขียว 

050303 
ปี 64 สีเขียว 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 1 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (050303) สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง3 
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึน 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการเพิ่มข้ึนของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง5 
สุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 6 

คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าใช้7 
บริการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย การเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการที่มี8 
คุณภาพ จะท าให้มีโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยต้อง9 
เผชิญกับความท้าทายด้านการบังคับใช้กฎหมายที่จะจูงใจให้สถานประกอบการเข้ารับมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้ 10 
เพ่ือให้สถานประกอบการได้รับมาตรฐานมากขึ้น ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน11 
สถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสร้างความตระหนักของฝั่งอุปสงค์ และการบังคับใช้กฎหมายและ12 
มาตรการที่เกี่ยวข้อง 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บข้อมูลจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง14 
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมครบถ้วน จึงพิจารณาเทียบเคียงได้จากข้อมูลจ านวนสถาน15 
ประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนด16 
มาตรฐานสถานประกอบการ 3 ประเภท ได้แก่ นวดเพ่ือเสริมความงาม นวดเพ่ือสุขภาพ และกิจการสปา โดย17 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีสถานประกอบการนวด และสถานประกอบการด้านสปา รวมเพ่ิมขึ้นจ านวน 18 
1,542 แห่ง หากพิจารณารวมต้ังแต่ปี 2561 พบว่า มีการขยายตัวเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 66 ต่อปี แต่เป็นการ19 
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากส่งเสริมให้สถานประกอบการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ จะ20 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถาน21 
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีได้  22 
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ตั้งแต่ปี 2561 พบว่า มีการขยายตัวเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 66 ต่อปี แต่เป็นการขยายตัวในอัตราท่ีลดลง 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากส่งเสริมให้สถานประกอบการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ จะเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้อัตราการเพิ่มข้ึนของจ�านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีได้ 

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ ่านมา หน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องจึงได ้ก�าหนดแนวทางการตรวจประเมินสถานประกอบการด ้านสุขภาพให ้สอดคล ้องกับ
มาตรการการควบคุมการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได ้ก�าหนด 
ให ้สถานประกอบการสามารถประเมินตนเองผ ่านช ่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ได ้  นอกจากนี้  ยังได ้มีการ 
ประชาสัมพันธ ์  เพื่อส ่ง เสริมให ้สถานประกอบการเข ้าร ่วมรับการประเมินมาตรฐานการท ่องเ ท่ียว  
โดยก�าหนดพื้นท่ีเป้าหมายจ�านวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ชลบุรี บุรีรัมย์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกระบี ่
ส่งผลให้มีสถานประกอบการจ�านวน 312 แห่ง ได้รับมาตรฐานเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 59.31 จากปี 2563 
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญ 
กับการใช ้บริการในสถานประกอบการที่ได ้รับมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health  
Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยส�าหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว 
ส่งผลให้มีสถานประกอบการจ�านวนมากขอรับมาตรฐานดังกล่าว โดยปัจจุบันมีจ�านวนสถานประกอบการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA+ แล้วจ�านวนประมาณ 1,000 แห่ง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพหลายมาตรฐาน ซึ่งมีความซับซ้อน และด�าเนินการโดยหลายหน่วยงาน ประกอบกับการบังคับใช้
กฎระเบียบและกฎหมายของภาครัฐท่ีไม่เคร่งครัด ส่งผลให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่เห็น 
ความส�าคัญในการเข้ารับมาตรฐาน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังส่งผลให ้
สถานประกอบการที่ยื่นขอรับมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพลดลง เน่ืองจากสถานประกอบการ 
หลายแห่งมีสภาพคล่องลดลง และไม่มีงบประมาณเพียงพอส�าหรับการปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้รับ
มาตรฐาน อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยผลักดันให้ผู ้ประกอบการให้ความส�าคัญ
กับการได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เ พ่ือจูงใจให ้สถานประกอบการด ้านการท ่องเ ท่ียวเชิงสุขภาพ 
เข ้ ารับมาตรฐานเพิ่ มขึ้ น  ควรเร ่ ง ให ้ความช ่วยเหลือด ้ านสภาพคล ่อง และต ้นทุนในการปรับปรุ ง 
สถานประกอบการ เช ่น มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า หรือ Soft Loan เป็นต้น ส�าหรับธุรกิจที่ได ้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเร ่งบูรณาการระหว ่างทุกภาคส ่วน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับขนาดและสถานะทางการเงินของธุรกิจอย่างเหมาะสม 
และอ�านวยความสะดวกในการขอรับมาตรฐาน โดยให้ความส�าคัญกับการลดข้ันตอนการตรวจมาตรฐาน 
ที่ไม่จ�าเป็น ตลอดจนควบคุมและก�ากับให้สถานประกอบการมีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก�าหนด นอกจากนี้ 
ควรมุ ่งเน ้นการสร ้างความตระหนักรู ้ของนักท่องเที่ยวให ้เข ้ารับบริการจากสถานประกอบการที่ ได ้รับ
มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการเข้ารับมาตรฐานได้อีกทางหนึ่ง
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จ.3

การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

รายได้จากการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5

ปี 2562เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมระดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทย ซึ่งจากแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเรือ
ส�าราญทั่วโลกในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเติบโต 
ค่อนข ้างสูง และจากการที่ประเทศไทยมีกิจกรรมและแหล่งท ่องเที่ยวที่หลากหลายท้ังทางธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมประเพณี ท�าให ้มีแนวโน ้มที่จะสามารถพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของกลุ ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีระดับการใช้จ่ายสูงได้ในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท่าเรือ 
และร่องน�้ารองรับเรือส�าราญขนาดต่าง ๆ การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการเกี่ยวเนื่องบนฝั ่งหลังท่าเรือ  
การมีบุคลากรเฉพาะด้านการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้า การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู ้ถึงเส้นทางและเทศกาล 
ท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงการมีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเดินทางและการประกอบธุรกิจ ยังคงเป็นประเด็น
ท้าทายและปัจจัยการพัฒนาที่ส�าคัญในช่วงที่ผ ่านมาต่อการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง 
และจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า รวมถึงเพ่ือให้สามารถดึงดูดผู้ประกอบการเส้นทางเรือ
นานาชาติ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นส่วนส�าคัญท่ีส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ปี 2563

การท่องเที่ยว05

260



050401

จ�านวนเรือและวันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส�าราญทางเรือในไทย	

โดย	CLIA

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบัน
ประ เทศไทยยั ง ไม ่ มี การ เก็บข ้ อมู ลรายได ้ จาก 
กา รท ่ อ ง เ ท่ี ย วส� า ร าญทา งน�้ า โ ดยตร ง  ท� า ใ ห ้ 
การประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายจ�าเป็น 
ต ้ อ ง ใ ช ้ ข ้ อ มู ล เที ยบ เคี ย ง จ ากจ� านวน เ รื อ และ 
วันท ่องเที่ยวของนักท ่องเที่ยวส�าราญทางเรือใน
ประเทศไทยเป ็นข ้อมูล เพื่ อสะท ้อนการเติบโต 
ของรายได้ดังกล่าว ท้ังนี้ จากรายงานของสมาคม 
ล ่องเรือส�าราญระหว ่างประเทศ (Cruise Line  
Internat ional Associat ion :  CLIA) พบว ่า 
สถานการณ์การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าในภูมิภาค
เอเชียในช่วงปี 2560 – 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 มีอัตราการเติบโต 
ในระดับสูง ขณะที่การประเมินสถานะของประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเติบโตของจ�านวนเรือและวันท่องเที่ยว 
ในทิศทาง เดียวกันกับภาพรวมของภูมิภาค แม ้ ว ่ าการ เติบ โตของจ� านวนเรือจะต�่ ากว ่ า เป ้ าหมาย 
โดยมีการเติบโตเพียงร้อยละ 4 ต่อปี แต่มีจ�านวนวันท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีท่าเรือหาดป่าตอง 
เป็นจุดแวะพักส�าคัญ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดรุนแรงในหลายประเทศ 
ตั้ งแต ่ ในช ่ วงปลายป ี  2562 ส ่ งผลให ้กิ จกรรมการท ่อง เที่ ยวทั้ ง ในประเทศและระหว ่ างประเทศ 
หยุดชะงักจากมาตรการควบคุมโรคด้วยการจ�ากัดการเดินทาง ท�าให้ในปี 2563 จ�านวนเรือและวันท่องเที่ยว 
ลดลงจากค่าเฉลี่ยในช่วงท่ีผ ่านมามากกว่าร ้อยละ 70 อย่างไรก็ดี จากการจัดให ้มีโครงการสนับสนุน 
ให้ผู้เดินทางสามารถเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวหรือพ�านักระยะยาวโดยใช้สถานที่บนเรือส�าราญ 
เรือยอร์ช เป็นสถานท่ีกักกันตัวเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค (Alternative Yacht Quarantine) 
ตั้งแต่ในช่วงปี 2564 นับเป็นปัจจัยส่งเสริมสถานการณ์การท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าให้ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย  
แต่ยังคงมีความท้าทายค่อนข้างมากที่จะบรรลุเป้าหมายการมีอัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว 
ส�าราญทางน�้าเฉลี่ยร้อยละ 5 ในสิ้นปี 2565

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 การพัฒนาการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเร่ิมมีการขยาย 
การรับรู ้และน�าไปสู ่โครงการศึกษาและพัฒนาในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เริ่มเข้ามา 
มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนามากขึ้นผ ่านโครงการศึกษาเพื่อส ่ง เสริมและเชื่อมโยงเส ้นทาง 
ท่องเท่ียวในระดับพื้นที่เข้ากับการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าและการยกระดับมาตรฐานท่าเรือส�าราญเพ่ือมุ ่งสู ่
การเป็นท่าเรือต้นทาง-ปลายทางมากขึ้น เช่น โครงการยกระดับการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเพ่ือเพิ่มขีด 
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการสร้างเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดในการประเมินท่าเรือหลักส�าหรับการท่องเที่ยวเรือส�าราญของประเทศไทย ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาก�าลังคนตามโครงการสร้างบุคลากรพาณิชย์นาวี 
ผู ้ ท� า งานในเรื อส� าราญซึ่ ง เป ็นป ั จจั ยแวดล ้อมส� า คัญที่ สนับสนุนการพัฒนาในห ่ ว ง โซ ่ อุปทานของ 
การท ่องเที่ยว รวมถึงการด�าเนินโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบและก�าหนดแนวทางการให ้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับนักท่องเท่ียวซึ่งน�าเรือยอร์ชเข้ามาในราชอาณาจักร และโครงการสร้างการรับรู ้
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าของประเทศไทย ซ่ึงเป ็นการด�าเนินการที่สอดคล้อง 
ในทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมายที่เคยเสนอไว้ในปี 2563 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป ความท้าทายส�าคัญในการสร ้างรายได ้ 
จากการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าเพิ่ม ข้ึน นอกเหนือจากความเคร ่งครัดของมาตรการทางสาธารณสุข 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อปริมาณการเดินทางท่องเที่ยวส�าราญทางเรือ
ในภาพรวมแล ้ว  ประเด็นท ้าทายจากข ้อตกลงระหว ่างประเทศที่ เกี่ยวข ้องกับการลดการปล่อยก ๊าซ 
เรือนกระจกภายในปี 2593 อาจเป็นอีกหน่ึงแนวโน้มส�าคัญที่ส่งผลกระทบให้การเพ่ิมข้อก�าหนดในการพัฒนา 
สิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับการเข้าจอดของเรือส�าราญ เช่น การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของท ่าเ รือการรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการใช ้ เชื้อเพลิงของเรือส�าราญจากน�้ามันเป ็น 
ก ๊าซธรรมชาติ  เป ็นต ้น ซึ่ งการผลักดันด ้านสิ่ งแวดล ้อมดังกล ่าวเริ่มเป ็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อสมาคม 
ล่องเรือส�าราญระหว่างประเทศ (CLIA) เริ่มมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ผู ้ประกอบการสายเรือปรับรูปแบบ
การใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย จากประเด็นท ้าทายในการสร ้างความน ่าสนใจในการลงทุน 
ของผู ้ประกอบการภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลงในอนาคต การด�าเนิน
ก า ร ใ น ร ะ ย ะ ต ่ อ ไ ปค ว ร ส นั บ ส นุ น เ ค รื อ ข ่ า ย ธุ ร กิ จ  แ ล ะอุ ต ส าหก ร รม /บ ริ ก า รที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ 
การท่องเที่ยวเพิ่มเติม อาทิ การส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการต่อเรือ การบ�ารุงรักษาเรือส�าราญ
ในพ้ืนที่  และการสนับสนุนการปรับปรุ งคุณภาพร ้านค ้าและร ้านอาหารในบริ เวณแหล ่งท ่องเที่ ยว 
ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการสร้างบุคลากรพาณิชย์นาวีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้เพียงพอต่อการรองรับ
จ�านวนเรือท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพื่อสร้างการประกอบธุรกิจและรายได้จากการท่องเที่ยวส�าราญ 
ทางน�้าที่เติบโตต่อเน่ืองต่อไป
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	 ขยายตัวร้อยละ	5

การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น จ�านวน 2 ท่าเรือ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การเพิ่มจ�านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ�านวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน�้าของประเทศ ซึ่งการบรรล ุ
เป้าหมายจ�าเป็นต้องมีปัจจัยแวดล้อมที่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ อาทิ (1) การเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ท่าเรือ (2) การสร้างภาคีร่วมพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (3) การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และส่ิงอ�านวยความสะดวกท้ังในพื้นที่ท่าเรือและพื้นที่หลังท่า และ (4) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าเรือ ซ่ึงความท้าทายในปี 2564 ยังคงเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจาก 
ช่วงที่ผ ่านมา ได้แก่ ข้อจ�ากัดเชิงกายภาพของพื้นท่ีก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกรองรับเรือท่องเท่ียวขนาดใหญ  ่
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ท่าเรือเพ่ือดึงดูด 
นักท ่องเที่ ยวให ้ เดินทางไปยั งแหล ่งท ่องเที่ ยวในพ้ืนที่ ใกล ้ เคียง ยั งคงเป ็นความท ้าทายที่ต ่อ เนื่ อง 
มาในปีงบประมาณ 2564  
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อยู ่ เพียงระยะของการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนและการออกแบบท่าเทียบเรือ ท�าให ้คาดว ่า  
ณ ส้ินปี 2565 จะด�าเนินการได ้ เพียงการปรับปรุงท ่าเรือเดิมให ้เป ็นท ่าเรือท ่องเที่ยวเพิ่ม ข้ึน ขณะที ่
การพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่จะยังไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา	 ในช่วงปี 2564 การพัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า เป็นการด�าเนินการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวเรือส�าราญ พ.ศ. 2561-2570 ซ่ึงมุ ่งศึกษาความเหมาะสม 
และส�ารวจออกแบบท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่าเรือยอร์ช เพื่อเช่ือมโยงระหว่างท่าเรือส�าราญ และท่าเรือ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ เป็นการประสานความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าในลักษณะ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเรือในพื้นที่ชายฝั ่งทะเลทั้งฝั ่งอ่าวไทยและฝั ่งอันดามันเพื่อพัฒนา
เป็นท่าเทียบเรือรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการพัฒนาใน 3 พื้นท่ี ได้แก่  
พื้นที่เกาะสมุย  ชายฝั่งอันดามัน (จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบ่ี จ.ภูเก็ต จ.ตรัง และ จ.สตูล) และบริเวณพ้ืนที ่
อ่าวไทยตอนบน (กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี ) ทั้ง น้ี การศึกษาความ 
เหมาะสมในการพัฒนาท่าเทียบเรือใหม่ดังกล่าวด�าเนินการได้ค ่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมาตรการจ�ากัด 
การเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้การส�ารวจลักษณะทางกายภาพ 
และการศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้ตามแผนท่ีก�าหนดไว้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การก่อสร้างท่าเรือ
ท ่องเที่ ยวของประเทศไทย ที่ ผ ่ านมาส ่วนใหญ  ่
เป็นการพัฒนาท่าเรืออเนกประสงค์ หรือการปรับปรุง
พื้นที่ท ่ า เทียบเรือให ้มีมาตรฐานความปลอดภัย 
และสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเป็นท่าเรือ
ท่องเที่ยว โดยในช่วงปี 2562 – 2564 มีท่าเทียบเรือ 
ท่ีอยู ่ระหว่างพัฒนาให้เป็นท่าเรือท่องเท่ียว จ�านวน  
9 ท่า ประกอบด้วย ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง 
จ.ชลบุรี ท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวคลองจิหลาด 
จ.กระบี่  ท ่ า เ รือท ่องเที่ ยวอ ่าวมะขาม จ.ภู เก็ต  
ท่าเรืออเนกประสงค ์ จ.ชุมพร ท ่าเรือท ่องเที่ยว
ดอนสัก ท่าเทียบเรือท้องศาลา และท่าเทียบเรือ 
หาดริ้น จ.สุราษฎร ์ธานี และท ่าเรือบ ้านท ่าไทร 
จ.สงขลา ขณะที่การพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่รองรับ 
การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเป็นการเฉพาะ ยังจ�ากัด

ที่มา: กรมเจ้าท่าและ สศช.

พื้นที่การปรับปรุงท่าเรือและการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กระทบ 
ต ่อภาพรวมธุรกิจท ่องเที่ยวและการตัดสินใจเดินทางของนักท ่องเที่ยวในอนาคต ท�าให ้การก�าหนด 
มาตรการทางสาธารณสุขที่ชัดเจนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นประเด็นท้าทายท่ีจะสร้างอุปสงค์การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะต่อไปและส่งผลต่อเนื่องไปยังการตัดสินใจขยายท่าเรือในอนาคต นอกจากนี้ ประเด็น 
ข้อจ�ากัดด้านสภาพภูมิประเทศ และการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต ่อการขยายตัวของท่าเรือเป ็นอีก
ปัจจัยท้าทายส�าคัญต่อการก�าหนดกรอบนโยบาย การตัดสินใจขยายท่าเรือ และการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุน 
ของภาคเอกชนท่ีส่งผลในทางตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายท่าเรือที่ครอบคลุม 
การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ส�าราญทางน�้า จะเป็นข้อมูลท่ีทวีความส�าคัญมากขึ้นให้กับหน่วยงานนโยบายและนักลงทุนจะใช้เป็นกรอบ 
ในการตัดสินใจลงทุนภายหลังสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เ ร่ิมคล่ีคลายในอนาคต  
ดังนั้น การเร่งด�าเนินการให้ผลการศึกษาแล้วเสร็จโดยเร็วจากที่ต ้องหยุดชะงักไปในช่วงการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการเร่งสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อการเดินทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน  
โดยการประสานความร ่วมมือจากภาคส ่วนต ่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่  
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู ่ในเส้นทางท่องเที่ยวส�าราญ 
ทางน�้า จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแวดล้อมส�าคัญในห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นแรงผลักดันให้สามารถเข้าใกล้เป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้
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จ.3

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวร้อยละ 5 

ปี 2562เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ประเทศไทยมีท�าเลที่ ต้ังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่าง 
ภูมิภาค กับชาติสมาชิกอา เซี ยน อี กทั้ ง  ยั งมี ระบบขนส ่ งมวลชนที่ มี ประสิทธิภาพและครอบคลุม  
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการเป็นศูนย์กลาง
การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค ต้องให้ความส�าคัญกับการจัดท�าและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อตกลงและนโยบายด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมถึง 
การพัฒนาสิ่ งอ� านวยความสะดวกในการเดินทาง และการพัฒนาตลาดเพื่ อ เชื่ อมต ่อการเ ดินทาง 
ของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในด้านกฎหมาย 
ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน โดยพบว่ายังคงมีชาติสมาชิกอาเซียนที่มีข้อจ�ากัด 
ในการยื่นค�าร้องขอเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งหากมีมาตราทางกฎหมายท่ีสนับสนุนการเดินทางเข้าออกร่วมกัน  
จะช่วยให้ชาติสมาชิกอาเซียนสามารถเชื่อมต่อการเดินทางในภูมิภาคได้ 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย
ยังไม่มีการเก็บข้อมูลจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิ กอา เซี ยนอย ่ า ง เป ็นระบบและครบถ ้ วน  
จึงพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียนท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
โดยในป ี  2563 ซึ่ ง เป ็นป ีที่ ได ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิ ด -19  
จ�านวนนักท ่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเดินทาง 
เข้ามาในประเทศไทยจ�านวน 3.74 ล้านคน ลดลงถึง
ร ้ อยละ 66  จากป ี  2562 จึ งอาจกล ่ าว ได ้ ว ่ า 

 26 
ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 27 

การด าเนินการที่ผ่านมา ประเทศไทยมีกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวผ่ำนทำงกรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำค อำทิ แผนงำน28 
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย อินโดนีเซีย - มำเลเซีย - ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: 29 
IMT-GT)   และ แผนงำนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (Greater Mekong Subregion 30 
Economic Cooperation Program : GMS Program) มีคณะท ำงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง ที่31 
ประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ เวียดนำม และจีน ซึ่งภำยใต้ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ32 
โ ค วิ ด -1 9  33 
มีควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเพื่อลดอุปสรรคและควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินงำนฟื้นฟูและตอบสนองต่อ34 
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ร่วมกัน ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรฟื้นตัวทั้งทำงเศรษฐกิจและสุขภำพใน 35 
อนุภูมิภำค   36 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 เป็นประเด็นท้ำทำยที่ต้องให้37 
ควำมส ำคัญ แม้ว่ำประชำกรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรับกำรฉีดวัคซีนในปริมำณที่มำกขึ้น สถำนกำรณ์ใน38 
ภำพรวมดูเหมือนจะผ่ำนพ้นจุดวิกฤตไปแล้ว ทั้งในมิติของจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่และจ ำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในอัตรำที่39 
ชะลอลงอย่ำงเห็นได้ชัด แต่มำตรกำรหรือนโยบำยในกำรเปิดพรมแดนระหว่ำงประเทศในภูมิภำค ตลอดจนมำตรฐำนด้ำน40 
ควำมสะอำดและปลอดภัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่ใช้ร่วมกันยังไม่แน่นอน  41 
จึงอำจส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวได้ นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นท้ำทำยต่อเนื่องที่ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุง 42 
อย่ำงชัดเจน ได้แก่ กำรขำดควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เชื่อมโยง และกฎระเบียบกำรเข้ำเมืองที่ไม่เอ้ืออ ำนวยให้43 
เกิดกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศในอำเซียน  44 
  45 
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จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำ 
ประเทศไทย ปี 2560 - 2563 

ASEAN

Non-ASEAN

Growth ASEAN

Growth Non-ASEAN

จ ำนวน (คน) 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ปี	2560	-	2563

การท่องเที่ยวเ ช่ือมโยงภูมิภาคในช ่วงป ีที่ผ ่านมามีแนวโน ้มลดลง ท้ังนี้  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
นักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ประเทศในอาเซียนที่เข้ามาในประเทศไทย พบว่า มีจ�านวนลดลงร้อยละ 90 ซ่ึงมากกว่า 
การหดตัวของจ�านวนนักท่องเท่ียวในอาเซียน จึงแสดงให้เห็นว่าในช่วงท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 การเดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศในกลุ ่มอาเซียน มีความสะดวกและมีศักยภาพ 
มากกว ่าการเดินทางระหว ่างประเทศในพ้ืนที่อื่น อย ่างไรก็ตามหากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
เช้ือโควิด-19 ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านไม่คลี่คลาย ประกอบกับมาตรการการเปิดพรมแดน 
ที่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้จ�านวนนักท่องเท่ียวเชื่อมโยง 
ขยายตัวร้อยละ 5 ได้ 
 
การด�าเนินงานที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านทางกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia-Malaysia- 
Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และแผนงานความร ่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภู มิภาคลุ ่ม 
แม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program : GMS Program)  
มีคณะท�างานด ้านการท ่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้ า โขง ที่ประกอบไปด ้วย ประเทศไทย กัมพูชา  
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน ซ่ึงภายใต ้  สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อลดอุปสรรคและความท้าทายในการด�าเนินงานฟื ้นฟูและตอบสนอง 
ต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมกัน ซึ่งให้ความส�าคัญกับการฟื้นตัวทั้งทางเศรษฐกิจ
และสุขภาพในอนุภูมิภาค  
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นประเด็น
ท ้าทายที่ต ้องให ้ความส�าคัญ แม ้ว ่าประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้จะรับการฉีดวัคซีน 
ในปริมาณที่มากขึ้น สถานการณ์ในภาพรวมเหมือนจะผ่านพ้นจุดวิกฤตไปแล้ว ทั้งในมิติของจ�านวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม ่และจ�านวนผู ้ เสียชีวิตที่ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงอย ่างเห็นได ้ ชัด แต ่มาตรการหรือนโยบาย 
ในการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยที่สอดคล้อง 
กับพฤติกรรมการท่องเท่ียววิถีใหม่ (New Normal) ที่ใช้ร่วมกันยังไม่แน่นอน จึงอาจส่งผลต่อความเชื่อม่ัน
ของนักท่องเท่ียวได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท้าทายต่อเนื่องที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจน ได้แก่  
ความพร ้อมของโครงสร ้าง พ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยง และกฎระเบียบการเข ้า เมืองที่ ไม ่ เอื้ ออ�านวยให ้ เ กิด 
การเดินทางของนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศในอาเซียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในด้านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ควรมีการหารือและสร ้างข ้อตกลงร ่วมกันด ้านกฎหมายให ้ เอื้ออ�านวยต ่อการเดินทางข ้ามพรมแดน 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ ส�าหรับการพัฒนาให้บรรลุ 
เป ้าหมายจากนโยบายภายในประเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา  
ควรมีนโยบายแบบรวมศูนย์และเชื่อมโยงกันหมด โดยภาครัฐมีบทบาทในการก�าหนดทิศทางการพัฒนา  
เป ้าหมาย แผนงาน และมอบให้แต ่ละหน่วยงานร ่วมกันให ้เกิดการขับเคลื่อนที่ เป ็นเอกภาพ เพื่อให  ้
การด�าเนินนโยบายมีความสอดคล้องและสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ ท้ังนี้ ต้องสร้างความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย เพื่อรองรับการฟื้นฟูและการกลับมาเติบโตอีกครั้งภายหลังการสิ้นสุดลง
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19
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	 ขยายตัวร้อยละ	5

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อยู่ใน 70 อันดับแรก ของอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism 
Competitiveness Index (TTCI)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนส�าคัญด้านการท่องเที่ยว 
ที่ส�าคัญ เน่ืองจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นปัจจัยที่สร ้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว 
เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละจุดหมายปลายทาง  ดังนั้น มาตรการที่มุ ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัย 
ให้กับนักท่องเท่ียวจึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งด�าเนินการและให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะ 
การบังคับใช้กฎระเบียบหรือกฎหมายอย่างเคร่งคัด ตลอดจนต้องมีการเตรียมความพร้อมในการอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมระบบรองรับการแจ้งเหตุและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับต้องมีการสร้างความตระหนักรู ้ในด้านความปลอดภัยของพื้นที่และกิจกรรม 
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับแจ้งเตือนภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
ยังไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีหน่วยงานต้องเร่งด�าเนินการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน
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กับความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ณ เดือนตุลาคม ปี 2564 อยู่ที่ 69,759 คดี ลดลงจากปี 2563 ที่มีจ�านวน 
82,994 คดี หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.9 และลดลงจากปี 2563 ที่มีจ�านวน 92,262 คดี หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 10.05 สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเกิดคดีความผิดทางอาญาท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
แม้ว ่าอัตราการเกิดของคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและทรัพย์สินจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงถือว่า 
อยู่ในระดับท่ีสูงและส่งผลต่อความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ดังนั้น ในการบรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ยังคงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับประเทศไทย 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	กรมการท่องเท่ียวได้ผลักดันมาตรการการท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
ส�าหรับนักท่องเที่ยว หรือ Smart safety zone ซ่ึงเป็นโครงการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
โดยเป็นการสร้างความพร้อมให้กับผู ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวและบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเท่ียววิถีใหม่ (New Normal) ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญในสร้างความมั่นใจ 
ให้กับนักท่องเที่ยวในการท่องเท่ียวไทย อีกท้ังเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศ กรมการท่องเท่ียว
ได้จัดท�าหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว 5 ประเภท ได้แก่  
พื้นท่ีท่องเที่ยวเขตเมือง พื้นท่ีท่องเท่ียวชุมชน พื้นที่ท ่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ท ่องเที่ยวย่านการค้า  
และพื้นท่ีท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เพื่อช่วยป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตามโครงการ Smart safety zone พื้นท่ีท่องเที่ยวปลอดภัยส�าหรับนักท่องเที่ยว

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ประเด็นส�าคัญที่จะมีส ่วนใช้ในการพัฒนาและยกระดับ 
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว คือ การมีระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบ
สารสนเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น 
การขาดความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช ่วยแจ ้งเตือนภัยให ้แก ่นักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ 
และทันสมัยจะเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญที่ส ่งผลต่อการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบัน 
การแจ้งเตือนความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวยังคงอยู่ในรูปแบบออฟไลน์ที่เน้นการแจ้งเตือนผ่านจุดบริการ
นักท่องเที่ยว ซึ่งไม ่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู ้คนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนผ่านทาง 
ระบบออนไลน ์ นอกจากนี้ประเทศไทยควรมีการจัดท�าแพลตฟอร ์มกลางที่ ใช ้ ในการแจ ้งเตือนข ้อมูล 
ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เส่ียงต่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวซ่ึงจะส่งผลให้สามารถช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดเหตุได้

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ในป ี  2564  
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: 
WEF )   ยั ง ไ ม ่ มี ก า ร ร าย ง านผลการจั ดอั น ดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  
(Travel & TourismCompetitiveness Report: 
TTCI) ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีมีการจัดท�าขึ้นทุก 2 ปี ส�าหรับ 
ใ นด ้ า นค ว า มปล อดภั ย ใ นชี วิ ต แ ล ะท รั พ ย ์ สิ น 
ของนักท ่องเที่ยวสามารถพิจารณาเทียบเคียงได ้ 
จากสถิติฐานความผิดอาญาทั่วประเทศ ซึ่งใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ พบว่า จ�านวนคดีความผิดอาญาท่ีเก่ียวข้อง

ที่มา: ระบบสารสนเทศสถานีต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

สถิติฐานความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ปี	2561	-31	ตุลาคม	2564 29 
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 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

การด าเนินการที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้ผลักดันมาตรการการท่องเที่ยวให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวปลอดภัย39 
ส าหรับนักท่องเที่ยว หรือ Smart safety zone ซ่ึงเป็นโครงการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเป็น40 
การสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่41 
สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการ42 
ท่องเที่ยวไทย อีกทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดประเทศ กรมการท่องเที่ยวได้จัดท าหลักเกณฑ์ด้านความ43 
ปลอดภัยในพื้นท่ีท่องเที่ยวปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 5 ประเภทได้แก่  พ้ืนที่ท่องเที่ยวเขตเมือง พ้ืนที่ท่องเที่ยว44 
ชุมชน พ้ืนที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พ้ืนที่ท่องเที่ยวย่านการค้า และพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือช่วย45 
ป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ตามโครงการ Smart safety zone พ้ืนที่46 
ท่องเที่ยวปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  47 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นส าคัญที่จะมีส่วนใช้ในการพัฒนาและยกระดับความ48 
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว คือ การมีระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบสารสนเทศ  49 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นการขาดความพร้อม50 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยแจ้งเตือนภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยจะเป็นอุปสรรคที่51 
ส าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว  เนื่องจากปัจจุบันการแจ้งเตือนความปลอดภัยให้แก่52 
นักท่องเที่ยวยังคงอยู่ในรูปแบบออฟไลน์ที่ เน้นการแจ้งเตือนผ่านจุดบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ53 
สถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนผ่านทางระบบออนไลน์ นอกจากนี้ประเทศไทยควรมี54 
การจัดท าแพลตฟอร์มกลางที่ใช้ในการแจ้งเตือนข้อมูลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีเมื่อ55 
เกิดสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้สามารถช่วยลดความ56 
เสี่ยงต่อการเกิดเหตุได้ทันการ  57 

ที่มา : ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
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สถิติฐานความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ปี 2561 -31 ตุลาคม 2564 

ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ฐานความผิดพิเศษ อัตราการขยายตัว 

อัตราการขยายตัว 
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย ในการบรรลุ เป ้าหมายให ้นักท ่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินมากขึ้น ภาครัฐควรยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้มากขึ้น มุ่งเน้นบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข ้มงวด อีกท้ังควรเร ่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช ้ในการแจ้งเตือน 
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเท่ียวควรบูรณาการการท�างานร ่วมกันในการแก้ไขป ัญหาความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  
พร ้อมทั้ งสร ้างจิตส�านึกให ้ประชาชนท ้อง ถ่ินในแหล ่งท ่องเที่ยวต ่าง ๆ ช ่วยกันดูแลความปลอดภัย 
ในการท่องเท่ียวให ้กับนักท ่องเที่ยวชาวต ่างชาติ หากทุกภาคส่วนร ่วมมือกันปฏิบั ติก็จะช ่วยยกระดับ 
มาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วย 
ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวท่ีดีข้ึนได้ 
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050303050602

จ.3

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

แผนแม่บทย่อย

 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม 
ทางบกและทางน�า้ โดย Travel Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอนัดับ 1 ใน 50

ปี 2562เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนา 
การเช่ือมโยงกลุ ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  
ทั้ งทางถนน ทางราง ทางน�้ า  และทางอากาศ จ�าเป ็นต ้องอาศัยความพร ้อมของโครงสร ้าง พ้ืนฐาน 
ในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมาย อาทิ บริการสาธารณูปโภค 
ในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียว โครงข่ายการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงและสะดวกสบาย  
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว โดยคุณภาพของโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของประเทศไทยส ่งผลต ่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางของนักท ่องเที่ยว รวมทั้ ง 
การมีโครงข่ายการคมนาคมทางถนน ทางราง และทางน�้า เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ได ้ 
โดยเฉพาะในเมืองท่องเท่ียวส�าคัญ

ปี 2563
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ส ถ า น ก า รณ ์ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย  อั น ดั บ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคมทางบกและทางน�้า โดย Travel & 
Tour ism Compet i t iveness Index (TTCI )  
ของประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 72 และโครงสร้าง 
พื้นฐานทางอากาศอยู่ในอันดับที่ 17 ซึ่งเป็นการจัด
อั น ดั บ ใ น ป ี  2 5 6 2  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร จั ด อั น ดั บ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว 
(TTCI) มีการจัดเก็บและเผยแพร่ทุก 2 ปี โดยใน 
ปี 2563 – 2564 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว  
จึงต้องเทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
จากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศโดย International Institute for  
Management Development (IMD) ซ่ึงมีการจัดอันดับจากจ�านวน 64 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทย 
มีอันดับภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู ่อันดับที่  43 (เพิ่มขึ้น 1 อันดับ  
จากปี 2563) โดยมีปัจจัยย่อยประกอบด้วย (1) ความหนาแน่นของโครงข่ายทางถนน (Roads) อยู่ในอันดับที่ 16 
(เพิ่มขึ้น 12 อันดับ) (2) ความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง (Railroads) อยู่ในอันดับที่ 45 (ลดลง 3 อันดับ)  
(3) จ�านวนเที่ยวบินโดยสารผ่านท่าอากาศยานหลัก (Air transportation) อยู่ในอันดับที่ 16 (อันดับเท่าเดิม 
จากปี 2563) (4) คุณภาพของการขนส่งทางอากาศ (Quality of air transportation) อยู่ในอันดับที่ 31  
(อันดับเท่าเดิมจากปี 2563) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเลโดย TTCI ที่ก�าหนดไว้ที่อันดับ 50 ในปี 2565 ที่ต้องยกระดับโครงสร้าง 
พ้ืนฐานในระดับสูงนั้น ยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา	 หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้ด�าเนินการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน 
การท่องเที่ยวส�าหรับเส้นทางคมนาคมท้ังทางบก ทางน�้า และทางอากาศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรองรับนักท่องเที่ยวเดินทาง 
เข ้าสู ่ประเทศไทย โดยในปี 2564 มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป ้าหมาย อาทิ  
การบูรณาการความร่วมมือยกระดับถนนปลอดภัย การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ 
ระหว ่างเมืองร ่วมกับระบบราง MR-MAP จ�านวน 10 เส ้นทาง ระยะทางรวม 6,500 กิโลเมตร  
โครงการ Land Bridge ชุมพร-ระนอง เพื่อเชื่อมต่อระบบคมนาคม 2 ชายฝั ่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน  
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1 โครงการ งบประมาณ 32,220 ล้านบาท โครงการขนส่งทางบก  
1 โครงการ งบประมาณ 2,864 ล้านบาท โครงการขนส่งทางราง 7 โครงการ งบประมาณ 476,154 ล้านบาท  
และโครงการขนส่งทางอากาศ 4 โครงการ งบประมาณ 5,716 ล้านบาท

ที่มา: IMD

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว 1 
แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน ้า 2 
เป้าหมาย โครงสร้างพื นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื นฐานด้านการ4 

คมนาคมทางบกและทางน ้า โดย Travel Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 5 

เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การลงทุน และการท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกลุ่ม6 

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้้า 7 

และทางอากาศ จ้าเป็นต้องอาศัยความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งอ้านวยความสะดวก 8 

ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ บริการสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว โครงข่าย9 

การคมนาคมที่เชื่อมโยงและสะดวกสบาย ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ10 

ท่องเที่ยว โดยคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางของ11 

นักท่องเที่ยว รวมทั้งการมีโครงข่ายการคมนาคมทางถนน ทางราง และทางน้้า เชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง12 

จังหวัดต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวส้าคัญ 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมทาง14 

บกและทางน้้า โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 และ15 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางอากาศอยู่ในอันดับที่ 17 ซึ่งเป็นการจัดอันดับในปี 2562 เนื่องจากการจัดอันดับขีด16 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) มีการจัดเก็บและเผยแพร่ทุก 2 ปี โดยในปี 2563 – 2564  17 

ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงต้องเทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายจากการจัดอันดับขีดความสามารถใน18 

การแข่งขันของประเทศโดย International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งมีการจัดอันดับ19 

จากจ้านวน 64 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยมีอันดับภาพรวมความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่20 

อันดับที่ 43 (เพ่ิมขึ้น 1 อันดับ จากปี 2563) โดยมีปัจจัยย่อยประกอบด้วย (1) ความหนาแน่นของโครงข่ายทางถนน 21 

(Roads) อยู่ในอันดับที่ 16 (เพ่ิมขึ้น 12 อันดับ) (2) ความหนาแน่นของโครงข่ายทางราง (Railroads) อยู่ในอันดับที่ 22 

45 (ลดลง 3 อันดับ) (3) จ้านวนเที่ยวบินโดยสารผ่านท่าอากาศยานหลัก (Air transportation) อยู่ในอันดับที่ 16 23 

(อันดับเท่าเดิมจากปี 2563) (4) คุณภาพของการขนส่งทางอากาศ (Quality of air transportation) อยู่ในอันดับที่ 24 

31 (อันดับเท่าเดิมจากปี 2563) อย่างไรก็25 

ตาม เมื่อพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมาย26 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม27 

ทางบกและทางทะเลโดย TTCI ที่ก้าหนด28 

ไว้ที่อันดับ 50 ในปี 2565 ที่ต้องยกระดับ29 

โครงสร้างพ้ืนฐานในระดับสูงนั้น ยังคงมี30 

ความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย 31 

32 

050602 
ปี 62 สสี้ม 

050602 
ปี 63 สสี้ม 

050602 
ปี 64 สีส้ม 

อันดับ 

ปี 

ที่มา : IMD 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเท่ียว แม้ว ่าจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมที่สะดวก สนามบินและโครงข่ายทางถนนเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
ในเมืองท ่องเที่ยวส�าคัญ แต ่การด�าเนินงานยังมีข ้อจ�ากัดของการพัฒนาโครงข ่าย และการสนับสนุน 
การท่องเที่ยวผ่านระบบรางในบางพื้นที่ รวมถึงการเช่ือมโยงระบบขนส่งสาธารณะเข้ากับแหล่งท่องเที่ยว 
แบบไร้รอยต่อระหว่างเมืองท่ียังคงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ส ่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดในการจัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของประเทศไทยที่ยังมีความเสี่ยงในการบรรลุเป ้าหมายนั้น ในการด�าเนินการระยะต่อไป ยังต ้องให ้ 
ความส�าคัญกับการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับแหล่งท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดการด�าเนินโครงการ “ต๋ัวร่วม” เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ
ขนส่งสาธารณทุกรูปแบบ และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เอื้อต่อการเดินทางเชื่อมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง 
อย ่างไร ้รอยต ่อ ท้ังทางบก  ทางน�้ า  และทางอากาศ เพื่ออ�านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการเดินทาง และเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพ้ืนท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ท้ังน้ี หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการเดินทางของนักท่องเท่ียว เพ่ือให้สามารถน�าไปปรับปรุง
และพัฒนาโครงสร ้ างพื้นฐานทั้ งที่ มีอยู ่ เดิม  และที่ จ� า เป ็นต ้องสร ้ างใหม ่ ให ้สามารถรองรับจ� านวน 
และความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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050603

	 ขยายตัวร้อยละ	5

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อนัดบัขดีความสามารถด้านความยัง่ยืนของสิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติ
อยู่ในอันดับที่ 110  

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงเป็นการสร้างความสุขในชีวิต 
แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักท่องเที่ยวและภาคีที่ เ ก่ียวข้องในการร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือมุ่งเน้นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ชุมชน มีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดนั้น  
ในช่วงที่นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางระหว่างประเทศ หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระยะยาว โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 
อย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัย พร้อมรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

จ.3

ที่มา: IMD

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย การจัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว  
ในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดย WEF ซึ่งเป็นการจัดอันดับในทุก 2 ปี 
พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 130  
ลดลงจากป ี  2560 ถึ ง  8  อันดับ  ซึ่ งห ่ า งจาก 
ค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ  
อีกทั้ง ยังมีป ัจจัยท่ีส ่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัด 
ที่ควบคุมยาก เช่น ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5  
ซึ่งถือเป ็นความท้าทายในการบรรลุค ่าเป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าวมีการจัดเก็บ
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ที่มา: TTCI

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว	(TTCI)	

ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	โดย	WEF

และเผยแพร่ทุก 2 ปี โดยในปี 2563 – 2564 ไม่มีการ
จั ด เ ก็บข ้ อ มูล  จึ งต ้ อ ง เ ทียบ เคี ย งสถานการณ  ์
การบรรลุ เป ้ าหมายจากการจัดอันดับขีดความ
สามารถในการแข ่งขันของประเทศไทย ( IMD)  
จากจ�านวน 64 ประเทศทั่ ว โลก โดยมีป ัจจัยที่
เ ก่ี ยวข ้องประกอบด ้วย (1 )  การบ� าบัดน�้ า เสี ย  
อยู ่ ในอันดับที่  54 (2)  ประสิทธิภาพการใช ้น�้ า  
อยู ่ ในอันดับที่  56 (3) ข ้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม  
อยู ่ในอันดับที่ 28 (4) มลภาวะทางอากาศ อยู ่ใน
อันดับที่ 54 และ (5) การเจริญเติบโตของพื้นท่ีป่า  
อยู่ในอันดับที่ 50 อย่างไรก็ดี กระทรวงการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย (1) การบ าบัดน้ าเสีย อยู่ในอันดับที่ 54 (2) ประสิทธิภาพการใช้น้ า อยู่ในอันดับที่ 56 (3) ข้อตกลง23 
ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 28 (4) มลภาวะทางอากาศ อยู่ในอันดับที่ 54 และ (5) การเจริญเติบโตของพ้ืนที่24 
ป่า อยู่ในอันดับที่ 50 อย่างไรก็ดี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด าเนิน25 
โครงการพัฒนาและอบรมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TAT Academy) จัดท าหลักสูตรการตลาด26 
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ น าร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   ชุมชนท่องเที่ยว ธุรกิจที่ พัก มัคคุ เทศก์ 27 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบธุรกิจท่ องเที่ยวอย่างมีความ28 
รับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างความ29 
น่าสนใจให้กับเนื้อหาของหลักสูตรการตลาด30 
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องใน31 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้ น าไป32 
ประยุกต์ใช้ ได้จริง รวมทั้ งสามารถสร้างการ33 
ตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอันจะ34 
น าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 35 
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านความ36 
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่37 
ก าหนดไว้ที่อันดับ 110 ในปี 2565 ประเทศไทย38 
ยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย 39 

การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคมและ40 
สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริม41 
และลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด าเนิน42 
โครงการพัฒนาและอบรมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TAT Academy) จัดท าหลักสูตรการตลาด43 
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ น าร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   ชุมชนท่องเที่ยว ธุรกิจที่ พัก มัคคุ เทศก์ 44 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีความ45 
รับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างความ46 
น่าสนใจให้กับเนื้อหาของหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว47 
ได้เกิดการเรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถสร้างความตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอัน48 
จะน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 49 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยพ่ึงพารายได้จากการท่องเที่ยวบนฐานความ50 
หลากหลายของวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวอาจเกินความสามารถในการ51 
รองรับของพ้ืนที่ท่องเที่ยว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 52 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และท าให้พ้ืนที่53 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้พักฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาด้านการ54 
ท่องเที่ยวในระยะต่อไป ควรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม55 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม56 
และทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 57 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI)  
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย WEF 

ที่มา : TTCI 

และกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการพัฒนาและอบรมการตลาดการท่องเท่ียว 
อย่างรับผิดชอบ (TAT Academy) จัดท�าหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ น�าร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่  ชุมชนท่องเท่ียว ธุรกิจที่พักมัคคุเทศก์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือออกแบบธุรกิจท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้
ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาของหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
เพ่ือให้ผู ้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้เกิดการเรียนรู ้ น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถสร้าง 
การตระหนักถึงการท ่องเที่ยวอย ่างรับผิดชอบอันจะน�าไปสู ่การพัฒนาสิ่ งแวดล ้อมอย ่างยั่ งยืน ทั้ งนี้  
เม่ือพิจารณาเทียบเคียงค่าเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก�าหนดไว ้
ที่อันดับ 110 ในปี 2565 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงสูงในการบรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้ให ้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเท่ียว รวมถึงชุมชนท้องถ่ินเข้ามาร่วมกัน 
ส่งเสริมและลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาและอบรมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TAT Academy) จัดท�าหลักสูตร
การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ น�าร่อง 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ชุมชนท่องเที่ยว ธุรกิจท่ีพัก มัคคุเทศก์ 
สถาบันการศึกษา และหน ่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ ยวข ้อง เ พ่ือออกแบบธุรกิจท ่องเ ท่ียว 
อย่างมีความรับผิดชอบเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู ้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย 
และสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาของหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพ่ือให้ผู ้เกี่ยวข้อง 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู ้ น�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถสร้างความตระหนักถึง 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอันจะน�าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย ประเทศไทยพึ่งพารายได ้จากการท่องเที่ยวบนฐาน 
ความหลากหลายของวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวอาจเกินความสามารถ 
ในการรองรับของพื้นที่ท ่องเที่ยว ในช่วงหลายปีที่ผ ่านมาจึงเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
และท�าให ้พื้น ท่ีท ่องเ ท่ียวทางธรรมชาติ ได ้พักฟ ื ้นตัวกลับสู ่สภาพสมบูรณ ์ตามธรรมชาติ เพิ่มมากขึ้น  
ดังนั้น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในระยะต่อไป ควรสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการท่องเที่ยว 
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  เพื่อส ่ ง เสริมการท ่องเที่ ยวอย ่างมีความรับผิดชอบต ่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาที่นักท ่องเที่ยวยังชะลอการเดินทางระหว่างประเทศ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญของการท่องเที่ยว
ระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง โดยการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่องเที่ยว จัดระเบียบและมาตรฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีความปลอดภัย 
รวมทั้ งสนับสนุนกิจกรรมการท ่องเที่ ยวอย ่าง เป ็นมิตรต ่อ ส่ิงแวดล ้อม และผลักดันการด�า เนินงาน  
อาทิ โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว รวมถึงประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ ่มนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
ให้มีความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อการรับผิดชอบตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม

05การท่องเที่ยว
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พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน พร้อมระบบการจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพ้ืนที่”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 06

06 พ้ืนที่
และเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข ่ง ขันสูงขึ้น  
เกิ ดศูนย ์ กลางความเจริญทาง เศรษฐกิจและสั งคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่ อกระจายความเจริญ 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

060001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค  ์
เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่ง 
จ้างงานและท่ีอยู่อาศัย เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง การบริหาร
จัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน 
การแข่งขันสูงขึ้นเกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจาย 
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู ่  ชนบท มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ แผนแม่บท
ประเด็น (6) พื้นท่ีและเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ ซ่ึงมีส ่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของรัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด

 
 

 พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย 
เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) 
โดยพิจารณาเทียบเคียงจาก มูลค่าทุนจดทะเบียน
นิติบุคคลในพื้นท่ีเป้าหมาย พบว่า ปัจจุบัน (ปี 2564) 
มีมู ลค ่ าการลงทุนจดทะเ บียนนิติ บุคคลเพิ่ มขึ้ น 
1,372,461 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งใน 
ปี 2561 - 2564 มีมูลค ่าการลงทุนจดทะเบียน 
นิ ติ บุ คคล เพิ่ ม ขึ้ น ร วม  2 , 610 , 328  ล ้ านบาท  
หรื อ คิ ด เป ็ นค ่ า เ ฉลี่ ย ร ้ อ ยละ  16 . 13  เพิ่ ม ขึ้ น 
จากปี 2561 (ป ีฐาน) และในช่วงเดือนมกราคม 
ถึงเดือนตุลาคมของปี 2564 เพ่ิมข้ึนจากปี 2563  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย (รายปี)

จ.1

 
 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมือง 2 
น่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและที่อยู่3 
อาศัย เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง การบริหารจัดการเมืองที่มี4 
ประสิทธิภาพ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น5 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้าน6 
เศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท 7 
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  8 
และ (3) ช่องว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่9 
อัจฉริยะ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันบรรลุผลส าเร็จ10 
ตามเป้าหมาย อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 11 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ12 
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 13 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  14 

 15 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ16 
สังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  17 

 18 

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 19 
พิจารณาจากมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) โดยพิจารณา20 
เทียบเคียงจาก มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ปัจจุบัน (ปี 2564) มีมูลค่าการลงทุนจด21 
ทะเบียนนิติบุคคลเพ ิ่มขึ้น 1,372,461ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งในปี 2561 - 2564 มีมูลค่าการลงทุนจด22 
ทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้น23 
รวม  2,610,328 ล้านบาท 24 
หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 25 
16.13 เพิ่มขึ้นจากปี  2561 26 
(ปีฐาน) และในช่วงเดือน27 
มกราคมถึงเดือนตุลาคมของ28 
ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 29 
ในเกือบทุกพื้นที่ เป้าหมาย 30 
(ยกเว้นชลบุรีที่ลดลง) โดยมี31 
จังหวัดสมุทรปราการเติบโต32 
สูงสุดที่ร้อยละ 10.22 และ33 
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 34 
6.88 ซึ่งมีอัตราการเติบโต35 

060001 
 ปี 2562 ส้ม 

060001 
ปี 2563 ส้ม 

060001 
ปี 2564 ส้ม 

2        4        5 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  060001 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 

16,186,045 

16,608,421 

17,001,537 

17,558,505 

 15,000,000

 15,500,000

 16,000,000

 16,500,000

 17,000,000

 17,500,000

 18,000,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล้า
นบ

าท

มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย (รายปี)

ที่มา: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2564)

06พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
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ในเกือบทุกพื้นที่เป้าหมาย (ยกเว้นชลบุรีท่ีลดลง) โดยมีจังหวัดสมุทรปราการเติบโตสูงสุดที่ร ้อยละ 10.22  
และกรุงเทพมหานคร ร ้อยละ 6.88 ซ่ึงมีอัตราการเติบโตของมูลค ่าสูงกว ่าค ่าเฉล่ียของเป ้าหมายท่ี 
ก�าหนดไว ้ (ร ้อยละ 5.7 ต ่อปี) อย ่างไรก็ดี จังหวัดพื้นที่ เป ้าหมายที่มีอัตราการเติบโตต�่ากว ่าค ่าเฉลี่ย 
ท่ีก�าหนดไว้ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ปทุมธานี นครปฐม ระยอง นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรสาคร ขอนแก่น สงขลา 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตามล�าดับ

ประเทศไทยมีพื้ นที่ มี แผนผังภูมินิ เ วศ เพื่ อ เป ็นกรอบ 
ในการพัฒนาเมืองน ่าอยู ่  ชนบทมั่นคง เกษตรยั่ งยืน  
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

060002

 
  

 พิจารณาจากแผนผังภูมินิเวศระดับภาค มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค ในช่วง 5 ปี (2561 - 2565) ซ่ึงใน 
ปี 2563 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินโครงการจัดท�าแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ แล้วเสร็จ โดยมีพื้นที่เป้าหมายเชิงผลผลิต 9 จังหวัด 
ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน และอุตรดิตถ์  
ผลการด�าเนินการของโครงการดังกล่าว คือ ผังแนวความคิดการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ตามขอบเขตพ้ืนท่ีลุ ่มน�้า แต่ยังขาดองค์ประกอบอื่น ๆ ของ “ภูมินิเวศ” รวมทั้งยังไม่มีแผนผังภูมินิเวศ 
จังหวัด เป็นผลให้ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดจัดท�าแผนผัง 
ภูมินิเวศในระดับจังหวัดต่อไป

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ�านวน) มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 2563 - 2564

ที่มา: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2564)

จ.2

 
 

ของมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 5.7 ต่อปี) อย่างไรก็ดี จังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่มีอัตรา1 
การเติบโตต่ ากว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ปทุมธานี นครปฐม ระยอง นนทบุรี ภูเก็ต 2 
สมุทรสาคร ขอนแก่น สงขลา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตามล าดับ 3 
 4 
 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตร18 

ยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  19 

 20 

 แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ้านวน) มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค 21 

พิจารณาจากแผนผังภูมินิเวศระดับภาค มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค ในช่วง 5 ปี (2561 - 2565) ซึ่งในปี 22 

2563 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนผัง23 

ภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ แล้วเสร็จ โดยมีพื้นที่เป้าหมายเชิงผลผลิต 9 จังหวัด ใน24 

พื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ ผลการ25 

ด าเนินการของโครงการดังกล่าว คือ ผังแนวความคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขต26 

พื้นที่ลุ่มน้ า แต่ยังขาดองค์ประกอบอื่น ๆ ของ “ภูมินิเวศ” รวมทั้งยังไม่มีแผนผังภูมินิเวศจังหวัด เป็นผลให้ไม่27 

สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดจัดท าแผนผังภูมินิเวศในระดับ28 

จังหวัดต่อไป 29 

 30 

060002 
ปี 2562 ส้ม 

060002 
ปี 2563 เหลือง 

060002 
ปี 2564 เหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  060002 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 
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ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี
ระยอง
ภูเก็ต

สงขลา
เชียงใหม่
ขอนแก่น

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนติิบุคคล 2563 - 2564

ที่มา : ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2564) 

ร้อยละที่เปลี่ยนแปลง 
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ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่ลดลง060003 จ.2

 
 

 ความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร (GPP per capita) ระหว่าง
จังหวัดท่ีรวยมากสุดร้อยละ 20 อันดับแรกกับจังหวัดที่จนมากสุดร้อยละ 20 อันดับท้ายสุด พบว่า ในปี 2562 
จังหวัดที่รวยมากสุดร้อยละ 20 อันดับแรก มีจ�านวน 15 จังหวัด (ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ สระบุรี พังงา นครปฐม ราชบุรี 
ปทุมธานี และจันทบุรี) มี GPP per capita เฉลี่ย 434,162 บาท ส่วนจังหวัดที่จนมากสุดร้อยละ 20 อันดับท้าย
สุด (ได้แก่ นราธิวาส ยโสธร หนองบัวล�าภู แม่ฮ่องสอน สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ ชัยภูมิ อ�านาจเจริญ 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม) มี GPP per capita เฉลี่ย 69,018 บาท  
ดังน้ัน สัดส่วน GPP per capita ระหว่างกลุ่มจังหวัดที่รวยที่สุดกับจังหวัดที่จนที่สุดสองกลุ่มนี้ คิดเป็น 6.29 เท่า 
ซึ่งลดลงจากปี 2561 มีสัดส่วน GPP per capita 6.47 เท่า และปี 2560 มีสัดส่วน GPP per capita 6.65 เท่า 
แสดงให้เห็นถึงช่องว่างความเหลื่อมล�้าท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายท่ีรวยที่สุด ต่อ GPP per capita  
ของจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 
 

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
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 สถานการณ์และผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายระดับประเด็นทั้ง 3 เป้าหมายดังกล่าว แสดงว่ายังคงมี
ความท้าทายในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ได้แก่ การส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนในหลายมิติ โดยเฉพาะการจัดท�าฐานข้อมูลของเมืองให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
และข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการเมืองได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งรัดจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของจังหวัด ซ่ึงจ�าเป็น 
ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ รวมท้ังส่งเสริมและเผยแพร่แผนผังภูมินิเวศ 
ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐท้ังส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา 
พื้นที่อย่างกว้างขวางต่อไป

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

060001 060002 060003

060101 060201 060202

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

สัดส่วน GPP Per Capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด 
ต่อจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด

จังหวัดรวยที่สุด 15 จังหวัดนี้ ยังคงเป็นจังหวัดเดิม  
ในขณะที่จังหวัดจนท่ีสุด 15 จังหวัด เป็นจังหวัดเดิม
เพียง 13 จังหวัด โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ 
และมหาสารคามแทนท่ีจังหวัดสุรินทร์และพัทลุง 
ท้ังนี้  ค ่าเป้าหมายในช่วง 5 ปี (2561 – 2565)  
ไม ่ ได ้มีการก�าหนดค ่าเป ้าหมายที่ชัดเจน ซึ่ งอยู ่
ระหว ่ างการตรวจสอบและจัดท�าค ่ า เป ้ าหมาย  
โดยค่าเป้าหมายในช่วงปี 2566 – 2570 ได้ก�าหนด 
ให้ช ่องว ่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นท่ี  ไม่เกิน  
3 เท่า เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาประเทศให้เป็นพ้ืนท่ี 
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2562

 
 

 1 

 2 

ชอ่งว่างความเหลื่อมล้้าระหว่างพื้นที่ลดลง  3 

 4 

 5 

สัดส่วน GPP per capita ของจังหวัด ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของ6 

จังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด   7 

ความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่วัดด้วยสัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร (GPP per capita) ระหว่าง8 

จังหวัดที่รวยมากสุดร้อยละ 20 อันดับแรกกับจังหวัดท่ีจนมากสุดร้อยละ 20 อันดับท้ายสุด พบว่า ในปี 2562 9 

จังหวัดที่รวยมากสุดร้อยละ 20 อันดับแรก มีจ านวน 15 จังหวัด (ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 10 

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ สระบุรี พังงา นครปฐม ราชบุรี 11 

ปทุมธานี และจันทบุรี) มี GPP per capita เฉลี่ย 434,162 บาท ส่วนจังหวัดที่จนมากสุดร้อยละ 20 อันดับ12 

ท้ายสุด (ได้แก่ นราธิวาส ยโสธร หนองบัวล าภู แม่ฮ่องสอน สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ ชัยภูมิ อ านาจเจริญ 13 

อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ และมหาสารคาม) มี GPP per capita เฉลี่ย 69,018 บาท 14 

ดั งนั้ น  สั ดส่ วน  GPP per 15 

capita ระหว่างกลุ่มจังหวัด16 

ที่รวยที่สุดกับจังหวัดที่จน17 

ที่ สุ ดสองกลุ่ มนี้  คิ ด เป็น 18 

6.29 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 19 

2561 มีสัดส่วน GPP per 20 

capita 6. 47  เท่ า  และปี  21 

2560 มีสัดส่วน GPP per 22 

capita 6.65 เท่า แสดงให้23 

เห็นถึงช่องว่างความเหลื่อม24 

ล้ าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดรวยที่สุด 15 จังหวัดนี้ ยังคงเป็น25 

จังหวัดเดิม ในขณะที่จังหวัดจนที่สุด 15 จังหวัด เป็นจังหวัดเดิมเพียง 13 จังหวัด โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่ 26 

กาฬสินธ์ุ และมหาสารคามแทนที่จังหวัดสุรินทร์และพัทลุง ทั้งนี้ คา่เป้าหมายในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) ไม่ได้มี27 

การก าหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดท าค่าเป้าหมาย โดยค่าเป้าหมายในช่วงปี 28 

2566 – 2570 ได้ก าหนดให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพื้นที่  ไม่เกิน 3 เท่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้29 

เป็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

060003 
ปี 2562 แดง 

060003 
ปี 2563 แดง 

060003 
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 เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ  
ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง (กรุงเทพ 
และปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) ได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ 

 ในปี 2564 มีพื้นท่ีได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะจ�านวน 10 แห่ง ท�าให้ปัจจุบันมีเมืองอัจฉริยะ 
ทั้งสิ้น 15 แห่ง ซึ่งครอบคลุมเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล ขอนแก่น 
เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และภูเก็ต ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

060101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได้มาตรฐาน ก�าหนด
ค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ�านวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ท้ัง 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต)

 ในปี 2563 พื้นท่ีเป้าหมายส่วนใหญ่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ มลพิษทางอากาศ  
และมลพิษทางเสียง ส่วนปริมาณขยะมีทิศทางลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562  อย่างไรก็ดี ยังคงมีการระบายน�้าเสีย
จากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมลงสู ่แหล่งน�้าธรรมชาติ แหล่งน�้าสาธารณะในพื้นที่มีคุณภาพ 
ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกท้ังระบบรวบรวมน�้าเสียชุมชนยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นที่ ดังนั้น ในปี 2564 
จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

060201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ความยั่งยืนทางภูมินิ เวศ ภูมิ สังคม และภูมิวัฒนธรรม ก�าหนดค่าเป ้าหมายท่ีต ้องบรรลุใน 
ปี พ.ศ. 2565 พ้ืนที่ที่มีการด�าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม
อย่างย่ังยืนในพ้ืนที่ อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค

 ในปี 2563 โครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ มีผลผลิตหลัก 
คือ ผังด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัด ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศ 
ของพ้ืนที่ภาคเหนือภายในขอบเขตลุ่มน�้า และในปี 2564 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศฯ มีผลผลิตคือ ผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า 
ตามภูมินิเวศภาคเหนือ (ตอนบน) ใน 4 ระดับ อย่างไรก็ดี ผลผลิตของทั้งสองโครงการยังขาดการบูรณาการ 
และการจัดท�าผังภูมินิเวศในระดับจังหวัดท่ีมีองค์ประกอบของ “ภูมินิเวศ” ครบถ้วน ดังนั้น ในปี 2564  
จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

060202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ

เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล ขอนแก่น 
เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต) ได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ประชากรไทยมีแนวโน้มเข้ามาอาศัยในพ้ืนท่ีเมืองมากข้ึน จากรายงานการศึกษาข้อสมมติเพ่ือใช ้
ในการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) ระบุว่าในปี 2563 ประชากร 
ร้อยละ 57.2 อาศัยอยู ่ในพื้นที่เมือง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.3 ในปี 2583 ส่งผลให้เมืองเกิด 
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว น�าไปสู ่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นต้องมีการวางแผน 
ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และศักยภาพของเมือง เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ส�าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้การพัฒนาเมืองต้องค�านึงถึงความต้องการของเมือง 
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง ฐานข้อมูลของเมือง การเงินของเมือง การบริหารจัดการเมือง และระบบนิเวศ 
ที่เอื้อต่อการสร้างเมืองอัจฉริยะ

060101

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ให้ค�านิยามเมืองอัจฉริยะ
ว ่า เป ็นเมืองที่ ใช ้ประโยชน ์จากเทคโนโลยีและ
นวั ตก ร รมที่ ทั น สมั ย และชาญฉลาด  เพื่ อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการ
เมือง ลดค่าใช้จ ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง 
และประชากรเป ้าหมาย เน ้นการออกแบบที่ดี  
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมือง 
ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู ่ เมืองทันสมัย  
ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  
อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ รับทราบผลการด�าเนินการขับเคลื่อน

 

 

 

พื้นที่ประกาศเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2564 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เมืองเดิมน่าอยู ่

เมืองใหม่ทนัสมัย 

1 พัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด 
 

2 มช. เมืองอัจฉริยะ  
เพ่ือความยั่งยืนสูชุ่มชน 

 

3 แม่เมาะเมืองน่าอยู ่
 

4 นครสวรรค์สมาร์ตซิต้ี 
 

5 ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
 

6 สามย่านสมาร์ทซิต้ี 
 

7 เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 
 

8 คลองผดุงกรุงเกษม 
 

9  เมืองอัจฉริยะมักกะสนัฯ 
 

10  ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยูฯ่ 
 

11  แสนสุขสมาร์ตซิต้ี 
 

12  เมืองอัจฉริยะวังจันทรว์ัลเลย์ 
 

13  ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ 
 

14  เมืองศรีตรัง 
 

15  ยะลาเมืองอัจฉรยิะฯ  
 

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

พื้นที่ประกาศเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2564
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060101

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะประจ�าปีงบประมาณ 2564 ซ่ึง สศด. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ได้ประกาศมอบตรา
สัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มเติมจ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล 
(โครงการเมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม และโครงการ
เมืองอัจฉริยะมักกะสัน) เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด และโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมืองอัจฉริยะ) ตรัง (โครงการเมืองศรีตรัง) ยะลา (โครงการยะลาเมืองอัจฉริยะ) ฉะเชิงเทรา (โครงการเมือง 
อัจฉริยะ ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน) ชลบุรี (โครงการแสนสุขสมาร์ตซิต้ี) นครสวรรค์ (โครงการ 
นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้) ท�าให้ปัจจุบันมีเมืองอัจฉริยะทั้งสิ้น 15 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
5 เมือง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และภูเก็ต  
ทั้งน้ี สงขลายังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ แต่มีสถานะเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ในป ี 2564 มีการผลักดันกลไกด ้านงบประมาณเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
และปรับปรุ ง ตัวชี้ วั ดที่ ใช ้ ในการพิจารณาโครงการเมืองอัจฉริยะให ้สอดคล ้องกับมาตรฐานสากล 
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  หน่วยงานภาครัฐยังมีโครงการที่ เอื้อต ่อการพัฒนาเมืองสู ่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
ได้แก่ (1) ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองตามผังเมือง และโครงการ 
จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงขยายระบบประปา และโครงการปรับปรุงระบบผลิตน�้าสะอาด (3) ด้านการขับเคลื่อนโครงการ 
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ และโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ 
(เมืองเดิม) และ (4) ด้านการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ได้แก่ โครงการส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่  
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควร 
ร ่ วมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาชนใน 
การพัฒนาเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะสู ่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ ค ร อบคลุ ม ด ้ า นดิ จิ ทั ล  คมนาคม  พลั ง ง าน  
และส่ิงแวดล ้อม ให ้สามารถรองรับการพัฒนา 
ในอนาคต และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมุ ่งเน้นให้เกิดโครงการ 
ที่สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที ่
มากขึ้น เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองหลังสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้สามารถพัฒนา 
ต่อไปได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่ก�ากับดูแลควรเตรียม 
ความพร ้ อมในการขับ เคลื่ อนการพัฒนา เ มือง 
ขนาดกลาง จ�านวน 7 เมือง ได้แก่ เชียงราย กาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา หนองคาย 
และมกุดาหาร ซ่ึงเป็นเป้าหมายในระยะต่อไป (ปี 2566 - 
2570) ให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อกระจาย 
ความเจรญิและลดความเหล่ือมล�า้ระหว่างพืน้ท่ีในทุกมิติ

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 เน้นย�้า 
ความจ�าเป ็นของการพัฒนาเมืองในทุกมิติ  อาทิ  
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการจัดการ 
ภาครัฐดิจิทัล แต ่การลงทุนส ่วนใหญ ่ ยังคงเป ็น 
การลงทุนด ้ านโครงสร ้ างพื้ นฐานเ ก่ียวกับถนน 
ไฟฟ้าและประปา ดังนั้นภาครัฐควรมีการส่งเสริม 
ให ้ เกิดการลงทุนในหลายมิติยิ่ งขึ้น  โดยเฉพาะ 
กา รจั ดท� า ฐ านข ้ อ มู ล ขอ ง เ มื อ ง ให ้ ค ร อบคลุ ม 
ทุกพื้นที่ และเพิ่มการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงจะท�าให ้
การพัฒนา เมื อ งตอบสนองกั บคว ามต ้ อ งก า ร 
ของประชาชน และสามารถปรับตั ว ให ้ทันต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที
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จ.3

การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

เมืองมีระบบจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

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

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การขยายตัวของชุมชนและความหนาแน่นของเมือง ส่งผลให้มีปริมาณขยะ น�้าเสีย และมลพิษ 
ในเมืองเพิ่มขึ้น ซึ่งการที่จะท�าให้เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม  
และได ้มาตรฐาน มีป ัจจัยส�าคัญสู ่ความส�าเร็จ ประกอบด้วย (1) การลงทุนที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) การจัดการสิ่ งแวดล ้อมของเมือง (3) ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล ้อมของเมือง  
และ (4) ระบบนิเวศที่เอื้อต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษของเมือง ทั้งนี้ การด�าเนินงานที่ผ่านมา 
ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยส�าคัญดังกล่าว เน่ืองจากยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง รวมทั้งขาดความร่วมมือจากประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องในการจัดการของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กรมควบคุมมลพิษ
ได ้ รายงานสถานการณ ์มลพิษของประเทศไทย  
ปี 2563 ครอบคลุมสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน 
ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย สถานการณ์คุณภาพอากาศ
และระดับเสียง ดังนี้ ปริมาณขยะในพื้นที่เป้าหมาย 
โดยรวมมีปริมาณขยะลดลงจากปี 2562 เนื่องจาก
จ� านวนนักท ่อง เที่ ยวลดลง เพราะการควบคุม  
และจ�ากัดการเดินทางจากต ่างประเทศ รวมท้ัง  
การสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่  (Work 
From Home) ปี 2563 กรุงเทพมหานคร มีขยะ
มูลฝอยท้ังสิ้น 4.48 ล้านตัน ลดลง ร้อยละ 9.6 จาก 
ปี 2562 ในขณะที่พื้นที่ปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี 

สัดส่วนขยะที่น�าไปใช้หรือก�าจัดอย่างถูกวิธี (ร้อยละ)

ที่มา: รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2563 กรมควบคุมมลพิษ
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ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) มีขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 2.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.0  
จังหวัดเชียงใหม่มีขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 0.52 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.0 เช่นเดียวกับขอนแก่น 
ที่มีขยะลดลงร้อยละ 34.8 ภูเก็ตลดลงร้อยละ 7.3 และสงขลาลดลงร้อยละ 29.9 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนขยะ 
ที่น�าไปใช ้ประโยชน ์และก�าจัดถูกวิ ธีในจังหวัดดังกล ่าวลดลงเกือบทั้ งหมด ยกเว ้นจังหวัดสมุทรสาคร  
และสงขลา ที่มีสัดส่วนขยะท่ีน�าไปใช้ประโยชน์และก�าจัดถูกวิธีเพิ่มขึ้น
 

สถานการณ์มลพิษทางเสียง ปี 2563 ระดับเสียง 
ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ ป ริ ม ณ ฑ ล ล ด ล ง จ า ก 
ปีที่ผ่านมาเล็กน้อย  ในพ้ืนที่ทั่วไป ค่าเฉลี่ยของระดับ
เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ในป ี 2563 เท ่ากับ 56.8  
เดซิ เบลเอลดลงจาก 57.4 เดซิเบลเอในปี 2562  
ส ่วนพ้ืนที่ ริมถนน ค ่าเฉล่ียอยู ่ที่  68.5 เดซิ เบลเอ  
ลดลงจาก 68.6 เดซิ เบลเอในป ีก ่อนหน ้า โดยมี 
บริเวณที่ระดับเสียงเกินมาตรฐาน ได ้แก ่ พาหุรัด  
ถนนตรีเพชร การเคหะชุมชนดินแดง ถนนอินทรพิทักษ์ 
ในขณะที่พื้นที่ริมถนน (จุดตรวจวัดชั่วคราว) ลดลงจาก 
75.4 เดซิเบลเอในปี 2562 เหลือ 74.8 เดซิเบลเอ 
ในป ี 2563 ซึ่ งแหล ่งก�าเนิดหลักของเสียงมาจาก 
การจราจร (รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 
ปี 2563) 

สถานการณ์มลพิษทางอากาศ ในปี 2563 ร้อยละ
ของจ�านวนวันในรอบปีที่คุณภาพอากาศเกินค ่า
มาตรฐานลดลง กล่าวคือ คุณภาพอากาศในภาพรวม 
ดีขึ้ น  เ ม่ือ เ ทียบกับป ี ที่ ผ ่ านมา ซึ่ ง เป ็นผลจาก 
การด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามแผน
ปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห ่งชาติ  “การแก ้ไข 
ป ัญหามลพิษด ้านฝุ ่นละออง” และการจราจร 
ขนส่งที่ลดลง เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
เ ช้ื อ โควิ ด - 19  ทั้ ง น้ี  พื้ นที่ เ ป ้ าหมายที่ ยั ง ค งมี 
จ� า น วนวั น ใน รอบป ี ที่ คุ ณภาพอาก าศ เ กิ นค ่ า 
มาตรฐานมากกว ่าร ้อยละ 25 ได ้แก ่  เชียงใหม ่  
และขอนแก ่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  
และสมุทรสาคร เกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10 – 15  
นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานีเกินค่ามาตรฐาน  
ร้อยละ 1 – 10 ส่วนสงขลาและภูเก็ตไม่พบคุณภาพ
อากาศเกินค่ามาตรฐาน (รายงานสถานการณ์มลพิษ 
ของประเทศไทยปี 2563)

การบ�าบัดน�้าเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย ในปี 2563 ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ และระบบบ�าบัด 
น�้าเสียแบบกลุ่มอาคาร มีจ�านวน 183 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 116 แห่ง ในปี 2562 สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ รวม 2.7 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่สามารถบ�าบัดได้ 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ความสามารถใน
การบ�าบัดน�้าเสียในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้แก่ เชียงใหม่บ�าบัดได้ 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขอนแก่น 78,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 7,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน กรุงเทพมหานคร 1.11 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 0.52 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมณฑลบ�าบัดได้ 0.18 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ภูเก็ต 78,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสงขลา 0.17 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (รายงานสถานการณ์
มลพิษของประเทศไทยปี 2563) อย่างไรก็ดี แม้ว่าเมืองเหล่านี้ จะมีระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีสามารถรองรับน�้าเสีย 
ได้ปริมาณมาก แต่แหล่งน�้าสาธารณะในพื้นที่กลับมีคุณภาพต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะยังคงมีการระบาย 
น�้าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ อีกท้ังระบบรวบรวมน�้าเสียชุมชน 
ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นท่ี

สรุปภาพรวม พบว่าในปี 2563 พื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่มีคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่  
มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง ส่วนปริมาณขยะมีทิศทางลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมาตรการควบคุมกิจกรรมในสถานท่ีสาธารณะการห้าม 
ออกนอกเคหสถาน ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการผลิต การบริโภค และการเดินทางขนส่ง ประกอบกับ 
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศท่ีมีจ�านวนลดลงมาก
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2563 หน่วยงานรัฐมีการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย ดังนี ้
(1) การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสู ่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) โครงการพัฒนาและยกระดับนิคม
อุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) (2) การจัดการสิ่งแวดล้อม
ของเมือง เช่น โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม (กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง) โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ท ้องถิ่น 
และชุมชนน่าอยู ่ (กรมอนามัย) เป็นต้น (3) ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง อาทิ 
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สี เขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) และ (4) ระบบนิเวศที่ เอื้อต ่อระบบ 
การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษของเมือง อาทิ โครงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ (ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล) โครงการพัฒนาเมืองศูนย ์กลางจังหวัดเป ็นเมืองน่าอยู ่  (กรมโยธาธิการและผังเมือง)  
การขยายเครือข่ายการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กและสร้างการรับรู้ด้านคุณภาพอากาศเพื่อการพัฒนาเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นต้น

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพื่อให้เมืองที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานนั้น ยังคงมีความท้าทาย โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
เริ่มคลี่คลาย พร้อมกับกิจกรรมการผลิตและบริโภคเริ่มฟื ้นคืนสู ่สภาพปกติ  ปริมาณขยะติดเชื้ออันตราย 
และพลาสติกยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนในระบบรวบรวมน�้าเสียเพื่อส่งเข้าสู ่ระบบ
บ�าบัดยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ จ�าเป็นต้องยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อการวางแผน
และบริหารจัดการเมืองได้อย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายควรให้ความส�าคัญกับการริเริ่ม 
ใช้มาตรการใหม่ๆ เพื่อจูงใจให้ผู ้ผลิตและผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง ส ่งเสริมรูปแบบการลงทุนร ่วมระหว ่างภาครัฐ ส ่วนกลาง ส ่วนท้องถ่ิน 
และภาคเอกชน ในการก่อสร้างระบบบ�าบัดและระบบรวบรวมน�้าเสียให้ครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งนับเป็น 
การลงทุนโครงสร ้างพื้นฐานท่ีเป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม ตลอดจน ศึกษาทดลองใช ้แนวทางธรรมชาต ิ
เพื่อแก้ปัญหา (Nature-Based Solution) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการรับมือกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เมืองต้องเผชิญ
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การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

  พ้ืนทีที่มี่การด�าเนนิการสงวน รกัษา อนรัุกษฟ์ื้นฟู และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การขยายตัวของพื้นท่ีเมืองอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ น�าไปสู ่การต้ังถิ่นฐาน 
ที่ไม่เป็นระเบียบและการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ ดังนั้น แผนผังภูมินิเวศ จึงเป็นเครื่องมือ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินและการวางผังเมือง ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน โดยค�านึง
ถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ บนพื้นฐานของปัจจัยสู ่ความส�าเร็จ 3 ประการ ได้แก่  
(1) การก�าหนดพื้น ท่ี เป ้าหมาย (2) เครื่องมือ กลไก และองค ์ความรู ้ ในการพัฒนาพื้นที่ เป ้าหมาย  
และ (3) แนวทางการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน

060202

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดท�าแผนผังภูมินิเวศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเมืองและชนบท 
ของประเทศไทยมีการพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามศักยภาพและเหมาะสมกับภูมินิเวศ  
ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น ในปี 2563 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศแล้วเสร็จ 
โดยมีพื้นที่เป้าหมายเชิงผลผลิต 9 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน  
พะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพูน และอุตรดิตถ์ ผลการด�าเนินการของโครงการดังกล่าว คือ ผังแนวความคิด 
การจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของพื้นท่ีภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ ่มน�้าของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ 
ทางภูมินิเวศในพื้นท่ีภาคเหนือ จึงยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดย สผ. จะต่อยอดโครงการในปี 2565 
เพ่ือจัดท�าแผนผังภูมินิเวศในระดับจังหวัดต่อไป
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา นอกเหนือจากการจัดท�าโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนเชิงนิเวศ ในปี 2563 แล้ว สผ. ยังได้ด�าเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ: การจัดท�าผังพื้นที่อนุ รักษ์แหล่งศิลปกรรมรายประเภทและการจัดท�าผัง 
ภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภทในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เม่ือปี 2564 โดยมีผลลัพธ์ คือ ข ้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ์  และผังพื้น ท่ีอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมแหล ่งศิลปกรรม ประเภทย ่านชุมชนเก ่า  
ตามภูมินิเวศภาคเหนือ (ตอนบน) ใน 4 ระดับ ได้แก่ ผังระดับภาค (ภาคเหนือตอนบน) จ�านวน 1 ผัง  
ผังระดับจังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ล�าปาง ล�าพูน) จ�านวน 8 ผัง  
ผังระดับอ�าเภอ จ�านวน 48 ผัง และผังระดับย่าน จ�านวน 102  ผัง  นอกจากนี้   ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได ้ให ้ความส�าคัญกับแนวคิดภูมินิเวศ ภายใต้โครงการวางแผนการพัฒนา 
เมืองในอนาคตให้น่าอยู ่อย่างยั่งยืน (2563) โดยได้จัดท�าคู ่มือแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต 
ให ้น ่าอยู ่อย ่างยั่งยืน (Livable and Sustainable Future City (LSFC) Guideline) ซ่ึงเน ้นย�้า 
ความส�าคัญของการก�าหนดขอบเขตภูมินิเวศในการวางแผน ด้วยการใช้แผนผังภูมินิเวศในระดับเมืองเป็น 
เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดกระบวนการ ยิ่งไปกว่าน้ัน ในปี 2564 สศช. ได้จัดท�า 
โครงการขยายผลการวางแผนการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น ่าอยู ่อย ่างยั่งยืน เพ่ือออกแบบและพัฒนา 
หลักสูตรอบรมวิทยากรตัวคูณของ LSFC Guideline เพื่อส่งมอบให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ม ี
หน้าที่ฝ ึกอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนและการอบรม เ พ่ิมองค ์ความรู ้และสมรรถนะเกี่ยวกับ 
LSFC Guideline ของบุคลากรท่ีมีความสนใจหรือมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเมืองต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย แม้ว ่าในระยะที่ผ ่านมาได ้มีการด�าเนินงาน โครงการ
จัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ  แล้วเสร็จ โดยมีผลผลิตหลักคือผังด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีภาคเหนือท้ัง 9 จังหวัด แต่ผลที่ได้รับนี้เป็นเพียงกรอบแนวคิดการจัดท�าแผนผัง 
ภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือภายในขอบเขตลุ่มน�้า ซ่ึงยังขาดองค์ประกอบอื่น ๆ ของ “ภูมินิเวศ” ท่ีหมายถึง 
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิสังคมและระบบ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกิจกรรมของมนุษย์ ในขอบเขตของภูมิประเทศหนึ่งๆ ดังนั้น ในกรณีภูมินิเวศ 
ของจังหวัด จึงจ�าเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดในระดับจังหวัดที่ครบถ้วนสมบูรณ์  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
สมควรเร่งรัดจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่แผนผัง 
ภูมินิเวศดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐท้ังส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคน�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
พัฒนาพ้ืนที่อย่างกว้างขวางต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายในแผนแม่บทย่อยในระดับพ้ืนท่ี ควรสร้างส�านึก 
และความตระหนักของชุมชน โดยเผยแพร ่ผ ่านสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งส ่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศ และกระบวนการวางแผนพัฒนาเมือง
ในอนาคตให้น่าอยู ่อย่างยั่งยืนตาม LSFC Guideline โดยการอบรมวิทยากรตัวคูณ ซ่ึงจะเป็นผู้มีบทบาท 
ในการถ่ายทอดหลักวิชาการต่าง ๆ ให้ท้องถิ่นและภูมิภาค ซ่ึงมีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ส�าหรับ
ระดับนโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศควรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ต่อเน่ือง
และเพียงพอ  เพื่อจัดท�าแผนผังภูมินิเวศท่ีครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ
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โครงสร้างพ้ืนฐานที่พัฒนา ต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 07

07 โครงสรา้งพ้ืนฐาน
ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทัิล
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศที่ดีขึ้น

070001

จ.1

จ.2

	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น	 (07)	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบโลจิสติกส์	 และดิจิทัล  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ถือเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ 
พลังงาน และดิจิทัล โดยมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึนและให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพท่ีครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเน่ือง สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้ทุกพ้ืนที่ และรองรับสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศที่ดีข้ึน ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามที่ก�าหนดไว้ 

 
  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ในอันดับที่	45	

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 จ ากการ จั ดอั นดั บ โดย  IMD  WORLD  
COMPETITIVENESS ของ International Institute 
for Management Development ซึ่งสถานการณ์
ป ัจจุบันในป ี  2564 โครงสร ้ างพื้ นฐาน ระบบ 
โลจิสติกส ์ และดิจิทัลของประเทศไทยมีแนวโน้ม 
เป ็นบวก โดยมีผลการจัดอันดับเป ็นอันดับที่  43  
ขยับดีขึ้นจากอันดับที่ 44 ในปี 2563 และบรรลุผล 
กว ่าอันดับที่ก�าหนดไว ้ตามเป ้าหมายในปี 2565 
อย ่ า ง ไรก็ ตาม  ประ เทศไทยยั งคงต ้ องปรับ ตัว 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสังคม 2 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 1 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา2 

โครงสร้างพ้ืนฐานที่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประเทศ3 

ไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และดิจิทัล โดยมี4 

การลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นและให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศอย่าง5 

ต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้ทุกพ้ืนที่ และรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้6 

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ความสามารถในการแข่งขันด้าน7 

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ดีขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 8 

การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 9 

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เพ่ือรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน10 

ของประเทศในด้านต่าง ๆ ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ11 

ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามที่กำหนดไว้  12 

 13 

การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 14 

 15 

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ดีขึ้น  16 

 17 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับที ่45  18 

จากการจั ด อันดั บ โดย IMD WORLD COMPETITIVENESS ของ International Institute for Management 19 

Development ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในปี 2564 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัลของประเทศไทยมี20 

แนวโน้มเป็นบวก โดยมีผลการจัดอันดับเป็น21 

อันดับที่  43 ขยับดีขึ้นจากอันดับที่ 44 ในปี 22 

2563 และบรรลุผลกว่าอันดับที่กำหนดไว้ตาม23 

เป้าหมายในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ประเทศ24 

ไท ยยั งค งต้ อ งป รับ ตั ว เพ่ื อ รอ งรับ ก าร25 

เปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่26 

เป ลี่ ย น แปล งไป อย่ างรวด เร็ ว  รวมทั้ ง27 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด28 

ของเชื้ อ โควิด -19  ที่ ส่ งผลกระทบอย่าง 29 

1      2       5      6 ยุทธศาสตร์ชาต ิ

070001 
62 เขียว 

070001 
63 เขียว 

070001 
64 เขียว 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  070001 
เขียว 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ
อย่างรอบด้าน ทั้งด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ด้านพลังงาน และด้านดิจิทัล และเตรียมความพร้อม 
รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันในอนาคตอีกด้วย

07โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

293



 จากการด�าเนินการที่ผ่านมาของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และมีผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2564 มีอันดับเป็นอันดับท่ี 43 จากการ 
จัดอันดับจาก 64 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การรักษาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานในระยะต่อไปนั้นยังคงเป็นประเด็นท้าทาย ซึ่งจะต้องต่อยอดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบ 
ปฏิบัติการอัตโนมัติเข้ามาเป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างความยืดหยุ่นในการปรับสภาพ (Resilience) ของโครงสร้าง 
พื้นฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและบริการท่ีแข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให ้
เกิดความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในอนาคต

ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

070001

070101 070102 070103

 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุ 
ในปี	2565	ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศน้อยกว่าร้อยละ	12	
 
 โดยในปี 2564 จากสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ในปี 2563 อยู ่ที่ร้อยละ 14.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.2 ในปี 2562  
ซึ่งยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

070101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

070104 070105

070201 070202 070203 070204 070301

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล07

294



	 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี	 2565	
อันดับหรือคะแนนดีขึ้น	 (Logistics	 Performance	 Index	 :	 LPI)	 อยู ่ใน	 25	 อันดับแรก	 หรือคะแนนไม่ต�่ากว่า	 
3.50	คะแนน	

 โดยในป ี  2564 ยังไม ่มีรายงาน เ น่ืองจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19 และในป ี  2561  
LPI  ของประเทศไทยอยู ่ ในอันดับที่  32 จาก 160 ประเทศทั่ ว โลก อย ่ างไรก็ตาม เ ม่ือพิจารณาความสามารถ 
ในการพัฒนาของประเทศไทยอาจเทียบเคียงได ้จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข ่งขันของประเทศไทย 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 2564 ของ International Institute for Management Development (IMD) โดยอยู ่ใน 
อันดับที่ 43 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2563 ที่อยู่ในอันดับที่ 44 ซ่ึงยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

070102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 2565	 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	4	

 โดยในปี 2564 จากสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ ในปี 2563 อยู่ท่ี
ร้อยละ 1.40 ลดลงจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 1.66 และต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ค่อนข้างมาก ซ่ึงยังคงมีสถานะ
การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

070103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี	 2565	 
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไม่น้อยกว่าร้อยละ	 30	 และไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	5	ในเมืองหลักในภูมิภาค	

 โดยในปี 2564 มีสัดส่วนการการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ร้อยละ 15.62 
ลดลงจากร้อยละ 19.42 ในปี 2563 ส�าหรับสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาคน้ัน  
ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

070104 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 2565	อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนให้เป็น	12	คนต่อประชากร	1	แสนคน	

 โดยในป ี  2564 (ข ้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564) มีอัตราผู ้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนนอยู ่ที่  25 คน 
ต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

070105 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพื่มมากขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 2565	สัดส่วน 
ของการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า	ไม่เกินร้อยละ	60	ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ	

 โดยในป ี  2564 (ข ้อมูล  ณ สิ้น เ ดือนสิ งหาคม 2564)  มี สัดส ่วนการใช ้ก ๊ าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ ้า  
อยู ่ที่ร ้อยละ 54 ขณะที่ ในปี 2563 มีสัดส ่วนการใช ้ก ๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า อยู ่ที่ร ้อยละ 55.26 ส ่งผลให้ม ี
สถานะการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

070201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 2565	สัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนท่ีผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า	ความร้อน	และเชื้อเพลิงชีวภาพ	 เป็นร้อยละ	15	 -	 18	
ของพลังงานขั้นสุดท้าย	

 โดยในปี 2564 จากข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนประมาณ 
ร้อยละ 16.41 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 ซึ่งอยู่ท่ี 
ร้อยละ 16.22 ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

070202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น	ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 2565	ค่าความเข้มข้น
การใช้พลังงาน	(Energy	Intensity	:	EI)	ไม่เกิน	7.4	พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท 

 โดยในปี 2564 มีค่า EI ของประเทศอยู่ที่ 7.05 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปี 2563  
ที่มีการใช้พลังงาน 7.53 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

070203 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด	
ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	2565	จ�านวนแผนงาน	และ/หรือโครงการท่ีก�าลังพัฒนา/โครงการน�าร่อง/โครงการ
ที่มีการใช้งานที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า	อย่างน้อย	8	โครงการ	
 
 โดยในปี 2564 มีการด�าเนินโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด ้วยเทคโนโลยีระบบโครงข ่าย 
สมาร์ทกริด จ�านวนรวม 21 โครงการ เพิ่มขึ้น 3 โครงการจากปี 2563 ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

070204 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี	 2565	
อัตราส่วนของครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ	70	

 โดยในปี 2564 จากอัตราส่วนของครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 85.2 (22.316 ล้าน 
ครัวเรือน) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 74.6 ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

070301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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070101

 มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นการประเมินมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านโลจิสติกส ์
ที่ เกิดจากการใช้บริการของผู ้ประกอบการ ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งสินค้า ต ้นทุนการเก็บรักษา 
สินค ้าคงคลัง และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส ์ โดยการลดต้นทุนโลจิสติกส ์ของประเทศให้ได  ้
ตามเป้าหมายมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
ความพร ้อมของโครงสร ้ างพื้นฐานและสิ่ งอ� านวยความสะดวก ศักยภาพการให ้บริการโลจิส ติกส ์  
และสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนในภาพรวม ท้ังนี้ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนายังคงมีความท ้าทายในประเด็นที่ส�าคัญ คือ การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกต ์ ใช ้ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง 
พื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านการขนส่งค ้าอย ่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนโครงสร ้าง 
การขนส่งสินค้าโดยใช้ประโยชน์ระบบรางเป็นโครงข่ายหลักเพ่ือสนับสนุนการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  
และการลดข ้อจ�ากัดของงบประมาณในการจัดท�าแผนงาน/โครงการโดยการสนับสนุนให ้ภาคเอกชน 
เข้ามาลงทุนโครงการขนาดใหญ่

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
น้อยกว่าร้อยละ  12

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2562 ต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.2 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงจากร้อยละ 13.4 ต่อ GDP 
ในปี 2561 ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีสัดส่วน 
ร้อยละ 6.5 ต่อ GDP ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
มีสัดส่วนร้อยละ 5.7 ต่อ GDP ต้นทุนการบริหารจัดการ  
โลจิสติกส์มีสัดส่วนร้อยละ 1.0 ต่อ GDP และในปี 2563 
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 14.1 
ต่อ GDP ประกอบด้วย ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีสัดส่วน 
ร้อยละ 6.5 ต่อ GDP ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
มีสัดส่วนร้อยละ 6.5 ต่อ GDP ต้นทุนการบริหารจัดการ ที่มา: รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจ�าปี 2563 สศช.

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย	ปี	2559	-	2563

070101

โลจิ สติ กส ์  มี สั ดส ่ วนร ้ อยละ  1 .1  ต ่ อ  GDP โดยมีป ั จจั ยหลั กจากสถานการณ ์การแพร ่ ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ซึ่ งส ่งผลกระทบต ่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการส ่งออก  
ภาคการท่องเท่ียวและบริการท่ีท�าให้สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP มีความผันผวน และเมื่อพิจารณาแนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ายังห่างจากค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว ้  จ�าเป ็นต ้องเร ่งผลักดันการพัฒนาโดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการของผู ้ประกอบการทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และผู ้ให ้บริการโลจิสติกส์  
เ ร ่ งสร ้ า งความร ่ วมมือ กับภาคเอกชนในการพัฒนาป ัจจัยสนับสนุน  อาทิ  การพัฒนาองค ์ความรู  ้
และบุคลากร เพื่อลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งพัฒนา 
และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางให้เกิดประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2563 – 2564 หน่วยงานภาครัฐได้ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา 
ผ่านโครงการปรับปรุงและก่อสร ้างโครงสร ้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค ้า 
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ท้ังระบบราง ถนน น�้า และอากาศ อาทิ การก่อสร้างรถไฟทางคู ่  
การปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตร การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่  3  
การพัฒนาท ่าเทียบเรือชายฝ ั ่ งบริ เวณท่าเรือกรุงเทพ และการขุดลอกและบ�ารุงรักษาร ่องน�้ าส�าคัญ 
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเ ช่ือมโยงข ้อมูลทางอิ เล็กทรอนิกส ์ ท่ี เกี่ยวข ้องกับการน�าเข ้าส ่งออกสินค ้า 
ผ่านระบบ National Single Window การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าบริเวณ 
ด่านชายแดน รวมท้ังมีการน�าเทคโนโลยีและองค์ความรู ้มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส ์และห่วงโซ ่อุปทานทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน  
อาทิ การพัฒนาเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลด้านโลจิสติกส์ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในระยะที่ผ่านมา ยังคงมีข้อจ�ากัด 
ที่ เป ็นประเด็นท ้าทายอย ่างต ่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู ้บริโภค 
ที่ปรับเปลี่ยนและนิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ส่งผลให้ธุรกิจ e-Commerce เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ผู ้ประกอบการมีต ้นทุนในการบริหารจัดการสินค ้าคงคลัง เพิ่มมากขึ้น การน�าโครงสร ้างพื้นฐานที่ มี 
การปรับปรุงและพัฒนามาใช้ประโยชน์จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ ซึ่งจะสะท้อนผลการพัฒนา 

แผนแมบทฯ ประเด็น (07) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 1 

แผนแมบทยอย โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม และระบบโลจิสติกส 2 

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย (070101) ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง 3 

คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศนอยกวารอยละ 12 4 

มูลคาตนทนุโลจิสติกสของประเทศไทยเปนการประเมินมูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจดานโลจิสติกสที่เกิดจากการใชบริการของ5 

ผูประกอบการ ประกอบดวย ตนทุนการขนสงสินคา ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง และตนทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส 6 

โดยการลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศใหไดตามเปาหมายมีปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญ ไดแก ประสิทธิภาพในการบริหาร7 

จัดการตลอดหวงโซอุปทาน ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ศักยภาพการใหบริการโลจิสติกส 8 

และสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยสนับสนุนในภาพรวม ทั้งนี้ การพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนายังคงมี9 

ความทาทายในประเด็นที่สําคัญ คือ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 10 

โลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทาน การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงคาอยางมี11 

ประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนโครงสรางการขนสงสินคาโดยใชประโยชนระบบรางเปนโครงขายหลักเพื่อสนับสนุนการขนสง12 

ตอเนื่องหลายรปูแบบ และการลดขอจํากัดของงบประมาณในการจัดทําแผนงาน/โครงการโดยการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามา13 

ลงทุนโครงการขนาดใหญ 14 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย 15 

ในป 2562 ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยคิดเปนสัดสวนรอยละ 13.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงจาก16 

รอยละ 13.4 ตอ GDP ในป 2561 ประกอบดวย ตนทุนการขนสงสินคามีสัดสวนรอยละ 6.5 ตอ GDP ตนทุนการเก็บ17 

รักษาสินคาคงคลังมีสัดสวนรอยละ 5.7 ตอ GDP ตนทุนการบริหารจัดการ โลจิสติกสมีสัดสวนรอยละ 1.0 ตอ GDP  18 

และในป 2563 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 14.1 ตอ GDP ประกอบดวย ตนทุนการขนสงสินคามี19 

สัดสวนรอยละ 6.5 ตอ GDP ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังมีสัดสวนรอยละ 6.5 ตอ GDP ตนทุนการบริหารจัดการ 20 

โลจิสติกส มีสัดสวนรอยละ 1.1 ตอ GDP โดยมีปจจัยหลักจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 

ซึ่ งส งผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ 22 

โดยเฉพาะภาคการสงออก ภาคการทองเที่ยวและบริการที่ทํา23 

ใหสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP มีความผันผวน และเมื่อ24 

พิจารณาแนวโนมการเปลี่ ยนแปลงของสัดสวนตนทุน 25 

โลจิสติกสตอ GDP ในระยะ 3 ปที่ผานมา พบวายังหางจาก 26 

คาเปาหมายที่กําหนดไว จําเปนตองเรงผลักดันการพัฒนาโดย27 

นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร28 

จัดการของผูประกอบการทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 29 

และผูใหบรกิารโลจิสติกส เรงสรางความรวมมือกับภาคเอกชน30 

ในการพัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิ การพัฒนาองคความรูและ31 

บุคลากร เพื่อลดตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังและตนทุน32 

การบริหารจัดการโลจิสติกส รวมทั้งพัฒนาและใชประโยชน33 

จากโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางใหเกิดประสิทธิภาพ 34 

070101 

ป 62 สีแดง 

070101 

ป 63 สีแดง 

070101 

ป 64 สีแดง 

ตนทนุโลจิสติกสของประเทศไทย ป 2559-2563 

ที่มา: รายงานโลจิสติกสของประเทศไทยประจําป 2563 สศช. 
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ในระยะถัดไป และส่งผลต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวม นอกจากน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้ อ โควิด -19 ที่ ส ่ งผลให ้ เกิดการหยุดชะ งักของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และการค ้ าชายแดน 
และการค้าผ่านแดนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการน�าเข้าส่งออกสินค้าและการปิดด่านพรมแดน
ชั่ ว คราว  ท� า ให ้ ปริ ม าณการขนส ่ งสิ นค ้ าและการน� า เ ข ้ าส ่ ง ออกปรั บลดลง  และการขาดแคลน 
ตู้สินค้า โดยการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP จ�าเป็นต้องผลักดัน 
ให ้มีการน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ์ ใช ้ ในการบริหารจัดการโลจิสติกส ์  และใช ้ประโยชน  ์
จากโครงสร ้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบรางเพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส ่งไปสู ่การขนส ่งต ่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport) การก�าหนดมาตรการทางการเงิน แนวทางการพัฒนาบุคลากร  
การแก้ไขกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค รวมท้ังการบริหารความเส่ียงรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะภายใต้
สถานการณ์ที่เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื ้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ภาครัฐควรผลักดันให ้ผู ้ประกอบการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต ์ใช ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการโลจิสติกส ์ตลอดห ่วงโซ ่อุปทาน ตั้ งแต ่การผลิต การจัดเก็บ และการขนส ่งสินค ้า 
จนถึ งมือผู ้บริ โภค สร ้ าง เค รือข ่ ายความร ่วมมือระหว ่ างผู ้ประกอบการให ้ เกิดการเชื่ อมโยงทั้ ง ใน 
และต่างประเทศ ผลักดันการใช้ประโยชน์จาก Application หรือ Platform Online เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การให้บริการโลจิสติกส์รองรับ e-Commerce อาทิ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบติดตาม
การขนส่งสินค้า ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และระบบบริหารจัดการโซ่ความเย็น เร่งพัฒนาและผลักดัน 
การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ อาทิ การพัฒนาท่าเรือบก  
(Dry Port) รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัดการพัฒนาระบบ National Single 
Window ให ้ เกิดการเ ช่ือมโยงข ้อมูลการท�าธุรกรรมอิ เ ล็กทรอนิกส ์ ท่ี เ ก่ียวข ้องกับการน�าเข ้าส ่งออก 
ได้ตลอดกระบวนการ พัฒนาระบบ Port Community System (PCS) และแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล 
ระหว่างประเทศ (National Digital Trade Platform : NDTP) พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 
ที่ เ ก่ียวข ้องให้สอดคล้องตามความตกลงด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation  
Agreement : TFA) และมาตรฐานทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูล 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามประเมินผล และการวางแผนการบริหารจัดการทางธุรกิจ
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 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Logistics Performance Index : LPI) มีเกณฑ์ชี้วัด  
6 ด้าน ประกอบด้วย พิธีการศุลกากร โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะ 
ผู ้ ให ้บริการโลจิสติกส ์ ท้ังภาครัฐและธุรกิจ การเตรียมการขนส ่งระหว ่างประเทศ ความตรงต ่อเวลา 
ของการบริการ และระบบติดตามและตรวจสอบสินค ้า ซึ่ ง มีห ่วงโซ ่คุณค ่าที่จะน�าไปสู ่ความส�าเร็จ 
ในประเด็นโครงสร ้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีมีประสิทธิภาพสนับสนุนการขนส่งต ่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ การบริหารจัดการและพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและความเช่ือมโยง รวมทั้งมาตรการด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม  
ในระยะที่ผ ่านมายังคงมีความท้าทายในประเด็นที่ส�าคัญของหน่วยงานในการจัดท�าแผนงาน/โครงการ 
เพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการก�าหนด 
หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการระบบ NSW และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

แผนแม่บทย่อย
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย 
มีอันดับหรือคะแนนดีขึ้น

 อันดับหรือคะแนนดีขึ้น (Logistics Performance Index : LPI) 
อยู่ใน 25 อันดับแรก หรือคะแนนไม่ต�่ากว่า 3.50 คะแนน
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แผนแมบทฯ ประเด็น (07) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 1 

แผนแมบทยอย โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม และระบบโลจิสติกส 2 

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย (070102) ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยมีอันดับหรือ3 

คะแนนดีขึ้น 4 

คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 อันดับหรือคะแนนดีขึ้น (Logistics Performance Index : LPI) อยูใน 25 5 

อันดับแรก หรือคะแนนไมต่ํากวา 3.50 คะแนน 6 

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศ (Logistics Performance Index : LPI) มีเกณฑชี้วัด 6 ดาน ประกอบดวย 7 

พิ ธีการศุลกากร โครงสรางพื้นฐานดานขนสงและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะผู ใหบริการโลจิสติกส 8 

ทั้งภาครัฐและธุรกิจ การเตรียมการขนสงระหวางประเทศ ความตรงตอเวลาของการบริการ และระบบติดตามและ9 

ตรวจสอบสินคา ซึ่งมีหวงโซคุณคาที่จะนําไปสูความสําเร็จในประเด็นโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี10 

ประสิทธิภาพสนับสนุนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ การบริหารจัดการและพัฒนาบริการดานโลจิสติกสที่มี11 

ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน และการพัฒนาระบบฐานขอมูลและความเชื่อมโยง รวมทั้งมาตรการดานการคาและการขนสง12 

ระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม ในระยะที่ผานมายังคงมีความทาทายในประเด็นที่สําคัญของหนวยงานในการจัดทํา13 

แผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการกําหนด14 

หนวยงานรับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการระบบ NSW และการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ15 

สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพและการสรางการรับรูเก่ียวกับการพัฒนาดานโลจิสติกสของประเทศ 16 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย LPI มีการประเมินผล 17 

ในทุก 2 ป โดยธนาคารโลก ซึ่งใชวิธีการจัดเก็บขอมูลดวยการ18 

สอบถามความพึงพอใจของผูประกอบการธุรกิจรับจัดสงสินคา19 

ระหวางประเทศ (Freight Forwarder) และการขนสงดวน 20 

(Express Carrier) ของประเทศคูคากับประเทศไทย ผล21 

คะแนนจึงข้ึนอยูกับมุมมองความคิดเห็นและความพึงพอใจของ22 

ผูประเมินซึ่งขึ้นอยูกับการพัฒนาดานโลจิสติกสตามกรอบ23 

ระยะเวลาและความนาเชื่อถือการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย 24 

โดยป 2561 LPI ของประเทศไทยปรับตัวดีข้ึนจากลําดับที่ 45 25 

อยูอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเกณฑการชี้วัดดาน26 

โครงสรางพื้นฐานเปนเกณฑชี้วัดดานที่มีการปรับตัวดีข้ึนนอย27 

ที่สุด จึงมีความทาทายในการบรรลุเปาหมายในป 2565 ที่ตั้งไวอยู28 

ใน 25 อันดับแรก หรือคะแนนไมต่ํากวา 3.50 อยางไรก็ตาม ในป 2564 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส29 

โคโรนา 2019 ไมมีการรายงานอันดับ LPI ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสามารถในการพัฒนาของประเทศไทยอาจเทียบเคียง30 

จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยดานโครงสรางพ้ืนฐานป 2564 ของ International 31 

Institute for Management Development (IMD) ที่ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับ อยูที่อันดับที่ 43 (ป 2563 อยูที่อันดับ 44) 32 

จากการพัฒนาเพิ่มเสนทางการคมนาคมผานการลงทุนกอสรางถนน รวมทั้งรัฐบาลมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ33 

มาอยางตอเนื่อง  34 
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ป 62 สีสม 
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ป 63 สีเหลือง 

070102 

ป 64 สีเหลือง 

จ.3 :    

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย LPI มีการประเมินผล 
ในทุก 2 ปี โดยธนาคารโลก ซึ่งใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
ด้วยการสอบถามความพึงพอใจของผู ้ประกอบการธุรกิจ 
รับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) 
และการขนส่งด่วน (Express Carrier) ของประเทศคู่ค้า 
กั บป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ผ ล ค ะแนนจึ ง ขึ้ น อ ยู ่ กั บ มุ ม มอ ง 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู ้ประเมินซ่ึงข้ึนอยู ่
กับการพัฒนาด ้ านโลจิ สติ กส ์ ตามกรอบระยะเวลา 
และความน ่าเ ช่ือถือการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย  
โ ดยป ี  2 561  LP I  ขอ งประ เทศ ไทยปรั บ ตั ว ดี ข้ึ น 
จากอันดับที่ 45 อยู่อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก  
ซึ่งเกณฑ์การชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัด 
ด ้านท่ีมีการปรับตัวดี ข้ึนน ้อยท่ีสุด จึงมีความท ้าทาย 
ในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ที่ตั้งไว้อยู่ใน 25 อันดับแรก 
หรือคะแนนไม่ต�่ากว่า 3.50 อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 
ไม่มีการรายงานอันดับ LPI ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสามารถในการพัฒนาของประเทศไทยอาจเทียบเคียง 
จากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข ่งขันของประเทศไทยด ้านโครงสร ้างพื้นฐานป ี  2564  
ของ International Institute for Management Development (IMD) ที่ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับ  
อยู่ที่อันดับที่ 43 (ปี 2563 อยู่ท่ีอันดับ 44) จากการพัฒนาเพิ่มเส้นทางการคมนาคมผ่านการลงทุนก่อสร้างถนน  
รวมทั้งรัฐบาลมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการขับเคล่ือน
แผนการพัฒนาไปสู ่การปฏิบัติผ ่านกลไกระดับนโยบายโดยคณะกรรมการบริหารการจัดการขนส่งสินค้า 
และบริการของประเทศ (กบส.) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และความร่วมมือในลักษณะบูรณาการระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐผ ่านกลไกงบประมาณ และการสนับสนุนความร ่วมมือกับภาคเอกชน โดยมีความ
ก้าวหน้าการพัฒนาที่ส�าคัญ ได้แก่ การปรับปรุงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัต ิ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าส่งออกสินค้า การให้บริการระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดเดียว (National Single Window) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สามารถด�าเนิน
การพิธีการศุลกากรน�าเข ้า - ส ่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G B2B  
และ e-Payment โดยมีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการน�าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์แล้ว จ�านวน 410 กระบวนงาน 
คิดเป ็นร ้อยละ 82.66 (จากจ�านวน 496 กระบวนงาน ) และข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองที่ เชื่อมโยง 
ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ได้แล้วจ�านวน 10,761 รายการ รวมทั้งให้สิทธิ บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ�ากัด (มหาชน) (NT) เป็นผู ้ให้บริการระบบ NSW (NSW Operator) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให ้บริการและอ� านวยความสะดวกให ้กับผู ้ ประกอบการได ้มากขึ้ น  ส� าหรับการพัฒนาระบบ  
Asean Single Window (ASW) ประเทศไทยมีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลใบขนสินค้าของอาเซียน  
(ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) และมีการพัฒนาด้านระบบข้อมูลดิจิทัลเพ่ือรวบรวม 
ข้อมูลการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมอย่างต่อเนื่องท้ังทางบก ทางราง ทางน�้า และทางอากาศ

070102
คะแนนรวมดัชนีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี	2561

ที่มา: ธนาคารโลก
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  จากสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ท�าให้ผู ้ประกอบการประสบปัญหาในการบริหารจัดการโซ่อุปทานส่งผลกระทบในการน�าเข้า-ส่งออกสินค้า 
โดยจ�าเป ็นต ้องพัฒนาการอ�านวยความสะดวกเพิ่มขึ้นและการด�าเนินงานของหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
ยังมีข ้อจ�ากัดในการจัดท�าแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะการบูรณาการ 
ของการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมท้ังปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อสนับสนุนการปรับลดข้ันตอนการด�าเนินงานการน�าเข้า – ส่งออก ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครั ฐ และภาค เอกชน ในการสนั บส นุนการ พัฒนาและการสร ้ า ง ก า ร รับ รู ้ เ กี่ ย วกั บก า รพัฒนา 
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐต้องเร ่งสนับสนุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบ National Single  
Window เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของการน�าเข้า - ส่งออก  
และโลจิสติกส์ได้ตลอดกระบวนการ พัฒนาระบบ Port Community System (PCS) และแพลตฟอร์ม 
การค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade Platform : NDTP) พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมาย 
และระ เบี ยบ ท่ี เกี่ ย วข ้ อ ง ให ้ สอดคล ้ อ งตามความตกลงด ้ านการอ� านวยความสะดวกทางการค ้ า  
(Trade Facilitation Agreement : TFA) และมาตรฐานทางการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO)  
รวมทั้งเร ่งสร ้างความน่าเช่ือถือต ่อระบบโลจิสติกส ์ประเทศไทย โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
และตัว ช้ี วัด ท่ีสามารถติดตามการด� า เนินงานที่ สะท ้อนผลการพัฒนาระบบโลจิส ติกส ์ของประเทศ  
และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด�าเนินงานในระยะต่อไป พร้อมเผยแพร่สร้างการรับรู ้ผลการพัฒนา 
ที่ส�าคัญอย่างต่อเน่ือง
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 การเพ่ิมสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในภาคขนส่งและลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศในภาพรวมและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การพัฒนา 
ในช่วงที่ผ ่านมามีความล่าช ้ากว ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) และความพร้อม 
ของจ�านวนรถจักรและล้อเลื่อนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในภาพรวม  
ท�าให้ยังไม่สามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนสู่งระบบรางได้ตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้นจาก 10.44 ล้านตันต่อป ี
ในปี 2562 เป็น 11.01 ล้านตันต่อปี แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศพบว่า ในปี 2563 มีสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางลดลงจากร้อยละ 1.66 เป็นร้อยละ 1.40 
ซึ่งยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ 4 ในปี 2565 ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางรางที่เพิ่มข้ึนเป็นการเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ในขณะที่ยังไม่สามารถ
แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากการขนส่งสินค้าในรูปแบบอื่น ๆ ได้  ซึ่งเป็นผลจากความล่าช้าในก่อสร้างโครงการ
รถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จ�านวน 5 เส้นทาง และเส้นทางรถไฟสายใหม่ 2 เส้นทาง การสรรหาเอกชนเพ่ือเข้า 
ด�าเนินการในสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) 
ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งตู ้สินค้าทางรถไฟของประเทศ  ทั้งนี้ ปัจจุบัน รฟท. 
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จ้างเหมาผู้ประกอบการเอกชนให้บริการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า การบริหาร
จัดการตู้สินค้า รวมถึงกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการขนส่งสินค้าแล้ว และ รฟท. อยู่ระหว่าง
การเสนอแผนการจัดหารถจักร และล้อเลื่อนตามขั้นตอน 
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 4

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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070103

การด� า เนินงานที่ ผ ่ านมา  ภาครั ฐ ได ้ ให ้ความ
ส�าคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการขนส ่งสินค ้าทางราง โดยป ัจจุบันได ้
เปิดให้บริการเส้นทางรถไฟทางคู ่ระยะที่ 1 จ�านวน  
3 เส้นทาง ได้แก่ ช ่วงชุมทางฉะเชิงเทรา–คลอง
สิ บ เ ก ้ า – แก ่ ง คอย  ช ่ ว ง ม าบกะ เบ า–ชุ มท า ง 
ถนนจิระ และช่วงชุมทางถนนจิระ–ขอนแก่น และ 
อยู ่ ระหว ่ างการก ่อสร ้ างรถไฟทางคู ่ และทางคู ่ 
สายใหม่รวม 7 เส้นทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และทยอยเป ิดให ้บริการในป ี 2565 เป ็นต ้นไป   
ซึ่ ง ภ ายหลั ง ก า รด� า เ นิ นกา รดั ง กล ่ า วจะท� า ให ้ 
โ ค ร ง ข ่ า ย ท า ง ร ถ ไ ฟ มี ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม พ้ื น ท่ี 
ให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 47 จังหวัด เป็น 54 จังหวัด  

การดําเนินงานที่ผานมา 32 

ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการลงทุนพัฒนา33 

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ34 

รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงสินคา35 

ทางราง โดยปจจุบันไดเปดใหบริการเสนทาง36 

รถไฟทางคูระยะที่ 1 จํานวน 3 เสนทาง ไดแก 37 

ชวงชุมทางฉะเชิงเทรา–คลองสิบเกา–แกงคอย 38 

ชวงมาบกะเบา–ชุมทางถนนจิระ และชวงชุมทาง39 

ถนนจิระ–ขอนแกน และอยูระหวางการกอสราง40 

รถไฟทางคูและทางคูสายใหมรวม 7 เสนทาง  41 

คาดวาจะกอสรางแลว เสร็จและทยอยเปด42 

ใหบริการในป 2565 เปนตนไป  ซึ่งภายหลังการ43 

ดําเนินการดังกลาวจะทําใหโครงขายทางรถไฟมี44 

ความครอบคลุมพื้นที่ใหบริการเพ่ิมขึ้นจาก 47 45 

จังหวัด เปน 54 จังหวัด นอกจากนี้ หนวยงานที่46 

เกี่ยวของไดมีการพัฒนาระบบสิ่งอํานวยความ47 

สะดวกเพื่อรองรับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) อาทิ การพัฒนาศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบ48 

การขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย และศูนยการขนสงชายแดน จังหวัดนครพนม ของกรมการขนสงทางบก  การ49 

พัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกของกรมทางหลวง ประกอบกับขณะนี้ไดมีการจัดตั้งกรมการขนสงทางรางเพื่อทําหนาที่กํากับ50 

ดูแลกิจการระบบขนสงทางราง และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม51 

ระบบรางของประเทศ  ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของในการ52 

ยกระดับมาตรฐานการใหบริการขนสงทางราง และสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางราง53 

ที่รัฐไดลงทุนแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด    54 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย  55 

ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการเพิ่มสัดสวนลงทุนพัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและ 56 

สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนสงสินคาทางรางอยางตอเนื่อง  โดยปจจุบัน รฟท.  57 

ไดดําเนินการกอสรางรถไฟทางคูแลวเสร็จจํานวน 3 เสนทาง แตก็ยังไมสามารถกระตุนใหเกิดการขนสงสินคาทางราง58 

เพิ่มข้ึนไดเทาที่ควร ซึ่งสวนใหญเปนผลจากการที่ รฟท. ขาดความพรอมทั้งในสวนบุคลากร รถจักรและลอเลื่อน กฎหมาย59 

และระเบียบที่เก่ียวของ ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากเสนทางรถไฟทางคูและลานกองเก็บตูสินคา (CY) ที่ไดกอสราง 60 

แลวเสร็จ อีกทั้งยังประสบปญหาความลาชาในการกอสรางรถไฟทางคู ระยะที่ 1 ที่เหลืออีกจํานวน 5 เสนทางและรถไฟ61 

สายใหม จํานวน 2 เสนทาง ทําให รฟท. ยังไมสามารถควบคุมและรักษาระดับการใหบริการการขนสงสินคาไดอยางมี62 

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในมิติทางดานเวลา  สงผลใหผูประกอบการขนสงสวนใหญยังคงพึ่งพาขนสงทางถนนเปนหลัก 63 

  64 

ที่มา: กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้  หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้มีการพัฒนาระบบสิ่ งอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส ่ง 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) อาทิ การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง 
สินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย และศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก 
การพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกของกรมทางหลวง ประกอบกับขณะนี้ ได ้มีการจัดตั้ งกรมการขนส ่ง 
ทางรางเพื่อท�าหน ้า ท่ีก�ากับดูแลกิจการระบบขนส ่งทางราง และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
ระบบราง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให ้
เกิดการพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้องในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่ง 
ทางราง และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางที่รัฐได้ลงทุนแล้ว 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญ 
กับการเพิ่มสัดส ่วนลงทุนพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร ้าง พ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกเ พ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้าทางรางอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจุบัน รฟท. ได้ด�าเนินการก่อสร้าง 
รถไฟทางคู่แล้วเสร็จจ�านวน 3 เส้นทาง แต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ ้นให้เกิดการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น 
ได ้ เท ่าที่ควร ซึ่ งส ่วนใหญ่เป ็นผลจากการท่ี รฟท. ขาดความพร ้อมทั้ งในส ่วนบุคลากร รถจักรและ 
ล้อเลื่อน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟทางคู่และลานกอง 
เก็บตู ้สินค้า (CY) ที่ได ้ก ่อสร้างแล้วเสร็จ อีกทั้งยังประสบปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างรถไฟทางคู  ่ 
ระยะที่ 1 ที่เหลืออีกจ�านวน 5 เส้นทาง และรถไฟสายใหม่ จ�านวน 2 เส้นทาง ท�าให้ รฟท. ยังไม่สามารถ 
ควบคุมและรักษาระดับการให ้บริการการขนส ่ ง สินค ้ า ได ้อย ่ างมีประ สิทธิภาพ โดยเฉพาะในมิต ิ
ทางด้านเวลา  ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ยังคงพ่ึงพาขนส่งทางถนนเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 1 และสายใหม่ให้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย จัดหารถจักรและล้อเลื่อน รวมถึงการฟื้นฟูกิจการของ รฟท. โดยเฉพาะในประเด็นความพร้อม
ของบุคลากรเพื่อให้สามารถจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านตลาดเชิงรุกให้สามารถแข่งขันได้กับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ 
รวมถึงบูรณาการร ่วมกับหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง เพื่อให ้ เกิดการใช ้ประโยชน ์จากทางคู ่และสิ่ งอ�านวย 
ความสะดวก อาทิ ลานกองเก็บตู ้สินค้า (CY) จุดพักรถบรรทุก เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่ เ ก่ียวข ้อง เพื่อส ่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการให ้บริการในกิจการขนส่งทางราง  
การก�าหนดระดับการให ้บริการและอัตราค ่าบริการที่สามารถแข ่งขันกับการขนส ่งรูปแบบอ่ืน ๆ ได ้  
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ 
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 การเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึง 
เมืองหลักในภูมิภาคจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง 
และลดมลพิษทางอากาศในเขตเมืองท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมือง   
อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับการเดินทางเชื่อมต่อตั้งแต ่
จุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของการเดินทางให้มีมาตรฐาน ระดับการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ที่สามารถแข่งขันได้กับการเดินทางด้วยระบบขนส่งส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดมาตรการ 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้เหมาะสมกับการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะอีกด้วย 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในเมืองหลักในภูมิภาค

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปี 2564 มีสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ร้อยละ 15.62 ลดลงจากร้อยละ 19.42 ในปี 2563 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ท�าให้ประชาชนที่ยังจ�าเป็นต้องเดินทางหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่ง 
ส่วนบุคคล (รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะส่วนบุคคล) เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ท่ีลดลงส่วนใหญ่เป ็นผลจากการลดลงของปริมาณการเดินทางด้วยระบบรถโดยสารและรถตู ้สาธารณะ  
ในขณะที่การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.38 เป็นร้อยละ 16.78 ของการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวม เนื่องจากการปฏิรูประบบรถโดยสารประจ�าทางในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑลไม่เป็นตามแผน ท�าให้ปัญหาของรถโดยสารที่มีสภาพทรุดโทรมจากการอายุการใช้งานมานาน 
และเส้นทางเดินรถท่ีมีความซ�้าซ้อนและไม่สามารถรองรับการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า และระบบ 
เรือโดยสาร ซึ่งเป็นโครงข่ายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่ปัจจุบันภาคเอกชนได้มีการน�าเอาเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะส่วนบุคคล ท�าให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง 
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคล ส่งผลให้ประชาชน 
หันมาเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะส่วนบุคคลมากขึ้น ส�าหรับสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง 
สาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค ปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ดี  
หน่วยงานที่เ ก่ียวข้องท้ังจากส่วนกลางและท้องถิ่นได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา/ปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะ แต่ส ่วนใหญ่อยู ่ในขั้นการศึกษาความเหมาะสม ท�าให้เป้าหมายการเพ่ิมสัดส่วนการเดินทาง 
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเมืองหลักในภูมิภาคยังคงมีความท้าทายสูง  

070104

การด� า เ นินงานที่ ผ ่ านมา  ที่ ผ ่ านมาภาครั ฐ ได  ้
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตเ มืองและสิ่ งอ� านวยความสะดวกต ่ าง  ๆ  
ที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคม
ของเมือง  แต ่การพัฒนาดั งกล ่ าว ยังคงกระจุก
ตั วอ ยู ่ เ ฉพาะ ใน เขตกรุ ง เทพฯ และปริ มณฑล  
และมีความก้าวหน้าเฉพาะในส่วนของการก่อสร้าง
และเปิดให้บริการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง เพื่อเพิ่ม
ความครอบคลุมพ้ืนที่ให ้บริการจาก 193.72 กม. 
เป็น 464 กม. และการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น
เพื่อรองรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
ใ น ข ณ ะ ที่ ก า ร ป ฏิ รู ป เ ส ้ น ท า ง เ ดิ น ร ถ โ ด ย ส า ร 
ประจ�าทาง และการจัดหารถโดยสารใหม่เพื่อทดแทน 
รถโดยสารเดิม ท่ีมีสภาพทรุดโทรม รวมถึงการพัฒนาระบบบัตรโดยสารร ่วมและโครงสร ้ างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วมมีความล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ค ่อนข้างมาก ท�าให้ปริมาณการเดินทางในระบบ
ขนส ่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในภาพรวมมีแนวโน ้มลดลงอย ่างต ่อเนื่อง ส�าหรับ 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น  
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสงขลา และจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่อยู ่ในขั้นการศึกษา 
ความเหมาะสมของโครงการน� าร ่ องภายใต ้ แผนแม ่บทการพัฒนาระบบขนส ่ งสาธารณะในพื้ นที่  
ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ตั้งแต่ปี 2567 และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2571 เป็นต้นไป

การดําเนินงานที่ผานมา 33 

ที่ผานมาภาครัฐไดใหความสําคัญกับการ34 

พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง35 

และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่มี36 

ความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและ37 

สังคมของเมือง แตการพัฒนาดังกลาว38 

ยังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 39 

และปริมณฑล และมีความกาวหนาเฉพาะ40 

ในสวนของการกอสรางและเปดใหบริการ41 

รถไฟฟา  10 เสนทาง เพื่อ เพิ่ มความ42 

ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการจาก 193.72 กม. 43 

เปน 464 กม. และการพัฒนาระบบแอบ44 

พลิเคชั่นเพื่อรองรับการเดินทางดวยระบบ45 

ขนสงสาธารณะ ในขณะท่ีการปฏิรูป46 

เสนทางเดินรถโดยสารประจําทาง และ47 

การจัดหารถโดยสารใหมเพื่อทดแทนรถ48 

โดยสารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม รวมถึง49 

การพัฒนาระบบบัตรโดยสารรวมและ50 

โครงสรางอัตราคาโดยสารรวมมีความลาชากวาเปาหมายทีก่ําหนดไวคอนขางมาก ทําใหปริมาณการเดินทางในระบบขนสง51 

สาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในภาพรวมมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สําหรับการพัฒนาระบบขนสง52 

สาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก 53 

จังหวัดสงขลา และจังหวัดอุดรธานี สวนใหญอยูในขั้นการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนํารองภายใตแผนแมบทการ54 

พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่ คาดวาจะสามารถเริ่มกอสรางไดตั้งแตป 2567 และสามารถเปดใหบริการไดภายในป 55 

2571 เปนตนไป  56 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย  57 

ในชวงที่ผานมาประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดมีการปรับพฤติกรรมการดํารงชีวิตจากการอาศัยอยูตาม58 

แนวราบเปนแนวดิ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณตามแนวเสนทางรถไฟฟาจํานวน 10 เสนทางตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเปน59 

ปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหมีปริมาณการเดินทางในระบบรถไฟฟาเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง แตการดําเนินการดังกลาว60 

จําเปนตองอาศัยระยะเวลาคอนขางนานจึงจะทําใหมีปริมาณเดินทางใกลเคียงกับขีดความสามารถของระบบรถไฟฟาที่61 

ภาครัฐไดลงทุนไปแลว ในขณะที่ปจจุบันประชาชนในเขตเมืองโดยเฉพาะในสวนภูมิภาคนิยมเดินดวยรถจักรยานยนตที่62 

สามารถเดินทางไดอยางสะดวกและมีคาใชจายที่คอนขางต่ํา ดังนั้น การจูงใจประชาชนหันมาเดินทางดวยระบบขนสง63 

สาธารณะเพิ่มข้ึนตามเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากจําเปนตองเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก64 

ตางๆ แลว ยังจําเปนตองพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในแตละพื้นทีท่ั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการพิจารณา65 

กําหนดมาตรการ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 66 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 ในช่วงท่ีผ่านมา ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ได้มีการปรับพฤติกรรมการด�ารงชีวิตจากการอาศัยอยู ่ตามแนวราบเป็นแนวดิ่งเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะบริเวณ 
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจ�านวน 10 เส ้นทาง ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป ็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท�าให้ 
มีปริมาณการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเ พ่ิมมากขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง แต ่การด�าเนินการดังกล ่าวจ�าเป ็น 
ต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างนานจึงจะท�าให้มีปริมาณเดินทางใกล้เคียงกับขีดความสามารถของระบบ
รถไฟฟ้าที่ภาครัฐได ้ลงทุนไปแล ้ว ในขณะท่ีป ัจจุบันประชาชนในเขตเมืองโดยเฉพาะในส ่วนภู มิภาค
นิยมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีค่าใช้จ ่ายที่ค ่อนข้างต�่า ดังนั้น  
การจูงใจประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ นอกจาก 
จ�าเป็นต้องเร ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ แล้ว ยังจ�าเป็นต้องพิจารณา 
ถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพิจารณาก�าหนดมาตรการ 
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางรางและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได ้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย  
ควบคู ่ไปกับการพัฒนาระบบรถโดยสารประจ�าทางตามแผนปฏิรูปเส้นทางเดินรถ เพ่ือลดความทับซ้อน 
ของเส ้นทางเดินรถและปรับบทบาทของรถโดยสารประจ�าทางให ้ เป ็นระบบขนส ่งมวลชนขนาดรอง  
(Feeder System) เพ่ือท�าหน้าที่ป ้อนผู ้โดยสารเข ้าสู ่ระบบขนส่งสาธารณะทางรางท่ีเป ็นระบบหลัก  
การจัดหารถโดยสารใหม ่ทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมจากการใช ้งานมานาน ตลอดจน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการบัตรโดยสารและอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกในการเดินทางเ ช่ือมต ่อระหว ่างระบบขนส ่งสาธารณะประเภทต ่าง ๆ อย ่างเป ็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ 
รวมถึงการด�าเนินมาตรการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการความต้องการเดินทาง (Transport Demand 
Management) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนในเขตชุมชน (Road Pricing)  
การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจราจรอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบ 
ขนส ่งสาธารณะมากยิ่ งขึ้น ส�าหรับในเมืองหลักในภูมิภาค หน ่วยงานรับผิดชอบควรให ้ความส�าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือสร้าง
การยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนการด�าเนินงานและเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะที่มีอยู ่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการ
เดินทางของประชาชนในช่วงระหว่างการพัฒนาโครงการน�าร่องดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย 
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 เป ้าหมายการลดอัตราผู ้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนนของประเทศ ถือเป ็นวาระแห ่งชาต ิ
ของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนนจะต้องให้ความส�าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การเพ่ิมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของคน องค์กร 
และหน่วยงาน ความพร้อมของถนนและมาตรฐานของยานพาหนะ การส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ใช้รถใช้ถนน 
มีวินัยในการขับขี่ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ช ่วยลดผู ้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม ตลอดจน 
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย ในป ี  2563 
ประ เทศไทยมี อั ต ราผู ้ เ สี ยชี วิ ตจากอุ บั ติ เ หต ุ
ทางถนน 27.07 คนต ่อประชากร 1 แสนคน  
ลดลงจาก 30.53 คนต่อประชากร 1 แสนคน  
ในป ี 2562 และจากข ้อมูล ณ เดือนธันวาคม  
2564 มีอัตราผู ้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนน  
25 คนต ่อประชากร 1 แสนคน แสดงให ้ เห็น 
ถึ งแนวโน ้มของอัตราผู ้ เสียชี วิตจากอุบัติ เห ตุ 
ทางถนนที่ลดลงแต ่ยั งคงสูงกว ่าค ่า เป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ที่  12 คน ต่อประชากร 1 แสนคน ที่มา: Injury Data Collaboration Center (IDCC)

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ภายในปี 2565 จึงเป็นความท้าทายอย่างมากในการลดอัตราผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนด ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติจากระบบข้อมูล 3 ฐาน (IDCC) ของกระทรวงสาธารณสุข  
พบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 เกิดจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 60  
จากอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์อยู ่ในช่วงอายุ 15-19 ปี ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ 
เกิดจากผู้ขับขี่มีมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณที่กฎหมายก�าหนด การขับรถเร็วเกินก�าหนด และพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเสียชีวิต อาทิ การไม่สวมหมวกและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

แผนแมบทฯ ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 1 

แผนแมบทยอย (07) โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 2 

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย (070105) ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 3 

คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหเปน 12 คนตอประชากร 1 4 

แสนคน 5 

เปาหมายการลดอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ถือเปนวาระแหงชาติของทุกประเทศรวมถึง6 

ประเทศไทย ซึ่งการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะตองให7 

ความสําคัญกับปจจัยตางๆ ไดแก การเพิ่มความรู ทักษะและประสบการณของคน องคกรและหนวยงาน ความ8 

พรอมของถนนและมาตรฐานของยานพาหนะ การสงเสริมและปลูกฝงใหผูใชรถใชถนนมีวินัยในการขับข่ี รวมทั้ง9 

สภาพแวดลอมที่ชวยลดผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายเพ่ือเสริมสราง10 

ความปลอดภัยในการเดินทาง 11 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย  12 

ในป  2563  ป ระ เ ทศไทยมี อัต ร า13 

ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 27.07 14 

คนตอประชากร 1 แสนคน ลดลงจาก 15 

30.53 คนตอประชากร 1 แสนคน ใน16 

ป  2562 และจากขอมูล ณ เดือน17 

ธันวาคม 2564 มีอัตราผูเสียชีวิตจาก18 

อุบัติเหตุทางถนน 25 คนตอประชากร 19 

1 แสนคน แสดงใหเห็นถึงแนวโนมของ20 

อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่21 

ลดลงแตยังคงสูงกวาคาเปาหมายที่22 

กําหนดไว ท่ี 12 คน ตอประชากร 1 23 

แสน ภายในป 2565 จึงเปนความทา24 

ทายอยางมากในการลดอัตราผูเสียชีวิต25 

จากอุบัติเหตุทางถนนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขอมูลสถิติจากระบบขอมูล 3 ฐาน 26 

(IDCC) ของกระทรวงสาธารณสุข พบวา ผูเสียชีวิตสวนใหญกวารอยละ 70 เกิดจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต 27 

และผูเสียชีวิตกวารอยละ 60 จากอุบัติเหตุของรถจักรยานยนตอยูในชวงอายุ 15-19 ป ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ28 

ทางถนนสวนใหญเกิดจากผูขับข่ีมีมีระดับแอลกอฮอลเกินกวาปริมาณที่กฎหมายกําหนด การขับรถเร็วเกินกําหนด 29 

และพฤติกรรมเสี่ยงตอการเสียชีวิต อาทิ การไมสวมหมวกและไมคาดเข็มขัดนิรภัย  30 

 31 

 32 

070105 

ป 62 สีแดง 

070105 

ป 63 สีแดง 

070105 

ป 64 สีแดง 

ที่มา : Injury Data Collaboration Center (IDCC) 

จ.3 :    
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ที่ผ ่านมาหน่วยงานภาครัฐได ้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บท 
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
รับผิดชอบ ประกอบด ้วย การแก ้ ไขป ัญหาจุด เสี่ ยงและจุดอันตรายทางถนน การจัดหาอุปกรณ  ์
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการป ้องกันและปราบปรามพฤติกรรมการขับขี่ที่ เ ส่ียงต ่อการเกิดอุ บัติ เหตุ  
การสร ้างเสริมจิตส�านึกในการใช ้รถใช ้ถนนแก่ผู ้ขับขี่  และการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให ้สามารถ 
รองรับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งการก�าหนดให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท 
ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในชุมชนและหมู ่บ ้าน ตลอดจนการจัดต้ังศูนย ์อ�านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลท่ีส�าคัญ อาทิ สงกรานต์ และปีใหม่ ที่มีปริมาณความต้องการเดินทาง 
ทางถนนอยู่ในระดับสูง เพื่อบูรณาการการอ�านวยความสะดวกและบริการประชาชนในระหว่างการเดินทาง 
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีส่วนช่วยลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศได้ในระดับหนึ่ง

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  
ที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อน 
ความปลอดภัยทางถนน ซ่ึ ง เป ็นวาระแห ่ งชา ติ 
จนท�าให ้มีแนวโน ้มอัตราผู ้ เสียชี วิตจากอุบั ติ เหตุ 
ทางถนนลดลงอย่างต ่อเนื่อง แต ่ก็ยังไม ่สามารถ 
ลดอัตราการ เสี ยชี วิ ตจากอุบั ติ เหตุทางถนนได  ้
ตามเป ้าหมายที่ก�าหนด ซึ่งส ่วนใหญ่เป ็นผลจาก 
การที่การเดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
ยั ง ค ง พึ่ ง พ า ร ะ บ บ ข น ส ่ ง ท า ง ถ น น เ ป ็ น ห ลั ก  
ประกอบกับประชาชนผู ้ ใช ้รถใช ้ถนนยังไม ่ปฏิบัติ
ตามวินัยจราจรอย ่างเคร ่ งครัด อาทิ  การขับขี ่
โ ด ย ใ ช ้ ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ก ว ่ า ที่ ก ฎ ห ม า ย ก� า ห น ด  
การดื่ มแอลกอฮอล ์ แล ้ ว ขับ ข่ี  และพฤติ กรรม 
การไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับข่ีจักรยานยนต์  
จ�านวนช่ัวโมงการขับขี่ติดต่อกันสูงกว่าท่ีกฎหมาย
ก�าหนด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อน
เป ้ าหมายการลดอัตราผู ้ เ สี ยชี วิ ตจากอุบัติ เหต ุ
ทางถนนให ้บรรลุผลอยู ่ ในอัตราไม ่ เกิน 12 คน 
ต ่อประชากร 1 แสนคน ภายในป ี  2565 นั้น  
เป็นเร่ืองที่มีความท้าทายมาก ดังนั้น ภาครัฐจ�าเป็น
ต ้องให ้ความส�าคัญกับการบังคับใช ้ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด โดยเริ่มต้นจาก 
ผู ้ ขั บขี่ รถจั กรยานยนต ์และรถบรรทุก  ซึ่ ง เป ็น 
สาเหตุหลักของการเกิดอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ทางถนน การเพิ่มสัดส ่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส ่ งสาธารณะและการขนส ่ ง สินค ้ าทางราง  
ควบคู ่กับการเร ่งด�าเนินการปลูกฝังวินัยและสร้าง
จิตส�านึก  การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
ทางถนนใน สั งคมไทย  รวม ถึ งการสร ้ า งความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กรุ่นใหม่ 
โดยการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพร้อมทั้งส ่งเสริมให้ภาคเอกชนเข ้ามา 
มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนความปลอดภัยทางถนน  
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 ประเทศไทยมีการพึ่งพาแหล่งเ ช้ือเพลิงจากก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในสัดส ่วน 
ท่ีค ่อนข้างสูง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงและความไม่มั่นคงต่อการให้บริการด้านพลังงานของประเทศ  
จึงจ�าเป ็นต ้องสร ้างความสมดุลด ้วยการกระจายประเภทเชื้อเพลิง เ พ่ือลดความเส่ียงและเสริมสร ้าง 
ความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ และลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งผลให้
สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน
นโยบายทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ในการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการยอมรับของประชาชน

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย ในป ี  2563 
ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ ้าร ้อยละ 55.26 ลดลงจากป ี  2561  
ท่ี มี สั ดส ่ วนการใช ้ ก ๊ าซธรรมชา ติ ในการผลิต 
ไฟฟ้าร้อยละ 56.87  ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
ท่ีก� าหนดไว ้ที่ ไม ่ เกินร ้อยละ 60 ในป ี  2565  
ทั้งนี้  ในปี 2564 (ข ้อมูลป ัจจุบัน ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2564) มีสัดส่วนการใช้ก ๊าซธรรมชาติ 
ในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 54  อย่างไรก็ดี สัดส่วน
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้ม 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่ม
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใน
ประเทศและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากประเทศ
เพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล   

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

070201

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา้ลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา้ ไม่เกินร้อยละ 60 
ของแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟา้ในภาพรวมของประเทศ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

แผนแมบทฯ ประเด็น (070201)  โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดจิิทัล 1 

แผนแมบทยอย  โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน 2 

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย (070201) การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลง 3 

คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565  สัดสวนของการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา ไมเกินรอยละ 60  4 

ของแหลงเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาในภาพรวมของประเทศ  5 

ประเทศไทยมีการพ่ึงพาแหลงเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติในการผลิตพลงังานไฟฟาในสัดสวนที่คอนขางสูง ซึ่งอาจทําใหเกิด 6 

ความเสี่ยงและความไมมั่นคงตอการใหบริการดานพลังงานของประเทศ จึงจําเปนตองสรางความสมดุลดวยการกระจาย7 

ประเภทเชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงและเสริมสรางความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ และลดการนําเขาจาก8 

ตางประเทศ โดยปจจัยสําคัญที่จะสงผลใหสัดสวนของการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาเปนไปตามเปาหมาย ไดแก 9 

ความตอเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายทางเลือกการใชเชื้อเพลิงอื่น ๆ ในการผลิตไฟฟาที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู10 

และโครงสรางพ้ืนฐานที่เก่ียวของ ความพรอมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการยอมรับของประชาชน 11 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย  12 

ในป 2563 ประเทศไทยมีสัดสวนการใชกาซธรรมชาติ13 

ในการผลิตไฟฟารอยละ 55.26 ลดลงจากป 2561  14 

ที่มีสัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 15 

รอยละ 56.87  ซึ่งเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดไว 16 

ที่ไมเกินรอยละ 60 ในป 2565 ทั้งนี้ ในป 2564 17 

(ขอมูลปจจุบัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564) มีสัดสวน18 

การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟารอยละ 54  19 

อยางไรก็ดี สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิต20 

ไฟฟามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผล21 

จากการเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานสะอาด22 

ภายในประเทศและการจัดหาพลังงานไฟฟาจาก23 

ประเทศเพ่ือนบานตามนโยบายรัฐบาล    24 

การดําเนินงานที่ผานมา  25 

ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา เพื่อเสริมสรางความมั่นคง 26 

ทางดานพลังงานไฟฟาตามเปาหมายที่ กําหนดไวในแผนกําลังการผลิตไฟฟา (แผน PDP) ของประเทศ ควบคู 27 

กับการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถผลิตภายในประเทศ28 

นอกจากกาซธรรมชาติ อาทิ โครงการเสริมสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนที่เปน29 

พลังงานสะอาดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทดแทนการใชกาซธรรมชาติ และมาตรการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน30 

ทดแทน โดยการกําหนดราคารับซื้อไฟฟาที่จูงใจใหมีการปรับเปลี่ยนมาผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนมากขึ้น  31 

ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะชวยสนับสนุนเปาหมายในการลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาไดอีกทางหนึ่ง 32 

070201 

ป 62 สีเขียว

070201 

ป 63 สีเขียว

070201 

ป 64 สีเขียว

สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

จ.3 :    

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล07
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนก�าลังการผลิตไฟฟ้า  
(แผน PDP) ของประเทศ ควบคู ่กับการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มสัดส ่วนการใช ้
เช้ือเพลิงประเภทอื่น ๆ ที่สามารถผลิตภายในประเทศนอกจากก๊าซธรรมชาติ อาทิ โครงการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ทดแทนการใช้ก ๊าซธรรมชาติ และมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยการก�าหนด 
ราคารับซื้อไฟฟ้าท่ีจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น    ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว 
จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย	 แม้ว ่าสัดส ่วนการใช ้ก ๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
จะยังคงอยู่ในค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการเปล่ียนแปลงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
และการขับเคลื่อนมาตรการที่มิใช่ภาษี อาทิ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border 
Adjustment Mechanism : CBAM) ของสหภาพยุโรป ส่งผลให้ไทยจ�าเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านพลังงานให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience of Energy Infrastructure) ซึ่งปัจจัย 
ดั งกล ่ าวจะก ่อให ้ เกิดความเสี่ ยงต ่อการขับ เคลื่ อนเป ้ าหมายการลดสัดส ่ วนการใช ้ก ๊ าซธรรมชาติ 
ในการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะกรณีที่มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในอนาคต ในขณะเดียวกัน ต ้นทุนค ่าก ๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้าคาดว ่าจะมีแนวโน ้มลดลง 
และสะท้อนถึงต้นทุนการผลิต ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายเปิดเสรีด้านพลังงานของภาครัฐท่ีจะส่งเสริมให้เกิด 
การแข ่ ง ขันในตลาดก ๊ าซธรรมชาติ เพิ่ มขึ้ น  ประกอบกับก ๊ าซธรรมชาติ เป ็น เชื้ อ เพลิ งที่ ปลดปล ่อย  
ก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น ท�าให ้ก ๊าซธรรมชาติมีข ้อได ้เปรียบในการน�ามาใช ้ 
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู ่พลังงานสะอาด โดยที่ยังคงสามารถรักษา 
ความม่ันคงของระบบผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศได้

 33 

ที่มา: https://www.kaohoon.com/breakingnews/284878 34 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย  35 

แมวาสัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาจะยังคงอยูในคาเปาหมายที่กําหนดไว แตเนื่องจากปจจุบันไดเกิด 36 

การเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ 37 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และการขับเคลื่อนมาตรการที่มิใชภาษี อาทิ มาตรการปรับ38 

คารบอนกอนขามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป สงผลใหไทย39 

จําเปนตองเรงปรับโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience of Energy 40 

Infrastructure) ซึ่งปจจัยดังกลาวจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการขับเคลื่อนเปาหมายการลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติ 41 

ในการผลิตไฟฟาใหเปนไปอยางย่ังยืนโดยเฉพาะกรณีที่มีปริมาณความตองการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคต  42 

ในขณะเดียวกันตนทุนคากาซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟาคาดวาจะมีแนวโนมลดลงและสะทอนถึงตนทุนการผลิต  43 

ซึ่งเปนผลจากนโยบายเปดเสรีดานพลังงานของภาครัฐที่จะสงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาดกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึน 44 

ประกอบกับกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวาเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น ทําใหกาซธรรมชาติ45 

มีขอไดเปรียบในการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาโดยเฉพาะในชวงเปลี่ยนผานไปสูพลังงานสะอาดโดยที่ยังคง46 

สามารถรักษาความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟาในภาพรวมของประเทศได  47 

ขอเสนอแนะเพื่อการบรรลุเปาหมาย  48 

ภาครัฐตองใหความสําคัญกับการพิจารณาการกําหนดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่มี 49 

การกระจายประเภทเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและสงเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ และ 50 

ลดการนําเขาจากตางประเทศ ควบคูกับการเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาใหมที่ใชเชื้อเพลิงสะอาดจากพลังงาน51 

หมุนเวียนในรูปแบบตาง ๆ ตามศักยภาพของแตละพื้นที่ เพื่อมุงสูเปาหมายการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด52 

สุทธิเปนศูนย (Carbon Neutrality) ภายในป 2593 นอกจากนี้ ยังจําเปนตองใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 53 

การใชพลังงาน (Energy Efficiency) และการปรับโครงสรางกิจการพลังงานใหรองรับแนวโนมการเปลี่ยนผานพลังงาน54 

ตามแนวทาง 4D1E ไดแก การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในภาคพลังงาน (Decarbonization) การนํา55 

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการระบบพลังงาน (Digitalization) โดยเฉพาะการเรงรัดการปรับโครงสรางกิจการ56 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐต ้องให ้ความส�าคัญกับการพิจารณาการก�าหนดสัดส ่วน 
การใช ้ก ๊ าซธรรมชาติ เป ็นเชื้ อ เพลิ ง ในการผลิตไฟฟ ้าที่ มีการกระจายประเภทเชื้ อ เพลิ งที่ เหมาะสม  
เพื่อลดความเสี่ยงและส่งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ และลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ  
ควบคู ่ กับการเพิ่มสัดส ่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ที่ ใช ้ เชื้อเพลิงสะอาดจากพลังงานหมุนเวียน 
ในรูปแบบต่าง  ๆ    ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่      เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
สุทธิ เป ็นศูนย ์  (Carbon Neutral ity) ภายในป ี  2593 นอกจากนี้  ยั งจ�าเป ็นต ้องให ้ความส�าคัญ 
กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) และการปรับโครงสร้างกิจการพลังงาน 
ให ้ รองรับแนวโน ้มการ เปลี่ ยนผ ่ านพลั ง งานตามแนวทาง 4D1E ได ้แก ่  การลดการปลดปล ่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน (Decarbonization) การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร 
จัดการระบบพลั งงาน (D ig i ta l izat ion)  โดยเฉพาะการเร ่ ง รัดการปรับโครงสร ้ าง กิจการไฟฟ ้า 
และก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าสมัยใหม่ (Grid Modernization 
of Transmission and Distribution) ให ้รองรับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย ์ที่มีความยืดหยุ ่น 
สามารถท�างานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนอกระบบที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ การกระจาย 
ศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน (Decentralization) การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับนโยบาย 
พลังงานสมัยใหม ่  (Deregulat ion) และการเปล่ียนรูปแบบการใช ้พลังงานมาเป ็นพลังงานไฟฟ ้า  
(Electrification)   
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 การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) และ 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการส่งเสริม 
ให้เกิดการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานสมัยใหม่ที่ช ่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและการจัดท�ามาตรการ ระเบียบ และกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้และผลิตพลังงานทดแทน 
เพ่ิมขึ้น โดยจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว 

แผนแม่บทย่อย
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น

 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟา้ ความร้อน  
และเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลังงานขั้นสุดท้าย

จ.3

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมาการใช้
พลังงานทดแทนต ่อการใช ้พลังงานขั้นสุดท ้าย 
ของประเทศมีแนวโน ้มเพิ่ มขึ้นอย ่างต ่อ เนื่ อง  
โดยในระหว ่ า ง เดื อนมกราคม -  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2564 มีสัดส ่วนการใช ้พลังงานทดแทน
ประมาณร ้อยละ 16.41 ของการใช ้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2563 อยู ่ที่ร ้อยละ 16.22  ซึ่งเป็น 
การบรรลุค ่ า เป ้าหมายที่ก� าหนดไว ้แล ้ว ทั้ งนี้  
การใช้พลังงานทดแทนจะอยู ่ในรูปของพลังงาน
ความร ้ อนมาก ท่ีสุ ด  คิ ด เป ็นร ้ อยละ  53 .86  
รองล งมาคื อ  ไฟฟ ้ า  และ เชื้ อ เพลิ ง ชี วภาพ  
(เอทานอลและไบโอดีเซล) คิดเป็นร้อยละ 27.82 
และ 18.31 ตามล�าดับ  

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(EGAT  MEA  PEA  ERC  DEDE DOEB)

การใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า	ความร้อน	และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

แผนแมบทฯ ประเด็น (070202) โครงสรางพืน้ฐาน ระบบโลจสิติกส และดิจทิัล 1 

แผนแมบทยอย โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน 2 

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย (070202) การใชพลังงานทดแทนที่ผลิตไดภายในประเทศ 3 

คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 สัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิง4 

ชีวภาพเปนรอยละ 15 - 18 ของพลังงานข้ันสุดทาย 5 

การเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย และ6 

เชื้อเพลิงชีวภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และลดการปลอยกาซเรือนกระจก  7 

ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดปญหาภาวะโลกรอน โดยการสงเสริมใหเกิดการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม 8 

การบริหารจัดการพลังงานสมัยใหมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการจัดทํามาตรการ ระเบียบ และกฎหมาย9 

เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชและผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาดังกลาว  10 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย  11 

ที่ผานมาการใชพลังงานทดแทนตอการใชพลังงานข้ันสุดทายของประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในระหวาง12 

เดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 13 

มี สั ด ส วนกา ร ใช พลั ง ง านทดแทน14 

ประมาณรอยละ 16.41 ของการใช15 

พลังงานขั้นสุดทาย เมื่อเปรียบเทียบกับ16 

ชวงเวลาเดียวกันในป พ.ศ. 2563 อยูที่17 

รอยละ 16 .22  ซึ่ ง เปนการบรรล ุ18 

คาเปาหมายที่กําหนดไวแลว ทั้งนี้ การ19 

ใชพลังงานทดแทนจะอยู ในรูปของ20 

พลังงานความรอนมากที่สุด คิดเปน21 

รอยละ 53.86 รองลงมาคือ ไฟฟาและ22 

เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอ23 

ดี เซล) คิดเปนรอยละ 27.82 และ 24 

18.31 ตามลําดับ   25 

การดําเนินงานที่ผานมา  26 

ปจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลงังานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหแนวโนมตนทุนพลังงานหมุนเวียนและระบบ27 

กักเก็บพลังงานมีราคาถูกลง ประกอบกับการดําเนินมาตรการสงเสริมการขับเคลื่อนพลังงานทดแทนผานนโยบายและ28 

แผนพัฒนาเพ่ือสงเสริมการจัดหาพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน อาทิ ยุทธศาสตรมันสําปะหลัง พ.ศ. 2558 - 29 

2569 ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ พ.ศ. 2560 -2579 และนโยบายการรับซื้อไฟฟา 30 

จากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก สงผลใหมีการใชพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มข้ึนท้ังในระดับ31 

ครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคราชการ  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 32 

มีมติเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติที่กําหนดใหเพิ่มสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาใหมจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable 33 

Energy: RE) ไมนอยกวารอยละ 50 เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยมุงสูพลังงานสะอาดและลดการปลดปลอย CO2 สุทธิเปน34 

ศูนย ภายในชวงป พ.ศ. 2608 – 2613    35 

070202 

ป 62 สีเขียว 

070202 

ป 63 สีเขียว 

070202 

ป 64 สีเขียว 

จ.3 :    

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (EGAT  MEA  PEA  ERC  DEDE DOEB) 
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070202

การด� า เ นินงานที่ ผ ่ านมา  ป ัจจุ บัน เทคโนโลย ี
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ด ้ า น พ ลั ง ง า น มี ก า ร พั ฒ น า 
อย่างต่อเนื่องท�าให้แนวโน้มต้นทุนพลังงานหมุนเวียน 
และระบบกักเก็บพลังงานมีราคาถูกลง ประกอบกับ 
กา รด� า เ นิ น ม าต รก า รส ่ ง เ ส ริ ม ก า รขั บ เ คลื่ อ น
พลั ง งานทดแทนผ ่ านนโยบายและแผนพัฒนา
เ พ่ื อ ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ห า พ ลั ง ง า น ท า ง เ ลื อ ก 
และพลังงานทดแทน อาทิ ยุทธศาสตร์มันส�าปะหลัง 
พ .ศ .  2558 -  2569 ยุทธศาสตร ์การปฏิ รูป 
ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มทั้งระบบ พ.ศ. 2560 
-2579 และนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน 
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ส ่งผลให้มีการใช  ้
พลั ง ง าน ไฟฟ ้ าจากพลั ง ง านหมุน เ วี ยน เพิ่ ม ข้ึ น 
ทั้งในระดับครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคราชการ 
น อ ก จ า ก นี้  เ มื่ อ วั น ท่ี  4  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 4  
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห ่งชาติ  มีมติ 
เ ห็ นชอบกรอบแผนพลั ง ง านชาติ ท่ี ก� าหนด ให ้ 
เพิ่ มสั ดส ่ วนก� าลั งผลิ ต ไฟฟ ้ า ใหม ่ จากพลั ง งาน 
ห มุ น เ วี ย น  ( R e n e w a b l e  E n e r g y :  R E )  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทย 
มุ ่งสู ่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อย CO

2  

สุทธิเป็นศูนย์ ภายในช่วงปี พ.ศ. 2608 – 2613

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมสัดส่วน 
การใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
ตามท่ีก�าหนดไว ้  อย ่างไรก็ ดี  เพื่อให ้การพัฒนา 
ในประเด็นดังกล ่าวเป ็นไปอย ่างยั่ งยืน ภาครัฐ 
ควรให ้ความส�าคัญกับการขับเคล่ือนการส ่งเสริม 
ใ ห ้ มี ก า ร ใ ช ้ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง 
โ ด ย ค� า นึ ง ถึ ง ภั ย คุ ก ค า ม ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก 
สภาพ ภูมิ อ าก าศที่ เ ป ลี่ ย นแปล ง ไปตามภาวะ 
โ ลกร ้ อนหรื อฤดู ก าล  เพื่ อ ลดความ เสี่ ย งจาก 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก า ร น� า ม า 
ผลิตพลังงานทดแทนในแต ่ละช ่วงเวลา รวมถึง 
ความก ้ า วหน ้ าทา ง เทค โน โลยี และนวั ตกรรม 
ที่อาจจะมีผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้ งในระดับป ัจเจกบุคคลและธุรกิจเปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิม  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐควรพิจารณาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการผลิต
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานสะอาด เ พ่ือสนับสนุนการเ พ่ิมสัดส ่วนก�าลังผลิตไฟฟ ้าใหม ่จาก
พลังงานหมุนเวียน (RE) และเป้าหมายการลดการปลดปล่อย CO

2
 สุทธิเป็นศูนย์ตามเจตจ�านงของรัฐบาล 

ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21  
โดยให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาแพลตฟอร ์มและพัฒนาศูนย ์ข ้อมูลในการควบคุมพลังงานหมุนเวียน 
ด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้าของประเทศมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความมั่นคง การปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ ่น  
และครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับแนวโน้มการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ เพิ่มขึ้นในอนาคต  รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงานภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายในประเทศ 
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบพึ่งพาตนเอง ซ่ึงจะช่วย
ลดภาระการลงทุนจัดหาพลังงานไฟฟ้าส�ารองเพ่ือเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม 

070202
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 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศจะช่วยลดภาระการลงทุนในการจัดหาพลังงาน  
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงาน 
ของประเทศในภาพรวม โดยปัจจัยท่ีส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนรูปแบบ 
การเดินทางและขนส ่ง สินค ้าในภาคขนส ่ง และการส ่ง เสริมให ้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน   

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ตั้งแต่ป ี 2553  
ค่า EI ของประเทศมีแนวโน้มลดลงจาก 8.54 พันตัน
เทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท เป็น 7.53 พันตัน 
เทียบเท ่ าน�้ า มันดิบ/พันล ้ านบาท ในป ี  2563  
โดยในปี 2564 ค่า EI อยู ่ท่ี 7.05 พันตันเทียบเท่า 
น�้ามันดิบ/พันล้านบาท ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้แล้ว แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ของประ เทศมี แนว โน ้ ม ท่ีดี ขึ้ น  โดยส ่ วน ใหญ ่ 
เป ็นผลจากการด�าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการใช ้พลั งงานของประเทศผ ่ าน 
พระราชบัญญัติการส ่งเสริมการอนุ รักษ ์พลังงาน  
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้  ในป ี 2563 มีสัดส ่วนการใช  ้
พลังงานขั้นสุดท้ายในภาคขนส่ง ร้อยละ 39 และ 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีสัดส่วนการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย ร้อยละ 37

ที่มา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) ไม่เกิน 7.4 พันตัน 
เทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

แผนแมบทฯ ประเด็น (070203) โครงสรางพืน้ฐาน ระบบโลจสิติกส และดิจทิัล 1 

แผนแมบทยอย โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน 2 

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย (070203) ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ 3 

คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 คาความเขมขนการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) ไมเกิน 7.4 พันตัน 4 

เทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท  5 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศจะชวยลดภาระการลงทุนในการจัดหาพลังงาน ลดปริมาณการใช6 

ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานของประเทศในภาพรวม  7 

โดยปจจัยที่สําคัญตอการขับเคลื่อนเปาหมายดังกลาว ไดแก การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและขนสงสินคาในภาคขนสง 8 

และการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและประยุกตใชในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช9 

พลังงานในทุกภาคสวน    10 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย  11 

ตั้งแตป 2553 คา EI ของประเทศมีแนวโนมลดลง12 

จาก 8.54 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท 13 

เปน 7.53 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/พันลานบาท ใน14 

ป 2563 โดยในป 2564 คา EI อยูที่ 7.05 พันตัน15 

เที ยบเท าน้ํ า มันดิบ/พันลานบาท ซึ่ งบรรลุค า16 

เ ป า หม ายที่ กํ า หนด ไ ว แ ล ว  แ ส ด ง ให เ ห็ น ว า17 

ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมที่18 

ดีข้ึน โดยสวนใหญเปนผลจากการดําเนินการตาม19 

มาตรการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานของ20 

ประเทศผานพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ21 

พลังงาน พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ในป 2563 มีสัดสวนการ22 

ใชพลังงานข้ันสุดทายในภาคขนสง รอยละ 39 และ23 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีสัดสวนการใชพลังงาน24 

ขั้นสุดทายรอยละ 37   25 

 26 

 27 

การดําเนินงานที่ผานมา  28 

ภาครัฐไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนแผนอนุรักษพลังงาน ป 2558 – 2579 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2564)  29 

ที่มีเปาหมายในการประหยัดการใชพลังงานรวม 14,449 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/ป โดยสวนใหญจะเปนการดําเนินการ30 

โดยหนวยงานภาครัฐและสวนทองถ่ินผานการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพ่ือการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 31 

070203 

ป 62 สีเหลือง 

070203 

ป 63 สีเหลือง 

070203 

ป 64 สีเขียว 

ที่มา : รายงานการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย ป 2563  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

จ.3 :    

ผลประหยัดพลังงานจากการด�าเนินงาน
ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย	พ.ศ.2561-2580

ความเข้มข้นการใช้พลังงานในประเทศ
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 – 2579 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2564) ที่มีเป้าหมายในการประหยัดการใช้พลังงานรวม 14,449 พันตันเทียบเท่า
น�้ามันดิบ/ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นการด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและส่วนท้องถิ่นผ่านการสนับสนุน 
จากเงินกองทุนเพื่อการส ่งเสริมการอนุรักษ ์พลังงานในการศึกษาวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต ้นแบบ 
การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารบ้านอยู ่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ SMEs และพื้นที่ 
พิเศษเศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้  กฎกระทรวงก�าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ ์  และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ อการอนุรักษ ์พลั งงาน พ.ศ.  2563 (Bui ld ing  
Energy Code) ได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ซ่ึงจะช่วยให้ประหยัดการใช้พลังงานในอาคาร 
เพิ่ม ข้ึน อย ่างไรก็ดี  การส ่งเสริมให ้ประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางและขนส่งส ่วนบุคคล 
เป็นการขนส่งสาธารณะ (Mass Transit) ยังมีความก้าวหน้าค่อนข้างต�่า เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบ 
อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบ

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการแผนอนุรักษ์พลังงานท�าให้ประสิทธิภาพ 
การใช ้พลังงานของประเทศในช่วงท่ีผ ่านมามีแนวโน ้มดีขึ้นมาโดยตลอด แต ่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภัยคุกคาม
จากสภาพอากาศท่ี เปลี่ยนแปลง รวมถึงความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อาจจะมีผล 
ให ้ กิ จกรรมทาง เศรษฐกิ จและสั งคมทั้ ง ในระ ดับป ั จ เจกบุคคลและธุ รกิ จ เปลี่ ยนแปลงไปจาก เดิ ม  
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของความส�าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐจ�าเป ็นต ้องให ้ความส�าคัญกับการขับเคล่ือนมาตรการ 
ส่งเสริมการอนุรักษ ์พลังงานท่ีสอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป  
ควบคู ่กับการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช ้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการด�าเนินกิจกรรมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการติดตั้งเคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ที่จะช ่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน และการส ่งเสริมให ้ เกิดการด�าเนินธุรกิจและ 
ด�าเนินชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการวิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ เกี่ยวเนื่องภายในประเทศ ซึ่งจะช ่วยให ้ประชาชนในภาคครัวเรือนสามารถจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ 
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องด�าเนินการส่งเสริม 
ให ้ประชาชนเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากการขนส ่ งส ่ วนบุคคลเป ็นการขนส ่ งสาธารณะ  
(Mass Transit) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นไปอย่างยั่งยืน
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 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนจากผู ้ใช ้ไฟฟ้า (Consumer) เป็นผู ้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง  
(Prosumer) ท�าให้การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือโครงข่ายสมาร์ทกริดเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ผ่านการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี การวางแผนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาระบบไฟฟ ้าด ้วยเทคโนโลยี โครงข ่ายสมาร ์ทกริด ท่ี ได ้ค� านึ งถึ งป ัจจัยต ่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข ้อง 
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของระบบไฟฟ้า ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึง 
การบริโภคไฟฟ้า รวมถึงการก�าหนดให้มีระบบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างเป ็นระบบ  
จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 มีการด�าเนินโครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า 
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด เพิ่มขึ้น 3 โครงการ จากปี 2563 ท�าให้มีจ�านวนโครงการฯ  
เพิ่มขึ้นเป็น 21 โครงการ ซึ่งบรรลุเป้าหมายของปี 2565 ที่ต้ังไว้จ�านวน 8 โครงการแล้ว อย่างไรก็ดี การด�าเนิน
โครงการดังกล่าวเป็นการด�าเนินการในรูปแบบน�าร ่องเท่าน้ัน ซ่ึงแต่ละโครงการจะเป็นการด�าเนินการ 
เพ่ือตอบสนองต่อกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยีในแต่ละมิติ ได้แก่ การตอบสนองด้านความต้องการ
ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน  ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน และระบบ 
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน เท่านั้น
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แผนแม่บทย่อย
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา้ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

 จ�านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก�าลังพัฒนา/โครงการน�าร่อง/โครงการที่ม ี
การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟา้ อย่างน้อย 8 โครงการ

จ.3
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ภาครัฐได้ริเริ่มด�าเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริด
ของประเทศไทยในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นระยะของการพัฒนาโครงการน�าร่องเพื่อทดสอบ 
ความเหมาะสมทางเทคนิคและความคุ ้มค ่าของการลงทุนในแต ่ละเทคโนโลยี อาทิ โครงการพัฒนา 
โครงข่ายอัจฉริยะในพ้ืนที่เมืองพัทยา โดยเป็นการเปล่ียนมิเตอร์เก่าให้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ท้ังหมด 116,308 
เครื่อง ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 โครงการศึกษาวิจัย Power Pack ซึ่งเป็นการ
พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานซึ่งจะติดตั้งในบ้าน เพื่อรองรับการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปของประชาชน โครงการ
น�าร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารท่ีท�าการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซ่ึงสามารถเชื่อมต่อ 
กับระบบสมาร์ทกริด โครงการน�าร่องการตอบสนองด้านโหลดและกลไกราคาในพื้นที่ เพื่อให้ผู ้ใช ้ไฟฟ้า 
มีส ่วนร ่วมต่อการบริหารจัดการระบบพลังงานของประเทศ การพัฒนาระบบไมโครกริด (Microgrid)  
และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) ท่ีได ้ด�าเนินโครงการน�าร ่องในพื้นที่ 
อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา และอ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมท้ังการพัฒนาระบบไมโครกริด 
บนพื้นที่ห ่างไกลในพื้นท่ีเกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร ์ธานี โดยการด�าเนินโครงการจะท�าให ้ทราบถึง 
วิธีการท�างานของระบบไมโครกริด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการท�างานของระบบ ซ่ึงจะน�ามาวิเคราะห์
และขยายผลการพัฒนาระบบไมโครกริดในพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมท่ัวประเทศต่อไป
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ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย  33 

แมวาประเทศไทยจะสามารถบรรลุเปาหมายการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟาของประเทศใหมีประสิทธิภาพดวย34 

เทคโนโลยีระบบโครงขายสมารทกริดผานการดําเนินโครงการตาง ๆ แลวก็ตาม แตการดําเนินการดังกลาวยังมีลักษณะเปน35 

โครงการนํารอง ทําใหภาครัฐจําเปนตองดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสมารทกริดของประเทศ36 

ไทย เพื่อใหสามารถประยุกตใชงานเทคโนโลยีในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของ37 

ประเทศในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวยังจําเปนตองคํานึงความพรอมของการปรับ38 

โครงสรางกิจการไฟฟาที่สามารถรองรับการแขงขันและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไฟฟาสมัยใหมแบบกระจายศูนยที่มี39 

ความยืดหยุ น  และสามารถ40 

ทํางานรวมกับการผลิตไฟฟา41 

พลังงานหมุนเวียนนอกระบบที่42 

จ ะ เ พิ่ ม ข้ึ น ใ น อ น า ค ต ไ ด    43 

การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับ44 

น โ ยบา ยพลั ง ง า นส มั ย ใ หม 45 

รวมถึงรองรับการเปลี่ยนรปูแบบ46 

การใชพลังงานมาเปนพลังงาน47 

ไฟฟา เพื่อใหเกิดการประยุกตใช48 

ระบบโครงขายสมารทกริดใน49 

สังคมไทยไดอยางเปนรูปธรรม 50 

 51 

ขอเสนอแนะเพื่อการบรรลุเปาหมาย  52 

ภาครัฐควรเรงติดตามประเมินผลของการดําเนินโครงการดานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟาดวยเทคโนโลยีระบบ53 
โครงขายสมารทกริด เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสมารทกริดของประเทศ54 
ไทย  ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาดังกลาวควรใหความสําคัญกับการกระตุนใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยภาครัฐ55 
ควรเรงกําหนดหลักเกณฑการกํากับการเปดใหใชและเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาเพื่อรองรับการสงเสริมการแขงขันใน56 
กิจการไฟฟา การจัดทําระเบียบและกฎเกณฑอนุญาตใหบุคคลที่สาม (Third Party Access -TPA) ใหสามารถใชโครงขาย57 
ไฟฟาของการไฟฟา ระบบสงและระบบจําหนาย และสงเสริมกิจการจําหนาย (Retail) การปรับปรุง Grid code และ58 
จัดทําระเบียบสงเสริมกิจการไฟฟาเพื่อเพิ่มการแขงขันที่สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือนตาม59 
ศักยภาพของพื้นที่ภายใตเงื่อนไขและรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบการพยากรณและระบบควบคุมไฟฟาให60 
ทันสมัยและสามารถรองรบัการเปลี่ยนผานเทคโนโลยี นอกจากนี้ การดําเนินการดังกลาวยังจําเปนตองพิจารณาควบคูไป61 
กับแนวทางการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาที่สามารถรองรับการแขงขันและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไฟฟาสมัยใหม62 
แบบกระจายศูนยที่มีความยืดหยุนและสามารถทํางานรวมกับการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนนอกระบบที่จะเพิ่มขึ้นใน63 
อนาคตดวย   64 

ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ประเ ด็นท ้าทายที่ ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้ าหมาย	 แม ้ ว ่ าประ เทศไทยจะสามารถบรรลุ เป ้ าหมาย 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
ผ่านการด�าเนินโครงการต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่การด�าเนินการดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นโครงการน�าร ่อง  
ท�าให้ภาครัฐจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดท�าแผนการขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
เพื่อให ้สามารถประยุกต ์ ใช ้ งานเทคโนโลยี ในการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานด ้านพลังงานที่ เหมาะสม 
กับบริบทของประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ี การด�าเนินการดังกล่าวยังจ�าเป็นต้องค�านึง
ความพร้อมของการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าท่ีสามารถรองรับการแข่งขันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ไฟฟ้าสมัยใหม่แบบกระจายศูนย ์ที่ มีความยืดหยุ ่น และสามารถท�างานร ่วมกับการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนนอกระบบท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตได้ การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับนโยบายพลังงานสมัยใหม่  
รวมถึงรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช ้ระบบ 
โครงข่ายสมาร์ทกริดในสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

แนวโน้ม/ทิศทางนโยบายภาพรวมของประเทศไทย
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ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย ภาครัฐควรเร ่ งติดตามประเมินผลของการด�า เนินโครงการ 
ด ้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด ้วยเทคโนโลยีระบบโครงข ่ายสมาร ์ทกริด เ พ่ือใช ้ เป ็นข ้อมูล
ประกอบการจัดท�าแผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ทั้งนี้ การขับเคล่ือน 
การพัฒนาดังกล ่าว ควรให ้ความส�าคัญกับการกระตุ ้นให ้ เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยภาครัฐ 
ควรเร่งก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับการเปิดให้ใช้และเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการส่งเสริม 
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้า การจัดท�าระเบียบและกฎเกณฑ์อนุญาตให้บุคคลที่สาม (Third Party Access : TPA) 
ให้สามารถใช้โครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจ�าหน่าย และส่งเสริมกิจการจ�าหน่าย  
(Retail) การปรับปรุง Grid code และจัดท�าระเบียบส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพิ่มการแข่งขันที่สนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือนตามศักยภาพของพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขและรูปแบบที่เหมาะสม 
รวม ถึ งก า รพัฒนาระบบการพยากรณ ์ และระบบควบคุ ม ไฟฟ ้ า ให ้ ทั นส มั ยและสามารถรอง รั บ 
การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี นอกจากนี้ การด�าเนินการดังกล่าวยังจ�าเป็นต้องพิจารณาควบคู ่ไปกับแนวทาง
การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าท่ีสามารถรองรับการแข่งขันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าสมัยใหม่ 
แบบกระจายศูนย์ที่มีความยืดหยุ ่นและสามารถท�างานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนอกระบบ 
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย 

070204
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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านความเร็ว ความจุ และความครอบคลุม
พ้ืนที่ รวมถึงการแข่งขันของผู้ให้บริการ เป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างทั่วถึง  นอกจากนี้ การพัฒนาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพ การสร้างความรู ้ด้านทักษะดิจิทัล 
ให ้แก ่ประชาชนและการพัฒนากลไกก�ากับดูแลจะช ่วยสนับสนุนให ้ประชาชนสามารถใช ้ประโยชน  ์
จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหล่ือมล�้า 
ของประชาชนในมิติต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านในสังคม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 มีครัวเรือนท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 85.2  
ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด (22.316 ล้านครัวเรือน) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราส่วนของครัวเรือน 
ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเท่ากับ 74.6 ซ่ึงบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ร ้อยละ 70 ของครัวเรือน 
ทั้งประเทศในปี 2565 แล้ว อย่างไรก็ดี การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
แบบไร้สายเคล่ือนที่ (Mobile Broadband) ร ้อยละ 68.8 และอินเทอร์บรอดแบนด์ประจ�าที่ (Fixed  
Broadband) ร ้อยละ 26.1 ส ่วนที่ เหลือประมาณร้อยละ 4 เป ็นการเข ้าถึงอินเทอร์เน็ตผ ่านรูปแบบ  
Narrowband ซึ่งมีความเร็วที่ต�่ากว่า 256 Kbps ท�าให้ครัวเรือนอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ ่ายในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงและก่อให้เกิดข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์

โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

อัตราส่วนของครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในช่วงที่ผ ่านมาภาครัฐ 
ได ้มีการลงทุนพัฒนาโครงข ่ ายอิน เทอร ์ เน็ต ใน
พื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบ (โซน C และ C+) 
ผ ่ าน โคร งการ เน็ ตประชารั ฐ  โ คร งการขยาย
อินเทอร ์ เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และโครงการการ จัด ให ้มี บ ริการ โทรคมนาคม 
พื้นฐานโดยทั่ วถึ งและบริการเพื่อสั งคม (USO)  
รวมถึ งมี ก า ร เป ิ ด โคร งข ่ า ย  Open  Acces s  
Network ภายใต ้ โครงการเ น็ตประชารั ฐและ 
โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิ ต  ท� า ให ้ประชาชนโดยเฉพาะที่ อยู ่ 
ในพื้นที่ห ่างไกลและพ้ืนที่ชายขอบ สามารถเข้าถึง 
บริการอิน เทอร ์ เน็ ต ที่ มี คุณภาพในระดับราคา 
ที่ เหมาะสมได ้อย ่างครอบคลุมและท่ัวถึง รวมถึง 
สามารถรอ ง รั บก า รบริ ก า รดิ จิ ทั ลขอ งภาครั ฐ 
ในด้านต่าง ๆ อาทิ e-Health และ e-learning  
ทั้ ง น้ี  ในป ี  2563 มีหมู ่ บ ้ านในพื้ นที่ ห ่ า ง ไกล 
และพ้ืนที่ชายขอบที่สามารถเข ้าถึง อินเทอร ์ เน็ต
ได้รวม 41,804 หมู ่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100  
ของเป้าหมายแล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได ้ด� า เนินการแผนงาน/โครงการเพื่ อสนับสนุน 
ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถ
ใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เพ่ิมขึ้น อาทิ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง การฝึกอบรมทักษะดิจิทัล

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคม

รูปแสดงต�าแหน่งจุดปล่อยสัญญาณในโครงการ	Big	Rock

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่าภาครัฐจะเร ่งด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ดิจิทัล ท�าให้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 (อัตราส่วนของครัวเรือนที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 70) แล้ว  
และได้ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มขึ้นแล้ว แต่การใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย 
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการใช ้ประโยชน์เพื่อความบันเทิงและการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มของต่างประเทศ  
ท�าให ้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการสร ้ างมูลค ่ า เพิ่ มทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นจากความก ้าวหน ้า 
ทางเทคโนโลยีดิจิ ทัล โดยเฉพาะการใช ้ประโยชน ์จากข ้อมูลขนาดใหญ่ที่ เกิดขึ้นจากการท�าธุรกรรม 
ทางดิจิทัลของคนไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือพฤติกรรม
ของผู ้ใช ้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ภัยคุกคามทางไซเบอร ์  ส ่งผลให ้ภาครัฐจ�าเป ็นต ้องด�าเนินมาตรการต ่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
ทางด้านไซเบอร์อย่างเข้มงวด

แผนแมบทฯ ประเด็น (070301) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  1 

แผนแมบทยอย โครงสรางพื้นฐานดิจิทัล 2 

เปาหมายระดับแผนแมบทยอย (070301) ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึงอินเตอรเน็ตมากขึ้น 3 

คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 อัตราสวนของครวัเรือนที่มีการใชอินเทอรเน็ตรอยละ 70  4 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่มีคุณภาพทั้งทางดานความเร็ว ความจุ และความครอบคลุมพื้นที่ รวมถึง 5 

การแขงขันของผูใหบริการ เปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดอยางทั่วถึง  6 

นอกจากนี้การพัฒนาเนื้อหาบนอินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพ การสรางความรูดานทักษะดิจิทัลใหแกประชาชน และการพัฒนา7 

กลไกกํากับดูแลจะชวยสนับสนุนใหประชาชนสามารถใชประโยชนจากการเขาถึงอินเตอรเน็ตมากขึ้น ซึ่งจะชวยยกระดับ8 

คุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื ่อมล้ําของประชาชนในมิติตาง ๆ อาทิ ดานเศรษฐกิจ ดานในสังคม  9 

ดานการศกึษา และดานสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน  10 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย  11 

ในป 2563 มีครัวเรือนที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 85.2 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด (22.316  12 
ลานครัวเรือน) เพิ่มขึ้นจากป 2562 ที่มีอัตราสวนของครัวเรือนที่ที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตเทากับ 74.6 ซึ่งบรรลุ 13 
คาเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 70 ของครวัเรือนทั้งประเทศในป 2565 แลว อยางไรก็ดี การเขาถึงอินเทอรเน็ตสวนใหญ14 
ยังเปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสายเคลื่อนที่ (Mobile Broadband) รอยละ 68.8 และอินเทอรบรอดแบนด15 
ประจําที่ (Fixed Broadband) รอยละ 26.1 สวนที่เหลือประมาณรอยละ 4 เปนการเขาถึงอินเทอรเน็ตผานรูปแบบ 16 
Narrowband ซึ่งมีความเร็วที่ต่ํากวา 256 Kbps ทําใหครัวเรือนอาจจะมีตนทุนคาใชจายในการเขาถึงอินเทอรเน็ตอยูใน17 
ระดับสูงและกอใหเกิดขอจํากัดในการใชประโยชน 18 

การดําเนินงานที่ผานมา  19 

ที่ผานมาภาครัฐไดมีการลงทุนพัฒนาโครงขายอินเทอรเน็ต 20 

ในพ้ืนที่หางไกลและพื้นที่ชายขอบ (โซน C และ C+) 21 

ผานโครงการเน็ตประชารัฐ โครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็ว22 

สูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการการจัดใหมีบริการ23 

โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) 24 

รวมถึงมีการเปดโครงขาย Open Access Network ภายใต25 

โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็ว26 

สูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหประชาชนโดยเฉพาะที่อยูใน27 

พื้นที่ห าง ไกลและ พ้ืนที่ ชายขอบ สามารถเข า ถึงบริการ28 

อินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพในระดับราคาที่ เหมาะสมไดอยาง29 

ครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงสามารถรองรบัการบริการดิจิทัลของ30 

ภาครัฐในดานตาง ๆ อาทิ e-Health และ e-learning ทั้งนี้  31 

ในป 2563 มีหมูบานในพื้นที่หางไกลและพื้นที่ชายขอบที่32 

สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดรวม 41,804 หมูบาน หรือคิดเปน33 

070301 

ป 62 สีเหลือง 

070301 

ป 63 สีเขียว 

070301 

ป 64 สีเขียว 

จ.3 :    

รูปแสดงตาํแหนงจุดปลอยสัญญาณในโครงการ Big Rock 

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพ่ือการเศรษฐกิจและสังคม 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการลงทุนพัฒนาในอุตสาหกรรม 
ดิจิทัลในประเทศท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานภายในประเทศเพื่อให้มีการใช้ประโยชน ์
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิจิทัล โดยเร่ิมต้นจากสาขาเกษตร การแพทย์และ
สุขภาพ การท่องเท่ียว และการบริหารจัดการภาครัฐในระดับท้องถิ่น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ของผู ้ประกอบการ รวมถึงเร ่งส่งเสริมให้เกิดพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
Literacy) และภัยคุกคามทางไซเบอร ์ ให ้แก ่ภาคประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห ่างไกลให ้สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจชุมชนและปัจเจกบุคคลได้   

070301

07โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
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สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยให้ก้าวทันต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศและโลก การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ 
ยั่งยืน และมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 08

08
ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มยคุใหม่

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



จ.1

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น (08) ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู ้ประกอบการ 
ยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการมีบทบาทส�าคัญต่อการกระตุ ้น 
ให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวที 
การค้าโลกได้โดยผู ้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะ 
ความสามารถและความรู้ส�าหรับการรับมือกับการแข่งขันท่ีจะรุนแรงข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ผู ้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู ้ประกอบการยุคใหม่ 
ท่ีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามที่ก�าหนด เพ่ือน�าไปสู ่การที่ประเทศไทย 
เป ็นประเทศที่พัฒนาแล ้ว เศรษฐกิจเติบโตอย ่างมี เสถียรภาพและยั่งยืน ตลอดจนมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน

080001 จ.2

 
  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ก�าหนดให้มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 45 ในปี 2565

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 เม่ือพิจารณาข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี 2559 
ถึงปี 2562 ก่อนท่ีจะหดตัวอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โดยสัดส่วนตั้งแต่ 
ปี 2562 ถึงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 43.1 42.2 และ 41.7 ตามล�าดับ ซึ่งมูลค่าการเติบโต 
ของสัดส่วนดังกล่าวระหว่างปี 2561 - 2563 มีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.3 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนหน้า แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู ่ห่างจาก 
ค่าท่ีก�าหนดไว้ร้อยละ 3.3 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากมาตรการลดระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการระงับการเดิน
ทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบกิจการและรายได้ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการอย่างรุนแรง น�าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมายท่ีมีความท้าทายเพิ่มมากข้ึนจากปีก่อน ดังน้ัน ภาครัฐจ�าเป็นท่ีจะต้องมีมาตรการแก้ไข 

08ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
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ปัญหาและให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงตามความต้องการผู ้ประกอบการ SME อย่างเร่งด่วน รวมถึง 
ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการ SME ท่ีขาดสภาพคล่องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ 
ภาครัฐต ้องมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศให ้เ อ้ืออ�านวยต่อการประกอบธุรกิจและยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของ SME เร่งให้มีการปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจและการตลาดไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ตลอดจนสนับสนุนการท�างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานผู ้รับผิดชอบหลัก  
และหน่วยงานสนับสนุนให้สามารถด�าเนินการขับเคลื่อนศักยภาพของ SME ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและพร้อมรับมือกับทุกความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต น�าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนด

GDP SME ของปี 2559 - ครึ่งปีแรกของปี 2564

หมายเหตุ: ใช้นิยาม SME เดิม ตามกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง

              และขนาดย่อม พ.ศ.2545 เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามที่ใช้ในการก�าหนดเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

3 
 

ทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุนให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนศักยภาพของ SME 46 
ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและพร้อมรับมือกับทุกความ47 
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 48 

 49 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสัดส่วนเป้าหมายของการก่อตั้งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จะใกล้50 
บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยเฉพาะ51 

มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด52 

ของเชื้อโควิด-19 ควบคู่ไปกับมาตรการสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการกระจาย53 

วัคซีนให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรเร่งผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับผ่านการ54 
อ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ และมาตรการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเน้นการใช้55 
ระบบอัตโนมัติ โดยการน าเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการ 56 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่สามารถเพิ่มบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและด าเนินธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น 57 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ได้ตามที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม 58 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่59 
ประกอบด้วย 8 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  60 

 61 

 62 

 63 
 64 

 65 

 66 

  67 

 68 

080101 

 

 

Y2 

Y1 

 080001
เป้าประเด็น 

เปา้แผนย่อย 080102 080201 080202 080301 080302 080303 080401 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสัดส่วนเป้าหมายของการก่อตั้งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
จะใกล้บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
โดยเฉพาะมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนอันเนื่องมาจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ควบคู ่ไปกับมาตรการสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 และการกระจายวัคซีนให้ท่ัวถึงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรเร่งผลักดัน 
การพัฒนาผู ้ประกอบการในทุกระดับผ่านการอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกิจ และมาตรการส่งเสริม 
และพัฒนาธุรกิจ SMEs ไปสู ่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงเน ้นการใช ้ระบบอัตโนมั ติ  โดยการน�าเทคโนโลย ี
มาเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล เพื่อส ่งเสริมการพัฒนาให้เกิดผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ สามารถเพิ่มบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและด�าเนินธุรกิจได้เพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายในปี 2565 ได้ตามท่ีก�าหนดอย่างเป็นรูปธรรม
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ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

080001

080101 080102 080201 080202

080301 080302 080303 080401

 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต ้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ก�าหนดค ่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในป ี  2565  
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม - กรกฎาคม 2564) 

 จ�านวนการก ่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต ้นมีจ�านวนรวม 46,483 ราย เพิ่มขึ้นจากในช ่วงเวลาเดียวกันของปี 2563  
ร้อยละ 27.83 อย่างไรก็ดี ตัวเลขยังต�่ากว่าค่าฐานของปี 2560 ที่ 73,157 ราย ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

080101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ความสามารถในการแข่งขันด ้านการใช ้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมายท่ีต ้อง 
บรรลุในปี 2565 

 โ ดยอั นดั บความสามารถ ในการแข ่ ง ขันด ้ านการ ใช ้ เ ค รื่ อ งมื อและ เทค โน โลยี ของประ เทศ ไทยอยู ่ ใ น  
36 อันดับแรก จากการจัดอันดับความสามารถในการแข ่งขันด ้านการใช ้ เครื่องมือและเทคโนโลยีของประเทศไทย  
โดยสถาบัน IMD จากทั้งหมด 64 ประเทศในปี 2564 ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 38 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน 1 อันดับ 
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

08ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
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 อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้อง 
บรรลุในปี 2565 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10 

 โดยเม่ือพิจารณาจากข้อมูลอัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจ SME ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 พบว่าอัตรา
การเติบโตของสินเช่ือเพื่อประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หดตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องที่
ร ้อยละ 0.8 0.7 และ 2.3 ตามล�าดับ แต่ยังห ่างไกลจากการบรรลุเป ้าหมายในปี 2565 ในขณะที่ สินเชื่อธุรกิจของ 
ผู ้ประกอบการรายใหญ่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ในปี 2564 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 สินเชื่อ 
เพื่อประกอบธุรกิจรวม ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 

 มูลค ่าการระดมทุนผ ่านตลาดทุนของกิจการที่ เริ่ม ต้ังต ้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มข้ึน  
ก�าหนดค ่า เป ้ าหมายที่ ต ้องบรรลุ ในป ี  2565 อัตรามูลค ่าการระดมทุนผ ่านตลาดทุนของกิจการที่ เ ริ่ ม ต้ั งต ้น 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวร้อยละ 10 

 โดยมูลค ่าการระดมทุนผ ่านตลาดทุนของกิจการที่ เริ่มตั้ งต ้นและSME ในช ่วง 11 เดือนแรกของป ี  2564  
(มกราคม - พฤศจิกายน 2564) มีบริษัทเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ�านวน 109 บริษัท  
โดยมีมูลค่าการระดมทุนรวม 2,911.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.9 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต

080202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 

 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว 

 โดยมูลค ่าพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ของประเทศภายหลังการปรับปรุ งตัว เลขของส�า นักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดลงจาก 3,431,378 ล้านบาท ในปี 2562 มาอยู่ที่ 3,007,795 ล้านบาท หรือหดตัวลงถึงร้อยละ 12  
ในปี 2563 เป็นผลจากผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่หันมาใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เม่ือพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จ�าแนกตามขนาดของธุรกิจ  
จะพบว่า มูลค่าการค้าออนไลน์ของ SME เติบโตจาก 1,391,932 ล้านบาท ในปี 2562 มาอยู ่ที่ 1,585,956 ล้านบาท  
หรือขยายตัวมากถึงร ้อยละ 14 ในปี 2563 ซ่ึงขยายตัวมากกว่า 1 เท่าตัวจากฐานปี 2560 และมีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

080301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
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 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ใน 5

 เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2564 
พบว่า สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในล�าดับท่ี 1 ในส่วนของประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 21 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

080302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในป ี 2565 สัดส ่วนการส ่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมต ่อการส ่งออกรวมของประเทศเพิ่มขึ้น 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 

 เนื่องจากมีการทบทวนตัวเลขการส่งออกของ SME ในเดือนกันยายน 2563 จึงจ�าเป็นต้องเปรียบเทียบกับค่าร้อยละ
ของปี 2563 เป็นหลัก พบว่าสัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมของประเทศ อยู่ที่ 32.3 ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 5.2 
ในปี 2561 และร้อยละ 27.0 ในปี 2562 และอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25 มาโดยตลอด  
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

080303 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต ่อวิสาหกิจและผู ้ประกอบการด ้านการสนับสนุนและความสอดคล ้อง 
ของนโยบายดีขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐดีขึ้นได้อันดับที่ 15

 จากรายงานของ IMD ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในล�าดับต�่าลงจากอันดับที่ 20 ในปี 2562 มาอยู่อันดับท่ี 23 
ในป ี 2563 และกลับมาอยู ่ ที่อันดับท่ี 20 ในป ี 2564 ซึ่ งยังห ่างจากค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ให ้อยู ่ ในอันดับที่  15 
ภายในปี 2565 ถึง 5 อันดับ และหากเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดเก็บข้อมูล  
IMD อย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับประเทศไทย จะพบว่าในปี 2564 ไทยมีอันดับประสิทธิภาพภาครัฐต�่ากว่าสิงคโปร์ถึง 15  
อันดับ (สิงคโปร์อยู่อันดับที่ 5) ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

080401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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080101

 ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาและขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ การเริ่มต้นจัดตั้งวิสาหกิจเป็นหมุดหมายส�าคัญ ส�าหรับการสร้างโอกาสในการเติบโต 
ของธุรกิจต่อไป การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เป็นปัจจัยส�าคัญที่บังคับให้ 
ผู ้ประกอบการทุกระดับจ�าเป็นต้องปรับตัวท้ังด้านทักษะความรู ้ในการประกอบธุรกิจ จิตวิญญาณความเป็น 
ผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถประกอบธุรกิจและต่อยอด 
ธุรกิจให้เติบโต สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ๆ ในสังคม 
ที่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทอย ่างยิ่ ง นับเป ็นโอกาสและความท้าทายส�าหรับผู ้ประกอบการ 
ที่จะเปลี่ยนโฉมรูปแบบการท�าธุรกิจ การได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนและช่องทางตลาดใหม่ ๆ  
ที่มีความหลากหลาย การมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับการเริ่มต ้นธุรกิจ เพื่อให ้ผู ้ประกอบการยุคใหม ่มีความพร ้อม 
และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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080101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 7 เดือนแรก
ของปี 2564 (มกราคม – กรกฎาคม 2564) การก่อต้ัง 
วิสาหกิจเริ่มต้นมีจ�านวนรวม 46,483 ราย ซ่ึงจ�านวน 
การก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2564 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 27.83  
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวจากการลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีจ�านวน 73,157 ราย ลดลง
เหลือ 62 ,335 ราย ในป ี  2563 โดยมีค ่ า เฉ ล่ีย 
ลดลงร้อยละ 5.20 ทั้งนี้ ในปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ทั่วโลก ท�าให้จ�านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นหดตัว
สูงสุดถึงร้อยละ 11 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมแนวโน้ม 
การปรับเพิ่มขึ้นของจ�านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเร่ิมต้น 

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จ�านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น และ

อัตราการขยายตัวระหว่าง ปี 2560 - 2564

ในปี 2564 มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจ การขยายตัวของภาคการส่งออกอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ  
ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ หรือชะลอการขยายธุรกิจออกไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการหดตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการค้าปลีกอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ ่มธุรกิจ 
หลักของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ยังส่งผลให ้
มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะส้ินสุดในระยะเวลาอันใกล้ 
ท�าให้มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วง 
ปี 2561 - 2565 ได้ตามท่ีก�าหนด โดยสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การขับเคลื่อนโครงการต ่าง ๆ ในช ่วงป ี  2564 ได ้มีการมุ ่ งเน ้นบ ่มเพาะ 
และเพิ่มศักยภาพด้านอ่ืน ๆ ให ้กับกลุ ่มผู ้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจเริ่มต ้น อาทิ การพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ผู ้ประกอบการและประชาชน เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ การรวมกลุ ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
ผู ้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค ์กรต ่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
โดยอาจจะแตกต ่างกับช ่วงที่ ผ ่ านมา ซ่ึง เน ้นการเสริมสร ้างความรู ้และทักษะในการด�า เนินธุ รกิจ 
ให้แก่ผู ้ประกอบการรายใหม่ ทั้งนี้ โครงการท่ีสนับสนุนเพ่ือให้ผู ้ประกอบการใหม่สามารถเร่ิมต้นด�าเนิน 
ธุรกิจได้จริง การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่ผลักดันให้เกิดผู ้ประกอบการใหม่  
ยังคงด�าเนินอยู ่อย่างต่อเน่ือง แม้ว ่าในช่วงที่ผ ่านมาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ท�าให้หน่วยงานผู ้รับผิดชอบมีความจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการด�าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้การขับเคลื่อนโครงการยังไม่เต็มศักยภาพ 
เท ่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการจัดตั้งวิสาหกิจเร่ิมต ้นมีแนวโน้มฟื ้นตัวดี ข้ึน และยังคงมีโอกาส 
ที่จะบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (080101) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 4 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 5 
การเร่ิมต้นจัดตั้งวิสาหกิจเป็นหมุดหมายส าคัญ ส าหรับการสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจต่อไป การเปลี่ยนแปลงอย่าง6 
รวดเร็วภายใต้บริบทของโลกยุคใหม่เป็นปัจจัยส าคัญที่บังคับให้ผู้ประกอบการทุกระดับจ าเป็นต้องปรับตัวทั้งด้านทักษะ7 
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งให้8 
สามารถประกอบธุรกิจและต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และรูปแบบ9 
วิถีชีวิตใหม่ ๆ ในสังคมที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทอย่างยิ่ง นับเป็นโอกาสและความท้าทายส าหรับผู้ประกอบการ 10 
ที่จะเปลี่ยนโฉมรูปแบบการท าธุรกิจ การได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนและช่องทางตลาดใหม่ ๆ ที่มีความ11 
หลากหลาย การมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและ12 
กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีความพร้อมและสามารถรับมือกับ 13 
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564) การก่อตั้งวิสาหกิจ15 
เริ่มต้นมีจ านวนรวม 46,483 ราย ซึ่งจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2563 16 
คิดเป็นร้อยละ 27.83 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวจากการลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 73,157 ราย 17 
ลดลงเหลือ 62,335 ราย ในปี 2563 โดยมีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.20 ทั้งนี้ ในปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก 18 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ท าให้จ านวน19 
การก่ อตั้ ง วิ ส าหกิ จ เ ริ่ มต้ นหดตั วสู งสุ ดถึ ง ร้ อยละ  11  20 
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นของจ านวนการ21 
ก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นในปี 2564 มีปัจจัยสนับสนุนจากการ 22 
ฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจ การขยายตัวของภาคการส่งออก23 
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 24 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ  25 
ภาคธุรกจิ และผู้ประกอบการในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ หรือชะลอ26 
การขยายธุรกิจออกไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการหดตัวของกิจกรรม27 
ทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการค้าปลีก28 

อย่างรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของผู้ประกอบการและ29 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 30 
ร้อยละ 80 ยังส่งผลให้มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดในระยะเวลา 31 
อันใกล้ ท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ในช่วงปี  32 
2561-2565 ได้ตามที่ก าหนด โดยสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่่ากว่าค่าเป้าหมายสูงมาก 33 

080101 
ปี 62 สีแดง 

080101 
ปี 63 สีแดง 

080101 
ปี 64 สีแดง 

จ านวนการก่อตั้งวิสาหกจิเริ่มต้น และ 
อัตราการขยายตัวระหว่าง ป ี2560-2564 

ที่มา: สสว. 

ม.ค.-ก.ค. 64 

(ราย) (ร้อยละ) 

จ.3 :  

08ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและทิศทางของเศรษฐกิจไทย
ตั้งแต่ต ้นปี 2564 มีแนวโน้มฟื ้นตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ในขณะที่ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ 
มาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 
อย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังนโยบายการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจ
ภาคบริการและการค้าปลีก ซ่ึงเป ็นสัดส ่วนถึงร ้อยละ 80 ของผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมทั้งหมด ยังคงมีความอ่อนแอจากผลกระทบในช่วงท่ีผ ่านมาค่อนข้างมาก ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของไทยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะส้ินสุดในระยะเวลาอันใกล้ ท�าให้ 
การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการขยายตัววิสาหกิจเริ่มต้นยังท�าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ประกอบกับรูปแบบโครงการยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
อันเนื่องมาจากการจัดตั้งธุรกิจใหม่ต้องอาศัยปัจจัยและความพร้อมหลายด้าน อาทิ ผู ้ประกอบการ สินค้า 
และผลิตภัณฑ์ เงินทุน ตลอดจนผู้ประกอบการแต่ละรายที่มาจากภาคธุรกิจที่แตกต่างกัน จึงมีความต้องการ
ช่วยเหลือหรือพัฒนาในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ท�าให้การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายในช่วงที่ผ ่านมา 
ยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรมุ ่งเน ้นการพัฒนากลุ ่มผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย ่อมให ้ตรงกับความต ้องการของแต ่ละภาคธุรกิจตามระดับความสามารถและ
ศักยภาพท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้การเริ่มต้นหรือต่อยอดธุรกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู ้ประกอบการ  
และสามารถยกระดับศักยภาพทั้งด ้านทักษะ ความรู ้ การสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  
การพัฒนาช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม 
ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ    เพื่อเป็นกุญแจส�าคัญในการมุ่งเป้าสู่ความส�าเร็จของการประกอบธุรกิจ  
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ท่ีเป็นท้ังโอกาสและความท้ายของผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่08
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แผนแม่บทย่อย

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต ้บริบทโลกยุคใหม ่ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด ้วย 
การขับเคลื่ อนของเทคโนโลยีดิจิ ทัล ท่ีมีความก ้าวล�้ า ได ้ส ่ งผลให ้การด� า เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของหลายประเทศทั่วโลกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่ เทคโนโลยี 
ยังส ่งผลและมีบทบาทต่อมิติด ้านสังคมอย ่างมีนัยส�าคัญ กล ่าวคือท�าให ้พฤติกรรมและวิถีการใช ้ชีวิต 
ของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของโลก (Global Megatrend)  
ซึ่ งความก ้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เ กิดขึ้นดังกล ่าว ได ้ส ่งผลให ้ภาคส ่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด 
โดยทุกภาคส่วนจ�าเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างความสามารถด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไป 
เพื่อการสร้างสรรประโยชน์ต่อองค์กรและปัจเจกให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให ้บรรลุเป ้าหมาย ท้ังน้ี ทักษะด้านเทคโนโลยี ท่ี สูงข้ึนและการน�าเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรเข้ามาใช้งานจะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
และยกระดับศักยภาพผู ้ประกอบการทุกระดับอย่างรอบด้าน ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย ปรับบทบาท 
ของภาครัฐให้เป็นผู ้อ�านวยความสะดวก และส่งเสริมนโยบายที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่จะช่วยเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นจะเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีซึ่งจะช่วยเอื้อให้ผู ้ประกอบการสามารถพัฒนาและด�าเนินกิจกรรมบนพื้นฐานที่มีความเท่าเทียมกันได้ 
อย่างคล่องตัวเป็นรูปธรรม ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมากลุ ่มผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกพลัน 
ของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างผู ้ประกอบการรายใหญ ่
และรายเล็กท่ีมีแนวโน ้มทวีความรุนแรงมากยิ่ งขึ้น จึงมีความจ�าเป ็นที่ภาครัฐจะต ้องให ้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตลอดจนเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม              

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของประเทศไทย 
(IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING) อยู่ใน 36 อันดับแรก
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ในป ี  2564  
ผลการจั ดอั นดั บความสามารถ ในการแข ่ งขั น 
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีโดยสถาบัน IMD 
พบว่าประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 38 จากทั้งหมด  
64 ประเทศ ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับ จากปีที่ผ่านมา  
ซึ่งเป็นผลมาจากอันดับย่อยด้านความรู้ (Knowledge) 
และด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) 
ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับทั้งสองด้าน โดยอยู ่ในอันดับ 
ที่ 42 และอันดับท่ี 44 ตามล�าดับ ในขณะที่ด ้าน
เทคโนโลยี (Technology) ยังคงอยู ่ในอันดับที่ 22 

ที่มา: IMD

IMD WORLD DIGITAL  COMPETITIVENESS

080102

เช่นเดียวกับปีที่ผ ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์  
และฮ่องกง พบว่า ไทยจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถ และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันด้านการใช ้
เครื่องมือและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  นับเป็นความท้าทายส�าคัญที่ทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้องบูรณาการร่วมกัน 
ในการเร่งปรับปรุงความสามารถและยกระดับศักยภาพด้านการใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีของไทยให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ 36 อันดับแรก ภายในปี 2565 ทั้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการจัดอันดับได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านองค์ความรู้ ซึ่งพิจารณา
จากผลการพัฒนาความรู ้ด ้านเทคโนโลยีดิจิทัล การฝึกอบรม ความเข้มข้นในการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
ด้านวิทยาศาสตร์ และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การแพร่กระจายของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในประเทศของประเทศไทยยังขับเคลื่อนได้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยฉุดรั้งส�าคัญที่ท�าให้ 
ไทยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (080102) ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีของ4 
ประเทศไทย (IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING) อยู่ใน 36 อันดับแรก 5 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้บริบทโลกยุคใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี6 
ดิจิทัลที่มีความก้าวล ้าได้ส่งผลให้การด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด7 
และมีประสิทธิภาพสูงขึ น ในขณะที่เทคโนโลยียังส่งผลและมีบทบาทต่อมิติด้านสังคมอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือท้าให้8 
พฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญของโลก (Global 9 
Megatrend) ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ นดังกล่าว ได้ส่งผลให้ภาคส่วนทั งภาครัฐ ภาคเอกชนและ10 
ประชาชนจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด โดยทุกภาคส่วน11 
จ้าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความสามารถด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปเพื่อการสร้างสรรประโยชน์ต่อ12 
องค์กรและปัจเจกให้ดีขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญใน13 
การที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให้บรรลุเป้าหมาย ทั งนี  ทักษะด้าน14 
เทคโนโลยีที่สูงขึ นและการน้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรเข้ามาใช้งานจะเป็นปัจจัยแห่งความส้าเร็จที่15 
ส้าคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับอย่างรอบด้าน ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย 16 
ปรับบทบาทของภาครัฐให้เป็นผู้อ้านวยความสะดวก และส่งเสริมนโยบายที่เอื อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะ17 
ช่วยเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีโอกาสเติบโตได้มากขึ นจะเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งจะช่วย18 
เอื อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและด้าเนินกิจกรรมบนพื นฐานที่มีความเท่าเทียมกันได้อย่างคล่องตัวเป็นรูปธรรม ซึ่ง19 
ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั งจากปัญหา20 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกพลันของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ตลอดจนการ21 
แข่งขันทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น จึงมีความจ้าเป็นที่22 
ภาครัฐจะต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ23 
แข่งขันของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม                24 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและ25 
เทคโนโลยีโดยสถาบัน IMD พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 38 จากทั งหมด 64 ประเทศ ปรับตัวดีขึ น 1 อันดับ จากปีที่26 
ผ่ า น ม า  ซึ่ ง เ ป็ น ผลม า จ าก อั นดั บ ย่ อ ย ด้ า นคว าม รู้ 27 
(Knowledge) และด้านความพร้อมในอนาคต (Future 28 
Readiness) ปรับตัวดีขึ น 1 อันดับทั งสองด้าน โดยอยู่ใน29 
อันดับที่ 42 และอันดับที่ 44 ตามล้าดับ ในขณะที่ด้าน30 
เทคโนโลยี  (Technology) ยังคงอยู่ ในอันดับที่  22 31 
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 32 
ในทวีปเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง พบว่า 33 
ไทยจ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถและยกระดับศักยภาพ34 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลย ี

ที่มา: IMD 

080102 
ปี 62 สีส้ม 

080102 
ปี 63 สีส้ม 

080102 
ปี 64 สีส้ม 
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การเร ่งรัดลงทุนโครงสร ้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในช่วงหลายป ี
ที่ ผ ่ านมาเป ็นจุดเริ่มต ้นส�าคัญที่ท� า ให ้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต่ืนตัว เกี่ ยวกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย ่างก ้าวกระโดด โดยในช ่วงป ี  2564 หน ่วยงานต ่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข ้อง  
ได ้ เ ร ่ งขับ เคลื่ อนโครงการ เพื่ อส ่ ง เส ริมและสนับสนุนให ้ ผู ้ ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมในภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีข้อจ�ากัดหรือปัญหาด้านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับ 
การประกอบธุรกิจ อาทิ ผู ้ประกอบการด้านการเกษตรอุตสาหกรรม ผู ้ประกอบการสินค้าชุมชนในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
กลุ ่มธุรกิจอาหารริมทาง (Street Food) ในการสร้างโอกาสเรียนรู ้และใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนากระบวนการและปรับปรุงศักยภาพการผลิต  
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม  
การยกระดับความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู ้ประกอบการและวิสาหกิจรายย่อยให้สามารถ
แข่งขันและสร้างผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมและเรียนรู ้องค์ความรู ้ 
สมัยใหม่ เพื่อน�ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได ้อย่างเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจแต่ละประเภท 
และแต่ละขนาด อีกท้ัง ความพร้อมในการเปิดรับและความสามารถในการปรับตัวของผู ้ประกอบการ 
ยังมีความแตกต่างกันทั้งในมิติของประเภท ขนาดและพื้นที่  นอกจากนี้  รูปแบบโครงการที่ด�าเนินการ 
ในช่วงที่ผ่านมามีการมุ่งเป้าหมายเฉพาะกลุ ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ยังไม ่สิ้นสุด ท�าให ้การด�าเนินงานอาจจะยังไม ่ครอบคลุมและท�าได ้ไม ่ เต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และโอกาส 
ในการเข ้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพด้วยต ้นทุนท่ีเหมาะสม ถือได ้ว ่าเป ็นปัจจัยส�าคัญท่ีส ่งผลต่อ 
การตัดสินใจของผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ในการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย ่อมให ้มีความเชี่ ยวชาญและสามารถประยุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยี ดิจิทัลในการประกอบธุร กิจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในเรียนรู ้  ฝ ึกฝนทักษะ พร้อมทั้งมีการน�าไปปฏิบัต ิ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะท่ีความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยังคงด�าเนินไปอย ่างต ่อเนื่อง ดัง น้ัน การเรียนรู ้และใช ้งานเทคโนโลยีดิ จิทัลจ�าเป ็นต ้องอาศัยกลไก 
ในการขับเคลื่อนอย่างมืออาชีพ ท้ังการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน�าไปต่อยอด 
สู ่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดผล
ส�าเร็จได้อย่างต่อเนื่องท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการให้ความส�าคัญของภาครัฐที่จะกระตุ ้น 
และสนับสนุนให ้ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อมยุคใหม ่ของไทยได ้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะน�ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งสามารถ
ด�าเนินการผลักดันและส่งเสริมผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้มีความทันสมัย หรือมาตรการ 
เชิงนโยบายต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแต้มต่อส�าคัญให้ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร ่งเสริมสร ้างศักยภาพผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย ่อมยุคใหม ่ ให ้มีความรู ้และทักษะการใช ้งานเทคโนโลยี ดิ จิทัลอย ่างรอบด ้าน  
ร่วมกับเร่งกระจายการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างท่ัวถึงด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม พร้อมกับด�าเนินการกระตุ้น 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปรับตัวสู ่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และเร่งปรับปรุงแก้ไขลดข้อ
จ�ากัดและอุปสรรคด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่แตกต่างกันเพื่ออ�านวยความสะดวกและสร้าง 
สภาพแวดล ้อมในการด�าเนินธุรกิจที่ เป ็นธรรมระหว ่างการค ้าแบบออนไลน ์และออฟไลน ์ ซึ่ งถือเป ็น 
กลไกส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ผู ้ประกอบการยุคใหม่มีการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้  
ผู ้ประกอบการของไทยทุกระดับจะต้องมีความเข้าใจและพร้อมท่ีจะปรับตัวในการรองรับความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกผัน ด้วยการต่อยอดจากพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ 
เพื่อใช้ข้อมูล ตลอดจนการปรับตัวเพื่อด�าเนินกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน  
รวมถึงระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ซึ่ งเป ็นรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ เป ็นกระแสหลักของโลก 
ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ท่ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการแล้ว  
ยังมีส่วนในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นไปพร้อมกัน
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การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ขยายตัวร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 แหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การ SME ที่มีทุนหมุนเวียนต�่า แม้ภาครัฐได้จัดท�านโยบายและมาตรการสนับสนุนจ�านวนมาก แต่ที่ผ่านมา 
ยังพบว่า ผู ้ประกอบธุรกิจที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อมักเป็นผู้กลุ ่มประกอบการเดิมที่มีศักยภาพและมีประวัติ
ทางการเงินกับสถาบันการเงิน ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อยยังไม่สามารถเข้าถึงเพราะมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ท�าให้ต้องพึ่งพาแหล่งเงินนอกระบบท่ีมีต้นทุนทางการเงินสูงและส่งผลต่อความสามารถ 
ในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้ประกอบการ 
ไม ่สามารถด�าเนินกิจการได ้ตามปกติท�าให ้ขาดรายได ้และสภาพคล่อง ธนาคารพาณิชย ์มีความรัดกุม 
ในการพิจารณาสินเชื่อมากข้ึนเพื่อลดความเส่ียง ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ SME เข้าถึง 
บริการทางการเงิน ประกอบด้วย การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ทางการเงินและวิธีการพิจารณาสินเช่ือ
ของสถาบันการเงิน และสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่ SME  
เข ้าถึงได ้สะดวกด้วยต ้นทุนต�่า อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มาตรการค�้าประกันสินเชื่อ  
ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือและการประเมินมูลค ่าทรัพย ์สิน การใช ้ข ้อมูล Digital Footprint  
ในการพิจารณาสินเชื่อ รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย อาทิ การจัดหาที่ปรึกษาด้านการเงิน  
การผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย หากพิจารณาการเติบโตของสินเชื่อจ�าแนกตามขนาดของธุรกิจ ในช่วง 3 
ไตรมาสแรกของ ปี 2564 พบว่า แม้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจของ SME จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ในอัตราร้อยละ 0.8 ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 2.3 ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นผลจากการด�าเนินมาตรการ Soft Loan  
และสินเชื่อฟื ้นฟู ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าและการค�้าประกัน 
สินเช่ือผ่านสถาบันการเงินเฉพาะทางต่าง ๆ ของภาครัฐ แต่ยังห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมายในปี 2565  
ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ภาครัฐได้จัดท�ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อแก่ผู ้ประกอบการ 
SME จ�านวนมาก ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ จนถึงการให้สินเชื่อพิเศษเฉพาะแก่ SME 
ทั้งโครงการตามงบประมาณปกติ อาทิ สินเชื่อเพื่อช ่วยเหลือผู ้ประกอบการรายย่อยที่ได ้ รับผลกระทบ 
จากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รายเล็ก (Extra cash) ระยะที่  2 วงเงิน 10,000 ล ้านบาท 
โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร ้างอนาคต SME ไทย (ระยะที่  2) ภายใต ้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอ ี
ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 1,000 ล ้านบาท รวมทั้งโครงการค�้าประกันสินเชื่อ SME ระยะที่  7 - 9  
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ SME มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น  
ในช่วงมกราคม-ตุลาคม 2564 มีการค�้าประกันสินเชื่อแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท ช่วยรักษาการจ้างงาน 
และสร้างแรงงานกว่า 2 ล้านราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ 215,237 ล้านบาท และสร้างผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจกว่า 833,333 ล้านบาท ตลอดจนโครงการสนับสนุนพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 อาทิ มาตรการสินเชื่อต้นทุนต�่าผ่านพระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan) 
วงเงิน 500,000 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี โดย ธปท. จัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าให้ธนาคารพาณิชย์ 
ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ธนาคารน�าไปให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SME อัตราร้อยละ 2 ต่อป ี
ณ วันที่  12 เมษายน 2564 อนุมัติสินเชื่อแล้วจ�านวน 77,787 ราย วงเงินรวม 138,200 ล ้านบาท 
และมาตรการสินเช่ือฟื้นฟู ของ ธปท. เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 อนุมัติสินเชื่อแล้ว 
จ�านวน 39,095 ราย วงเงินรวม 124,836 ล ้านบาท นอกจากนี้  ยังมีโครงการให ้ความช ่วยเหลือ 
ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน อาทิ โครงการพักทรัพย์ พักช�าระหน้ี เป ็นระยะเวลาอย่างน ้อย 2 เดือน  
การปรับโครงสร ้างหนี้  และโครงการให ้ สินเชื่อเ พ่ือเสริมสภาพคล ่องแก ่ธุรกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 
และที่ SFIs ด�าเนินการเอง เช่น โครงการสินเชื่อ SMEs มีท่ีมีเงิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ของธนาคาร
ออมสิน โครงการ EXIM Biz Transformation Loan วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออก 
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย โครงการสินเช่ือสู้ภัย COVID-19 ของธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

 24 

การด่าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME จ านวน25 
มาก ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ จนถึงการให้สินเชื่อพิเศษเฉพาะแก่ SME ทั้งโครงการตาม26 
งบประมาณปกติ อาทิ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 27 
(COVID-19) รายเล็ก (Extra cash) ระยะที่ 2 วงเงิน 10,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย 28 
(ระยะที่ 2) ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งโครงการค้ าประกันสินเชื่อ 29 
SME ระยะที่ 7 - 9 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้ SME มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มาก30 
ขึ้น ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 มีการค้ าประกันสินเชื่อแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท ช่วยรักษาการจ้างงานและ31 
สร้างแรงงานกว่า 2 ล้านราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ 215,237 ล้านบาท และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 32 
833,333 ล้านบาท ตลอดจนโครงการสนับสนุนพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาทิ มาตรการสินเชื่อ33 
ต้นทุนต่ าผ่านพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด34 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan) วงเงิน 500,000 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี โดย ธปท. 35 
จัดสรรสินเชื่อดอกเบี้นต่ าให้ธนาคารพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ธนาคารน าไปให้สินเชื่อแก่36 
ธุรกิจ SME อัตราร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 อนุมัติสินเชื่อแล้วจ านวน 77,787 ราย วงเงินรวม 138,200 37 
ล้านบาท และมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ของ ธปท. เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน38 
และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 อนุมัติสินเชื่อแล้วจ านวน 39,095 39 
ราย วงเงินรวม 124,836 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน อาทิ โครงการพัก40 
ทรัพย์ พักช าระหนี้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน การปรับโครงสร้างหนี้ และโครงการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง41 
แก่ธุรกิจตามมติคณะรัฐมนตรีและที่ SFIs ด าเนินการเอง เช่น โครงการสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท 42 
ของธนาคารออมสิน โครงการ EXIM Biz Transformation Loan วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการส่งออก43 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย โครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์44 
การเกษตร เป็นต้นประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การแพร่45 
ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศขยายตัวเป็นวงกว้างและรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการกลับมาระบาดซ้ าของ46 

2562 2563 Q1:2564 Q2:2564 Q3:2564
สินเช่ือเพื่อธุรกิจรวม -2.0 5.4 3 2.6 6.3
 ธุรกิจขนาดใหญ่ -1.9 -0.2 6.7 3.7 9.5
 ธุรกิจ SMEs  -2.1 5.3 0.8 0.7 2.3
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สินเช่ือเพื่อธุรกิจรวม  ธุรกิจขนาดใหญ่  ธุรกิจ SMEs  

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดธุรกิจ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศขยายตัวเป็นวงกว้างและรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และการกลับมา 
ระบาดซ�้ าในต ่างประเทศ ที่ส ่ งผลต ่อรายได ้ของธุรกิจและความเชื่อ ม่ันในการใช ้จ ่ายของประชาชน  
ประกอบกับธนาคารพาณิชย์มีความระมัดระวังและเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ท�าให้ SME โดยเฉพาะ 
ผู ้ประกอบการรายย่อยและผู ้ประกอบการขนาดเล็กเข้าถึงสินเชื่อได้ยากมากขึ้น กระทบต่อสภาพคล่อง 
ของผู ้ประกอบการในการประคับประคองธุรกิจให ้ผ ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาด และการกลับมา 
เป ิดกิจการในภาวะปกติ  มาตรการสนับสนุนสินเชื่อของภาครัฐยังไม ่ ท่ัว ถึงเ พียงพอ และมีลักษณะ 
เป็นมาตรการแบบท่ัวไปไม่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะตามศักยภาพการเติบโต ขนาดและประเภท 
ของธุรกิจ ขณะเดียวกันการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันยังเป็นปัญหาส�าคัญ 
ในการเข้าถึงสินเช่ือของผู้ประกอบการ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรปรับเปล่ียนแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 
ผู ้ประกอบการขนาดเล็กและผู ้ประกอบการรายย่อย ให้เข้าถึงสินเชื่อที่มีต้นทุนต�่าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
กับความต ้องการ โดยก�าหนดบทบาทให ้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีมาตรการสินเชื่อที่ชัดเจนส�าหรับ 
แต่ละเซกเมนต์ของ SME รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ประกอบการรับรู ้ในวงกว้าง ส่งเสริมการใช้ข ้อมูล
ธุรกิจ/ Digital Footprint ในการพิจารณาสินเชื่อที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย ด�าเนินการเชิงรุก 
ในการให้ความรู ้ด ้านการเงินและแหล่งเงินทุนทางเลือกท่ีเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจใหม่ การจัด Credit 
Rating ประเมินเครดิตผู ้ประกอบการ การให้บริการตัวกลางทางเครดิต (Credit Mediator) ท�าหน้าที ่
ให ้ค�าปรึกษาในการจัดท�าแผนธุรกิจและให ้ข ้อมูลที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการประเมินสินเชื่อไปยังสถาบัน 
การเงินเพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น
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 แหล่งเงินทุนถือเป ็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญต่อความอยู ่รอดของกิจการและการพัฒนายกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ แต่ SME จ�านวนมากยังประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผล 
ต ่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะ SME ที่มีศักยภาพในการเติบโตและเป็นกลุ ่มเป ้าหมายส�าคัญ 
ท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจส่วนมากเลือกที่จะใช้ช่องทางสินเชื่อจากสถาบัน 
การเงินเป็นแหล่งเงินทุนหลัก โดยภาครัฐได้พัฒนาตลาดทุนและจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจ SME  
เพ่ือให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู ้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ดังจะเห็นได้ว่า 
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลาดทุนได้เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมจากทั้งผู้ประกอบการ
และนักลงทุนมากข้ึน จึงจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้กิจการที่เริ่มตั้งต้นและ SME สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุน  
โดยมีปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ช่องทางการระดมทุนและซื้อขาย โดยมี 
เกณฑ์การระดมทุนแบบการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และรูปแบบอื่น ๆ  
ท่ีเป็นการระดมทุนในวงกว้าง (Ongoing) การพัฒนา SME Board ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และรูปแบบการระดมทุนท่ีเหมาะสมและมีความหลากหลาย รวมถึงความพร ้อมของผู ้ประกอบการ 
ทั้งในด้านศักยภาพทางธุรกิจ และความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน 

แผนแม่บทย่อย
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น

 อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมขยายตัวร้อยละ 10
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SME และกิจการที่เร่ิมต้ังต้น (Startup) 
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม – พฤศจิกายน 2564) มีจ�านวนบริษัทเข้าจดทะเบียนระดมทุน  
109 ราย มูลค่าการลงทุนรวม 2,911.37 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายการขยายตัว 
ร ้อยละ 10 เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ได้ส่งผลกระทบต่อแผนการด�าเนินธุรกิจของ SME และความเชื่อมั่นของนักลงทุน ประกอบกับการระดมทุน 
ผ่านตลาดทุนมีความไม่แน่นอนในเร่ืองของจ�านวนเงินทุนที่ได้รับและมีกฎเกณฑ์และความซับซ้อนมากกว่า 
การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินท่ัวไป ขณะที่รัฐบาลได้ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อช ่วยเหลือ 
ด้านการเงินให้กับ SME จ�านวนมาก ทั้งนี้ หากพิจารณารูปแบบการระดมทุนแล้ว พบว่า SME มีการระดมทุน 
ในหลายรูปแบบ ทั้งการเข้าจดทะเบียนใน SET หรือตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) การเสนอขายหุ้นแบบคราวด์ฟันดิง 
(Crowdfunding) หรือการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจ�ากัด (SME-PP) ซ่ึงมีความเหมาะสม 
กับ SME หลากหลายขนาดและกิจการมากกว่า สะท้อนให้เห็นว่า SME ให้ความสนใจการระดมทุนผ่านตลาดทุน 
และตลาดทุนไทยมีศักยภาพ โดยคาดหวังว่าหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 SME ผู้ประกอบ
การจะใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี  
ตัวช้ีวัดมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ภาครัฐได ้ด�าเนินมาตรการการส่งเสริมการเข ้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู ้ประกอบ
การ SME อย่างต่อเนื่อง โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
มีโครงการสนับสนุนให้ SME ทุกระดับให้เข้าสู่ตลาดทุน ได้แก่ (1) ส�าหรับ SME ระดับ Early Stage ได้แก่  
การออกหลักเกณฑ์ให้บริษัทจ�ากัดสามารถระดมทุนในวงจ�ากัด SME Private Placement (SME-PP)  
การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) (2) ส�าหรับ SME ที่มีขนาดระดับหน่ึง ในปี 2564 
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในรูปแบบ จากผู ้ลงทุนเป็นวงกว้าง SME-Public Offering  
(SME-PO) และการจัดตั้งตลาดรองเพื่อซ้ือขายหุ ้นของ SME (SME Board) ที่ใช้ชื่อว่า LIVE Exchange  
ซึ่งหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดจะออกภายในต้นปี 2565 และส�าหรับบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย ์
(SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) และมีโครงการบ่มเพาะ SME ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อม 
ในการขยายเข้าสู ่ตลาดทุน การพัฒนาความรู ้ที่ เกี่ยวข้องทั้งด้านบัญชีและกฎหมายในการด�าเนินกิจการ  
และมีหลักสูตรเฉพาะส�าหรับ SME เพื่อพัฒนาศักยภาพบริษัทมุ ่งสู ่การจดทะเบียนใน SET และ MAI  
โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2564 มีการระดมทุน Crowdfunding ด ้วยหุ ้นหรือหุ ้นกู ้ที่ส�าเร็จ จ�านวน  
389.5 ล้านบาท รวม 60 บริษัท และการระดมทุนแบบ SME-PP ด้วยหุ ้นหรือหุ ้นกู ้แปลงสภาพที่ส�าเร็จ 
รวมทั้งหมด 204.1 ล้านบาท รวม 10 บริษัท นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ออกเครื่องมือช่วยเหลือผู ้ประกอบการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ด้วยการจัดท�าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(Real Estate Investment Trust : REITs with buy back condition) เป็น REITs ที่เปิดให้เจ้าของทรัพย ์
สามารถกลับมาซื้อทรัพย ์กลับในราคาและตามเงื่ อนไขที่ก� าหนดได ้นอกจากนี้  ยั ง มีมาตรการจูงใจ 
ในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิเช ่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทซ่ึงประกอบกิจการเงิน 
ร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) และทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust : PE Trust)
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ ่านมาผู ้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังไม ่สามารถ 
เข้าถึงตลาดทุน เนื่องจากมีความเข้าใจว่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนมีความยุ ่งยาก กฎระเบียบซับซ้อน
มากกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคาร และมีความไม่แน่นอนว่าจะได้เงินทุนเพียงพอเท่าที่ต ้องการหรือไม่ 
ประกอบกับการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 กลับมาระบาดซ�้าในวงกว้างและยาวนานมากยิ่งขึ้น ท�าให้ SME  
บางส่วนไม่สามารถวางแผนธุรกิจได้ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การระดมทุนของ SME ผ่านตลาดทุนทุกรูปแบบ เป็นการเพิ่มทาง
เลือกในการเสริมสภาพคล่องให ้กับ SME ในต้ังแต ่ระดับ Early Stage ถึงระดับกลาง ซ่ึงส ่วนใหญ่ 
เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขบางอย่างยังคงมีความยุ่งยากและใช้เวลาด�าเนินการ
พอสมควร ภาครัฐจึงควรทบทวนพิจารณาผ่อนปรนการก�ากับดูแลเพ่ือไม่สร้างภาระและต้นทุนให้กับ SME 
มากจนเกินไป อาทิ การลดเงื่อนไขคุณสมบัติของกิจการที่จะเสนอขายหลักทรัพย์แบบ SME PP ในส่วน 
การจ้างงานและรายได้ เพื่อให้ SME ที่มีศักยภาพแต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ สามารถเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนผ่านตลาดทุนได้จ�านวนมากขึ้นและสามารถน�าเงินทุนไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้  
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรเร ่งสื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ ่ม SME และผู ้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ 
เร่ืองหลักเกณฑ์และเตรียมความพร้อมส�าหรับการระดมทุนรูปแบบใหม่ในอนาคต รวมทั้งจูงใจให้ภาคเอกชน
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน เพ่ือเพิ่มโอกาสและจ�านวนเงินทุนให้สูงขึ้น
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ที่มา: SET และ ก.ล.ต.

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SME 

 32 
การด่าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด าเนินมาตรการการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SME  33 

อย่างต่อเนื่อง โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีโครงการสนับสนุนให้ SME 34 

ทุกระดับให้เข้าสู่ตลาดทุน ได้แก่ (1) ส าหรับ SME ระดับ Early Stage ได้แก่ การออกหลักเกณฑ์ให้บริษัทจ ากัดสามารถ35 

ระดมทุนในวงจ ากัด SME Private Placement (SME-PP) การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) (2) ส าหรับ 36 

SME ท่ีมีขนาดระดับหนึ่ง ในปี 2564 ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในรูปแบบ จากผู้ลงทุนเป็นวงกว้าง  37 

SME-Public Offering (SME-PO) และการจัดตั้งตลาดรองเพื่อซื้อขายหุ้นของ SME (SME Board) ที่ใช้ชื่อว่า  38 

LIVE Exchange ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะออกภายในต้นปี 2565 และส าหรับบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่  39 

ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีโครงการบ่มเพาะ SME ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อม 40 

ในการขยายเข้าสู่ตลาดทุน การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบัญชีและกฎหมายในการด าเนินกิจการ และมีหลักสูตร41 

เฉพาะส าหรับ SME เพื่อพัฒนาศักยภาพบริษัทมุ่งสู่การจดทะเบียนใน SET และ mai โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2564  42 

มีการระดมทุน Crowdfunding ด้วยหุ้นหรือหุ้นกู้ที่ส าเร็จ จ านวน 389.5 ล้านบาท รวม 60 บริษัท และการระดมทุน 43 

แบบ SME-PP ด้วยหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ส าเร็จรวมทั้งหมด 204.1 ล้านบาท รวม 10 บริษัท นอกจากนี้ ก .ล.ต.  44 

ได้ออกเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการจัดท าทรัสต์ 45 

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REITs with buy back condition) เป็น REITs  46 

ที่เปิดให้เจ้าของทรัพย์สามารถกลับมาซื้อทรัพย์กลับในราคาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจูงใจ  47 

ในการระดมทุนผ่านตลาดทุน อาทิเช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture 48 

Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) 49 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดทุน 50 
เนื่องจากมีความเข้าใจว่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนมีความยุ่งยาก กฎระเบียบซับซ้อนมากกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคาร 51 

ที่มา: SET และ ก.ล.ต. 
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมขึ้น 
1 เท่าตัว

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 พาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  (e-Commerce) เป ็นช ่องทางการซื้อขายรูปแบบใหม ่ที่ เพิ่มโอกาส 
การเข้าถึงตลาดให้แก่ผู ้ประกอบการและเพิ่มทางเลือกให้กับผู ้บริโภค ด้วยการลดข้อจ�ากัดนานาประการ 
รวมถึงด้านพรมแดน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจ�ากัดด้านการแสวงหาและเข้าถึงตลาดในรูปแบบ 
การค้าขายแบบเดิม มีช่องทางการเข้าถึงผู ้บริโภคเพื่อน�าเสนอสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี  
แม้การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศและทั่วโลกจะมีการเติบโต 
ขยายตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิต ตลอดจนรูปแบบการบริโภค 
ของผู้คน รวมถึงอิทธิพลของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ การส่งเสริมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กับ SME มีปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู ้ประกอบการที่จะต้องมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและการเข้าถึงตลาด ระบบการซ้ือขายและระบบสนับสนุนที่ปลอดภัย 
อาทิ แพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลาย ระบบ e-Payment ที่น่าเชื่อถือ ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสภาพแวดล ้อมที่ เอื้ออ�านวย ท้ังกฎหมาย กฎระเบียบท่ีสนับสนุนคุ ้มครองผู ้ ซ้ือและผู ้ขาย 
อย่างเป็นธรรม รวมถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการค้าที่ เอื้อให้การท�าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเติบโตพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปี 2563 มีการขยายตัวเติบโต
เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าตัวจากปี 2559 ด้วยมูลค่ารวม 1,585,956 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 13.9 จากปี 2562  
ที่มีมูลค่ารวม 1,391,932 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ที่ช ่วยสนับสนุนให้ตลาดทางกายภาพในรูปแบบด้ังเดิมปรับเปล่ียนมาสู ่ระบบออนไลน์ท่ีไม ่จ�าเป็นต้องมี 
หน้าร้านมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าว ได้สร้างโอกาสให้แก่ผู ้ประกอบการค้าปลีกและส่ง โดยเฉพาะในกลุ่ม 
ผู ้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีแนวโน้มเสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีข้อได้เปรียบในด้านท่ีต้ังและเงินทุน 
ในการประกอบกิจการให้สามารถเข้าถึงผู ้บริโภคได้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่ช ่วย 
ลดความเหลื่อมล�้าและข้อจ�ากัดในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และ SME ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่า 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2564 จะมีมูลค่า 1,906,109 ล้านบาท หรือขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
จากป ี  2563 ในอัตราร ้อยละ 20 .2  ท� า ให ้ประ เทศไทยมีแนวโน ้มที่ จะสามารถบรรลุ เป ้ าหมาย 
มูลค ่าพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 1 เท ่าตัวในปี 2565 ได ้  
ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B2C ของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ พบว ่า มูลค ่าพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์แบบ B2C ของไทย 
มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคต่อเนื่องติดต่อกันถึง 6 ปี

ที่มา: ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย (ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) 

ปี 2559 - 2563

 33 

 34 

 35 

  36 
 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  47 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก ่48 
SME ในหลายมิติ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท าโครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โครงการเพิ่มขีด49 
ความสามารถทางการตลาด และโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ขณะที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด50 
กลางและขนาดย่อม ได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมุ่งเน้นพัฒนานัก51 
การค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) โดยการให้ความรู้ที่จ าเป็นและบริการที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน า52 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท าตลาดออนไลน์ โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสินค้า 53 
การเขียนแผนการตลาดและการสร้างร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยัง ได้พัฒนาต่อ54 
ยอดตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ Thaitrade.com ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ55 
ผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อทั่วโลก พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือระบบที่ให้บริการเกี่ยวกับการค้าออนไลน์อ่ืน 56 
รวมถึงส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างชาติในตลาดเป้าหมาย พัฒนาศูนย์กระจาย57 
สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานกระจายในทุกภูมิภาค ตลอดจนบริการให้ค าปรึกษาและจับคู่เจรจาธุรกิจ58 
ผ่านช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน์ ผ่าน MOC E-Commerce Center เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้สอดรับกับ59 
พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคและแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ อีกทั้งจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 60 
(1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC) โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล61 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการออนไลน์  62 
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา หน่วยงานหลักที่ เกี่ยวข ้องได ้ เตรียมความพร ้อมและพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ SME ในหลายมิติ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดท�าโครงการ 
เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด และโครงการเพ่ิมศักยภาพ
ธุรกิจบริการท่ีมีมูลค่าสูง ขณะท่ีส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดท�าโครงการ 
เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู ้ประกอบการรายย่อยซ่ึงมุ ่งเน้นพัฒนานักการค้าออนไลน์มืออาชีพ 
(Smart Trader Online) โดยการให้ความรู้ที่จ�าเป็นและบริการที่ปรึกษาให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท�าตลาดออนไลน์ โดยการเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับสินค้า  
การเขียนแผนการตลาดและการสร้างร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้  
ยังได ้พัฒนาต ่อยอดตลาดกลางพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ของประเทศ Thaitrade.com ให ้สอดคล ้อง 
กับความต้องการใช้งานของผู ้ประกอบการไทยและผู ้ซื้อท่ัวโลก พร้อมทั้งเช่ือมโยงกับหน่วยงานหรือระบบ 
ที่ให้บริการเก่ียวกับการค้าออนไลน์อ่ืน รวมถึงส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์มพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างประเทศ ในตลาดเป้าหมาย พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานกระจาย 
ในทุกภูมิภาค ตลอดจนบริการให ้ค�าปรึกษาและจับคู ่ เจรจาธุรกิจผ ่านช ่องทางออนไลน์และออฟไลน ์ 
ผ่าน MOC E-Commerce Center เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมใหม ่
ของผู้บริโภคและแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ อีกทั้งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 
(1212 Online Complaint Center หรือ 1212 OCC) โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้บริการออนไลน์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนา 
และเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงจากทั้งผู ้พัฒนาแพลตฟอร์มและผู ้ค ้ารายใหญ่ 
ผ ่ านช ่องทางออนไลน ์ทั้ งที่ เป ็นผู ้ประกอบการในและต ่างประเทศเพิ่มสู งขึ้น  นับเป ็นความท ้าทาย 
ที่ผู ้ประกอบการ SME ไทย ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศที่มีราคาถูกซ่ึงสามารถเข้ามาครอง
ส่วนแบ่งการตลาดออนไลน์ภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับ ผู้ประกอบการ SME ไทยยังจ�าเป็น
ต้องพึ่งพาการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มที่ได ้รับความนิยมของต่างประเทศและต้องเสียค่า GP ราคาสูง  
ในขณะเดียวกันข้อมูลการซื้อขายสินค้าของผู ้ประกอบการไทยท้ังตลาดในและต่างประเทศยังเข ้าไปอยู ่
ในฐานข้อมูลของบริษัทเอกชนต่างประเทศที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนในประเทศ 
ไม ่สามารถน�าข ้อมูลมาใช ้วิ เคราะห ์ด ้านการตลาดเพื่อพัฒนาสินค ้าและบริการส�าหรับ SME อีกท้ัง  
ผู้ประกอบการ SME ไทยยังขาดทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ แม้ว่าภาครัฐ 
มีความพยายามในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ได้สร้างความท้าทายทั้งต่อการด�าเนินโครงการและการด�าเนินธุรกิจของผู ้ประกอบการ  
จึงจ�าเป็นต้องปรับแนวทางและแผนงานให้สามารถด�าเนินการผ่านทางช่องทางออนไลน์ทดแทนการพบปะ 
และอบรมในสถานท่ีจริง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐควรเร ่งส ่งเสริมความรู ้และทักษะที่จ�าเป ็นในเชิงลึกให ้ 
ผู ้ประกอบการ SME ไทยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดการค้าขายสินค้าและบริการผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ได้จริง อีกทั้งควรพัฒนา National Trading Platform ที่หลากหลายเพื่อให้ SME ทั่วไปสามารถ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการท�าการค้าได้ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม รวมทั้ง ควรเชื่อมโยงข้อมูลการค้าขาย 
ผ ่านแพลตฟอร ์มพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ของผู ้ประกอบการเพื่อใช ้ประโยชน ์ ในการวิเคราะห ์ตลาด 
และพฤติกรรมของผู ้บริโภค ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ startup ที่มีองค ์ความรู ้และเทคโนโลยี 
ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าสู ่ตลาดออนไลน์แก่ผู ้ประกอบการในพื้นที่ที่สนใจ
และมีศักยภาพในการต่อยอดกิจการ  ควบคู ่ไปกับการก�ากับดูแลสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่าง 
ผู ้ประกอบการที่เป็นผู ้ขายสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภายในและต่างประเทศ ตลอดจน 
บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยอยู่ในอันดับ 
ที่ 1 ใน 5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ค ้าระหว ่ างประเทศ ( Internat ional  Trade)  
เป ็นองค ์ประกอบหน่ึง ท่ี ใช ้ ในการจัดอัน ดับขีด 
ความสามารถ ในการแข ่ ง ขัน  ด ้ านสมรรถนะ 
ทาง เศรษฐกิ จ  ( Economic  Pe r fo rmance )  
ของประเทศต่าง ๆ ที่จัดท�าโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ  ( I n t e rna t i ona l  I n s t i t u te  fo r  
Management Development: IMD) โดยมีเกณฑ์
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ สะท้อนขีดความสามารถในการเข้าถึง
ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย อาทิ การน�าเข้าส่งออกสินค้าและบริการ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว  
ในกรณีของ SME ภาครัฐมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้ประกอบการ SME เข้าสู ่ตลาด 
ต่างประเทศ ปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริม SME ประกอบด้วย การสร้างความพร้อมให้ผู ้ประกอบการ  
โดยการส่งเสริมความรู ้และทักษะจ�าเป็น การพัฒนาสินค้าและบริการท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์ 
นวัตกรรมและความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด รวมทั้งการสร้างโอกาสทางการตลาด  
สามารถเข้าถึงข้อมูลและตลาดผู ้ซื้อในต่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก มีการใช้สิทธิประโยชน์ 
ทางการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือ/ความตกลงระหว่างประเทศตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 
อาทิ การส่งเสริมแหล่งทุนท่ี SME เข้าถึงได้ การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อต่อความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ การอ�านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า 
ให ้กับ SME ทั้ งนี้  ในช ่วงป ี  2563 - 2564 ทั่ วโลกได ้ประสบกับสภาวะวิกฤติจากการแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ท�าให้เกิดการชะงักงันของห่วงโซ่การผลิตของโลก ประเทศต่าง ๆ หันไปพึ่งพาการค้า 
และการบริโภคสินค้าภายในประเทศ ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย  

ที่มา: IMD

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
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ดังน้ัน การเตรียมพร ้อมในการพัฒนาความ สะดวกและแก้ไขป ัญหาอุปสรรคทางการค ้าให ้กับ SME  
ในระยะหลังจากนี้  จึงจ�าเป ็นต ้องด�าเนินการควบคู ่ไปกับการเฝ ้าระวังและเสริมสร ้างความปลอดภัย 
ในด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการยอมรับสินค้าและบริการของไทย และส่งเสริมให้การค้า
ระหว่างประเทศสามารถด�าเนินไปได้อย่างราบร่ืนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 IMD ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเขต 
เศรษฐกิจทั่วโลก จ�านวน 63 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยมีอันดับลดลงมากถึง 16 อันดับ มาอยู ่ในอันดับท่ี 21 จากอันดับที่ 5  
ในป ี  2563 เนื่องจากการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีส ่งผลกระทบต ่อการค ้าระหว ่างประเทศ  
โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีพึ่งพาการส่งออกเป็นรายได้หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยในปี 2564 จากการประเมินของ IMD พบว่า การส่งออกสินค้าและบริการของไทยหดตัวลงร้อยละ 6.01  
และร้อยละ 61.57 ตามล�าดับ ท้ังนี้ หากเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน อันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยยังคงเป็นรองสิงคโปร์ (อันดับ 1) และลดลงมาอยู ่ต�่ากว่ามาเลเซีย  
(อันดับ 12) ท�าให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา โดยทั่วไปการเข้าสู ่ตลาดต่างประเทศของ SME ต้องอาศัยต้นทุนและขั้นตอน 
การด�าเนินการจ�านวนมาก อีกทั้ งสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19 วิกฤติยังซ�้ า เ ติมให ้ 
ผู ้ประกอบการ SME ไทยเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ยากขึ้น ภาครัฐจึงได้จัดท�าโครงการเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู ้ประกอบการ SME ที่มีสินค้าคุณภาพและมีอัตลักษณ์ให้เข้าสู ่ตลาดต่างประเทศ อาทิ โครงการพัฒนา 
และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหาร โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารของไทยซึ่งเป็นจุดเด่นของสินค้าไทย โดยเฉพาะผลไม้ไทย 
ที่ เป ็นท่ีช่ืนชอบของชาวต่างชาติ ด้วยการจับคู ่ธุรกิจ จัดคณะผู้แทนเพ่ือเจรจาการค้า และส�ารวจตลาด  
เพื่อให ้สินค้าไทยเป็นท่ีรู ้จักทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ รวมทั้งส ่งเสริมให้ผู ้ประกอบการผลิตสินค้า 
และบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโลก อาทิ มาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกัน 
การค้าที่มิใช ่ภาษี และจากการแข่งขันที่รุนแรงของผู ้ส ่งออกทั่วโลก โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2564  
มีผู ้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนารวมท้ังส้ิน 1,368 ราย รวมมูลค่าการส่ังซ้ือผ่านโครงการ  
จ�านวน 14,550.19 ล้านบาท นอกจากน้ี ยังมีโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทย 
สู่สากล ด้วยนวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
กระทรวงพาณิชย์ ด�าเนินการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะเข ้าสู ่ตลาด 
มูลค่าสูง และสร้างศูนย์กลางองค์ความรู ้นวัตศิลป์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู ้เข ้าใช้องค์ความรู ้ด ้านงาน 
ศิลปหัตถกรรม จ�านวน 2.8 ล้านราย ผู ้ประกอบการและชุมชนหัตถกรรมที่ได้รับการต่อยอดสู ่เชิงพาณิชย ์
และเข้าสู่ตลาด จ�านวน 2,079 ราย มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้ารวม 120.35 ล้านบาท ถึงแม้ว่าอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยในปี 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แต่การด�าเนิน
โครงการในระยะที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐยังคงเร่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME ไทย
สามารถเข้าถึงและแข่งขันได้ในเวทีโลก
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย  การค ้าระหว ่างประเทศในระยะที่ผ ่ านมาได ้ เผชิญ 
กับปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ อาทิ การผลิตแบบ Mass Production ของประเทศผู้ผลิตขนาดใหญ่ การกีดกัน
ทางการค้าที่มิใช ่ภาษีโดยการเพิ่มข ้อจ�ากัดทางการค้าเพื่อปกป้องผู ้ผลิตและส่งเสริมสินค้าในประเทศ 
ของตนเอง การแข ่งขันที่ มีความรุนแรงในภาคการส ่งออก ประกอบกับสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ท�าให้ตลาดการค้าระหว่างประเทศซบเซา การส่งเสริมผู ้ประกอบการ SME ให้เข้าร่วม
นิทรรศการระดับโลกในประเทศต่าง ๆ และโปรโมทสินค้าและบริการของไทยเป็นไปได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้เกิดช่องทางการตลาดใหม่ คือ การค้ารูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
เมื่อเทียบกับการค้าแบบดั้งเดิม แต่อาจเพิ่มการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสนับสนุนด้านตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ต่อจากนี้ จะต้อง 
มุ ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการสามารถปรับตัวสอดคล้องกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปและแนวโน้ม
อนาคต อาทิ การส่งเสริมผู ้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพและการออกสู ่ตลาดท่ีควบคู ่กันทั้งแบบ 
ออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมท้ัง ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากลตรงกับความต้องการ
เพื่อดึงดูดผู ้ซื้อสินค้าคุณภาพ ลดข้อจ�ากัดมาตรการทางภาษีและการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี รวมถึง
ด�าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก ตลอดจนเร่งรัด 
การเจรจาความตกลงการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิประโยชน์
ทางการค้าและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ
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การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 25

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 การเข้าถึงตลาดระหว่างประเทศเป็นหน่ึงในโอกาสส�าคัญท่ีสนับสนุนการสร้างรายได้และยกระดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการ 
สู่ระดับสากล พร้อมท้ังเพิ่มบทบาทของ SME ให้เป็นจักรกลส�าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยผลักดันการขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
นอกเหนือจากความรู ้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจของผู ้ประกอบการแล้วนั้น  
ด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน หากผู ้ผลิตสามารถสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง 
ของผลิตภัณฑ์ผ ่านการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ได ้จะยิ่งเกิดเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ควบคู ่ไปกับ 
การส่งเสริมด้านแหล่งเงินทุน เครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ สิทธิประโยชน์ทางการค้า  
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ตลอดจนพิธีการศุลกากรและการอ�านวยความสะดวกทางการค้าท่ีเอื้อให้ SME แข็งแกร่ง 
และมีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันในตลาดโลก
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในระยะที่ผ่านมา
เป ้าหมายระดับแผนแม ่บทย ่อยนี้ ได ้ ใช ้ สัดส ่วน 
การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต ่อการส ่งออกรวมของประเทศเพิ่มข้ึนไม ่ต�่ากว ่า 
ร้อยละ 25 โดยอ้างอิงนิยาม SME ตามกฎกระทรวง
ก�าหนดจ�านวนการจ ้างงานและมูลค ่าสินทรัพย ์ 
ถาวรของวิสาหกิจขนาดย ่อม พ.ศ. 2545 ซึ่ งใน 
ป ี  2563 ประเทศไทยบรรลุ เป ้ าหมายสัดส ่ วน 
การส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต ่อการส ่ งออกรวมของประเทศเพิ่ มขึ้ นมากถึ ง 
ร้อยละ 32.3 อย่างไรก็ดี ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ต่อการส่งออกรวมของประเทศ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ปรับปรุงการจัดท�าข้อมูลมูลค่าการส่งออกของ SME โดยใช้นิยาม SME ใหม ่
ตามกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 และประกาศส�านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เร่ืองการก�าหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ท�าให้มูลค่า 
การส่งออกของ SME ต�่ากว่าข้อมูลตามนิยามเดิมอย่างมีนัยส�าคัญ ณ ปี 2563 มีมูลค่ารวม 839,563 ล้านบาท 
สัดส่วนการส่งออกของ SME ต่อการส่งออกรวมลดลงมาอยู่ท่ีระดับร้อยละ 11.69 จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ 
กับเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ส�าหรับปี 2564 การส่งออกของ SME มีมูลค่า 806,862 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 13.01 ของการส่งออกท้ังประเทศซึ่งมีมูลค่ารวม 6,202,170 ล้านบาท และมีสัดส่วนสูงขึ้นจากปี 2563 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ภาครัฐได ้ผลักดันการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับการส่งออกของ SME  
ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้จัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปสู่ผู ้ประกอบการการค้า 
ยุคใหม่ที่สามารถต่อยอดธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ  มุ่งเน้น UpSkill & ReSkill จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู ้พ้ืนฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการต้นทุนทางการตลาด  
ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกส�าหรับผู ้ประกอบการเฉพาะราย พัฒนาศักยภาพด้านการท�าตลาดออนไลน์ สนับสนุน 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การทดสอบตลาด การแสดงสินค้า  
การจ�าหน่ายสินค้า การเจรจาการค้า การจับคู่ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการใช้ Big Data  
Analytics นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญกับการยกระดับมาตรฐาน ด้านระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ และระบบ
บริหารคุณภาพ ในระดับสากลแก ่วิสาหกิจชุมชนและผู ้ประกอบการอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูป 
ทางการเกษตร การเพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยสร้างเรื่องราวและตราสินค้า  
รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP อีกทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการ
เ ก่ียวกับความตกลงการค ้าเสรีและเศรษฐกิจการค ้าระหว ่างประเทศ การใช ้สิทธิประโยชน ์  โอกาส 
และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี รวมถึงความเคลื่อนไหวด้านนโยบายทางเศรษฐกิจของทั้งไทย 
และประเทศคู ่ค ้า เพื่อให้ผู ้ประกอบการสามารถใช้โอกาสและปรับตัวรองรับการเปิดตลาดสินค้า บริการ  
และการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

การด่าเนินงานที่ผ่านมา 43 

ภาครัฐได้ผลักดันการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการส่งออกของ SME ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง44 
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา45 
ศักยภาพผู้ประกอบการไปสู่ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ที่สามารถต่อยอดธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ  มุ่งเน้น UpSkill 46 
& ReSkill จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศและการบริหารจัดการธุรกิจและการ47 
จัดการต้นทุนทางการตลาด ให้ค าปรึกษาเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการเฉพาะราย พัฒนาศักยภาพด้านการท าตลาด48 
ออนไลน์ สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การทดสอบตลาด การแสดง49 
สินค้า การจ าหน่ายสินค้า การเจรจาการค้า การจับคู่ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ50 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการใช้ Big Data Analytics 51 
นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการยกระดับมาตรฐาน ด้านระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารคุณภาพ ในระดับ52 
สากลแก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร การเพิ่มความโดดเด่นให้กับ53 
สินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่นโดยสร้างเร่ืองราวและตราสินค้า  รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP 54 
อีกทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี และเศรษฐกิจการค้าระหว่าง55 
ประเทศ การใช้สิทธิประโยชน์ โอกาสและผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี รวมถึงความเคลื่อนไหวด้านนโยบายทาง56 
เศรษฐกิจของทั้งไทยและประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้โอกาสและปรับตัวรองรับการเปิดตลาดสินค้า 57 
บริการ และการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 58 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 59 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สู ่ระดับสากลให้บรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้มีประเด็นความท้าทายมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ประการแรก ตลาดโลกโดยเฉพาะภาคการส่งออกและน�าเข้าได้รับผลกระทบเนื่องจาก 
การชะงักงันของอุตสาหกรรมการขนส่ง ประการถัดมา วิถีการด�าเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว 
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในการบริโภค ซึ่งเป็นผลให้ฝ่ายผู ้ผลิตและให้บริการจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบ 
การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการบริโภคด้วยเช่นกัน อีกทั้ง นวัตกรรมที่รองรับวิถีการด�าเนินชีวิต 
แบบใหม่ อาทิ อุปกรณ์ป ้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข ้องกับการ Work From Home  
ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในตลาดสากล ขณะเดียวกันความนิยมในสินค้า 
บางประเภทอาจถดถอยลงเนื่องจากผู ้บริโภคเห็นว ่าไม ่ใช ่สิ่งจ�าเป ็นต่อการด�าเนินชีวิตอีกต ่อไป ดังน้ัน  
จึงควรมุ ่งเน้นการสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence)  
เพื่อให ้ผู ้ประกอบการสามารถติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและทิศทางตลาดระดับสากลได ้ 
อย่างทันท่วงที

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งพัฒนา Market Intelligence Center พร้อมทั้งให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพในการส่งออกให้มีทักษะในการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรม 
ผู้บริโภค เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับสถาบันวิจัยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดและมีมูลค่าสูง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนการทดสอบมาตรฐานและการทดสอบตลาด ตลอดจน 
เตรียมความพร้อมให ้ผู ้ประกอบการสามารถใช ้สิทธิประโยชน์ และยกระดับสินค้าและบริการเพ่ือลด 
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากความตกลงการค้าระหว่างประเทศระหว่างประเทศในกรอบต่าง ๆ
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 นโยบายภาครัฐมีส่วนส�าคัญต่อการเร่ิมต้นและด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME โดยนโยบายที่ด ี
และเหมาะสมจะเอื้อให้ผู ้ประกอบการสามารถเร่ิมต้นธุรกิจได้โดยง่าย ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต พร้อมทั้ง 
สร้างการแข่งขันที่ เป ็นธรรมในตลาด ที่ผ ่านมาการวัดความส�าเร็จของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยนี ้
ใช ้อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต ่อวิสาหกิจและผู ้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้อง 
ของนโยบาย (Government policies: support and relevance) ใช้เกณฑ์การวัดด้านการส่งเสริม 
ความเป็นผู้ประกอบการและการอ�านวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ ของ Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) เป็นตัวชี้ วัด แต่ในปี 2564 GEM ไม่ได ้จัดเก็บข้อมูลและจัดอันดับของประเทศไทย  
ท�าให ้ต ้องปรับเปลี่ยนมาใช ้อันดับความสามารถในการแข ่งขันท่ีจัดโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  
(International Institute for Management Development: IMD) ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government 
Efficiency) โดยพิจารณาปัจจัยย่อยด้านกรอบการบริหารด้านสถาบัน (Institutional Framework)  
และกฎหมายด ้านธุรกิจ  (Bus iness Leg is lat ion)  ซึ่ งสะท ้อนตัวชี้ วัดนโยบายภาครัฐที่ ใกล ้ เ คียง 
กับตัวชี้ วัดเดิม ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จส�าคัญที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้อมูลเพื่อ 
การส่งเสริม SME ที่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของ SME การพัฒนาและใช้ SME Big Data และการขึ้นทะเบียน 
ผู ้ประกอบการ ระบบการส ่งเสริมท่ีมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนผู ้ ให ้บริการทางธุรกิจภาคเอกชนที่มี 
ความเชี่ยวชาญ การให้สิทธิประโยชน์แก่ SME และระบบการประเมินศักยภาพ ตลอดจนการอ�านวย 
ความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยการยกระดับคุณภาพการให้บริการภาครัฐ การบูรณาการร่วมกัน 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและบริบทแวดล้อมภายนอก ที่ท�าให้ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจ 

แผนแม่บทย่อย
การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

 อันดับนโยบายภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน 
และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น อยู่ในอันดับที่ 15

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2564 IMD  
ได้จัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐของไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 20 สูงขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 23 ในปี 2563  
โดยปัจจัยย ่อยด้านกรอบการบริหารด้านสถาบัน 
ปรับตัวดีขึ้น 4 อันดับ และปัจจัยย่อยด้านกฎหมาย
ธุรกิจปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนพบว่า อันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐของไทยยังเป ็นรองสิงคโปร ์ 
(อันดับ 5) โดยตัวชี้วัดมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง ที่มา: IMD

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ ที่จัดโดย IMD

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้ภาครัฐต้องมีมาตรการจ�ากัดกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจเป็นระยะเพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการสูญเสียชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อรายได้ของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีทุนหมุนเวียนต�่า บางธุรกิจต้องเร่ง 
ปรับตัวสู่โมเดลธุรกิจใหม่เพื่อให้อยู่รอด ขณะท่ีธุรกิจอีกเป็นจ�านวนมากไม่สามารถปรับตัวและต้องปิดกิจการ
แบบถาวร ภาครัฐได ้เล็งเห็นความส�าคัญของ SME ต่อระบบเศรษฐกิจและความเปราะบางของ SME  
ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ จึงเร ่งด�าเนินมาตรการและโครงการเพื่อช ่วยเหลือ SME ให้สามารถปรับตัว 
และฟื้นตัวได้อย่างเร็วที่สุด โดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพที่รับผิดชอบก�ากับดูแลนโยบายการส่งเสริม SME ได้ผลักดันมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเยียวยา 
ให้ผู ้ประกอบการสามารถประคับประคองธุรกิจและฟื ้นตัว รวมทั้งเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการให้กลับมาด�าเนินกิจการและแข่งขันได้หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ส�าหรับมาตรการ/
โครงการที่ส�าคัญ อาทิ การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563  
ถึงวันที่  11 พฤศจิกายน 2564 มีผู ้ประกอบการขึ้นทะเบียนจ�านวน 100,752 ราย สินค้าและบริการ 
จ�านวน 661,492 รายการ โดยมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME รวม 551,306 ล้านบาท ณ เดือนสิงหาคม 
2564 รวมทั้งการก�าหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีที่ผู ้ขายสินค้าเป็น  
SME จากระยะเวลา 60 - 120 วัน เป็น 30 - 45 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้  
ยังได้ด�าเนินโครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ซ่ึงเป็น 
โครงการที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางและโอกาสให้ SME สามารถเข้าถึงบริการและการให้ค�าปรึกษา
ภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นที่ด�าเนินการครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ผลการด�าเนินโครงการ ณ ปี 2564  
มีผู้เข้ารับบริการ 196,331 ราย สามารถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลของผู้ประกอบการได้รวม 127,613 ราย 
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกว่า 226 หน่วยงาน และโครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบ
กลางในการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการนี้เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 
เพื่อให้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู ้และบริการทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ smeone.info โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 73 หน่วยงาน 
ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 971,560 ราย 
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 39 

 40 

 41 

การด าเนินงานที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ภาครัฐต้องมีมาตรการจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็น42 
ระยะเพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการสูญเสียชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของภาคเศรษฐกิจ 43 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีทุนหมุนเวียนต่ า บางธุรกิจต้องเร่งปรับตัวสู่โมเดลธุรกิจใหม่เพื่อให้อยู่รอด ขณะที่ธุรกิจ44 
อีกเป็นจ านวนมากไม่สามารถปรับตัวและต้องปิดกิจการแบบถาวร ภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคัญของ SME ต่อระบบ45 
เศรษฐกิจและความเปราะบางของ SME ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ จึงเร่งด าเนินมาตรการและโครงการเพื่อช่วยเหลือ SME 46 
ให้สามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้อย่างเร็วที่สุด โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะ47 
หน่วยงานเจ้าภาพที่ รับผิดชอบก ากับดูแลนโยบายการส่ง เส ริม SME ได้ผลักดันมาตรการ/โครงการ 48 
ช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ประกอบการสามารถประคับประคองธุรกิจและฟื้นตัว รวมทั้งเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพ49 
ของผู้ประกอบการให้กลับมาด าเนินกิจการและแข่งขันไดห้ลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ส าหรับมาตรการ/โครงการที่50 
ส าคัญ อาทิ การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 51 
2564 มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนจ านวน 100,752 ราย สินค้าและบริการจ านวน 661,492 รายการ โดยมีมูลค่าการ52 
จัดซื้อจัดจ้างจาก SME รวม 551,306 ล้านบาท ณ เดือนสิงหาคม 2564 รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้53 
สินเชื่อการค้า (Credit term) กรณีที่ผู้ขายสินค้าเป็น SME จากระยะเวลา 60-120 วัน เป็น 30-45 วัน โดยจะมีผลบังคับ54 
ใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินโครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service 55 
Center : OSS) ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางและโอกาสให้ SME สามารถเข้าถึงบริการและ56 
การให้ค าปรึกษาภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีพื้นที่ด าเนินการครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ผลการด าเนินโครงการ ณ ปี 2564  57 
มีผู้เข้ารับบริการ 196,331 ราย สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลของผู้ประกอบการได้รวม 127,613 ราย โดยมี58 
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกว่า 226 หน่วยงาน และโครงการพัฒนา SME PORTAL และระบบกลางในการ59 
ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการนี้เป็นการด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้เป็นช่องทางการ60 
เข้าถึงข้อมูลความรู้และบริการทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ smeone.com 61 
โดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 73 หน่วยงาน ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 971,560 ราย  62 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสร้างโอกาสให้ผู้คน63 
สามารถเชื่อมต่อระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสของภาครัฐในการน า64 

ที่มา: IMD 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสร้างโอกาส
ให้ผู ้คนสามารถเชื่อมต่อระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างง่ายดายยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นโอกาส 
ของภาครัฐในการน�า เทคโนโลยีดิจิ ทัลมาปรับใช ้ ในนโยบายเ พ่ือการส ่ ง เสริม SME อย ่างไร ก็ตาม  
ความท้าทายที่ส�าคัญของเทคโนโลยีคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทัน 
ต่อสถานการณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ จากอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดโดย IMD สะท้อนให้เห็นว่ามีตัวช้ีวัด 
อีกจ�านวนหนึ่งท่ีประเทศไทยยังอยู่ในระดับกลาง อาทิ ปัจจัยย่อยด้านกรอบการบริหารด้านสถาบัน มีตัวชี้วัด 
ด้านกรอบกฎหมายกฎระเบียบ (Legal and regulatory framework) ท่ีเอื้อต่อการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของธุรกิจ (อันดับ 32) และการปรับตัวของนโยบายภาครัฐ (Adaptability of government 
policy) ต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ (อันดับ 32) ซึ่งประเทศไทยควรต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา
เนื่องจากจะน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงที่ เอื้อต่อการส่งเสริม SME ในด้านอื่นด้วย นอกจากนี้ ป ัจจัยย่อย 
ด้านกฎหมายธุรกิจยังชี้ให้เห็นว่ากฎหมายด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competition  
Legislation) มีประสิทธิภาพและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (อันดับ 46) ยังอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างต�่า

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย หน ่วยงานภาครัฐควรประยุกต ์ใช ้ข ้อมูลและเทคโนโลยีดิ จิ ทัล 
ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการแบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม 
โดยส่งเสริมผู ้ประกอบการข้ึนทะเบียนเข้าสู ่ระบบของภาครัฐ เร่งพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อบูรณาการและเชื่อมโยง
ข ้อมูล SME ระหว่างหน่วยงาน และใช ้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และและจัดท�ามาตรการ/โครงการ 
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการ SME ที่ทันต่อสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการ 
ของ SME ที่มีขนาด ลักษณะธุรกิจ และประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญ 
ของผู ้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพและลดระยะเวลา/ข้ันตอนการให้บริการ 
ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ SME เติบโต 
และแข่งขันได้เป็นภาคเศรษฐกิจหลักท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศ 

080401

08ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
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เชื่อมโลก เชื่อมไทย ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ิมการลงทุนจากในและต่างประเทศ กระจายศูนย์กลางความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 09

เขตเศรษฐกิจพิเศษ09
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มข้ึน 

090001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาและผลักดัน 
ให ้ประเทศไทยเป ็นศูนย ์กลางในการกระจายสินค ้าทางภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขัน 
ให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้า ให้เกิดการส่งเสริมการลงทุน การยกระดับการผลิตสินค้าและบริการ 
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยการต่อยอดการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อสร้างโอกาสและขยายฐานการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความสะดวก 
และการให้สิทธิพิเศษในการด�าเนินกิจการประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ เพื่อยกระดับ
รายได้ให้แก่ประชากรในพื้นท่ี โดยประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย เป้าหมายระดับประเด็น  
2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น 
และ (2) การลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ ซ่ึงมีส ่วนสนับสนุนโดยตรง 
ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด

 
 

 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวม  (Gross Provincial Product : GPP)  
ของจังหวัดในพื้นที่ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า  
ใ น ป ี  2 5 6 2  มี มู ล ค ่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ม ว ล ร ว ม  
(ณ ปีปัจจุบัน) เท่ากับ 2,163,185 ล้านบาท หรือ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก ่อนหน้าที่ร ้อยละ 1.42 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของพื้ นที่ เ ข ต เศ รษฐ กิ จพิ เ ศษ ท้ั งหมด  พบว ่ า  
มีแนวโน้มการเติบโตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้หมด ขยายตวัอย่างน้อยร้อยละ 5 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยในช่วงปี 2562 มีอัตราการขยายตัวจากปี 2560 ที่ร้อยละ 4.9 แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดให้มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5 ในปี 2565 จากมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจมีมูลค่า
เพิ่มข้ึนนั้นเป็นผลจากการท่ีภาครัฐให้ความส�าคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่และศักยภาพของพื้นที่ เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุน 
ในพื้นท่ี เป็นปัจจัยส�าคัญที่สามารถสนับสนุนให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มข้ึน

09เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ได้รับการยกระดับ

090002 จ.2

 

 พิจารณาจากมูลค ่าการส ่งเสริม 
การลง ทุนในพื้ นที่ เ ขต เศรษฐกิ จพิ เศษ 
ทั้งหมด ในช่วงปีงบประมาณ 2561 - 2564  
มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 
ทั้งสิ้น 1,850 โครงการ มูลค่าการลงทุน 
974,227 ล้านบาท ซึ่งได้บรรลุค่าเป้าหมาย
ในช ่ ว ง  5  ป ี แ รก  ซึ่ ง เ ป ็ น ผลมาจ าก 
การสนับสนุนของภาครัฐในการลงทุนด้าน
การพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด มีมูลค่า 600,000 ล้านบาท

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

รวมถึงการก�าหนดนโยบายและมาตรการท่ีดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และการบริหาร
จัดการ การอ�านวยความสะดวกเพื่อการรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

 อย่างไรก็ตาม นอกจากความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด - 19 ที่ส่งผลต่อ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก การด�าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีภาครัฐ 
ต้องด�าเนินการเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
โดย (1) การก�าหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับศักยภาพ 
ของพื้นที่และมีความต่อเนื่องในการพัฒนา (2) การด�าเนินการเร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่
ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) การก�าหนด 
นโยบาย มาตรการ สิทธิพิเศษ ที่ดึงดูดและเอื้อให้เกิดการลงทุนโดยมีความสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนา 
พื้นที่เศรษฐกิจ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย (4) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แตกต่างกันของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (5) การบริหารจัดการทรัพยากร 
ในพื้นที่ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ09
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 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต ้องการบรรลุในป ี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ในช่วงปี 2561 - 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 6.3 

 พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในปี 2562 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
มูลค่า 1,395,573 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.68 จากปี 2561 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียในช่วง 5 ปี  
(2558 – 2562) คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.87 เป็นผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

090101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่าการลงทุน 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท 

 พิจารณาจากมูลค่าการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 
924,114 ล้านบาท จากการลงทุนทั้งสิ้น 1,689 โครงการ ซ่ึงมีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

090102

ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

090001

090101

090201

090301

090002

090102

090202

090302

090203

090303

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
ในปี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในช่วงปี 2561 - 2565 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

 พิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  โดยในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GPP ณ ปีปัจจุบัน) ของจังหวัดในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีมูลค่ารวม 535,206 ล้านบาท โดยขยายตัว  
ร้อยละ 6.10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (2558 - 2564 เท่ากับร้อยละ 3.54)  
เป็นผลให้สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564090201

 การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 100,000 ล้านบาท 

 พิจารณาจากมูลค ่าการลงทุนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้  ที่ ได ้ รับการอนุมัติการส ่ ง เส ริมการลงทุน  
ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 มูลค่าการลงทุนรวมในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น 55,127 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน 109 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 36,051 ล้านบาท และการจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 8,709 ราย วงเงินลงทุน 19,076  
ล้านบาท) โดยคิดเป็นร้อยละ 52.32 ของเป้าหมาย ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564090202

 เมืองในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุในปี 2565 จ�านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู ่ จ�านวน 2 เมือง 
(ระนองและชุมพร)

 การพัฒนาเมืองชุมพรและเมืองระนองตามแนวทางที่  4 การอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและการส ่งเสริม 
วัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ (Green, Culture, Smart and Livable Cities) ที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562 - 2565  โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการการพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ส�าหรับคนทุกกลุ ่มควบคู ่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนและกระตุ ้น 
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่หลากหลายและมีความทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  
อย่างไรก็ตาม สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564090203
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 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต ้องการบรรลุในปี 2565 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในช่วง 
ปี 2561 - 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี

 พิจารณาเทียบเคียงจากอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนสะสมเฉล่ียตั้งแต่ปี 2561 - 2564 สูงถึงร้อยละ 21 ต่อปี  
ซึ่งในปี 2564 มีมูลค่าการลงทุนของโครงการท่ีเริ่มด�าเนินการลงทุนแล้ว (สะสมตั้งแต่ปี 2558 - 2564) กว่า 30,000 ล้านบาท  
โดยเพิ่มขึ้นจากในปี 2563 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 27,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สถานะในการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นเสี่ยง

090301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 มูลค่า
การลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 10,000 ล้านบาท

 มูลค่าการลงทุนในช่วงปี 2561 - 2564 มีมูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้นรวมประมาณ 16,112 ล้านบาท ประกอบด้วย 
การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่มด�าเนินการลงทุนแล้ว 6,315 ล้านบาท โครงการลงทุนของ 
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีพัฒนาซึ่งเป็นท่ีราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และนครพนม 2,105 ล้านบาท การลงทุน 
ในนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและสงขลา 1,960 ล้านบาท การจัดตั้งธุรกิจใหม่ 5,592 ล้านบาท  
และการจัดต้ังเขตปลอดอากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม) และคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรในเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซ่ึงขอรับสิทธิประโยชน์ของกรมศุลกากร  
140 ล้านบาท เป็นผลให้มีสถานะบรรลุเป้าหมายในปี 2565

090302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 เมืองในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนที่ ได ้รับการพัฒนาให ้ เป ็นเมืองน ่าอยู ่มากขึ้น ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ ในปี 2565 จ�านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)

 ภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องได้บูรณาการการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (สะเดา) ให้เป็นเมืองน่าอยู่
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดท�าและพัฒนาตามผังเมืองสะเดา ยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญให้ได้มาตรฐาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 
ในพื้นที่ ตลอดจนการสนับสนุนให้เมืองสะอาดและมีส่ิงแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้ ยังได้น�าแนวคิดและเกณฑ์ประเมินเมือง 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นผลให้มีสถานะบรรลุเป้าหมายในปี 2565

090303 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ในช่วงปี 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 6.3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

090101

 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นการพัฒนา 
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบทบาทของไทยในฐานะประตูเศรษฐกิจ 
ของภูมิภาคเอเชียในบริบทโลก โดยมุ่งเน้นให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบใน 3 จังหวัด 
ของภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงและมีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน รวมท้ังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ โดยมีปัจจัย
ส�าคัญที่ส ่งผลต่อความส�าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนา ประกอบด้วย การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
และสร้างนวัตกรรมในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนท่ีจูงใจให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ซึ่งปัจจัยส�าคัญ
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ี EEC พิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัดของจังหวัดชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งในปี 2562 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่  EEC มีมูลค่ารวม 2,439,557  
ล ้ านบาท โดยขยายตั วร ้ อยละ 0 .68  จากป ี 
2561 และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  
(2558 – 2562) คิดเป็นร้อยละ 2.87 ซึ่งส่วนใหญ ่
เป็นผลจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหลักในพ้ืนที่  
เ ช ่ น  อุ ต ส าหก ร รมป ิ โ ต ร เ คมี แ ล ะ เ คมี ภั ณฑ ์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน และอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ (EEC Project list) 
ที่ได้รับการอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2564 ได้มีการเร่งด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ 
ให ้ เป ็นไปตามแผนการด�าเ นินงาน โดยเฉพาะการเตรียมความพร ้อมและสนับสนุนการด�าเนินการ 
ในด้านคมนาคม โลจิสติกส์ และดิจิทัล จ�านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการรถไฟความเร็วสูง  
เชื่อม 3 สนามบิน ได้มีการเวนคืนท่ีดิน การร้ือย้ายสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ก่อสร้าง และการโยกย้ายประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเปิดพื้นที่ก่อสร้างได้ในปี 2567 2) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระยะที่  3 ช ่วงที่  1 ได ้มีการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมและสุขภาพ (EHIA) และการส�ารวจ 
สภาพภูมิประเทศ (บนบก) เจาะส�ารวจสภาพธรณีวิทยาบนฝั ่งและภูมิสัณฐานทางกายภาพของท้องทะเล 
แล้วเสร็จ เพื่อให้มีการด�าเนินการก่อสร้างตามแผน ซ่ึงก�าหนดให้แล้วเสร็จในปี 2569 3) โครงการพัฒนา 
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งได้มีการออกแบบ ปรับถมที่ดิน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
และน�้าเย็น ก ่อสร ้างระบบประปา ระบบบ�าบัดน�้าเสีย และระบบบริการน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 
เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเทียบเรือ F  
อยู ่ ในระหว่างการแก้ไขสัญญาเพื่อลงนามร ่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยคาดว่าสามารถเปิดให ้บริการ 
ได ้ ในป ี  2569 และ 5) โครงการศูนย ์ซ ่อมบ�ารุงอากาศยานอู ่ตะเภา (Maintenance Repair  
and  Overhaul : MRO) โดยโครงการ MRO จะถูกบรรจุในแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
รวมถึงได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู ้ 
และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่  นอกจากนี้  ได ้มีการจัดท�าแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC  
ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 กลุ ่ม ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม พื้นที่พัฒนา 
เกษตรกรรม และพื้นท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป ็นต้นแบบของการพัฒนา 
พื้นที่และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนา EEC ยังคงมีความท้าทายจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ที่ส่งผลให้การด�าเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่บางโครงการ
และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีบางส่วนไม่เป็นไปตามแผน ประกอบกับความท้าทายในประเด็น 
ความเพียงพอของจ�านวนแรงงานที่มีทักษะสูงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ EEC ที่ยังคงขยายตัว 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ยังไม่สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด นอกจากนี้ การพัฒนาพ้ืนท่ีให้เติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ต้องค�านึงถึงการควบคุม
และดูแลการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนา EEC บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2565 ภาครัฐ 
ต้องเร่งผลักดันการด�าเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีส�าคัญให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิด 
การลงทุนและรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และเร่งพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน 
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ังจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ EEC ขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนต้องเร่งจัดท�าผังเมืองรวมในพื้นที่ EEC และประกาศใช้ผังเมืองให้เป็นไปตามแผน 
เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC และเพ่ือให้การพัฒนาพื้นที่เมือง 
เป็นไปอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

090102

 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มุ ่งเน้นให้เกิด 
การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง เพ่ือดึงดูดให้เกิดการลงทุน 
จากทั้งในและต ่างประเทศ เพ่ิมการจ ้างงาน และยกระดับรายได ้และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่  
โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ครอบคลุมและเพียงพอกับความต้องการ  
เพื่อเสริมศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น การให้สิทธิประโยชน์จูงใจนักลงทุนทั้งใน 
และต่างประเทศ การอ�านวยความสะดวกการลงทุนในด้านต่าง ๆ และการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน 
และศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส ่งผลให้การลงทุนในพ้ืนที่ EEC เพ่ิมขึ้น  
และสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าเงินลงทุน
ของโครงการที่ได ้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี  
และฉะเชิงเทรา) ในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 
มีมูลค ่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 924,114 ล ้านบาท  
จากจ�านวนโครงการลงทุน 1,689 โครงการ โดยใน 
ป ี  2564 มี โครงการที่ ได ้รับอนุมัติการส ่ง เสริม 
การลงทุน 415 โครงการ มูลค ่าเงินลงทุนรวม 
163,971 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 34 
ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุน 
ใน EEC และในภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ดี มูลค ่าการลงทุนใน EEC ยังคงมีบทบาทส�าคัญต่อ 
การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  
ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการที่ครอบคลุมและได ้มาตรฐานเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนา  
12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการขั้นสูง รวมถึงการก�าหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจ 
ให ้ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศเข ้ามาลงทุนในพื้นที่  ส ่งผลให้เป ้าหมายมูลค ่าการลงทุน 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วงเงิน 500,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2561 - 2564 บรรลุค่าเป้าหมาย 
อย่างเป็นรูปธรรรม

 อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในภูมิภาคต่าง ๆ  
เริ่มคลี่คลายการฟื ้นฟูและกระตุ ้นเศรษฐกิจจะเป็นนโยบายส�าคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยการก�าหนดมาตรการเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเป ็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช ่วยกระตุ ้น 
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้ฟื้นตัวโดยเร็วและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส�าหรับประเทศไทย พื้นที่ EEC 
ซึ่งเป็นฐานการลงทุนหลักท่ีมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องเร ่งสนับสนุน 
ให้พื้นที่มีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ และสามารถดึงดูด 
การลงทุนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรม 
เป้าหมายที่ไทยมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของบริบทโลก เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ รวมทั้งส ่งเสริมการลงทุนในกิจการ 
ท่ี เกี่ยวข ้องกับโครงสร ้างพื้นฐานด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี เช ่น ห ้องปฏิบั ติการวิทยาศาสตร ์
ส�าหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ และการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการจัดตั้ง 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ท่ีให้มีการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดท�าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  
ให้ครอบคลุมในพื้นท่ีของการพัฒนา อาทิ เขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ซึ่งพัฒนาพื้นที่ให ้เป็นต้นแบบนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนให ้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค ่าสูงและใช ้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีการด�าเนินการ เช ่น 
เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) ที่มีการก่อสร้างโรงงานไบโอรีไฟนรี (Biorefinery) เพ่ือสนับสนุน 
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานชีวภาพ เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS)  
โดยการพัฒนาแพลตฟอร ์ม IoT และระบบวิ เคราะห ์ข ้อมูลในอุตสาหกรรม เมืองนวัตกรรมอาหาร  
( Food Innopol i s )  เพื่ อยกระดับและพัฒนาความสามารถในการแข ่ งขันอุตสาหกรรมอาหาร  
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่และการพัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบการ  
และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุน 
และพัฒนาก�าลังคนด้านดิจิทัลให้รองรับกับการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 2) เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ืออุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการจัดต้ัง 2 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบนิคมอุตสาหกรรม 
โดยด�าเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อขายหรือเช ่า มีเป ้าหมายเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ให ้รองรับกับอุตสาหกรรม 
เป้าหมายพิเศษ และรูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) อาทิ กลุ ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์อนาคต กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนางานบริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS  
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและงานบริการในพื้นที่ อีกทั้งได้มีการจัด 
กิจกรรมร่วมกับองค์กรภาครัฐและสมาคมการค้าของต่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูล 
แก่นักลงทุน เพื่อชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ ดิจิทัล โลจิสติกส์  
และเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Circular and Green Economy) รวมถึงการพัฒนา 
บุคคลากร การศึกษาวิจัยและเทคโนโลยี และการบูรณาการร ่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพ 
และผู ้ประกอบการเพื่ อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของแรงงานให ้สอดคล ้องกับความต ้องการ 
ของตลาดแรงงานที่ยังคงมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การลงทุนในโครงสร ้างพื้นฐานส�าคัญและการพัฒนา 
สภาพแวดล ้อมให ้ เอื้อและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป ้าหมายในพื้นที่ ได ้ส ่งผลให ้การลงทุน 
ในพื้นท่ี EEC เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในภาคการผลิตสินค้าและบริการขั้นสูง 
ของอุตสาหกรรมเป ้าหมาย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายฐานองค ์ความรู ้และความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ เนื่องจากความต้องการแรงงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้    การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  ได้ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนในกิจการของภาคเอกชนชะลอตัวลง 
และยังมีประเด็นความอ่อนไหวด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่ที่อาจเกิดจากการลงทุน 
ในพื้นที่อุตสาหกรรม ดังนั้น ภาครัฐจึงควรจัดเตรียมแผนหรือมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับผลกระทบ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาพ้ืนท่ี EEC เป็นฐานการลงทุนท่ียกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศควบคู่ไปกับการเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการในระยะต่อไป ภาครัฐต้องเร่งด�าเนินการยกระดับ
ทักษะและองค์ความรู ้ของแรงงานท้ังในและนอกพื้นที่ให ้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเพ่ิมศักยภาพให้แก ่ผู ้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่ ในการประกอบ 
ธุรกิจเพื่อให ้ได ้รับประโยชน์จากการพัฒนามากขึ้น รวมทั้งก�าหนดมาตรการจูงใจนักลงทุนจากทั้งใน 
และต่างประเทศที่สามารถจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยังต้องเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานส�าคัญให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุน นอกจากนี้ ควรมีการจัดเตรียมแผน 
เพื่อป้องกันและจัดการผลกระทบในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาในอนาคต 
เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นฐานการลงทุนส�าคัญที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียด
ของรูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดชุมพร - ระนอง และพ้ืนท่ีสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช โดยมีแนวทาง 
การพัฒนาให้เป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์ของภาคใต้ในการเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจหลักของประเทศ  
และเป็นประตูการค้าและโลจิสติกส์หลักของประเทศเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคฝั ่งอันดามัน พัฒนา 
การท่องเที่ยวเช่ือมโยงอ่าวไทยและอันดามัน และการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงสุขภาพและวิถีชุมชน  
และเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง โดยปัจจัยหลักที่ส�าคัญต่อการด�าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทั้งการผลิตและการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการตลาดที่ทันสมัย 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการในพื้นที่ นอกจากนี้ กลไกการขับเคลื่อน 
ต้องมีการก�าหนดนโยบายและการบริหารเพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานพัฒนาสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์
ที่ตั้งไว ้ ซึ่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ ์  2564 ก�าหนดให ้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อให้เกิดการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของพื้นท่ี ก�าหนดเป้าหมายอัตราขยาย
ตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 2562 
มูลค ่าผลิตภัณฑ ์มวลรวม (GPP ณ ป ีป ัจจุบัน)  
ของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีมูลค่า
รวม 535,206 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 6.10 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ ่านมา ซึ่งเป ็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ และขยายตัวสูงกว่าช่วง 5 ปีก่อนหน้า 

การด�าเนินการที่ผ่านมา การขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน 
มีความก้าวหน้ามาเป ็นล�าดับ ซ่ึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้ร ่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส�าคัญ 
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ โดยกระทรวงคมนาคมได ้มีการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานเพื่อเตรียม 
ความพร ้อมในพื้นที่และเช่ือมโยงกับพื้นที่ เศรษฐกิจหลักอื่น ๆ ในส ่วนท่ีด�าเนินการแล ้วเสร็จ ได ้แก ่  
การปรับปรุงท่าเทียบเรือระนอง (ท่าเทียบเรือ 1 และ 2) และการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือระนอง
กับกลุ่มประเทศ BIMSTEC การพัฒนาศักยภาพและสิ่งอ�านวยความสะดวก/ความปลอดภัยในท่าอากาศยาน 
ชุมพรและท่าอากาศยานระนอง และส่วนท่ีอยู ่ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ การขยายทางหลวงหมายเลข 4 
สายชุมพร - ระนองเป็น 4 ช ่องจราจร การศึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดท�ารายงานผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมในการด�าเนินโครงการรถไฟทางคู ่ช ่วงชุมพร - ท่าเรือน�้าลึกระนอง การศึกษาความเหมาะสม 
และออกแบบเบื้ อ งต ้นการพัฒนาโครงสร ้ า งพื้ นฐานด ้ านคมนาคมขนส ่ ง เพื่ อ เ ช่ือมโยงการขนส ่ ง 
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) การศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือส�าราญขนาดใหญ่
และส�ารวจออกแบบท่าเรือส�าราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั ่งอันดามัน การศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือส�าราญขนาดใหญ่ที่เกาะสมุย ส�าหรับโครงการพัฒนา 
ด้านอื่น ๆ ที่ด�าเนินการในช่วงที่ผ ่านมา อาทิ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  
การสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรครบวงจรโดยการก่อสร้างโรงอบแห้งสมุนไพรที่โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร  
ของกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการด ้านการผลิตและยกระดับมาตรฐาน 
ในกลุ ่มผู ้ประกอบการใหม ่และกลุ ่มปรับตัวสู ่การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ประมงแปรรูป พ้ืนที่ก ลุ ่มจังหวัด 
ภาคใต้อ่าวไทยของสถาบันอาหาร โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ ่งสง (ทั้งระบบ) เทศบาลเมือง 
ทุ ่งสง นครศรีธรรมราช การวางท่อขยายขอบเขตจ่ายน�้าและโครงข่ายท่อจ่ายน�้าประปาในพื้นที่เศรษฐกิจ 
และพื้นที่ท ่องเที่ยวส�าคัญเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงของการประปาส่วนภูมิภาค โครงการ 
เสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการแต่งต้ัง 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

090201

(ปี 2558 – 2562) ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.54 ทั้งนี้ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมาจากมูลค่า 
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการที่พัก ซ่ึงสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่
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คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ พ.ศ. 2564 เพื่อเป ็นกลไกก�าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงครอบคลุมการด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจ 
ใน 4 ภาค ซึ่งรวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคล่ือนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 
เร่ิมการด�าเนินงานในปี 2562 จึงอยู ่ในช่วงต้นของการพัฒนาซึ่งต้องมีการเร่งเตรียมความพร้อมของพื้นที ่
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม เช่น ถนน 
รถไฟ สนามบิน และท่าเรือ ซึ่งต ้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานและได้รับการยอมรับจากภาคส่วน 
ในพื้นท่ี ประกอบกับในช่วงท่ีผ่านมา (กรกฎาคม 2562 - มกราคม 2564) ไม่มีกลไกคณะกรรมการระดับชาต ิ
ในการก�ากับดูแลและขับเคล่ือนการด�าเนินงาน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการ กพศ. และมีการ
ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุดภายใต้ กพศ. รวมท้ังมีการต้ังกลไกระดับพ้ืนท่ีในแต่ละจังหวัดตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่ปฏิบัติและผลักดันให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในจังหวัดตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ควรบูรณาการและเร่งขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามกรอบนโยบายและแนวทางที่ กพศ. 
ก�าหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะการก�าหนดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน การยกระดับการผลิต 
และแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ และการเร่งพัฒนาโครงการ
ส�าคัญให้แล้วเสร็จตามแผน เช่น การผลักดันป่าชายเลนระนองสู ่มรดกโลก การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เกาะพยาม การพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล (Royal Coast) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว Thailand Riviera  
การพัฒนาศักยภาพและการให้บริการของท่าเรือระนอง การพัฒนาศักยภาพและส่ิงอ�านวยความสะดวก 
และความปลอดภัยของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและสุราษฎร ์ธานี และการเชื่อมโยงโครงข ่าย 
ระบบรา ง เพื่ อ ส นับส นุน กิ จกร รมทา ง เ ศ รษฐ กิ จ เ ชื่ อ ม โ ย ง ในพื้ น ท่ี และกั บพื้ นที่ เ ศ รษฐกิ จ อื่ น  ๆ  
และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นท่ี
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การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ิมขึ้น 100,000 ล้านบาท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

090202

 การพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาค 
ฝั ่งทะเลอันดามัน เป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้ง 
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสู ่นานาชาติ โดยให้ความส�าคัญกับการยกระดับ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้สามารถรองรับการลงทุนและสนับสนุนการเป็นฐาน
เศรษฐกิจใหม่ การพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับการผลิตสินค้าและบริการเป้าหมาย 
การก�าหนดมาตรการจูงใจให้เกิดการลงทุน การด�าเนินการด้านตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
และการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนการมีส ่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในพื้นท่ี และการมีกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานที่ประสาน 
สอดรับกันทั้งในส่วนกลางและในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนให้บรรล ุ
เป้าหมายของการลงทุนเพิ่มข้ึน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการลงทุน 
ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้  (จังหวัดชุมพร  
ระนอง สุ ราษฎร ์ ธานี  และนครศรี ธรรมราช ) 
มี โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ด ้ รั บ ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น  
ในป ี  2564 จ�านวน 30 โครงการ รวมมูลค ่า 
เงินลงทุน  13,311 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.98 
ของโครงการที่ เสนอขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ทั้ งหมด  และขยายตั ว เพิ่ มขึ้ นจากป ีที่ ผ ่ านมา 
ประมาณร ้ อยละ  75  โดย เป ็ นการลงทุ น ใน  
3 กิจกรรมหลัก ประกอบด ้วย กิจการบริการ 
แ ล ะ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ก า ร เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แ ล ะ

การลงทุนในพื้นที่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ผลผลิตทางการเกษตร และการลงทุนในอุตสาหกรรมเบา และมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในพื้นที่ 1,776 ราย 
วงเงินลงทุน 3,187 ล้านบาท ส�าหรับในช่วงปีงบประมาณ 2561 – 2564 มูลค่าการลงทุนรวมในพื้นที่
เพิ่มขึ้น 55,127 ล้านบาท (ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 109 โครงการ วงเงินรวมท้ังสิ้น  
36,051 ล้านบาท และการจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 8,709 ราย วงเงินลงทุน 19,076 ล้านบาท) โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 52.32 ของเป้าหมาย ณ ปี 2565 ที่ต้องการให้มูลค่าการลงทุนในช่วง 5 ปี (2561-2565) เพิ่มขึ้น  
100,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต้ังแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบ 
กับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จนถึงปัจจุบัน และอาจยังต้อง 
ใช ้เวลาในการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจอีกระยะหนึ่ง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู ้ประกอบการ 
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ดังนั้น จึงต้องเร่งขับเคลื่อนการด�าเนินงานและดึงดูดการลงทุนในปี 2565 
เพื่อให้สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา  การพัฒนาเพื่อให ้พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้สามารถดึงดูดการลงทุน 
ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ได้มุ ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับประสิทธิภาพของภาคการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถ 
และศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมรองรับการเป็นฐานการลงทุนส�าคัญของภาคใต้ โดยมีการพัฒนาส�าคัญ 
อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ เช่น การเพิ่มศักยภาพท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมโยง 
กับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนารถไฟทางคู ่สายใหม่ 
ช่วงชุมพร - ระนอง การปรับปรุงท่าอากาศยานในพ้ืนท่ี โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ ่งสง  
(ทั้งระบบ) เทศบาลเมืองทุ ่งสง นครศรีธรรมราช โครงการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การผลักดัน 
ป่าชายแดนระนองสู ่มรดกโลก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม  
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางน�้า การสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร และโครงการพัฒนา
เมืองน่าอยู ่และการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้เอื้อต ่อการลงทุนและการอยู ่อาศัยทั้งในด้านภูมิทัศน์  
บริการสาธารณสุข ความทันสมัยและปลอดภัย นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กพศ.) ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว ่าด ้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564  
ปัจจุบันอยู ่ระหว่างพิจารณารายละเอียดของการขับเคล่ือนในแต่ละด้านและจะน�าเสนอคณะรัฐมนตร ี
เพื่อก�าหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน 4 ภาค ซึ่งรวมถึงระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้ และสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู ้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งในระดับ
สูงอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดึงดูดการลงทุนในกิจการเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาแผนการด�าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา โดยการก�าหนดนโยบายและมอบหมายหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง 
เร่งด�าเนินงานขับเคลื่อนในแต่ละด้านดังกล่าวจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชน 
ในพื้นท่ี และส่งผลให้การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมขึ้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นประเด็นท้าทาย 
ส�าคัญในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจหลัก 
ในพื้นที่ชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู ้ประกอบการในบางกิจการ โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ การประสานขับเคลื่อนการพัฒนาระหว่างส่วนกลาง 
และในระดับพื้นที่ ให ้ มีการบูรณาการอย ่างเป ็นระบบ และการประชาสัมพันธ ์ที่ เข ้าถึงกลุ ่มเป ้าหมาย 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือดึงดูดการลงทุนและเสริมสร้างการรับรู ้และการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการก�าหนดมาตรการเพื่อส ่งเสริมการลงทุนและมาตรการสนับสนุนป ัจจัยที่ เอื้อต ่อการลงทุน 
ในด้านอื่น ๆ ในลักษณะเฉพาะส�าหรับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน เป็นประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให ้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ทั้งในด้านความต่อเนื่อง 
เชิงนโยบายและความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการส�าคัญที่แล้วเสร็จหรือมีแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน 
ในระยะต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ควบคู ่กับการเร ่งพัฒนา 
ด ้านโครงสร ้างพื้นฐานและสิ่ งอ�านวยความสะดวกให ้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ 
ได้อย่างต่อเนื่อง การก�าหนดนโยบาย/มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 
ในรูปแบบ Cluster เครือข่ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของกลุ ่มธุรกิจและสถาบัน 
ที่ รวมตัวกันด�าเนินกิจการที่ เชื่อมโยงหรือส ่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยน�าศักยภาพของพ้ืนที่ 
มาใช้ให ้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมเอื้อต ่อการลงทุน สร ้างโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู ้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเร่ิมต้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและผู ้ประกอบการในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ตลอดจน 
สนับสนุนให้กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีการบูรณาการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับ  
เพื่อให้สามารถดึงดูดการลงทุนมายังพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ในลักษณะเฉพาะส าหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 69 
เป็นประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุน  70 

 71 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 72 
ในการดึงดูดการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆ 73 
ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีท้ังในด้านความต่อเนื่องเชิงนโยบายและความก้าวหน้า74 
การด าเนินงานโครงการส าคัญที่แล้วเสร็จหรือมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนในระยะต่อไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่ น 75 
ให้นักลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ควบคู่กับการเร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก76 
ให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง การก าหนดนโยบาย/มาตรการส่งเสริมการลงทุน77 
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในรูปแบบ Cluster เครือข่ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและ78 
วัฒนธรรมของกลุ่มธุรกิจและสถาบันที่รวมตัวกันด าเนินกิจการที่เชื่อมโยงหรือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน  79 
โดยน าศักยภาพของพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการลงทุน 80 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจ81 
ชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ีได้รับประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุน82 
ให้กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่มีการบูรณาการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับ เพื่อให้สามารถ83 
ดึงดูดการลงทุนมายังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 84 
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การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 เมืองระนองและเมืองชุมพรได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้มีขยายตัวของการลงทุนและรองรับ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ ในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป ็นการใช ้ฐานทรัพยากรที่มีอยู ่ ในพื้นที่ 
ที่มีความสมบูรณ์และหลากหลายมาต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความสมดุลกับการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เมืองให้มีความทันสมัยและน่าอยู ่เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกัน โดยมุ ่งเน้นให ้
มีการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นท่ีเมืองให้เป็นศูนย์กลางความเจริญเพื่อรองรับการลงทุนและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ ผ่านกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยมีปัจจัยส�าคัญท่ีสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายเมืองน่าอยู ่ ได้แก่ การวางผังเมืองและผังการใช้ประโยชน ์
ที่ดินอย่างเหมาะสม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  
การบริหารจัดการเมืองอย ่างมีประสิทธิภาพทั้งในด ้านสิ่งแวดล ้อม การจัดการขยะ ระบบการจราจร 
และขนส่งสาธารณะ การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข และการศึกษาได ้อย ่างทั่วถึง และการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ์สิน 
ของประชาชนในพื้นท่ี 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองระนองและเมืองชุมพรให้เป็นเมืองน่าอยู  ่
ของพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้ มีความก ้าวหน ้ามาอย ่างต ่อเนื่อง โดยส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกับ JICA ศึกษาแนวคิด กระบวนการวางแผน และสนับสนุน 
การด�าเนินงานพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองระนอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน 
ของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่ งป ัจจุบันด�าเนินโครงการน�าร ่องภายใต ้การสนับสนุนงบประมาณ 
จาก JICA แล้วเสร็จ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์และสนามกีฬา 
เทศบาลเมืองชุมพร และโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะในเทศบาลเมืองระนอง  
(พื้นที่หน้าโรงพยาบาลระนอง และบริเวณศาลพ่อตาขิง) ส�าหรับโครงการอื่น ๆ ที่เสนอในแผนปฏิบัติการ 
ภายใต้โครงการศึกษาฯ ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลเพ่ือด�าเนินการในระยะต่อไป

 นอกจากนี้ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งอ�านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการให้ครอบคลุมและสามารถสนับสนุนการพัฒนาเมืองสู ่ เมืองน่าอยู ่ที่ เอื้อต่อ 
การอยู่อาศัยของคนทุกกลุ่มในเมืองระนองและชุมพร อาทิ โครงการก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 4006 สานราชกรูด (จ.ระนอง) – หลังสวน (จ.ชุมพร)  โครงการพัฒนาถนนเลียบชายทะเล (Royal Coast) 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว Thailand Riviera เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการยกระดับการบริการ 
ทางสาธารณสุขให ้ ได ้มาตรฐานและมีการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อรองรับการให ้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ และโครงการสร้างความเข้มแข็งการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาเมืองชุมพร 
เป ็นเมืองน ่าอยู ่ ซ่ึ งอยู ่ ระหว ่างจัดท�าระบบเฝ ้าระวังฉุกเฉิน รวมทั้ งการบริหารจัดการทางทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมเมือง 
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การด�า เนินการที่ ผ ่ านมา  การพัฒนาเ มืองชุมพรและเมืองระนองตามแนวทางที่  4  การอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ (Green, Culture, Smart 
and Livable Cit ies)  ที่ ได ้ก� าหนดไว ้ ในแผนปฏิบั ติการการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  ้
อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562 - 2565  โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ด�าเนินโครงการการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
เมืองน ่าอยู ่ส� าหรับคนทุกกลุ ่มควบคู ่ ไปกับการสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้ อต ่อการลงทุนและกระตุ ้น 
ให ้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่หลากหลายและมีความทันสมัย เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในพื้นท่ี นอกจากน้ี มีโครงการพัฒนาที่ส�าคัญที่สนับสนุนการเป็นเมืองน่าอยู่ อาทิ การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การจัดภูมิทัศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและงานอ�านวยความปลอดภัย 
ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวบ่อน�้าร้อนรักษะวารินและอุทยานวังมัจฉา จ.ระนอง การพัฒนา
เมืองแห่งความเท่าเทียมส�าหรับผู ้สูงอายุและคนพิการ การพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย ์
และสาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อป้องกันอาชญากรรม (ติดต้ังระบบ CCTV) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
การปรับปรุงและขยายระบบประปา และการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลกระทบต ่อการบรรลุเป ้าหมายแผนย ่อย ประเด็นท ้าทายในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองระนอง เมืองชุมพร ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ส�าหรับคนทุกกลุ ่ม เป็นประเด็นของการวางแผน 
และขับเคลื่อนแผนสู ่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาเมืองหลายโครงการที่ยังอยู ่ระหว่างการด�าเนินงาน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
อยู ่ระหว่างการวางแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้เกิดผลได้ตามแผน  
นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการพัฒนาเมืองของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละระดับท่ีต้องบูรณาการให้เกิด 
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน และการจัดตั้งกลไกเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานเรื่องเมืองน่าอยู  ่
ให้เกิดความต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังมีประเด็นท้าทายในด้านการเสริมสร้างความเข้าใจของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนและประชาชนต่อบริบทของการเป็นเมืองน่าอยู่ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมายแผนย่อย การพัฒนาระนองและชุมพรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้
ให ้ เป ็นเมืองน ่าอยู ่ ให ้บรรลุเป ้าหมายและเกิดความยั่งยืน ควรมีกลไกในการบริหารจัดการขับเคลื่อน 
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่เพื่อติดตามเร่งรัดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย  
ควรให้ความส�าคัญกับการบังคับใช้ผังเมืองรวมของจังหวัดและสนับสนุนให้มีการจัดท�าผังเมืองรวมระดับย่อย  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและมีแผนการด�าเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือให้เมืองมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
รวมทั้งควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา
เมือง นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญให้ได้มาตรฐานและสามารถรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจ 
ในเมือง พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
และบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและเพียงพอ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี ส่งผลให้ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เป็นเมืองน่าอยู่ส�าหรับคนทุกช่วงวัย
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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 ก า รพัฒนา เ ขต พัฒนา เ ศ รษฐกิ จพิ เ ศษ
ชายแดนใน 10 พ้ืนท่ีเป้าหมาย (ตาก สระแก้ว สงขลา 
ตราด มุกดาหาร หนองคาย นครพนม เชียงราย 
กาญจนบุรี และนราธิวาส) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เพื่อกระจายความ
เจริญสู ่ภูมิภาค ยกระดับรายได ้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงบริเวณชายแดน 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ 
และประเทศ ซึ่งในการเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
ด�าเนินการโดยการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากร 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ที่มีอยู ่เดิมให้มี
ความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพของพื้นที่ให ้ 
เอื้อต่อการค้า การลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยว 
ร ว ม ทั้ ง ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น พื้ น ที่ ม ี
ความเข้มแข็งและสามารถใช้โอกาสจากการพัฒนา 
ในพื้นที่ ในการประกอบกิจการ ตลอดจนดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ให ้ลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ยกระดับผลิตภาพ
การผลิต เพิ่มการจ้างงานและรายได้ให้ประชาชน และเกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยปัจจัยความส�าเร็จที่ต้องให้ความส�าคัญ ประกอบด้วย ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการในพ้ืนที่โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
รายย่อยและวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความสะดวกด้านการลงทุน การพัฒนาฝีมือ

จ.3

เขตพัฒนาพิเศษชายแดน (10 พื้นที่เป้าหมาย)
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แรงงาน การพัฒนาผู ้ประกอบการและบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
ในพื้นที่ การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาดและแหล่งวัตถุดิบโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแดน  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
กับพื้นที่ส�าคัญของประเทศ เช ่น พื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการส่งสินค้าออก 
ไปยั งประเทศในภูมิภาคต ่างๆ เช ่น ด ่ านศุลกากร/ด ่ านพรมแดน ท ่า เรือ  และสนามบิน เป ็นต ้น  
และการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ให้แก่ประชาชนและจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันการขับเคล่ือนการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ส่งผลให้พื้นที่เริ่มมีความพร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มมากขึ้น 
โดยระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทยอยแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 และคาดว่าส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จในปี 2567 
อย่างไรก็ดี การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน 
และสามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและควบคุม 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยและการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการก�าหนดนโยบายระหว่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้านที่ส ่งผลต่อการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ

สถานะการบรรลุเป้าหมาย การจัดท�าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปัจจุบันมีเพียง 3 ระดับ  
คือ การจัดท�าข้อมูลในระดับประเทศ (GDP) ระดับภาค (GRP) และระดับย่อยที่สุดคือจังหวัด (GPP) จึงขาด
ข้อมูลที่สามารถน�ามาใช้ประเมินการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งก�าหนดขอบเขตพื้นที่ในระดับต�าบลได้สะท้อนผลที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2561 - 2564 การขับเคลื่อน 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ส่งผลให้มีโครงการลงทุนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนเกิดข้ึนในพ้ืนที ่
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีอัตราการเติบโต 
ของมูลค่าการลงทุนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2561 - 2564 สูงถึงร้อยละ 21 ต่อปี ซ่ึงในปี 2564 มีมูลค่าการลงทุน 
ของโครงการท่ีเริ่มด�าเนินการลงทุนแล้ว (สะสมตั้งแต่ปี 2558 - 2564) กว่า 30,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 
จากในปี 2563 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 27,000 ล้านบาท โดยประเภทกิจการส�าคัญที่มีการลงทุนในพื้นที ่
ส่วนใหญ่เป ็นกิจการการผลิตเครื่องมือแพทย์ (ถุงมือยาง) อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก  
อาหารสัตว ์ ผลิตภัณฑ์ยาง/แปรรูปยางขั้นต ้น เคร่ืองนุ ่งห ่ม วัสดุก ่อสร ้าง และไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  
อีกทั้งยังส ่งผลให้มีการลงทุนในกิจการที่ เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ โดยภาคเอกชนท้องถิ่น การจัดต้ังธุรกิจใหม  ่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 2,000 ราย และการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว 
และสงขลาที่เปิดให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่แล้ว นอกจากนี้ การลงทุนจากภาครัฐในการด�าเนินโครงการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่พื้นท่ี ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงข่ายระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการที่ เพียงพอและได ้มาตรฐาน ได ้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
มากขึ้น และสามารถเดินทางและประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจข้ามพรมแดนได้สะดวกและรวดเร็วจากการ 
เพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาด่านพรมแดน/ด่านศุลกากร และการพัฒนาถนนสายหลักและสายรองที่ช่วย 
ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านพรมแดน นอกจากนี้ การลงทุนจากภาครัฐและเอกชนยังสนับสนุน 
ให้เกิดการขยายกิจการต่าง ๆ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ได้ช่วยกระตุ ้นการบริโภค  
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่  
ซึ่งสถานการณ์การพัฒนาและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ในปีที่ผ ่านมาจะส่งผลให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบรรลุ 
ตามเป้าหมายได้
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีความก้าวหน้าและเกิดผล 
เป ็นรูปธรรมมาอย ่างต ่อเนื่อง ซึ่ ง ท่ีผ ่านมาหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องท้ังส ่วนกลางและพื้นที่ ได ้ขับเคลื่อน 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท้ัง 10 แห่ง ตามองค์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ การเร่งรัดพัฒนา 
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพสูงข้ึน 
ท้ังด้านคมนาคมขนส่ง ด่านศุลกากร  สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และอาคารสาธารณสุข เช่น โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชุมชนชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
โครงการพัฒนาด่านเศรษฐกิจพิเศษของกรมปศุสัตว์ การให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในระดับสูงสุด 
ผ่อนปรนเงื่อนไขส�าหรับ SMEs และก�าหนดกิจการเป้าหมายส�าหรับการลงทุน รวมทั้งผ่อนปรนเง่ือนไข 
การจัดตั้ งคลั งสินค ้ า ทัณฑ ์บน การบริหารจัดการแรงงานต ่างด ้ าวข ้ ามพรมแดนให ้มีความสะดวก 
และถูกกฎหมายควบคู่ไปกับการตรวจและประกันสุขภาพเพ่ือลดผลกระทบจากโรคติดต่อ การบริหารจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการลดและป้องกันปัจจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของกรมอนามัย การจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุนและแรงงานซ่ึงปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วครบทุกพื้นที่ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการลงทุนประกอบกิจการ และการจัดหาพ้ืนที่ราชพัสดุเพ่ือน�าร ่องการลงทุน 
ซึ่งป ัจจุบันเอกชนและ กนอ. เช ่าด�าเนินกิจการแล้ว 5 พ้ืนที่จาก 8 พ้ืนที่  โดยเฉพาะเขตฯ สระแก้ว  
และเขตฯ สงขลา มีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จ และมีนักลงทุนเข้าใช้พ้ืนท่ีด�าเนินกิจการแล้ว 
นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและผู ้ประกอบการประมาณ 10,000 คนต่อปีของกระทรวง
แรงงาน และพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการผ่านโครงการกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
เพ่ือให้เอกชนมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจและขยายการลงทุน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลการประกอบธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ
อ�า เภอเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษในระดับพื้นที่  โดยคาดว ่า 
การด�าเนินงานดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน โครงการพัฒนาที่ส�าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เริ่มทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งคาดว่า 
โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนได้อย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ด ี
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง และกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้มีนโยบาย/ 
มาตรการการควบคุมการระบาดที่เข ้มงวดขึ้นและการปิดกิจการบางประเภท อาทิ ร ้านอาหาร โรงแรม  
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ต ้องพ่ึงพา 
แรงงานต่างด้าว และอุตสาหกรรมการบริการ และยังส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้อง 
ลดการเดินทางและการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน ประเด็นดังกล่าวถือเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและพื้นที่ในการสนับสนุนโครงการ/มาตรการที่จะช่วยเหลือให้ภาคเอกชนสามารถ 
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ด�าเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มาตรการช่วยเหลือภาคเอกชน 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตฯ สระแก้ว และสงขลา โดยยกเว้น 
ค่าเช ่าที่ดินและยกเว ้นค ่าบริการบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวกในปีแรก และช่วยเหลือประชาชน 
ให้สามารถใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากที่สุด อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 เป็นโอกาสของกิจการบางประเภทที่ลงทุนในเขตฯ ซ่ึงตรงกับความต้องการของตลาดโลก 
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตถุงมือยางในเขตฯ สงขลา ซ่ึงการรักษาและควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
ของสินค้าและการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องเป็นประเด็นที่ส�าคัญ 
ทั้งนี้  หากสามารถบริหารจัดการความท้าทายฯ ได้อย ่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนให้เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกิดการขยายตัวของการลงทุนและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ข ้อเสนอแนะในการบรรลุ เป ้าหมายแผนย ่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษในระยะต ่อไป 
ควรมีการทบทวนกิจการเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและบริบท 
การพัฒนาของพื้นที่ที่ เปลี่ยนแปลงไป เร ่งรัดการลงทุนในพ้ืนท่ีพัฒนาโดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ตราด นครพนม และกาญจนบุรี และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
และดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนในประเทศและต ่างประเทศ ส ่งเสริมให ้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แต่ละแห่งมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานในระดับภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่ เอื้อต ่อการประกอบธุรกิจและสนับสนุนให ้ เกิดการน�าวัตถุ ดิบในพ้ืนท่ีมาแปรรูปเพ่ือสร ้างมูลค ่าเ พ่ิม 
ให ้มากขึ้น ยกระดับคุณภาพการผลิตที่ ใช ้ เทคโนโลยีสูงขึ้น และพัฒนาศักยภาพของแรงงานในพื้นท่ี 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่สามารถด�าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มูลค่าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 10,000 ล้านบาท

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

090302

 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไม่เพียงจะสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หากแต่ยังช่วยยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย โดยมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย โครงการท่ีได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และด�าเนินการลงทุนแล้ว  
โครงการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นท่ีพัฒนาซึ่งเป็นที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม การจัดตั้งธุรกิจใหม่ และการลงทุนในกิจการที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐ
จ�าเป็นต้องพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีความพร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มมากขึ้น 
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน/ผู ้ประกอบการให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ตามเป้าหมาย โดยสนับสนุน 
ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนา อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย
ความสะดวก การจัดหาพื้นท่ีราชพัสดุและบริหารจัดการให้เอกชนหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เช่าด�าเนินกิจการ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและการพัฒนาทักษะฝีมือ 
แรงงาน รวมทั้งการก�าหนดมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการให้ 
สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอ�านวยความสะดวก 
ต่อการลงทุน เช่น การจัดตั้งและให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านการลงทุนและแรงงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในปี 2563 ท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การผลักดันให้มี 
การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติข้ึนใหม่เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แทนคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ถูกยกเลิกไป การครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราช
พัสดุของราษฎรในบางพื้นท่ี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
ของภาคเอกชน
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนได ้บรรล ุ
เป ้าหมายตามที่ก�าหนดในปี 2565 แล้ว โดยใน 
ช่วงปี 2561 - 2564 มีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นรวม 
ประมาณ 16,112 ล้านบาท ประกอบด้วย การลงทุน 
ที่ได ้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. และเริ่ม
ด�าเนินการลงทุนแล้ว 6,315 ล้านบาท โครงการ
ลงทุ นของภาค เอกชนใน พ้ืนที่ พัฒนาซึ่ ง เป ็ นที ่
ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 
และนครพนม 2,105 ล้านบาท การลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและสงขลา 1,960 ล้านบาท การจัดต้ังธุรกิจใหม่ 5,592 
ล้านบาท และการจัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ประเภทอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม) และคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรในเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา ซึ่งขอรับสิทธิประโยชน์ของกรมศุลกากร 140 ล้านบาท โดยในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
เป็นโอกาสของกิจการบางประเภทท่ีลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การผลิตถุงมือยางในเขตฯ 
สงขลา เนื่องจากมีความต้องการใช้ถุงมือยางในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีการขยายก�าลังการผลิตในไทย 
เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ดังกล่าว ซึ่งยังคงมีความต้องการต่อเนื่องในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ การลงทุน
ในกิจการบางประเภทที่ด�าเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้เชื่อมโยงและเกิดเป็นคลัสเตอร์
การผลิตในพ้ืนท่ีมากข้ึน เช่น การผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งไปประกอบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) การผลิตผลิตภัณฑ์จาก 
น�้ าตาล น�้ า เชื่อม ขนมเค ้ก ในเขตฯ สระแก ้ว  
การผลิตถุงมือยางในเขตฯ สงขลา และการผลิต 
ไฟฟ้าจากชีวมวลในเขตฯ หนองคาย ซ่ึงในระยะ 
ต ่ อ ไปมี แนว โน ้ มที่ จ ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง เป ็ นส ่ วนหนึ่ ง 
ของห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคและนานาชาต ิ
จึ ง จ� า เ ป ็ นต ้ อ ง ให ้ ค ว ามส� า คัญ กับกา ร เพิ่ ม ขี ด 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ่ ง ขั น ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ 
และเพิ่ มศั กยภาพของผู ้ ประกอบการไทยให ้มี
บทบาทในตลาดการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช ่วงป ี  2561-2564 รัฐบาลได ้สนับสนุนการพัฒนาองค ์ประกอบส�าคัญ 
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนมาอย ่างต ่อเนื่องเ พ่ือดึงดูดการลงทุนเข ้ามาในพื้นที่  
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและพื้นท่ีโดยรอบ การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในระดับสูง และการผ่อนปรนเง่ือนไขให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได ้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตฯ อาทิ  
การก�าหนดวงเงินลงทุนขั้นต�่าเพียง 500,000 บาท รวมทั้งการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการเช ่าที่ดิน 
ในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. เพื่อกระตุ ้นให้เกิดการลงทุน เช่น ยกเว้นค่าเช่าที่ดินและค่าบ�ารุงรักษา 
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ส่ิงอ�านวยความสะดวกในป ีแรกที่ เริ่มท�าสัญญาเช ่า นอกจากนี้  ยังได ้ จัดต้ังและเป ิดให ้บริการ OSS  
ด้านการลงทุนและแรงงานในเขตฯ ทั้ง 10 แห่ง บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และจัดหา
พื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช ้เป ็นพ้ืนที่พัฒนาส�าหรับการลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 
การด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษอย ่างต ่อเนื่องผ ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน ์ต ่าง ๆ  
โดยในปี 2564 มีโครงการท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ (จังหวัดเชียงราย) ของกรมการขนส่งทางบก ซ่ึงอ�านวยความสะดวกให้ภาคเอกชน
ในการรวบรวมและกระจายสินค้า และเป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ที่ด�าเนิน
การพิธีการเกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออกได้ในจุดเดียว เพ่ือสนับสนุนการค้าและการขนส่งทางถนนตามแนว 
เส ้นทาง R3A (เชียงราย - คุนหมิง )  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ ้าเพื่อรองรับการจัดตั้ ง เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน โครงการจัดท�าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การด�าเนินงานดังกล่าวได้สนับสนุนให้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดนเพิ่มขึ้น

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ป ัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว ่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ. 2564 แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนา 
เศรษฐ กิจพิ เศษชายแดนในช ่ ว งที่ สถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิ ด -19  ยั ง ไม ่ คลี่ คลาย  
เป ็นความท้าทายที่ส�าคัญต่อการกระตุ ้นให ้การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตฯ เพ่ิมข้ึนอย่างต ่อเนื่อง โดยเฉพาะ 
การเร ่งรัดภาคเอกชนท่ีได ้ รับสิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้ด�าเนินการ 
ลงทุนอย ่ างต ่อ เนื่ อง  และการตัดสินใจเข ้ ามาลงทุนของนักลงทุน/ ผู ้ประกอบการใหม ่ ท้ั งชาวไทย 
และชาวต่างชาติ รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนในเขตฯ นอกจากนี้  ในบางพ้ืนที่ 
พัฒนาในเขตฯ ยังคงมีราษฎรอยู่ในพื้นท่ี ท�าให้เอกชนและ กนอ. ยังไม่สามารถเข้าไปใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว 
เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนได ้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุ เป ้าหมาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน 
ในระยะต่อไปควรเน้นส่งเสริมให้การลงทุนในพื้นที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทบทวนมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนและกิจการเป้าหมายในแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่และสถานการณ์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังสามารถแข่งขันได้ สนับสนุนให้กิจการ
ที่ลงทุนในพื้นที่เกิดเป็นคลัสเตอร์การผลิตครบวงจรและเชื่อมโยงไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ และควร
เร่งรัดการด�าเนินโครงการลงทุนของเอกชนผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให ้
เกิดการจ้างงานและกระตุ ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่  นอกจากนี้  ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ ์ 
เชิงรุกผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมและเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น 
ให ้แก ่นักลงทุนกลุ ่มเดิมและขยายฐานนักลงทุนกลุ ่มใหม่ ๆ ท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนที่
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับ 
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 1 เมือง (สงขลา)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนท้ังจากในและต่างประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด�าเนินงานในช่วงปีที่ 1 - 5 เน้นการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา โดยมีปัจจัยส�าคัญสู ่ความส�าเร็จ ประกอบด้วย ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวก การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การบริการสาธารณะที่เป็นระบบ 
และเพียงพอ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่มากขึ้น ท้ังน้ี ในปี 2563 ท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ได้แก่ การวางและจัดท�าผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาที่ยังไม่แล้วเสร็จ และการเผชิญ 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2564 มีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดในปี 2565 
ค่อนข้างสูง เนื่องจากภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องได้บูรณาการการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สงขลา (สะเดา) ให้เป ็นเมืองน่าอยู ่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดท�าและพัฒนาตามผังเมืองสะเดา  
ยกระดับคุณภาพของโครงสร ้างพื้นฐานที่ส�าคัญให ้ได ้มาตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการให ้บริการ 
สาธารณะอย ่างครอบคลุมและท่ัวถึง รวมทั้ งสร ้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่  
ตลอดจนการสนับสนุนให้เมืองสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี นอกจากน้ียังได้น�าแนวคิดและเกณฑ์ประเมิน
เมืองสิ่ งแวดล ้อมยั่ งยืนไปใช ้ เป ็นเครื่องมือก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู ่ เป ้าหมายและยกระดับ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู ่ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงท�าให ้ เทศบาลเมืองสะเดา ได ้ รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู ่อย ่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลเมือง ในการประเมินส่ิงแวดล้อม 
ยั่ งยืน ประจ�าป ี  2562 และผ ่านการประเมินระดับความเป ็นเมืองน ่าอยู ่คู ่ อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  
ประจ�าปี 2563 ระดับ 1 : ระดับส่งเสริม (SAR Score) และปี 2563 – 2565 ระดับ 2 : ระดับทองแดง 
(Bronze Level) และ เทศบาลต�าบลส�านักขาม ได้ผ่านการประเมินระดับความเป็นเมืองน่าอยู่คู ่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ประจ�าปี 2563 ระดับ 1 : ระดับส่งเสริม (SAR Score) และปี 2563 – 2565 ระดับ 2 : ระดับ
ทองแดง (Bronze Level) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างไรก็ดี ป ัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพเมืองให้มีความสามารถ 
ในการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ต ่าง ๆ ในอนาคต ซ่ึงมีแนวโน ้มท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รุนแรง และคาดการณ์ได้ยาก เช่น สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ ด้านสาธารณสุข และด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคีการพัฒนาในระดับ
ท้องถิ่นในการร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของเมือง
ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงจะช่วย
เพ่ิมโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการพัฒนา สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนและทรัพยากร 
ในเขตเมืองได้ รวมท้ังจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2561 - 2564 หน่วยงานทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน 
การพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้น ่าอยู ่มากขึ้นอย ่างต ่อเนื่องจนมีความก้าวหน้า 
มาเป็นล�าดับ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองท้ังด้านคมนาคมขนส่ง ด่านศุลกากร 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงระบบการจัดการน�้า การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น การพัฒนาระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ  
ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อยู่อาศัย นักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักท่องเท่ียว และการสร้างสภาพแวดล้อม
ของเมืองให้น่าอยู ่อาศัย สะอาด และสวยงาม โดยเฉพาะการจัดการขยะและมลพิษและการปรับภูมิทัศน์
เมืองให้มีพื้นที่สาธารณะและพื้นท่ีสีเขียว นอกจากนี้ ในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่คู ่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ในเขตฯ สงขลา มีการด�าเนินกิจกรรมท่ีส�าคัญซ่ึงเน้นการพึ่งพาตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับภาคีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
ป่าเขาเล่ โดยการด�าเนินงานดูแลรักษาพื้นท่ีป่าเขาเล่เชิงบูรณาการ พื้นที่ประมาณ 324 ไร่ และพัฒนา
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พื้นที่ฯ ให้เป ็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงช ่วยแก้ป ัญหาการบุกรุกป่าไม้ รวมทั้งมีกิจกรรมปลูกป่า 
เพิ่ม ค ่ายเส ้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ฯลฯ ทั้ งนี้  ยังได ้ต ่อยอดเป ็นแหล ่งเรียนรู ้ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในพื้นที่ สี เขียวอย ่างยั่งยืนในชุมชน และสร ้างนวัตกรรมการจัดการและพัฒนาพ้ืนที่สี เขียว  
และส�านักขามเมืองสะอาด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู ้ ในชุมชน และการจัดตั้งองค์กรชุมชนในการจัดการขยะ เพื่อร ่วมกัน 
ลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการคัดแยกขยะจากครัวเรือนตามหลัก 3Rs และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
ของท้องถิ่น ทั้งนี้  ยังได ้ต ่อยอดกิจกรรมการจัดการขยะภายในสถานประกอบการโดยน�าขยะเศษวัสดุ 
จากสถานประกอบการไปใช้ประโยชน์ และสร้างนวัตกรรมการแปรรูปขยะลูกมะพร้าวสดจากร้านอาหาร 
ในพื้นที่

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนาของเทศบาลเมือง
สะเดาโดยเฉพาะในด้านการจัดการความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส ่งผลต่อ 
การขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองสะเดาให ้น ่าอยู ่อย ่างยั่ งยืน ประกอบกับสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม ่คลี่คลาย ท�าให ้ประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาซึ่งมี พ้ืนที ่
ติดชายแดนประเทศมาเลเซียมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงจ�าเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรคอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้  
การวางและจัดท�าผังเมืองรวมในเขตฯ สงขลาเพื่อบังคับใช ้เป ็นกฎหมายมีกระบวนการที่ต ้องใช ้ เวลา 
ในการด�าเนินงาน โดยปัจจุบันอยู ่ในขั้นตอนจัดท�าเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(ขั้นตอนที่ 7 จากท้ังหมด 8 ขั้นตอนของกรมโยธาธิการและผังเมือง) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย ภาคส ่วนที่ เ ก่ียวข ้องควรร ่วมมือและประสานการด�าเนินงาน 
อย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาให้เป็น 
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผลักดัน 
ให้มีการด�าเนินโครงการส�าคัญอย่างต่อเนื่องตามผังเมืองที่บังคับใช้ในแต่ละพื้นที่  สอดคล้องกับทิศทาง 
ของการพัฒนาและความต ้องการของประชาชน โดยควรสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให ้ครอบคลุมและมีคุณภาพดี การพัฒนาระบบสาธารณสุขให ้ได ้มาตรฐาน  
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของชุมชนให้สวยงาม การพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร การควบคุมและป้องกันมลพิษต่าง ๆ และการสร้างจิตส�านึก 
การรักษาส่ิงแวดล้อมในทุกครัวเรือน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนา 
การศึกษาทุกรูปแบบให้มีคุณภาพดี ตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องเร่งรัดการจัดท�าผังเมืองรวมในเขตฯ สงขลาให้แล้วเสร็จ 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตฯ สงขลาให้สนับสนุนการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
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พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10

10 การปรบัเปลีย่น
คา่นยิมและวฒันธรรม
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต สังคมไทย
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน

100001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค ่านิยมและวัฒนธรรม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติ 
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหล
เข้าสู่ประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีและสื่อท่ีมีอิทธิพลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซ่ึงยังคงเป็นประเด็น
ที่มีความท้าทายต่อการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยกลไก 
การมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ
เพียงอย่างเดียว โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก�าหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน

 
 

 จ ากสถานการณ ์ คุณธรรมของคนไทย 
วัยท�างาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ประจ�าปี 2564 ที่จัดท�า
โดยศูนย์คุณธรรม มีการส�ารวจข้อมูล 5 ด้าน ประกอบ
ด ้วย ด ้ านความพอเพียง  ด ้ านวิ นัยรับ ผิดชอบ  
ด ้านความกตัญญู ด ้านสุจริต และด ้านจิตอาสา  
จากผลส�ารวจท้ัง 5 ด ้าน ส ่วนใหญ่ค ่าเฉลี่ยอยู  ่
ในระดับมาก (4.51-5.50 จากค่าเฉลี่ยเต็ม 6.00) 
อย่างไรก็ตาม พบว่า ด้านความมีวินัยรับผิดชอบ  
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด คืออยู ่ท่ีค่าเฉลี่ย 4.18  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ซึ่งจัดอยู ่ ในระดับปานกลาง ส ่วนในด้านอื่นๆ ได ้แก ่ ด ้านความพอเพียง ด ้านความกตัญญู ด ้านสุจริต  
และด้านจิตอาสา มีคะแนนเฉลี่ย 4.61, 5.11, 4.49 และ 4.77 ตามล�าดับ ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมาก

2 
 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา2 

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุก3 

ช่วงวัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี4 

คุณภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย อาทิ  เทคโนโลยีและสื่อที่มี5 

อิทธิพลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายต่อการสร้างค่านยิมและวฒันธรรม6 

อันพึงประสงค์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน7 

ในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่8 

ก าหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลัก9 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมาก10 

ขึ้น 11 

 12 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 13 

 14 

 15 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญา16 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 17 

 18 

 19 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีฐาน 20 

จากสถานการณ์คุณธรรม ของคนไทยวัยท างาน ช่วงอายุ 25-40 ปี ประจ าปี 2564 ที่จัดท าโดยศูนย์คุณธรรม มีการ21 

ส ารวจข้อมูล 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความพอเพียง ด้านวินัยรับผิดชอบ ด้านความกตัญญู ด้านสุจริต และด้านจิต22 

อาสา จากผลส ารวจทั้ง 5 ด้านส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.51-5.50 จากค่าเฉลี่ยเต็ม 6.00) อย่างไรก็ตาม23 

พบว่า ด้านความมีวินัยรับผิดชอบ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คืออยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.18 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน24 

ในด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านความพอเพียง ด้านความกตัญญู ด้านสุจริต และด้านจิตอาสา  มีคะแนนเฉลี่ย 4.61/5.11/ 25 

4.49 และ 4.77 ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก 26 

 27 

3 

100001 
ปี 2562 สีเหลือง 

100001 
ปี 2563 สีเหลือง 

100001 
ปี 2564 สีเหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  100001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

1 4  5  6 

10การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
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 การด�าเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป ้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่า
นิยมและวัฒนธรรม มีความท้าทายอยู ่หลายประการ อาทิ การบูรณาการการท�างานทั้งภายในและระหว่าง 
หน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ�้าซ ้อนของโครงการ รวมทั้งการสร้างวิถีชีวิตคุณธรรมให้กับคน 
ในทุกช่วงวัยยังคงมีอยู ่อย่างจ�ากัดเนื่องจากท่ีผ่านมามักมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมเฉพาะในวัยเด็ก ดังนั้น 
ในระยะต่อไปจึงต ้องพัฒนาคุณธรรมทั้งในผู ้ ใหญ่และในเด็กควบคู ่กันไปโดยเฉพาะในด้านความมีวินัย 
รับผิดชอบที่มีค ่าเฉลี่ยต�่าที่สุด นอกจากนี้ความท้าทายเชิงพ้ืนที่และช่องทางการสื่อสารอันเป ็นผลจาก 
การเติบโตของสื่อออนไลน์ท่ีหลากหลายยังคงมีอยู ่อย ่างต่อเนื่อง ซ่ึงโครงการในปีที่ผ ่านมามุ ่งเน ้นไปที่ 
การจัดท�าฐานข ้อมูลดิจิทัล แต ่การด�าเนินการเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนค ่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม 
ที่สอดคล้องกับรูปแบบและช่องทางการสื่อสารของสื่อและชุมชนออนไลน์ที่หลากหลายนั้นยังมีอยู่อย่างจ�ากัด 
ยิ่งเป็นการสะท้อนว่าภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องยังคงต้องเร่งด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และนับว่าเป็น
ประเด็นที่มีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้ “คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากขึ้น”

 คนไทยเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด ้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฎิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ในปี 2565 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

 ซึ่ งการประเมินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชากรไทยในด ้านการมีจิตสาธารณะมีความก ้าวหน ้า 
มากขึ้น อย ่างไรก็ตาม ในมิติความซื่อสัตย ์สุจริตท่ีสะท้อนผ่านดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions  
Index: CPI) ขององค ์กรเพื่อความโปร ่งใสนานาชาติ  ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่  101 เมื่อป ี  2562  
เป็นอันดับที่ 104 ซึ่งพิจารณาแล้วแสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

100101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

100001

100101 100201 100301

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม10
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 ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
จ�านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�านวน 50 บริษัท 

 โดยในปี 2564 ประเทศไทยมีธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�านวน 148 องค์กร ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ได้
ก�าหนดไว้แล้ว

100201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  

 สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้
ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายระดับความส�าเร็จของการสร้างความรับรู ้  ความตระหนัก  
และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 
 
 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลสถานภาพการรู ้ เท ่าทันส่ือและสารสนเทศของไทย ข ้อมูลล ่าสุด ณ ปี 2563 อยู ่ที่  
72.3 คะแนน จัดอยู ่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากการประเมินของ OECD 2021 กลับพบว่าความสามารถ 
ในการรับมือกับ Fake News และข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดของเด็กอายุ 15 ปีจากทั่วโลก เด็กไทยมีศักยภาพต�่ามาก 
ในเรื่องนี้ โดยอยู ่ในอันดับ 76 จาก 77 ประเทศท่ัวโลกที่ OECD ท�าการประเมิน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

100301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

10การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
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การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

     ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

100101

 การพัฒนาให้คนไทยมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ และสามารถปรับตัว 
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้นั้น จ�าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม
ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันทางสังคมท่ีส�าคัญ อาทิ การส่งเสริมให้ครอบครัว 
มีความพร้อมในการปลูกฝังคุณธรรม การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับชุมชน 
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการมี 
จิตสาธารณะรวมท้ังสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา และส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและการสร้าง
ต้นแบบผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งน้ี การด�าเนินการที่ผ่านมายังมีความท้าทายในประเด็นส�าคัญ คือ การบูรณาการการท�างานอย่างเป็นระบบ
เพ่ือลดความซ�้าซ้อนของโครงการทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์  
อีกทั้งการเติบโตของสื่อออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายส่งผลให้เกิดความท้าทายในเชิงพ้ืนท่ีและช่องทาง 
การสื่อสาร ตลอดจนการสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ร ่วมกันระหว่างคนต่างช่วงวัยที่มีความหลากหลาย 
ทางความคิดเพ่ือให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย จากการประเมินระดับการพัฒนามนุษย ์ของประเทศไทยผ ่านดัชน ี
การพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ที่จัดท�าโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) พบว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและถูกจัดอยู ่ในกลุ ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนามนุษย์สูง  
โดยมีค่า HDI ในปี 2562 เท่ากับ 0.777 เพ่ิมขึ้นจาก 0.772 ในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ในการประเมิน 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชากรไทยในด้านการมีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางการเงิน
และการสร้างภูมิคุ ้มกันทางการเงินที่ดี มีความก้าวหน้ามากข้ึน โดยข้อมูลในรายงานสถานการณ์คุณธรรม 
ปี 2564 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สะท้อนให้เห็นว่าภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม องค์กรศาสนา และสถาบันการศึกษา เข้ามามีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการมีจิตอาสาช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปีท่ีผ่านมา อีกท้ังผลการส�ารวจ
ทักษะทางการเงินของไทยปี 2563 ที่จัดท�าโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงานสถิติแห่งชาติ1  

บ่งช้ีว่าคนไทยมีระดับทักษะทางการเงินทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติ
ทางการเงิน) ดีขึ้นอยู ่ที่ร ้อยละ 71.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.2 ในปี 2561 ซ่ึงหากพิจารณาข้อมูลด้าน 
การบริหารจัดการเงินให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ พบว่าร้อยละ 74.7 ของคนไทยมีเงินออม แต่ยังมีความ
ท้าทายในการบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับรายจ่ายและภาระผ่อนหนี้  และการออมเงินเผ่ือฉุกเฉิน 
อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในมิติความซื่อสัตย์สุจริตที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption  
Perceptions Index: CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทยถูกลดอันดับลงจากอันดับที่ 101 
เม่ือปี 2562 เป็นอันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ ในปี 2563 โดยประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน  
ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกท่ี 43 คะแนน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2564 หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว 
ในการพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช ้กลไกทางสังคมที่ส�าคัญ  
เช่น ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ สถาบันทางศาสนา และองค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้ง 
การประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการส�าคัญที่ท�าในระดับครอบครัว อาทิ การสื่อสาร
ในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม โครงการ
ส�าคัญที่ท�าในระดับชุมชน อาทิ การส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย และโครงการ 
พลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย โครงการส�าคัญที่ท�าผ่านสถานศึกษา อาทิ การขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่ สถานศึกษา โดยปลูกฝ ั ง  อบรม บ ่มเพาะอุปนิสัยให ้นัก เรียน 
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู ่อย่างพอเพียง” โครงการโรงเรียนคุณธรรม และการพัฒนายุวทูต 
ความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 โครงการส�าคัญที่ท�าผ่านสถาบันทางศาสนา อาทิ โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด และโครงการส�าคัญ 
ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคล่ือนร่วมกัน อาทิ โครงการสมัชชาคุณธรรม ท่ีมีการจัดเวที 
สมัชชาคุณธรรมในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดน�าร่องใน 4 ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติที่สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยรวม 385 องค์กร

1 https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n7764.aspx
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินการเพื่อมุ ่งปลูกฝังค่านิยม 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการยังมีประเด็น
ท้าทายในด้านการบูรณาการการท�างานท้ังภายในและระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดความซ�้าซ้อน 
ของโครงการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และอยู ่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ  ์
โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและดัชนีตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประการ นอกจากน้ี ความท้าทาย 
เชิ งพื้นที่และช ่องทางการสื่อสารอันเป ็นผลจากการเติบโตของส่ือออนไลน ์ ท่ีหลากหลายยังคงมีอยู  ่
อย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการในปีที่ผ ่านมามุ ่งเน้นไปท่ีการจัดท�าฐานข้อมูลดิจิทัล แต่การด�าเนินการเชิงรุก 
เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบและช่องทางการสื่อสารของสื่อ 
และชุมชนออนไลน์ท่ีหลากหลายน้ันยังมีอยู่อย่างจ�ากัด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และมีความพร ้อมในทุกมิติ  ควรมุ ่ ง เน ้นการด�าเนินการโดยมุ ่ งผลสัมฤทธิ์และหลักฐานเชิงประจักษ  ์
โดยควรวิเคราะห์ปัจจัยความส�าเร็จท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน�าไป
ปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึง 
การส่งเสริมศักยภาพของกลไกทางสังคมและผู้น�าการเปล่ียนแปลงเพ่ือขับเคล่ือนและขยายผลการด�าเนินการ 
อาทิ การพัฒนาศักยภาพกลไกการท�างานด้านครอบครัวการพัฒนาผู้น�าชุมชน บุคคลและองค์กรต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบและช่องทาง 
การสื่อสารให้หลากหลายและทันต่อสถานการณ์และความสนใจของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น
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แผนแม่บทย่อย
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น

 จ�านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม จ�านวน 50 บริษัท

 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ผ่านกลไกและสถาบันทางสังคมในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม ความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งตระหนักถึงความจ�าเป็นในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการอุปโภค
บริโภคเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในภาคธุรกิจต้องด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 
และเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนหลักของการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
คนทุกคนในบริษัท และเปลี่ยนจากการเน้นผลตอบแทนสูงสุดของผู ้ถือหุ ้น เป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
อย่างยั่งยืน รวมท้ังลงทุนพัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการทั้งทางด้านภาษี
และมาตรการทางการเงิน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนทางสังคมมากขึ้น อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูล
กลางเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม และการพัฒนากฎระเบียบและกฎหมาย เพื่อจูงใจให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยน 
แนวคิด รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ และการลงทุนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
ปัจจุบันจ�านวนธุรกิจเพื่อสังคมได ้ เพิ่มขึ้นเป ็นจ�านวนมากจนสามารถบรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้แล ้ว  
และภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความตื่นตัวในการประกอบธุรกิจตามแนวคิด 
“การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” (Environmental Social Governance หรือ ESG) และมีการจัดท�ารายงาน
ความย่ังยืน เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมากขึ้น

จ.3

10การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2562 มีจ�านวน
ธุรกิจที่ เป ็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท้ังหมด 125 แห่ง  
และเพ่ิมขึ้นเป็น 137 แห่ง ในปี 2563 โดยในปี 2564 
มี วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมรวมทั้ ง สิ้ น  148  องค ์ ก ร  
(ข ้อมูล ณ เ ดือนกุมภาพันธ ์  2564)  ส ่วนใหญ ่ 
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาสุขภาพและความอยู่ดี
กินดี ตามล�าดับ ผ่านการด�าเนินงานในอุตสาหกรรม 
ที่หลากหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 
ร้อยละ 15.8 การศึกษา ร้อยละ 12.3 และสุขภาพ
และบริการสังคม ร ้อยละ 11.61 ความท ้าทาย 
ที่ส�าคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโต 
และสามารถสร ้ างผลกระทบเชิ งบวกต ่อสั งคม  
อาทิ ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงแหล่งทุนท้ังเงินกู้และเงิน
ลงทุน และการขาดความเข้าใจในกลุ ่มประชาชน 
แ ล ะ ผู ้ บ ริ โ ภ ค  แ ล ะ โ ม เ ด ล ก า ร ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ 
ที่ยังไม่สามารถดึงดูดการลงทุนได้ ทั้งนี้ หากเปรียบ
เทียบกับการจัดอันดับประเทศท่ีเหมาะกับการเป็น 
ผู้ประกอบการทางสังคมปี 2562 ที่จัดอันดับทั้งหมด  
40 ประเทศ โดย Thomson Reuters Foundation 
ซึ่งประเมินใน 6 ด้าน ประกอบด้วย การสนับสนุน 
จากภาครั ฐ  ความน ่ าดึ ง ดู ดแร ง ง าน ทักษะ สู ง  

ที่มา: https://www.sethailand.org/resource/summary-state 
-of-social-enterprise-in-thailand/

ที่มา: https://poll2019.trust.org/

จ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งแต่ปี 2561 - 2564

จ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งแต่ปี 2561 - 2564

100201

1 https://www.sethailand.org/resource/summary-state-of-social-enterprise-in-thailand/

2 (https://issuu.com/sethailand/docs/state_of_social_ enterprise _in_thailand_2020)

ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปต่อผู้ประกอบการทางสังคม ความสามารถในการหารายได้ของผู้ประกอบการ
ทางสังคม การได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง และการเข้าถึงแหล่งทุน พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 
ในปี 2562 จากอันดับที่ 29 ในปี 2559 โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ อยู่ในอันดับที่ 9 ความน่าดึงดูดแรงงาน
ทักษะสูง อยู ่ในอันดับที่ 30 ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปต่อผู ้ประกอบการทางสังคม อยู ่ในอันดับท่ี 18  
ความสามารถในการหารายได ้ของผู ้ประกอบการทางสังคมอยู ่ ในอันดับที่  15 การได ้รับการสนับสนุน 
อย่างต่อเน่ือง อยู่ในอันดับที่ 23 และการเข้าถึงแหล่งทุนอยู ่ในอันดับที่ 14 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการส�ารวจ 
ของรายงานสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (STATE OF SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND)  
ที่พบว่าข้อจ�ากัดในการด�าเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ การเข้าถึงแหล่งทุนโดยเฉพาะการบริหารจัดการ 
กระแสเงินสด (cash flow) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.3 และความตระหนักถึงความส�าคัญของประชาชนต่อบทบาท 
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคม2

(STATE OF SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND) ที่พบว่าข้อจ ากัดในการด าเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ การเข้าถึง33 
แหล่งทุนโดยเฉพาะการบริหารจัดการกระแสเงินสด (cash flow) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.3 และความตระหนักถึงความส าคัญ34 
ของประชาชนต่อบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคม2  35 
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ท่ีมา : https://www.sethailand.org/resource/summary-state-of-social-enterprise-in-thailand/    ท่ีมา : https://poll2019.trust.org/  37 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  38 

ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการพัฒนากลไกที่เป็นปัจจัยส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในห่วงโซ่39 
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ภาคธุรกิจมี40 
บทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนเพื่อสังคม อาทิ การ41 
ผลักดันกฎระเบียบ/กฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ได้มีการ42 
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจค านึงถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)  43 
และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มี44 
โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุน45 
ไทยเป็นตลาดทุนที่ยั่งยืนทั้งระบบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมโดยรวม ผ่านการส่งเสริมผู้ระดมทุนให้เห็นถึง46 
ประโยชน์และความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG ต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลักดันให้ผู้ลงทุนตระหนักและค านึงถึง47 
ผลจากปัจจัยด้าน ESG ที่จะกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการและส่งผลต่อผลตอบแทนในการลงทุน เป็นต้น 48 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการท่ีผ่านมาท าให้มีจ านวนธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นจ านวนมาก 49 
และภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจมากขึ้น  แต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 50 
เพื่อสังคมส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และการขาดความตระหนักของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  51 
ในสังคมในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  52 
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ขณะที่การพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ที่การผนวก ESG  53 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร การปรับเปลี่ยนโมเดลการด าเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ54 

                                                           
2 (https://issuu.com/sethailand/docs/state_of_social_ enterprise _in_thailand_2020) 

จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งแตป่ี 2561 - 2564 อันดับประเทศที่เหมาะกบัการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมปี 2562 
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(STATE OF SOCIAL ENTERPRISE IN THAILAND) ที่พบว่าข้อจ ากัดในการด าเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ การเข้าถึง33 
แหล่งทุนโดยเฉพาะการบริหารจัดการกระแสเงินสด (cash flow) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.3 และความตระหนักถึงความส าคัญ34 
ของประชาชนต่อบทบาทของวิสาหกิจเพื่อสังคม2  35 

 36 

ท่ีมา : https://www.sethailand.org/resource/summary-state-of-social-enterprise-in-thailand/    ท่ีมา : https://poll2019.trust.org/  37 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  38 

ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการพัฒนากลไกที่เป็นปัจจัยส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในห่วงโซ่39 
คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ภาคธุรกิจมี40 
บทบาทส าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนเพื่อสังคม อาทิ การ41 
ผลักดันกฎระเบียบ/กฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ได้มีการ42 
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจค านึงถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social)  43 
และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มี44 
โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ตลาดทุน45 
ไทยเป็นตลาดทุนที่ยั่งยืนทั้งระบบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมโดยรวม ผ่านการส่งเสริมผู้ระดมทุนให้เห็นถึง46 
ประโยชน์และความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG ต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลักดันให้ผู้ลงทุนตระหนักและค านึงถึง47 
ผลจากปัจจัยด้าน ESG ที่จะกระทบต่อผลการด าเนินงานของกิจการและส่งผลต่อผลตอบแทนในการลงทุน เป็นต้น 48 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการท่ีผ่านมาท าให้มีจ านวนธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นจ านวนมาก 49 
และภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความต่ืนตัวในการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจมากข้ึน  แต่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ 50 
เพื่อสังคมส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุน และการขาดความตระหนักของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  51 
ในสังคมในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  52 
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ขณะที่การพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ที่การผนวก ESG  53 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร การปรับเปลี่ยนโมเดลการด าเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ54 

                                                           
2 (https://issuu.com/sethailand/docs/state_of_social_ enterprise _in_thailand_2020) 

จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งแตป่ี 2561 - 2564 อันดับประเทศที่เหมาะกบัการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมปี 2562 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนากลไก 
ที่เป ็นปัจจัยส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)  
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู ่การบรรลุเป้าหมาย ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนเพื่อสังคม อาทิ การผลักดันกฎระเบียบ/กฎหมายล�าดับ 
รองภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ได้มีการด�าเนินการเพ่ือส่งเสริม 
ให้ภาคธุรกิจค�านึงถึงความรับผิดชอบในด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล 
(Governance) หรือ ESG อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีโครงการ 
การสร ้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต ่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อส ่งเสริม 
ให้ตลาดทุนไทยเป็นตลาดทุนที่ยั่งยืนท้ังระบบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมโดยรวม ผ่านการส่งเสริม 
ผู้ระดมทุนให้เห็นถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG ต่อการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการผลักดัน 
ให้ผู้ลงทุนตระหนักและค�านึงถึงผลจากปัจจัยด้าน ESG ท่ีจะกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกิจการและส่งผล
ต่อผลตอบแทนในการลงทุน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการที่ผ่านมาท�าให้มีจ�านวนธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
จ�านวนมาก และภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจมากขึ้น  
แต ่ผู ้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมส ่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาการเข ้าถึงแหล ่งทุน และการขาด 
ความตระหนักของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมในการบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งผลกระทบ
เชิงบวกที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ขณะที่การพัฒนาค่านิยม 
และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ในภาคธุรกิจขนาดใหญ่อยู ่ที่การผนวก ESG ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร 
การปรับเปลี่ยนโมเดลการด�าเนินธุรกิจให้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ชุมชน
ส่วนรวมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน3  
(Thomson Reuters Foundation 2562) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการเร ่งพัฒนา 
ขีดความสามารถและบูรณาการแนวคิดการลงทุนและพัฒนาทางสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของด�าเนินธุรกิจ 
ในทุกขั้นตอน ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น ควบคู ่กับการเร่งสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ 
และคุณค่าของการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยในธุรกิจที่ด�าเนินงานตามหลัก ESG นอกจากนี้ ควรต้องให้
ความส�าคัญกับการสร ้างผู ้ประกอบการวิสาหกิจเ พ่ือสังคมผ ่านการพัฒนาแนวคิดและทักษะการเป ็น 
ผู ้ประกอบการในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาเพ่ือผลิตคนรุ ่นใหม่ที่มีทักษะสูง 
เพื่อยกระดับการด�าเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย สามารถสร้างผลกระทบ
เชิงบวกในสังคมในมิติต ่าง ๆ มีขีดความสามารถในการสื่อสารผลกระทบทางสังคมที่ เกิดขึ้นในวงกว้าง  
เพื่อให ้เกิดการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยภาครัฐควรพัฒนามาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส ่งเสริม 
ให้ผู ้ประกอบการรายใหญ่เพิ่มบทบาทในการบ่มเพาะผู ้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่อยู ่ในช่วงเริ่มต้น 
ของการด�าเนินงาน การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนบุคคล และการขยายแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจ 
เพื่อสังคมสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและรูปแบบการด�าเนินงาน 
ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในวงกว้าง เพื่อสนับสนุนการบริโภคสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม

3 https://poll2019.trust.org/country/?id=thailand
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การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น

 ระดับความส�าเร็จของการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่อ 
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70

 ในปัจจุบันสื่อและสื่อสารมวลชนนับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการหล่อหลอมทัศนคติ 
ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้น ในการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมเพ่ือให้คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ จึงต้องให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ตลอด
จนพัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย โดยการด�าเนินการท่ีผ่านมายังมีความท้าทายอยู่มากเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว น�ามาซึ่งปรากฏการณ์ Digital Disruption ที่ท�าให้ช่องทางการเข้าถึง
สื่อของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สื่อกระแสหลักได้รับความนิยมน้อยลง จึงท�าให้หน่วยงาน
ภาครัฐยากต่อการเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสม

แผนแม่บทย่อย

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนโดยระดับความส�าเร็จของการสร้างการรับรู ้ ความตระหนัก  
และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หากเทียบเคียงตัวชี้วัดดังกล่าว 
ด้วยคะแนนสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (MIL) ข้อมูล ณ ปี 2563 อยู่ที่ 72.3 
คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2562 ที่ 68.1 คะแนน และหากแปลผลของระดับคะแนนโดยใช้วิธีแบบแบ่งชั้น  
(Grading) จัดอยู ่ในระดับที่ดี (อยู ่ในช่วง 65.0-79.9 คะแนน) จึงมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามที่ก�าหนดในปี 2565 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเทียบกับต่างประเทศ จากการประเมินของ OECD 2021 
กลับพบว่าความสามารถในการรับมือกับ Fake News และข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดของเด็กอายุ 15 ป ี
จากทั่วโลก เด็กไทยมีศักยภาพต�่ามากในเรื่องนี้ โดยอยู ่ในอันดับ 76 จาก 77 ประเทศทั่วโลกที่ OECD  
ท�าการประเมิน

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในช ่วงป ีงบประมาณ 2564 ภาคส ่วนต ่างๆ ได ้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
ในหลายด ้านท่ีสอดคล ้องกับป ัจจัยและองค ์ประกอบที่ก� าหนดไว ้ ในห ่วงโซ ่คุณค ่าของประเทศไทย  
(Final Value Chain Thailand) เพื่อเป ็นการขับเคล่ือนไปสู ่การบรรลุเป ้าหมาย สื่อในสังคมไทยมี 
ความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู ้ปลอดภัย 
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และเพ่ิมพ้ืนท่ีส่ือสร้างสรรค์ การสร้างภูมิคุ ้มกัน 
รู ้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนการบริหารจัดการข่าวปลอม (Fake news) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 
การเฝ้าระวังและคัดกรองสื่อท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสมบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทาย 
ต่อการบรรลุเป ้าหมาย อาทิ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
ได้มีการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะและฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมจากภาคพลเมือง 
(C-Site Nexus) ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด�าเนินโครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์  
กรมประชาสัมพันธ์ ด�าเนินโครงการสร้างและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
โครงการจัดท�าและเตรียมการบังคับใช ้  พ.ร .บ. ส ่ง เสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  
ประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนค ่านิยม 

ที่มา : สรุปผลผลส�ารวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยประจ�าปี พ.ศ. 2563
        ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
        https://www.onde.go.th/assets/portals/1/files/MIL%20Public%20PDF%20A5-TH-final.pdf
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และวัฒนธรรม ส�านักงาน กสทช. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด�าเนินโครงการ
สื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 MORAL Digital Team กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรอง 
เฝ ้าระวังและการรู ้ เท ่าทันสื่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารกับสังคมให้เกิดการรับรู ้
และมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศ 
สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่าการด�าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2564 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการในรูปแบบ
เดิมที่ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ประเด็นท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย แม ้ว ่าสถานการณ ์การรู ้ เท ่าทันสื่อและสารสนเทศ 
ของประเทศไทยที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน และมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายได้ภายในปี 2565 
แต่อย ่างไรก็ตามจากสถานการณ์การปรับเปล่ียนช่องทางการเข ้าถึงส่ือของคนไทยจากส่ือกระแสหลัก 
มาเป็นสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที ่
ทุกคนบนสังคมออนไลน์โดยเฉพาะบุคคลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนได้ (Anonymous) สามารถเป็นผู ้ผลิต 
และเผยแพร่ส่ือบนโลกออนไลน์ได้เองอย่างรวดเร็ว ท�าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่สามารถจัดการปัญหา 
ดั งกล ่ าวได ้อย ่ างทันท ่ วงที  ก ่ อ ให ้ประชาชนเกิดความเสี่ ย ง ในการรับข ้อมูลข ่ าวสารที่ ไม ่ ถู กต ้อง  
หรืออาจถูกล่อลวงท�าให้เสียทรัพย์หรือเกิดความเส่ือมเสียงชื่อเสียงได้ และอาจเป็นการหล่อหลอมทัศนคติ  
ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้กับสังคมไทยในระยะยาว อย่างในกรณีท่ีเกิดกระแสการปฏิเสธการรับ
วัคซีนโควิด -19 ในกลุ ่มวัยเรียนซึ่งเป็นกระแสที่ถูกส่งต่อกันผ่านสังคมออนไลน์ ยิ่งเป็นการสะท้อนว่า 
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องยังคงต้องเร่งด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และนับว่าเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทาย 
ต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้“สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ประชาชน 
ในสังคม ท�าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น”
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในลักษณะของการก�ากับ 
ผู ้ผลิตสื่ออาจเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ ไม ่ยั่งยืน ไม ่ทันต ่อสถานการณ์ และท�าได ้ยาก เนื่องจาก 
ช่องทางการผลิตสื่อที่มีอยู ่จ�านวนมากในสังคมออนไลน์ ดังนั้น การหาแนวทางในการพัฒนาการรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและส่ือดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy) ให้แก่ประชาชนจึงมีความส�าคัญ
มากและจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง อาทิ การเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภค
สื่อสังคมออนไลน์ในทุกกลุ ่มอายุ การเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันความรู ้ผ ่านการเสริมสร้างกิจกรรม/หลักสูตร 
ทักษะการรู ้ เท ่าทันสื่อตั้ งแต ่ในวัยเรียน การส ่งเสริมการอ ่านและการวิ เคราะห์ในการแยกแยะข ้อมูล 
ที่เป ็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น การสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) การส่งเสริม 
ให้เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู ้สูงอายุในชุมชน เน้นให้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
เพื่อป้องกัน การหลงเชื่อการถูกหลอกลวงจากส่ือ ควบคู ่ไปกับการใช้กลไก/มาตรการอื่น ๆ ด้วย อาทิ  
กลไกการก�ากับดูแลกันเอง และส ่งเสริมให ้ผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนปฏิบัติงานอย ่างระมัดระวัง 
และค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อคุณภาพอย่างมีจริยธรรม
และความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรการจูงใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และการจัดสรรเวลาและพื้นที่ออก
อากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์
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มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนไทย น�าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีศักยภาพในทุกมิติและในทุกช่วงชีวิตอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศ”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11

11
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การพัฒนา
ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ 
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

110001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ  
ให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ 
พัฒนาตนเองและเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น  
(11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก�าหนดให้ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้  
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 
 

 เม่ือพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human 
Development Index: HDI) พบว่า ประเทศไทย 
มีดัชนีการพัฒนามนุษย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยใน 
ปี 2560 – 2562 ประเทศไทยมีค่าคะแนน HDI เท่ากับ 
0.765 0.772 และ 0.777 ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโลกที่อยู่ที่ 0.732 
0.734 และ 0.737 ตามล�าดับ ท้ังนี้เมื่อพิจารณา 
องค์ประกอบของ HDI พบว่าปี 2562 ประเทศไทย
มีอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 77.2 ปี จ�านวนปี 
ที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาอยู ่ท่ี 15 ปี และรายได้
ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวอยู่ท่ี 17,781 บาท ซึ่งค่าเฉลี่ย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนกีารพฒันามนษุย์มค่ีาคะแนนอยูท่ี ่0.79

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI)

ที่มา: Human Development Report 2020, 

       United Nations Development Programme Development Programme
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ทั้ ง  3  ด ้ า นขอ ง ไทยสู ง ก ว ่ า ค ่ า เ ฉลี่ ย ขอ ง โ ลก  
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ�านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษา 
ของไทยจะอยู ่ที่ 7.9 ปี ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก  
แต่เ ม่ือเปรียบในทุกด ้านแล ้ว ประเทศไทยยังคง 
ได ้ รับการจัดอ ยู ่ ในกลุ ่ มประเทศที่ มี การพัฒนา 
มนุษย์ในระดับสูง (อันดับที่ 79 จาก 189 ประเทศ)  
ทั้งนี้  ในปี 2564 ยังคงไม ่มีการเผยแพร่รายงาน 
ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ที่มา: Human Development Report 2020, 

       United Nations Development Programme Development Programme

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 11 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีวัตถุประสงค์ในการ12 

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทย13 

ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ ให้คนไทยเป็น14 

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรอบรู้ทางการเงิน   15 

มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเอง 16 

และเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น (11)  17 

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ18 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก าหนดให้ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ19 

เพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ 20 

และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 21 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 22 

 23 

คน ไ ทยทุ ก ช่ ว ง วั ย มี คุ ณ ภ า พ24 

เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง25 

ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม 26 

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะใน27 

ศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง28 

ตลอดชีวิต 29 

 30 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีค่าคะแนนอยู่ท่ี 0.79 31 

เมื่อพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ 32 

( Human Development Index: HDI) 33 

พบว่า ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์34 

เ พ่ิ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  โ ด ย ใ น ปี  35 

2560 – 2562 ประเทศไทยมีค่าคะแนน HDI 36 

เท่ากับ 0.765 0.772 และ 0.777 ตามล าดับ 37 

ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ38 

โ ล ก ที่ อ ยู่ ที่  0.732 0.734 แ ล ะ  0.737 39 

ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ40 

ของ HDI พบว่าปี 2562 ประเทศไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 77.2 ปี จ านวนปีที่คาดว่าจะได้รับ41 

การศึกษาอยู่ที่ 15 ปี และรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 17,781 บาท ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านของไทยสูง42 

กว่าค่าเฉลี่ยของโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ านวนปีเฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาของไทยจะอยู่ที่ 7.9 ปี ซึ่งต่ ากว่า43 

Human Development Index and its components, 2019 (2562) 
 Human 

Development 
Index (HDI)  

(index value) 

Life 
expect
ancy at 
birth 

(years) 

Expected 
years of 

schooling 
(years) 

Mean 
years of 

schooling 
(years) 

Gross 
national 
income 
(GNI) 
per 

capita 
(PPP $) 

Thailand 0.777 77.2 15.0 7.9 17,781 

World 0.737 72.8 12.7 8.5 16,734 
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ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index:  HDI) 

Thailand World

ท่ีมา: Human Development Report 2020, United Nations Development 
Programme Development Programme 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแมบ่ทฯ  110001 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในป ี2565 

ท่ีมา: Human Development Report 2020, United Nations Development 
Programme Development Programme 

 อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ที่ต ้องด�าเนินการเพื่อให ้บรรลุเป ้าหมายของแผนแม่บทฯ ได ้แก ่ ป ัญหาความสัมพันธ ์และการใช ้ชีวิต 
ในครอบครัว ปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเชิงพื้นที่ ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงและคุณภาพของการบริการ
ทางการศึกษา การว่างงานระยะยาวท่ีอาจส่งผลต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การสร้างความตระหนักถึง
ความจ�าเป ็นในการพัฒนาประเทศด ้วยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  การสร ้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ ดี 
และมั่นคงของผู้สูงอายุเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางประชากร ประกอบกับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดข้อจ�ากัดและการลดทอนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทุกช่วงวัย 

ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

110001

110101 110201 110301

110401 110402 110501

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส�านึกความเป็นไทย ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้อง
บรรลุในปี 2565 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75

  โดยในปี 2564 ไม่มีการจัดท�ารายงานดัชนีความก้าวหน้าของคน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาดัชนีความก้าวหน้า 
ของคน ในปี 2563 พบว่า ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน อยู่ที่ 0.6571 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 0.6200 ในปี 2560 
และจาก 0.6371 ในปี 2562 ซึ่งมีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

110101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้อง
บรรลุในปี 2565 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 โดยผลการส�ารวจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยภายใต้การใช้คู ่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
พบว่าอยู ่ที่ร ้อยละ 82 ในปี 2564 ซึ่งคงที่จากปี 2563 แต่ลดลงจากปี 2562 ที่อยู ่ ท่ีร ้อยละ 86.95 อย่างไรก็ตาม 
ยังถือว่าสามารถบรรลุค่าเป้าหมายของแผนที่ก�าหนดไว้แล้ว

110201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู ้และทักษะในศตวรรษที่  21 รู ้จักคิดวิ เคราะห์ รักการเรียนรู ้  มีส�านึกพลเมือง  
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ ก�าหนดค่าเป้าหมาย
ที่ต ้องบรรลุในปี 2565 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด ้านทักษะ (Skill) ของ World  
Economic Forum (WEF) เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

 โดยในปี 2564 WEF ไม่มีการรายงานผลการจัดความสามารถทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา 
โดยเทียบเคียงจากการจัดอันดับความสามารถในการแข ่งขันของ ( International Institute for Management  
Development: IMD) ปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีอันดับเรื่องการศึกษาอยู ่ในอันดับ 56 ซึ่งลดลง 1 อันดับจาก 
ปี 2563 ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต

110301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส�าคัญที่จะพัฒนาตนเองให ้
เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู ้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพิ่มข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 2.5 
 
 โดยในปี 2564 พบว่า ผลิตภาพแรงงาน (มูลค่า GDP/ผู้มีงานท�า) (ใช้ข้อมูลไตรมาส 1 – 3 ปี 2564) เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0 .7  ต ่ อป ี  หรื อ มี มูลค ่ า เท ่ า กับ  271 ,633  บาท/คน/ป ี  ซึ่ ง ขยายตั ว เพิ่ มขึ้ นจากป ี  2563  ที่ ผลิ ตภาพแรงงาน  
อยู่ที่ติดลบร้อยละ 6.3 ทั้งนี้ แม้ว่าจะขยายตัวเพิ่มข้ึน แต่ยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต

110401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู ้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 สัดส่วนก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
 โดยในปี 2564 พบว่า สัดส่วนก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใช้ข ้อมูลเฉลี่ยไตรมาส 1 – 3  
ของปี 2564) อยู ่ท่ีร้อยละ 9.7 ของก�าลังแรงงานท้ังหมด เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 14.6 ส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมาย 
ตามแผน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากดัชนี Global Talent Competitiveness Index: GTCI ปี 2021 ที่มีการประเมิน 
จากศักยภาพการดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถของประเทศต ่าง  ๆ 134 ประเทศ  
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 68 ซ่ึงอยู ่ในอันดับที่ไม่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่อยู ่ในอันดับ 
ที่ 2 และ 34 ตามล�าดับ

110402 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด�ารงชีวิต เรียนรู ้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 จ�านวนผู้สูงอายุมีศักยภาพ
มีงานท�าและรายได้เหมาะสม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

 โดยปี 2564 รายงานผลส�ารวจภาวะการท�างาน (ใช้ข้อมูลของไตรมาส 2 ปี 2564) พบว่า มีจ�านวนผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพมีงานท�า 4.78 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.49 จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งส้ิน 12.75 ล้านคน และเมื่อพิจารณา
อัตราส่วนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท�า พบว่า อยู่ท่ีร้อยละ 37.49 ในปี 2564 เพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 36.91  
ในปี 2563 ส�าหรับค่าจ้างเฉลี่ยของผู ้สูงอายุในปี 2564 ยังไม่มีการรายงานผลการส�ารวจ ท้ังนี้ หากพิจารณา ในปี 2563  
ค่าจ ้างเฉลี่ยของผู ้สูงอายุ  อยู ่ที่  11,972 บาท/เดือน เพิ่มขึ้นจาก 11,336 บาท/เดือน ในป ี 2562 อย ่างไรก็ตาม  
แม้ว ่าอัตราส่วนผู ้ สูงอายุ ท่ีมีศักยภาพมีงานท�า และค่าจ ้างเฉลี่ยของผู ้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังคงอยู ่ ในสถานะการ 
บรรลุเป้าหมายที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

110501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส�านึกความเป็นไทย 
ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 สถาบันครอบครัวมีส่วนส�าคัญยิ่งในการสร้างและหล่อหลอมชีวิตมนุษย์ในสังคมให้เติบโต มีสุขภาพ 
มีพฤติกรรม และบุคลิกภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมผ่านการอบรมเลี้ยงดู การให้ความรัก  
ความอบอุ่น การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ 
เป็นก�าลังที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมกลไกที่เอื้อต่อ 
การพัฒนาครอบครัวและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ต ่าง ๆ อาทิ ระบบสิทธิประโยชน์ส�าหรับครอบครัว  
ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของครอบครัวไทย รวมถึงวิถีการด�าเนินชีวิตและความเป็นอยู ่
ของสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมีความเปราะบางมากขึ้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอันเป็นหน่วยทางสังคมแรกที่ส�าคัญที่สุด ตลอดจนการสร้าง 
ความตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความส�าคัญและประโยชน์ของความเป็นไทย

110101

จ.3
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สถานการณ ์ ก า รบรรลุ เ ป ้ าหมาย  ดั ชนี ย ่ อย 
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน เป็นดัชนีท่ีสะท้อน 
ถึงสภาพครอบครัวท่ีอบอุ ่น สมาชิกในครอบครัว 
อยู ่ ร ่ วม กัน โดยไม ่ปล ่อยให ้ ผู ้ สู งอายุอยู ่ ล� า พัง 
คนเดี ยว  ไม ่ ให ้ เ ด็ กท� า ง าน ต้ั งแต ่ อ ายุ ยั งน ้ อย  
รวมทั้ ง  สะท ้อนถึ งสภาพแวดล ้อมในชุมชนที่ม ี
คว ามปลอด ภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย ์ สิ น  ดั ง นั้ น  
ดัชนีย ่อยด ้านชีวิตครอบครัวและชุมชนจึ ง เป ็น 
หนึ่ งในดัชนีย ่อยของดัชนีความก ้าวหน ้าของคน 
โ ด ย ในป ี  2 5 6 3  พบว ่ า  ดั ช นี ย ่ อ ยด ้ า นชี วิ ต 
ครอบครัวและชุมชนในป ี 2563 อยู ่ ท่ี  0.6571  

 ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.6200 ในปี 2560 และจาก 0.6371 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัว 
ลดลงของการแจ ้งความคดีชีวิตร ่างกาย เพศ และคดีประทุษร ้ายต ่อทรัพย ์  ประกอบกับโครงสร ้าง 
ทางครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในอดีต ซ่ึงเคยเป็นครอบครัวขยายท่ีประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก 
และเครือญาติ กลายเป ็นครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน เป ็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช ่วงที่ผ ่านมาภาครัฐมีโครงการส ่งเสริมให ้มีการยกระดับความเข ้มแข็ง 
ของครอบครัวไทยอย ่างต ่อเนื่อง โดยสนับสนุนการปลูกจิตส�านึกความเป ็นไทยให ้ตั้ งอยู ่บนพื้นฐาน 
การด�ารงชีวิตด ้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว โครงการ  
Thai Family Platform เพื่อการเรียนรู ้ส�าหรับสตรีและครอบครัว โครงการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้าง 
พลังด้านสตรีและครอบครัวสู ่สังคม โครงการขับเคล่ือนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความมั่นคง ที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือและท�างาน
ประสานกัน สร ้ างความสมดุลรอบด ้านและการสานสัมพันธภาพท่ี ดีระหว ่ างสมาชิกในครอบครัว  
ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่ภาครัฐด�าเนินการล ้วนส่งผลให้เกิดการสร ้างสถาบันครอบครัวท่ีมีความเข ้มแข็ง  
มุ ่งเน ้นสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวรวมถึงสร ้างจิตส�านึกให้สมาชิกในครอบครัวด�ารง 
อยู่ได้อย่างปกติสุข

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนากระบวนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย
และการปลูกจิตส�านึกของความเป็นไทย ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 ยังคงเผชิญกับ
ประเด็นท้าทายหลัก คือ ปัญหาความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตในครอบครัว ที่พบว่า ภาวะความอยู ่ดีมีสุข 
ของประชาชนมีแนวโน ้มลดลง ส ่งผลต่อสัมพันธภาพท่ีอบอุ ่นในครอบครัว อันเน่ืองมาจากผลกระทบ 
ทางด ้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งท ่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกภายใต ้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท�าให้ครอบครัวต้องประสบกับปัญหาและความยากล�าบาก ก่อให้เกิด
สภาวะตึงเครียดสมาชิกในครอบครัวต ้องหันมาพึ่งพาตนเองมากยิ่ง ข้ึน ส ่งผลให้ขาดการดูแลเอาใจใส ่ 
ซ่ึงกันและกัน จึงจ�าเป ็นอย ่างยิ่ งที่จะต ้องมุ ่ งเน ้นการเสริมสร ้างความสัมพันธ ์ระหว ่างกันของสมาชิก 
ในครอบครัว ประกอบกับต ้องสร ้างความตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญของครอบครัว น�าไปสู ่การใช ้ชีวิต 
ครอบครัวอย่างมีความสุขต่อไป
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ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย เนื่องจากการรักษาเสถียรภาพของปฏิสัมพันธ ์ ในครอบครัว 
เป็นสิ่งส�าคัญ จึงควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครอบครัว โดยมุ ่งเน้น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะของครอบครัว สร้างครอบครัวให้มีศักยภาพและสัมพันธภาพท่ีดี 
สามารถท�าบทบาทหน้าที่ได ้อย่างเหมาะสม โดยสมาชิกของครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพโดยภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
ในการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดระบบเครือข่ายครอบครัว 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถส่งเสริมให้ครอบครัวด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ครอบครัวมีภูมิคุ ้มกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงของโลก
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การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

110201

 เป้าหมายการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อม 
ทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู ้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ การส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่ 
เร่ิมตั้งครรภ์ การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ การส่งเสริมดูแลด้านโภชนาการเด็ก การสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท�างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 
ท่ี เกี่ ยวข ้อง กับการดูแลพัฒนาเ ด็กให ้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้  ป ัจ จัยขับเค ล่ือนส�า คัญ 
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเริ่มตั้งแต่การเกิดอย่างมีคุณภาพ การเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย  
การจัดบริการและสวัสดิการส�าหรับเด็กปฐมวัย ระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนกลไกบริหาร
จัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากผลการด�าเนินงาน 
ที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมุ่งเป้าในเชิงพื้นที่ และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 
ในการติดตาม พัฒนาและฟื ้นฟูความรู ้ของเด็กปฐมวัยที่ถดถอยไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ยังถือเป็นความท้าทายส�าคัญท่ีประเทศไทยจะต้องเร่งด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างยั่งยืน
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย  3 
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  4 
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5 

เป้าหมายการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ 6 
ความรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ การส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ การส่งเสริมการเกิดอย่าง7 
มีคุณภาพ การส่งเสริมดูแลด้านโภชนาการเด็ก การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดู8 
บุตรได้ด้วยตนเอง การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพัฒนาเด็กให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 9 
ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเริ่มตั้งแต่การเกิดอย่างมีคุณภาพ การเจริญเติบโตและการมี10 
พัฒนาการสมวัย การจัดบริการและสวัสดิการส าหรับเด็กปฐมวัย ระบบสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนกลไก11 
บริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา12 
พบว่า การพัฒนาเด็กปฐมอย่างมุ่งเป้าในเชิงพื้นที่ และการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในการติดตาม พัฒนาและ13 
ฟื้นฟูความรู้ของเด็กปฐมวัยที่ถดถอยไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังถือเป็นความท้าทายส าคัญที่14 
ประเทศไทยจะต้องเร่งด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 15 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การส ารวจพัฒนาการ16 
ข อ ง เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย  ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  17 
ซึ่งเป็นการคัดกรองพัฒนาการของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 18 
และ 60 เดือน โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ19 
เด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรองผ่านครบ 5 20 
ด้าน (การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การเข้าใจ21 
ภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและสังคม) พบว่า 22 
การคาดประมาณการพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 23 
ของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 82 ซึ่งคงที่จากปี 2563 แต่24 
ลดลงจากปี 2562 ที่อยู่ที่ร้อยละ 86.95 ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลกระทบมาจากการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษา25 
ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ยังถือว่าสามารถบรรลุค่าเป้าหมายของ26 
แผนที่ก าหนดให้พัฒนาการเด็กสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แล้ว ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการด าเนินงานตามรายเขตสุขภาพ27 
โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ 1 และ 4 ยังพบค่าเฉลี่ยร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการที่ยังต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียม28 
กับเขตสุขภาพอ่ืน ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาแบบมุ่งเป้าในเชิงพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ จาก29 
การศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า เด็กชั้นอนุบาล 3 ในพื้นที่ในจังหวัดที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-30 
19 จ านวน 25 จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีการปิดโรงเรียน มีระดับความพร้อมในการเรียนรู้ (school readiness) ต่ ากว่ากลุ่ม31 
ที่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ โดยความพร้อมทางภาษาลดลง 0.39 ปี คณิตศาสตร์ลดลง 0.32 ปี สติปัญญาลดลง 0.38 ปี 32 
อย่างไรก็ดี เด็กในช่วงอายุดังกล่าวยังมีความยืดหยุ่นทางปัญญาสูง หากมีการส่งเสริมการฟื้นฟูการเรียนรู้และการติดตามที่33 
เหมาะสมก็จะสามารถแก้ปัญหาพัฒนาการดังกล่าวได้ 34 

การด าเนินการที่ผ่านมา ที่ผ่านมาปี 2563 – 2564 หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีนโยบาย35 
เรียนฟรี 15 ปี และการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน (พม.)  เป็นนโยบายต่อเนื่องที่ส าคัญของ36 
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ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ที่มา : สถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

จ.3 :  
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ปี 64 สีเขียว 

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  การส� ารวจ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นการคัดกรองพัฒนาการของเด็กอายุ 9, 18, 
30 ,  42 และ 60 เดือน โดยใช ้ คู ่ มือ เฝ ้ าระวั ง 
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผล
การตรวจคัดกรองผ่านครบ 5 ด้าน (การเคล่ือนไหว 
การใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก การเข้าใจภาษา การใช้
ภาษา การช ่วยเหลือตนเองและสังคม) พบว ่า  
การคาดประมาณการพัฒนาการสมวัยของเด็ก
ปฐมวัย ของปี2564 อยู ่ที่ร ้อยละ 82 ซึ่งคงที่จาก 

 ที่มา: สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ปี 2563 แต่ลดลงจากปี 2562 ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 86.95 ซ่ึงส่วนหนึ่งอาจเป็นผลกระทบมาจากการปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือสถานศึกษาตามมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ของ ศบค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
ยังถือว่าสามารถบรรลุค่าเป้าหมายของแผนท่ีก�าหนดให้พัฒนาการเด็กสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แล้ว  
ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการด�าเนินงานตามรายเขตสุขภาพโดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ 1 และ 4 ยังพบค่าเฉลี่ย
ร ้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการที่ยังต้องเร ่งพัฒนาเพ่ือให้ทัดเทียมกับเขตสุขภาพอื่น ๆ ซ่ึงสะท้อน 
ให ้ เห็นถึงความจ�าเป ็นในการแก ้ไขป ัญหาแบบมุ ่ ง เป ้าในเชิงพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้  จากการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า เด็กช้ันอนุบาล 3 ในพ้ืนที่ ในจังหวัดที่มีป ัญหาการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 จ�านวน 25 จังหวัดท่ัวประเทศที่มีการปิดโรงเรียน มีระดับความพร้อมในการเรียนรู้ (School 
Readiness) ต�่ากว่ากลุ่มที่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ โดยความพร้อมทางภาษาลดลง 0.39 ปี คณิตศาสตร์
ลดลง 0.32 ป ี  สติป ัญญาลดลง 0.38 ป ี  อย ่างไรก็ตาม เด็กในช ่วงอายุดังกล ่าวยังมีความยืดหยุ ่น 
ทางปัญญาสูง หากมีการส่งเสริมการฟื ้นฟูการเรียนรู ้และการติดตามที่เหมาะสมก็จะสามารถแก้ปัญหา
พัฒนาการดังกล่าวได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ที่ผ่านมาปี 2563 – 2564 หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
โดยมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน (พม.) เป็นนโยบาย
ต่อเนื่องที่ส�าคัญของรัฐบาลในการสร ้างการเข ้าถึงการศึกษาและสวัสดิการอื่น ๆ ต้ังแต ่ระดับปฐมวัย  
การบูรณาการ 4 กระทรวง ในการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติร่วมกันอย่างเป็นรูป
ธรรม  และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 โดยเน้นการน�า Unplug Coding  
และทักษะโลกยุคใหม่ลงสู ่การปฏิบัติ อีกทั้งยังมีการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ส�าคัญ อาทิ การพัฒนาระบบ 
การคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู ้พิการ และผู ้ด้อยโอกาส  
ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับ 
ที่สูงขึ้น การจัดท�าและเช่ือมฐานข้อมูลเพื่อติดตามนักเรียนทุนเสมอภาคในช่วงรอยต่อในช้ันอนุบาล 3 (กสศ.)  
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก โดยมุ ่งเน้นสร้างเสริมกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัว การสร้างความรอบรู ้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความตระหนักแก่กลุ ่มพ่อแม่ผู ้ปกครอง 
โดยเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล อาทิ เพจ 9 ย่างสร้างลูก DSPM E-Learning แอปพลิเคชัน Khunlook  
และเพิ่มช ่องทางการสื่อสารของเจ้าหน้าท่ีท้ังพยาบาลหลังคลอดและโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย 
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และเอกชน ตลอดจนให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนจนถึงหลังคลอด 6 เดือน 
หรือรับการตรวจครรภ์ฟรีและฝากครรภ์ฟรี (สธ.) รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อัตรา 2,000 บาท/คน ให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนในและนอกสังกัด ศธ.  

ประเด็นท้าทายท่ีส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย ในภาพรวมประเทศไทยนั้นสามารถบรรลุเป ้าหมาย 
ด ้านพัฒนาการเด็กสมวัยมาได ้อย ่างต ่อเนื่อง แต ่การพัฒนาเด็กปฐมวัยในเชิงพื้นที่ยั งประสบป ัญหา  
จึงเป ็นความท ้าทายส�าคัญของผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องที่จะต ้องยกระดับการด�าเนินการในระยะต ่อไปที่ ให  ้
ความส�าคัญกับการพัฒนาและความเหลื่อมล�้าของการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ที่มีการปิดสถานศึกษานั้นอาจส่งผลให้เด็กปฐมวัยไม่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทางความรู้ (Learning Loss) ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทย 
จะต ้องพัฒนาบุคลากรที่ เ กี่ ย วข ้ อง ให ้มี ความพร ้อมในการด� า เ นินการรองรับสถานการณ ์ฉุ ก เฉิน 
ที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ รวมถึงยังต้องเร่งพัฒนาพ่อแม่ผู ้ปกครองในการดูแล 
และพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ในระยะต่อไปควรยกระดับการด�าเนินงานโดยก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการจัดสรรงบประมาณอย่างมุ ่งเป้าไปในเชิงพื้นที่และรายสถานศึกษามากขึ้น  
โดยเร ่งขจัดอุปสรรคในทางกฎระเบียบและการปฏิบัติ ในการบูรณาการข ้อมูลเพื่อช ่วยเหลือเด็กให  ้
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย อีกทั้งพัฒนาระบบการดูแลและพัฒนาที่สอดรับกับหลักการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเหมาะสม ทั้งการติดตามการพัฒนาทักษะ 
และการเรียนรู ้ของเด็กรายบุคคล และพัฒนาวิธีการฟ ื ้นฟูภาวะความรู ้ ถดถอย อีกทั้ งการมีกลไก 
ในการคุ้มครองสิทธิเด็กที่ประสบผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งผู ้ป่วยเด็ก และเด็กก�าพร้า ตลอดจนการพัฒนา
กลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะของพ่อแม่ผู ้ปกครองในการมีทักษะพ่อแม่ (Parenting Skills)  
ซ่ึ งต ้องอาศัยการสร ้างองค ์ความรู ้พื้นฐานในหลักสูตรต้ังแต ่วัยเ รียน รวมถึงการผลิตและพัฒนาคร ู
และผู้ดูแลเด็กที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไก
ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้น ท่ี ในการศึกษาวิจัยรูปแบบการด�า เนินงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ระหว่างนิสิต นักศึกษา ครู และครูประจ�าการ 
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การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส�านึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)  
ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เป้าหมายการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นอย่างรอบด้าน 
ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะชีวิตภายใต ้
สังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะด้านภาษา ศิลปะ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยส�าคัญของการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ที่เน้นทักษะชีวิตและการท�างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
การเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง 
และการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการสร้างกลไกการบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
ประชากรช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น อาทิ นโยบายและมาตรการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม ทั้งนี้ จากผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมา ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดการเรียนการสอนท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู ้เรียนและตลาดแรงงาน  
รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จะเป็นพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ยังไม่เพียงพอ 
ยังคงเป็นความท้าทายส�าคัญท่ีไทยจะต้องด�าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563-2564 
Wor ld  Economic  Forum (WEF )  ยั ง ไม ่ มี 
การรายงานผลการจัดความสามารถทางการแข่งขัน  
ดังนั้น หากพิจารณาจากรายงานฯ ล่าสุด ในปี 2562  
พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา
ทุนมนุษย ์ด ้ านทักษะ (Sk i l l )  ของไทยเพิ่ มขึ้ น 
เป ็ นอั นดั บที่  7 3  จาก  141  ประ เทศ ท่ั ว โลก  
จากอั นดั บที่  6 6  จ าก  140  ประ เทศ ท่ั ว โลก  
ในปี 2561 โดยมีคะแนนลดลงเป็น 62.30 คะแนน 
จากในปี 2561 ที่อยู ่ที่ 63 คะแนน ทั้งนี้ สาเหตุ
ส� า คัญมากจากทักษะของ บัณฑิตที่ ลดลง  และ 
กา รสอน ให ้ คิ ด เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะห ์ ท่ี ยั ง มี ค ะแนนที ่

ที่มา: The Global Competitiveness Report 2019, 
       World Economic Forum (WEF)

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ค่อนข้างต�่า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยการเทียบเคียงจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของ IMD ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีอันดับด้านการศึกษาอยู่ในอันดับ 56 ซ่ึงลดลง 1 อันดับจากปี 2563 
โดยตัวชี้วัด ท่ี เกี่ยวกับทักษะของวัยเรียน/วัยรุ ่นที่มี อันดับลดลง ได ้แก ่  ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา  
และการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาท่ีตอบสนองต ่อความสามารถในการแข ่งขัน 
ทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษอยู ่ ในอันดับดีขึ้น รวมถึงเมื่อพิจารณาดัชนี 
ศักยภาพการแข ่งขันด ้านทรัพยากรบุคคลของโลกปี 2563 (GTCI) พบว ่า ในภาพรวมไทยมีคะแนน 
เพียง 41.30 จาก 100 คะแนน โดยอยู่ในอันดับที่ 67 ซึ่งยังต�่ากว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มี 78.48 คะแนน และมาเลเซียที่มี 60.40 คะแนน ซึ่งมิติด้านทักษะ 
ที่ยังเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational & Technical Skills) และความรู ้ความสามารถ 
ในระดับสากล (Global Knowledge Skills)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  3 
รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  4 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 5 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 6 
ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  7 
เป้าหมายการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นอย่างรอบด้านทั้ง Soft skills และ 8 
Hard skills โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะด้านภาษา 9 
ศิลปะ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยส าคัญของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร10 
เพื่อพัฒนาทักษะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ11 
นวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี การเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ถ่ายทอดความรู้ การออกแบบรูปแบบการ12 
เรียนรู้ที่เน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง และการฝึกปฏิบัติจริง  รวมถึงการสร้างกลไกการบริหารจัดการเพื่อสร้าง13 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาประชากรช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น อาทิ นโยบายและมาตรการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 14 
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม ทั้งนี้ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  15 
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนและ16 
ตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จะเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตและรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตที่ยังไม่17 
เพียงพอ ยังคงเป็นความท้าทายส าคัญที่ไทยจะต้องด าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563-2564 World Economic 19 
Forum (WEF) ยังไม่มีการรายงานผลการจัดความสามารถทางการแข่งขัน 20 
ดังนั้น หากพิจารณาจากรายงานฯ ล่าสุด ในปี 2562  พบว่า อันดับ21 
ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ22 
ไทยเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก จากอันดับที่ 66 23 
จาก 140 ประเทศท่ัวโลก ในปี 2561 โดยมีคะแนนลดลงเป็น 62.3 24 
คะแนน จากในปี 2561 ที่อยู่ที่ 63.0 คะแนน ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญมากจาก25 
ทักษะของบัณฑิตที่ลดลง และการสอนให้คิดเชิงวิเคราะห์ที่ยังมีคะแนนที่26 
ค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ดี หากพิจารณาโดยการเทียบเคียงจากการจัดอันดับ27 
ความสามารถในการแข่งขันของ IMD ปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีอันดับ28 
ด้านการศึกษาอยู่ในอันดับ 56 ซึ่งลดลง 1 อันดับจากปี 2563 โดยตัวชี้วัด29 
ที่เกี่ยวกับทักษะของวัยเรียน/วัยรุ่นที่มีอันดับลดลง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของ30 
การอุดมศึกษา และการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่ตอบสนองต่อความสามารถในการแข่งขันทาง31 
เศรษฐกิจ ขณะที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับดีขึ้น รวมถึงเมื่อพิจารณาดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้าน32 
ทรัพยากรบุคคลของโลกปี 2563 (GTCI) พบว่า ในภาพรวมไทยมีคะแนนเพียง 41.3 จาก 100 คะแนนเต็ม โดยอยู่ใน33 
อันดับที่ 67  ซึ่งยังต่ ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศ ASEAN ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มี 78.48 คะแนน และ34 
มาเลเซียที่มี 60.4 คะแนน ซึ่งมิติด้านทักษะที่ยังเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ทักษะสายวิชาชีพ ( Vocational & Technical Skills) 35 
และความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge Skills) 36 
 37 
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66 

73 
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คะแนนด้านทักษะ (Skill) อันดับ 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมามีการสร้างการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ของวัยเรียน/
วัยรุ ่น อาทิ  ขยายกลุ ่มเป ้าหมายโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมี เ ง่ือนไข (นักเ รียนทุนเสมอภาค)  
จากประมาณ 1.17 ล้านคน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็น 1.30 ล้านคน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564  
รวมถึงพัฒนาและใช ้ระบบฐานข้อมูลการติดตาม เฝ ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ และน�าเด็กที่หลุด 
ออกไปแล ้วมาพัฒนาทักษะที่ เหมาะสม ของ กสศ. อีกทั้ งมีการด�าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะที่จ�าเป ็น  
อาทิ พัฒนาและขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฐานสมรรถนะ) โดยน�าร่องในโรงเรียน 
เขตพ้ืนที่นวัตกรรม พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร ์พลังสิบระดับมัธยมศึกษา จัดท�าหลักสูตรการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ในการยกร่างหลักสูตร Reskill และ Upskill เพื่อเป็นผู ้น�าทางวิชาการในเขตพื้นที่ ทั้งนี้  
มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นและเชื่อมต่อกับโลกการท�างานจริง ผ่านการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน (CWIE) 
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ของอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ   
การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ 35 แห่ง 
แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (Degree) จ�านวน 91 หลักสูตร และประกาศนียบัตร 
(Non-Degree) รวมถึ งส ่ ง เสริมการพัฒนาทักษะผ ่านแพลตฟอร ์มที่ ส ่ ง เส ริมการเ รียนรู ้ตลอดชี วิต  
ได ้แก ่  “Thai  MOOC LMS” ความร ่วมมือในการพัฒนารายวิชาออนไลน ์  โดยหน ่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 120 แห่ง กว่า 500 รายวิชา มีผู้เรียนกว่า 1,000,000 คน มีผู้เรียนจบ 
ได้รับประกาศนียบัตรกว่า 652,000 ใบ รวมถึงมีความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันการศึกษา 
เพื่อ Reskill และ Upskill อีกด้วย 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความเหลื่อมล�้าทั้งด้านการเข้าถึงและคุณภาพของการบริการ
ทางการศึกษา การขาดความเชื่อมโยงระหว ่างทักษะในการท�างานจริงและการจัดการเรียนการสอน 
ในสถาบันการศึกษา รวมถึงการขาดการจัดการเรียนการสอนที่ ให ้ความส�าคัญกับการตอบสนองต ่อ 
ความต้องการที่หลากหลายของผู ้เรียนรายบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส ่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาศักยภาพ 
สูงสุดของตนเองได ้  เป ็นความท ้าทายที่ส� าคัญของประเทศ อีกทั้ ง  การขับเคลื่อนการใช ้หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะไปสู ่การปฏิบัติยังขาดการสร้างความเข้าใจและองค์ความรู ้กับผู ้ปฏิบัติทั้งครูและผู ้บริหาร 
สถานศึกษาอย ่างเพียงพอและชัดเจน รวมถึงสภาพแวดล ้อมของการจัดการศึกษายังให ้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ยังไม่เพียงพอ ไม่เอื้อต่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้
ที่สร ้างสรรค ์  โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ ์และการส ่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที ่
หลากหลายในฐานะพลเมืองตื่นรู้ ซึ่งจะเป็นจุดคานงัดในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของวัยเรียน/วัยรุ่น 
ทั้งนี้  อีกหนึ่งความท้าทายส�าคัญคือการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมและยืดหยุ ่น 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู ้เล่นส�าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ ทั้งด้านการใช้หลักสูตร 
การจัดการเรียนรู ้ และการวัดและประเมินผล เพื่อส่งเสริมให้ผู ้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ  
เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของตนเองในการปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิตประจ�าวันให้ส�าเร็จลุล่วง 
โดยเน้นให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะหลักท่ีจ�าเป็น อาทิ การจัดการตนเอง การคิดข้ันสูง การสื่อสาร การรวมพลัง
ท�างานเป็นทีม การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี ผ่านการจัดการศึกษาท่ียึด 
ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง และสามารถ 
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง การยกระดับการอาชีวศึกษาโดยส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ร่วมกับผู ้ประกอบการ
มากขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ อาทิ ค่าตอบแทนระหว่างฝึกปฏิบัติ การจ้างงานหลังฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ 
จะต้องมีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ปลอดภัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพที่โอบรับคนทุกกลุ ่มวัย และสร้างแนวทางการอยู ่ร ่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 
รวมไปถึงการกระจายอ�านาจสู ่สถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อน
ความต้องการเชิงบริบทเพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาในการท�า Innovation Sandbox  
เพื่อผลิตก�าลังคนตามความต้องการของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนานโยบาย 
และมาตรการการพัฒนาก�าลังคนที่ยึดหลักความเสมอภาคและเป ็นธรรม เพื่อสร ้างการเข ้าถึงโอกาส 
ทางการศึกษาและการเรียนรู ้  รวมถึงต ้องมีความยืดหยุ ่น สามารถตอบสนองต ่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และบริบทที่ท้าทายในอนาคตได ้
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การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง  
ตระหนักในความส�าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง 
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ผลิตภาพแรงงาน ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 2.5 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานมีจุดเน้นการพัฒนาในการพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน ตามหลักการท�างานท่ีมีคุณค่า โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานให้เกิด 
ความเชื่อมโยงระบบข้อมูลสถานการณ์แรงงาน ความต้องการแรงงาน/ค่าจ้าง/การอบรม และข้อมูลแรงงาน 
รายบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ระบบการรับรอง
สมรรถนะแรงงาน การส ่งเสริมการมีงานท�าอย ่างต ่อเนื่อง รวมถึงการมีกลไกบริหารจัดการเพ่ือสร ้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ทักษะแรงงาน ทั้งนี้ ความท้าทายของการพัฒนาในด้านการยกระดับศักยภาพแรงงาน คือ การที่แรงงาน 
ส ่วนใหญ ่ที่ ได ้ รับ โอกาสในการเข ้ ารับการฝ ึกทักษะหรือการฝ ึกอบรม เป ็นแรงงานที่ อยู ่ ในระบบ  
ท�าให้แรงงานนอกระบบยังคงขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูลอัตรา 
การขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) 
ค�านวณจากสัดส ่วนมูลค ่าผลิตภัณฑ ์มวลรวมใน
ประเทศต่อผู้มีงานท�าของปี 2564 (ใช้ข้อมูลไตรมาส 
1-3 ปี 2564) พบว่า ขยายตัวได้จากปีก ่อนหน้า 
เล็กน้อย หรือเพิ่มขึ้น ร ้อยละ 0.7 ต่อปี มีมูลค่า 
เท ่ากับ 271,633 บาท/คน/ปี แม้ว ่าจะขยายตัว 
เ พ่ิมขึ้นแต ่ยั งคงต�่ า กว ่ า เป ้ าหมายที่ ต ้ อ งบรรล ุ
ท่ีร ้อยละ 2.5 ต ่อป ี เป ็นป ีที่สองติดกัน ส�าหรับ 
การขยายตัวของผลิตภาพแรงงานต�่ากว่าเป้าหมาย 
ท่ีต้องบรรลุ ซึ่งก่อนปี 2562 อัตราการขยายตัวของ 
ผลิตภาพแรงงานขยายตัวได้ดีอยู่ที่ร้อยละ 1.4 - 4.7 
ทั้ งนี้  เป ็ นผลจากสถานการณ ์การแพร ่ ระบาด 
ของ เ ชื้ อ โ ค วิ ด - 19  ในช ่ ว งป ี  2 563  -  2564  
และการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด 
ท�าให ้ เศรษฐกิจหดตัวรุนแรง ส ่ งผลต ่อเนื่อง ถึง 
ผ ลิตภาพแรง ง านที่ ยั ง ไ ม ่ ส ามารถขยายตั ว ได  ้
เหมือนช่วงก่อน

ที่มา: ข้อมูลการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
       และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
       ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2564 จากนโยบายหลักของรัฐบาลที่ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 
การเรียนรู ้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย และนโยบายเร ่งด ่วน เร่ือง การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
ได้มีการด�าเนินนโยบายเพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การบริการฝึกทักษะออนไลน์ 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ได ้ เป ิดโอกาสให้แรงงานสามารถเรียนรู ้ ทักษะอาชีพผ ่านระบบออนไลน์  
ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านงานช่าง งานบริการ รวมถึงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ และการสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท่ีมีโครงการมากถึง 17 โครงการหลัก อาทิ โครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศ
ด้านเทคโนโลยี ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ  
ปัญญาประดิษฐ์ และหุ ่นยนต์) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน โครงการ 
เพิ่มทักษะก�าลั งแรงงานในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาฝ ีมือแรงงานนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ก�าลังแรงงานใหม่ที่ก�าลังจะเข้าสู ่ตลาดแรงงาน 
อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ ที่มีการปรับรูปแบบการเรียนรู ้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ  
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ในปี 2564 ยังคงมีการสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 อีกครั้งหน่ึง ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวอีกคร้ังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่ลดลง เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น ท�าให้การฟื้นตัวของสถานประกอบ
กิจการได้รับผลกระทบ อีกทั้งท�าให้เกิดการว่างงานระยะยาว อาจส่งผลให้ก�าลังแรงงานไม่ได้ใช้ทักษะที่มี 
เป ็นระยะเวลานานจนเกิดความสูญเสียทักษะ และในป ัจจุบันมีการจ ้างงานอย ่างไม ่ เต็มศักยภาพ  
พบว่า มีแรงงานท�างานต�่ากว่าระดับเป็นจ�านวนมาก ชั่วโมงการท�างานเฉลี่ยของแรงงานลดลงอย่างมากจาก 
ช่วงเวลาปกติ นอกจากนี้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดยังส่งผลถึงรูปแบบการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไป 
จนถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในอนาคต แต่ส�าหรับ 
ผลิตภาพแรงงานอาจปรับตัวดีข้ึนจากการที่สถานประกอบการใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นในการด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ป ัจจุบันผลการด�าเนินการยังคงอยู ่ต�่ากว ่าเป ้าหมายพอสมควร  
ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบของภาคเศรษฐกิจที่หดตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องกันในช่วง 
ปี 2563 - 2564 อีกทั้งการสูญเสียทักษะของแรงงานจากการจ้างงานที่เปล่ียนแปลงไป โดยระยะต่อไป 
อาจต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น และให้ความส�าคัญ
อย ่ างต ่อ เนื่ อง กับการจู ง ใจให ้แรงงานเ ห็นความส� าคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่ อยกระดับทักษะ 
ความสามารถของแรงงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงานท่ีอาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป 
ในอนาคต และการเร่งจัดท�าฐานข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานที่จะเป็นข้อมูลให้แรงงานทราบถึง 
แนวโน้มความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาจต้องมีข้อมูลถึงระดับสมรรถนะของแรงงานที่นายจ้างต้องการ  
ควบคู่กับการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะให้กับแรงงาน ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการทักษะแรงงานและการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
รวมถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ส�าหรับภาครัฐ 
อาจสนับสนุนการใช ้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการพัฒนาทักษะความรู ้อย ่างต ่อเนื่องและเปิดหลักสูตร 
ที่มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีอาจด�าเนินการร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้กับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้สามารถพัฒนา
ตนเองได ้จากอุปกรณ ์อิ เล็กทรอนิกส ์ส ่ วนตัว และอาจมีการสนับสนุนในลักษณะการร ่วมจ ่ายหรือ 
การให ้คูปองส�าหรับการฝ ึกอบรมให้กับสถานประกอบการในการจัดการฝ ึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ในหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีค ่าใช้จ ่ายสูงที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในการยกระดับคุณภาพและทักษะแรงงานของ 
สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
เข้ามาท�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติการยกระดับศักยภาพ 
ของทุนมนุษย์ด้วยสัดส่วนก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นกระบวนการที่ต้องใช ้
การพัฒนาเพื่อบรรลุผลลัพธ์ในระยะยาว สิ่งที่ส�าคัญคือจะต้องมีการสร้างฐานข้อมูลแรงงานที่แสดงถึง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน และแนวโน ้มเพื่อทิศทางของการพัฒนาประเทศและโลกที่ส ่งผลต ่อ 
ความต้องการแรงงานทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ 
กับฐานข้อมูลแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายรายบุคคลการพัฒนาทักษะแรงงานด้วยการส่งเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงต้องค�านึงถึงการให้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ือสนับสนุนให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเป็นผู ้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในประเทศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนโยบายภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย สัดส ่วนก�าลัง
แรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2564  
(ใช้ข้อมูลเฉลี่ยไตรมาส 1-3 ของปี 2564) เท่ากับ 
ร ้อยละ 9.7 ของก�าลั งแรงงานท้ังหมดเพิ่ม ข้ึน 
จากปี 2561 ร้อยละ 14.6 ซ่ึงบรรลุค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดว่าสัดส่วนก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร  ์
และเทคโนโลยี เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ส�าหรับข้อมูล 
ผู ้ที่อยู ่ระหว่างการศึกษา ปี 2564 - 2565 จาก 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พบว ่า จ�านวนนักศึกษาสาขาด ้านวิทยาศาสตร ์ 
และเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกสาขา 
ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตมีก�าลังแรงงานด้านดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งดัชนี Global Talent Competitiveness 
Index: GTCI ปี 2564 ได้มีการประเมินจากศักยภาพการดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู  ้
ความสามารถของประเทศต่าง ๆ จาก 134 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 68 ซึ่งอยู่ในอันดับ 
ที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่อยู่ในอันดับที่ 2 และ 34 ตามล�าดับ

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2564 หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ในการดึงดูดเด็กและเยาวชน
เข้าสู่อาชีพนักวิจัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
เปิดโอกาสให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในรูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
ปิดชั่วคราว แต่การเปิดรูปแบบดังกล่าวท�าให้การเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถด�าเนินต่อไปได้ อีกทั้งการเปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่หลายแห่ง อาทิ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ 
อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา และ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู ้นอกห้องเรียน 
ที่ทันสมัย สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผ่านกิจกรรมท่ีสนุกและเข้าใจง่าย ตลอดจนยังเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง 
ไปยังภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและเยาวชน ที่มีโครงการ 
ที่หลากหลายในรูปแบบออนไลน์ การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ระดับ 
มัธยมศึกษา-อุดมศึกษา ให้มีการศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุน 
และดึงดูดนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์แห่งชาต ิ
นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินการในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์  
(โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเทคโนโลย ี
ฐานวิทยาศาสตร์) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  ์
และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและเยาวชน ส�าหรับการสนับสนุนให้แรงงานต่างชาติท่ีมีทักษะสูง ผ่านโครงการ  
SMART Visa ที่เป็นวีซ่าประเภทพิเศษที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ชาวต่างชาติที่เป็นผู ้เชี่ยวชาญทักษะสูง 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาท�างานในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม และกิจการ 
เป้าหมายของประเทศ
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 3 
เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น  4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 5 

การบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติการยกระดับศักยภาพของทุนมนุษย์ด้วย6 
สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การพัฒนาเพื่อบรรลุ7 
ผลลัพธ์ในระยะยาว สิ่งที่ส าคัญคือจะต้องมีการสร้างฐานข้อมูลแรงงานที่แสดงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน 8 
และแนวโน้ม/ทิศทางของการพัฒนาประเทศและโลกที่ส่งผลต่อความต้องการแรงงานทันต่อสถานการณ์ที่มีการ9 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับฐานข้อมูลแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ 10 
ที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายรายบุคคล การพัฒนาทักษะ11 
แรงงานด้วยการส่งเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของ12 
ตลาดแรงงาน รวมถึงต้องค านึงถึงการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ13 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนโยบายภาครัฐ14 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  15 

สถานการณ์การบรรลุ เป้าหมาย 16 
สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์17 
และเทคโนโลยี ปี 2564 (ใช้ข้อมูล18 
เฉลี่ยไตรมาส 1-3 ปี 2564) เท่ากับ19 
ร้อยละ 9.7 ของก าลังแรงงานทั้งหมด20 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 14.6  21 
ซึ่ งบรรลุค่า เป้าหมายที่ก าหนดว่า22 
สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์23 
และเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 24 
ส าหรับข้อมูลผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา  25 
ปี  2564  - 2565  จากกระทรวง26 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า จ านวนนักศึกษาสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวโน้ม27 
เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกสาขา ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตมีก าลังแรงงานด้านดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งดัชนี Global Talent 28 
Competitiveness Index: GTCI ปี 2021 ได้มีการประเมินจากศักยภาพการดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี29 
ความรู้ความสามารถของประเทศต่าง ๆ 134 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 68 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ไม่สูง30 
มาก เปรียบเทียบกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่อยู่ในอันดับที่ 2 และ 34 ตามล าดับ 31 

การด าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2564 หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในการดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้า32 
สู่อาชีพนักวิจัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ 33 
การเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก/เยาวชน/ประชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิดโอกาส34 
ให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ 35 
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลให้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ปิดชั่วคราว แต่การเปิด36 
รูปแบบดังกล่าวท าให้การเรียนรู้  การสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  37 
และนวัตกรรมสามารถด าเนินต่อไปได้  อีกทั้ง การเปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่หลายแห่ง อาทิ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.  38 
เดอะ สตรีท รัชดา และ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัยที่อาจสร้าง39 
แรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมที่สนุกและเข้าใจ40 

  เทียบจากปี      ส าหรับปี      ใช้ข้อมูลเฉลี่ยไตรมาส    
ท่ีมา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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ร้อยละร้อยละ สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แกนขวา อัตราการเปลี่ยนแปลง  YoY

สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอัตราการเปลี่ยนแปลง  (%YoY)

110402 
ปี 62 สีส้ม 

110402 
ปี 63 สีเขียว 

110402 
ปี 64 สีเขียว 

จ.3 :  

ที่มา: การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และอัตราการเปลี่ยนแปลง1 (%YoY)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าในปี 2564 ได้มีการบรรลุเป้าหมายของปี 2565 แล้ว 
แต ่ยังมีความจ�าเป ็นท่ีจะต ้องสนับสนุนการสร ้างความตระหนักถึงความจ�าเป ็นในการพัฒนาประเทศ 
ด ้วยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีให ้กับเด็กและเยาวชนรับรู ้  เ พ่ือส ่งผลต ่อการเลือกศึกษาในอนาคต 
อย ่ างต ่อ เนื่ อง  รวมถึ งการสร ้ างความรับรู ้ ให ้กับผู ้ ปกครองและนัก เรี ยนถึ ง โอกาสทางด ้ านอาชีพ 
ทางวิทยาศาสตร์ อีกท้ัง ยังมีประเด็นท้าทายเรื่องการสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความแตกต่าง 
ทางเศรษฐานะทางสังคมให ้มีโอกาสได ้เข ้าถึงความรู ้ความสนใจทางด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  
โดยการเป ิดพื้นที่ ให ้กับนักเรียนที่มีความสนใจและความสามารถทางวิทยาศาสตร ์ได ้แสดงศักยภาพ  
นอกจากนี้  ยั งมีความท ้าทายจากภายนอกที่ประเทศต ่าง  ๆ ได ้มีการดึ งดูดแรงงานเข ้ า ไปท�างาน 
ในประเทศต่าง ๆ อาทิ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐยังคงต้องให้ความส�าคัญกับการส�ารวจและการสร้างฐานข้อมูล 
ด้านก�าลังคนของแต่ละสาขาอาชีพที่มีความจ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในเชิงลึก โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท่ีต ้องมีการวิเคราะห์ความสมดุลระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ  
เพื่อวางแผนการผลิตก�าลังคนท่ีมีศักยภาพตรงต่อความต้องการ อีกทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย โดยเฉพาะการส ่งเสริมและปลูกฝ ังความสนใจและใฝ ่รู  ้
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ให้เห็นความส�าคัญและการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ี ภาครัฐยังต้องมุ ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ถึงงานท่ีมีคุณค่า 
และความก ้าวหน ้าของเส ้นทางสายอาชีพด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีด ้วยการใช ้ความส�าเร็จ 
ของผู ้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน นักศึกษาที่มี 
ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นได้ประกอบอาชีพ
และใช้ความรู้ ความสามารถตามศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศต่อไป
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การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต  
มีทักษะการด�ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนผู้สูงอายุมีศักยภาพมีงานท�าและรายได้เหมาะสม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

110501

จ.3

 โครงสร้างประชากรประเทศไทยและทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่สังคมสูงวัย เหตุเพราะอัตรา 
การเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น อันเป็นผลมาจากการรักษาพยาบาล 
ที่มีประสิทธิภาพ การมีสัดส่วนผู้สูงอายุในอัตราสูงน�ามาซ่ึงความไม่สมดุลของโครงสร้างประชากร เพราะท�าให ้
เกิดผลกระทบในหลายมิติ  ตลอดจนสถานการณ์ของไทยที่จ�านวนผู ้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง  
จึงถือได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และมีความต้องการครอบคลุมอยู่ในหลายธุรกิจ ดังนั้น  
การสร้างทัศนคติของคนในสังคมให้มองผู ้สูงอายุว ่าเป็นกลุ ่มประชากรที่มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง 
และร่วมเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วน 
สามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุได้ในอนาคต

11การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

425



มีจ�านวนผู้สูงอายุที่ท�างาน 4.78 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.49 จากจ�านวนผู้สูงอายุทั้งส้ิน 12.75 ล้านคน 
และเม่ือพิจารณาอัตราส่วนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท�า พบว่า อยู่ที่ร้อยละ 37.49 ในปี 2564 เพิ่มสูงขึ้น 
เพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 36.91 ในปี 2563 และเม่ือพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2563 พบว่า 
มีผู ้สูงอายุท�างานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 60.80 รองลงมาเป็นภาคการค้าและการบริการ ร้อยละ 29 
และภาคการผลิต ร้อยละ 10.20 ส�าหรับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้สูงอายุในปี 2564 ยังไม่มีการรายงานผลการส�ารวจ 
ทั้งนี้  หากพิจารณาจากค่าจ ้างหรือเงินเดือนเฉล่ียต ่อเดือนของผู ้สูงอายุอยู ่ที่  11,972 บาทเพิ่มสูงข้ึน 
จาก 11,336 บาท ในปี 2562 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานภาพการท�างานและรายได้ของผู้สูงอายุจากการส�ารวจ 
ในปี 2563 พบว่า ผู ้สูงอายุท่ีท�างานในภาคการบริการและการค้าเป็นกลุ ่มผู ้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสถานภาพการท�างานและรายได้ของผู้สูงอายุจาก 
การส�ารวจในปี 2563 พบว่า ผู้สูงอายุประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 62.30 ช่วยธุรกิจครัวเรือน 
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 20.50 ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 11.90 นายจ้าง ร้อยละ 3 ลูกจ้างรัฐบาล ร้อยละ 2.20  
และการรวมกลุ่ม ร้อยละ 0.10 จากประเด็นสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท�าและรายได้ที่เหมาะสม 
ยังคงต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่บรรลุไว้ที่ ร้อยละ 10 ในปี 2565 ส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนินการต่าง ๆ ได้ทัน 
ในห้วงระยะเวลาที่ก�าหนด

การด�าเนินการที่ผ ่านมา หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในปี 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการ/การด�าเนินงาน 
ท่ีมุ ่งเน้นคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นส�าคัญในหลากหลายมิติ เช่น มิติด้านสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู ้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงอายุมิติด้านเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาและประยุกต์ใช้ Active Ageing Index (AAI) โครงการพัฒนา 
ระบบการดูแลแบบองค์รวมต่อเนื่องและอัจฉริยะด้วยแนวคิดครอบครัวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือรองรับ 
สังคมสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการมีงานท�าของผู้สูงอายุ โครงการส�ารวจภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู ้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังคงมีโครงการที่ส ่งเสริมและบูรณาการ 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตตามแผนแม่บทฯ ที่ไม่มุ ่งเน้นเฉพาะผู ้สูงอายุ อาทิ โครงการส่งเสริม 
อาชีพผู ้สูงอายุเป็นผู ้ดูแลเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์สองรุ ่นสร้างคุณค่าชีวิตตามแนวคิด: ศูนย์ดูแลคนสองวัย  
(Intergeneration Care Center) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะท�าให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด 
แรงงาน เนื่องจากการขาดแคลนก�าลังแรงงานท�าให้ GDP และผลิตภาพลดลง ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการท�างาน 
จึงเป็นกลุ่มที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากผลการส�ารวจ 
ท่ี เกี่ ยวข ้อง กับการท�างานของผู ้ สู งอายุ  พบว ่ า  
ผู ้สูงอายุหรือผู ้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศไทย 
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู ่
สังคมของผู ้สู งอายุ  รวมทั้ ง เนื่องจากโครงสร ้าง 
ของประชากรและโครงสร ้างของก�าลั งแรงงาน 
เปลี่ยนแปลงไป ท�าให ้ผู ้สู งอายุที่ยั งต ้องท�างาน 
มีจ� านวนเ พิ่มมาก ข้ึนตามไปด ้ วย ในป ี  2564  
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มีการรายงานผล 
ส�ารวจภาวการณ ์ท�างาน (การส�ารวจแรงงาน)  
ของประชากร ไตรมาส 2 ของปีดังกล่าว พบว่า 

 

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 
แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 2 
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (110501) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  3 
มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม  4 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น  5 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ านวนผู้สูงอายมุีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  6 
โครงสร้างประชากรประเทศไทยและทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย เหตุเพราะ อัตราการเกิดของ7 
ประชากรมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน อันเป็นผลมาจากการรักษาพยาบาล 8 
ที่มีประสิทธิภาพ การมีสัดส่วนผู้สูงอายุในอัตราสงูน ามาซึ่งความไม่สมดุลของโครงสร้างประชากร เพราะท าให้เกิดผล9 
กระทบในหลายมิติ ตลอดจนสถานการณ์ของไทยที่จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าผู้บริโภค10 
กลุ่มผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และมีความต้องการครอบคลุมอยู่ในหลายธุรกิจ ดังนั้น การสร้างทัศนคติของ11 
คนในสังคมให้มองผู้สูงอายุว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและร่วมเป็นพลังส าคัญ 12 
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับสังคม13 
ผู้สูงอายุได้ในอนาคต 14 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากผลการ15 
ส ารวจที่เกี่ยวข้องกับการท างานของผู้สูงอายุ 16 
พบว่า ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปใน17 
ประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ส่งผลให้18 
ประเทศไทยก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ รวมทั้ง19 
เนื่องจากโครงสร้างของประชากรและโครงสร้าง20 
ของก าลังแรงงานเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้สูงอายุ21 
ที่ยังต้องท างานมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 22 
ในปี 2564 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) มี23 
การรายงานผลส ารวจภาวการณ์ท างาน (การ24 
ส ารวจแรงงาน) ของประชากร ไตรมาส 2 ของ25 
ปีดังกล่าวพบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุที่ท างาน 26 
4.78 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.49 จาก27 
จ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 12.75 ล้านคน และเมื่อ28 
พิจารณาอัตราส่วนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงาน29 
ท าพบว่า อยู่ที่ร้อยละ 37.49 ในปี 2564 เพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 36.91 ในปี 2563 และเมื่อพิจารณา30 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2563 พบว่า มีผู้สูงอายุท างานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 60.8 รองลงมาเป็นภาค31 
การค้าและการบริการ ร้อยละ 29.0 และภาคการผลิต ร้อยละ 10.2 ส าหรับค่าจ้างเฉลี่ยของผู้สูงอายุในปี 2564 32 
ยังไม่มีการรายงานผลการส ารวจ ทั้งนี้ หากพิจารณาจากค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของผู้สูงอายุอยู่ที่ 11,972 บาท33 
เพิ่มสูงขึ้นจาก 11,336 บาท ในปี 2562 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานภาพการท างานและรายได้ของผู้สูงอายุ 34 
จากการส ารวจในปี 2563 พบว่า ผู้สูงอายุที่ท างานในภาคการบริการและการค้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ย 35 
ต่อเดือนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานภาพการท างานและรายได้ของผู้สูงอายุ 36 
จากการส ารวจในปี 2563 พบว่า ผู้สูงอายุประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 62.3 ช่วยธุรกิจครัวเรือน 37 
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 20.5 ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 11.9 นายจ้าง ร้อยละ 3.0 ลูกจ้างรัฐบาล  ร้อยละ 2.2 38 
และการรวมกลุ่ม ร้อยละ 0.1 จากประเด็นสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท าและรายได้ที่เหมาะสม 39 

     ที่มา: สรุปผลการส ารวจภาวะการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
พ.ศ. 2563,  ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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110501 
ปี 62 สีแดง 

110501 
ปี 63 สีเหลือง 

110501 
ปี 64 สีเหลือง 

จ.3 :  

ที่มา: สรุปผลการส�ารวจภาวะการท�างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย
       พ.ศ.2563, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลจากการด�าเนินงานที่ผ่านมา แม้จะมีการสร้างการตระหนักรู้ 
เกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการด�ารงชีพของผู้สูงอายุ เครือข่าย 
คุ ้มครองทางสังคมของผู ้สูงอายุ แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเชิงประชากรอย่างรวดเร็ว  
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงของผู้สูงอายุยังคงเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญส�าหรับประเทศไทย 
เนื่องจากกลไกบริหารจัดการ เพ่ือสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อการส ่งเสริมศักยภาพผู ้สูงอายุ อาทิ 
นโยบาย มาตรการ กฎหมาย สวัสดิการผู ้สูงอายุยังคงไม่ครอบคลุม อีกท้ังภาคีเครือข่ายคุ้มครองทางสังคม 
ส�าหรับผู้สูงอายุไม่เข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรก�าหนดนโยบาย 
ที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งทางกายภาพและทางสังคมที่สามารถ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ อาทิ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 
ให้เหมาะสมและปลอดภัยของกรมกิจการผู ้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้ สู งอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู ้ สู งอายุ ท่ีมีภาวะพึ่ งพิ ง  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยโครงการดังกล่าวมุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้สูงอายุ 
ให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการด�ารงชีวิต มีภาวะพฤฒิพลัง (Active Aging) เพื่อเสริมสร้าง 
การเตรียมความพร้อมส�าหรับสังคมสูงอายุของประเทศ น�าไปสู ่ความมั่นคงในชีวิตและการเป็นส่วนส�าคัญ 
ของโครงสร้างประชากรประเทศที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมต่อไป

110501

11การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
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ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส�าหรับศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาที่หลากหลาย”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12

การพัฒนาการเรยีนรู้12
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“



จ.1

 
 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 PISA	จะจัดการประเมินต่อเนื่องทุกสามปี	 โดยการประเมินรอบล่าสุดเมื่อปี	2561	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที	่
412	 คะแนน	ซึ่งลดลง	 3	 คะแนนจากการประเมินรอบปี	 2558	ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู ่ที่	 415	 คะแนน	ทั้งนี้	 
คะแนนเฉลี่ยในการประเมินรอบปี	 2561	 ยังห ่างไกลกับค ่าเป ้าหมายในปี	 2565	 อยู ่ถึง	 58	 คะแนน	 
(ค่าเป้าหมาย	470	คะแนน)	รวมถึงยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ถึง	76	คะแนน	(ค่าเฉลี่ยโลก	488	คะแนน)	ส�าหรับ
การประเมินรอบถัดไปได ้ เลื่อนจากป ี	 2564	 ไปเป ็นป ี 	 2565	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19	 ในการประเมินสถานการณ์ป ี	 2564	 จึงประเมินจากค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  
มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

120001

 1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย 470 คะแนน 
และ 2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา ประเมินโดย International  
Institute for Management Development (IMD) อยู่อันดับที่ 45

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให ้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา	มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่	การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา	 และการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 การวางพื้นฐาน 
ระบบรองรับการเรียนรู ้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ	 อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ	 
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง	รวมถึงการรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย ์
การพัฒนาประเทศ	และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ	ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น (12)  
การพัฒนาการเรียนรู้ มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ (2) คนไทยได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

12การพัฒนาการเรียนรู้

429



 
 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ของมัธยมศึกษา 
ชั้นปีที่	 3	 ปีการศึกษา	 2563	 เทียบกับปีการศึกษา	
2562	 ซึ่ งมีก ลุ ่ ม เป ้ าหมายที่ ได ้ รับการประเมิน
สอดคล้องกับการประเมิน	 PISA	 คือ	 นักเรียนอายุ	 
15	ปี	 โดยค่าเฉลี่ยคะแนน	O-NET	 ในปีการศึกษา	
2563	 ได้แก่	ภาษาไทย	44.36	ภาษาอังกฤษ	29.94	
คณิตศาสตร ์ 	 26 .04	 และวิทยาศาสตร ์ 	 32 .68	 
และค่าเฉลี่ยคะแนน	O-NET	 ในปีการศึกษา	 2562	
ได ้แก ่ 	 ภาษาไทย	 42.21	 ภาษาอังกฤษ	 29.20	
คณิตศาสตร ์ 	 25 .41	 และวิทยาศาสตร ์ 	 29 .20	 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกวิชาในปี	 ที่มา:	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

3   

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  120001 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้2 
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน3 
บทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 
การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศ5 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็ม6 
ตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง7 
ม่ันคง รวมถึงการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์8 
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ  ทั้งนี้ 9 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ10 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่  (1) คนไทยมี11 
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ12 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง13 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ (2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ14 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 15 

  16 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 17 

 18 

 19 

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 20 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  มีนิสัย 21 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  22 

 23 

 24 

1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ25 
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย 470 คะแนน และ  26 
2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ27 
ด้านการศึกษา ประเมินโดย International Institute 28 
for Management Development (IMD) อยูอั่นดับที่ 45 29 

PISA จะจัดการประเมินต่อเนื่องทุกสามปี โดยการประเมินรอบล่าสุดเมื่อปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่30 
ที่ 412 คะแนน ซึ่งลดลง 3 คะแนนจากการประเมินรอบปี 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 415 คะแนน ทั้งนี้ 31 
คะแนนเฉลี่ยในการประเมินรอบปี 2561 ยังห่างไกลกับค่าเป้าหมายในปี 2565 อยู่ถึง 58 คะแนน (ค่าเป้าหมาย 32 
470 คะแนน) รวมถึงยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโลก อยู่ถึง 76 คะแนน (ค่าเฉลี่ยโลก 488 คะแนน) ส าหรับการ33 
ประเมินรอบถัดไปได้เลื่อนจากปี 2564 ไปเป็นปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 34 
ในการประเมินสถานการณ์ปี 2564 จึงประเมินจากค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 35 
ของมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ36 
ประเมินสอดคล้องกับการประเมิน PISA คือ นักเรียนอายุ 15 ปี โดยค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ในปีการศึกษา 37 

 

120001 
ปี 2562 แดง 

120001 
ปี 2564 แดง 

120001 
ปี 2563 แดง 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของมัธยมศกึษาช้ันปีที่ 3  

2563	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2562	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาร ่วมกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศด้านการศึกษา	 โดย	 IMD	 ในปี	 2564	พบว่า	ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี	 56	ขยับลงจากอันดับท่ี	 55	 
ในปี	 2563	ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี	2565	 (อันดับที่	 45)	ทั้งน้ี	 ยังมีปัจจัยด้านการศึกษา 
ที่มีการพัฒนาดีขึ้น	อาทิ	 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	 (TOEFL)	การศึกษาในมหาวิทยาลัยตอบโจทย์ 
การแข่งขัน	 ดัชนีอันดับมหาวิทยาลัย	 อัตราการไม่รู ้หนังสือของประชากรอายุ	 15	 ปีข้ึนไป	 รวมถึงทักษะ 
ทางภาษาตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ	ซ่ึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน

120002 จ.2

 
 

	 ในปี	 2564	 ประเทศไทยมีคะแนน	 GTCI	 
อยู่ที่	45.46	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	ที่มีคะแนนอยู่ที่	41.3	
ซ่ึงยังคงมีความท้าทายที่จะบรรลุค ่าเป ้าหมายที ่
ก�าหนดไว้ในปี	 2565	 	 (50.1	 คะแนน)	นอกจากนี	้
ส าม า รถพิ จ า รณา เพิ่ ม เ ติ ม โ ดย เ ที ยบ เคี ย งกั บ	 
World	 Talent 	 Rank ing	 โดย	 IMD	 ซึ่ ง เป ็น 
ดัชนีช้ีวัดด้านทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน	พบว่า
อันดับของประเทศไทยในปี	 2564	 อยู ่ที่อันดับ	 42	 
จากทั้ งหมด	 64	 ประเทศที่ ได ้ รับการประเมิน	 
โดยขยับข้ึนหนึ่งอันดับจากอันดับ	43	ในปี	2563	

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล Global Talent Competitiveness  
Index (GTCI) ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

Global Talent Competitiveness Index

3 
 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  120002 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

2563 ได้แก่ ภาษาไทย 44.36 ภาษาอังกฤษ 29.94 คณิตศาสตร์ 26.04 และวิทยาศาสตร์ 32.68 และ1 
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ภาษาไทย 42.21 ภาษาอังกฤษ 29.20 คณิตศาสตร์ 2 
25.41 และวิทยาศาสตร์ 29.20 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกวิชาในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 3 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา โดย IMD 4 
ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 56 ขยับลงจากอันดับที่ 55 ในปี 2563 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย5 
ที่ก าหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 45) ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยด้านการศึกษาที่มีการพัฒนาดีขึ้น อาทิ ความสามารถใน6 
การใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) การศึกษาในมหาวิทยาลัยตอบโจทย์การแข่งขัน ดัชนีอันดับมหาวิทยาลัย อัตรา7 
การไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมถึงทักษะทางภาษาตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ 8 
ซึ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 9 

 10 

 11 

 12 

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม13 

ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  14 

 15 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล Global Talent 16 

Competitiveness Index (GTCI) ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน 17 

ในปี 2564 ประเทศไทยมีคะแนน GTCI อยู่ที่ 45.46 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ที่มีคะแนนอยู่ที่ 41.3 ซ่ึง18 

ยังคงมีความท้าทายที่จะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ สามารถ19 

พิจารณาเพิ่มเติมโดยเทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้านทรัพยากรมนุษย์20 

เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2564 อยู่ที่อันดับ 42 จากทั้งหมด 64 ประเทศที่ได้รับการ21 

ประเมิน โดยขยับขึ้นหนึ่งอันดับจากอันดับ 43 ในปี 2563  22 

ทั้งนี ้ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ ความ23 

พร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ห่างไกล คุณภาพของครูผู้สอน ทักษะการจัดการเรียน24 

การสอนผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผล25 

ให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ อาทิ ระบบ26 

ออนไลน์ ระบบดาวเทียม DLTV ซึ่งยังคงมีข้อจ ากัดในด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะใน27 

ครัวเรือนยากจนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงยังมีข้อจ ากัด28 

ในประเด็นความเข้าใจและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สังคมยังมีค่านิยมให้29 

ความส าคัญกับความเป็นเลิศด้านวิชาการ ขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละ30 

คนที่แตกต่างกัน รวมถึงยังขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าหมายของพหุปัญญาได้อย่างชัดเจน 31 

120002 
ปี 2564 เหลือง 

120002 
ปี 2563 เหลือง 

120002 
ปี 2562 เหลือง 
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	 ทั้งน้ี	ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ	ได้แก่	ความพร้อม
ด้านทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห ่างไกล	 คุณภาพของครูผู ้สอน	 ทักษะการจัดการเรียน 
การสอนผ่านสื่อดิจิทัล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผล 
ให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้	 ต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู ้ผ ่านแพลตฟอร์มอื่น	 ๆ	 อาทิ	 
ระบบออนไลน์	 ระบบดาวเทียม	DLTV	ซึ่งยังคงมีข้อจ�ากัดในด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน	 โดยเฉพาะ 
ในครัวเรือนยากจนท่ีขาดแคลนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	 รวมถึงยังมีข้อจ�ากัด 
ในประเด็นความเข้าใจและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	สังคมยังมีค่านิยมให้ความส�าคัญ 
กับความเป็นเลิศด้านวิชาการ	ขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน	
รวมถึงยังขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าหมายของพหุปัญญาได้อย่างชัดเจน

ประกอบด้วย 2 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

120002

120101 120201

120001

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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120101

 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ อัตราความ 
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อยู่ที่ร้อยละ 80

	 ทั้งนี้	คะแนน	PISA	จะมีการประเมินทุก	ๆ	3	ปี		โดยการประเมิน	PISA	ครั้งล่าสุดในปี	2561	ความแตกต่างของกลุ่ม
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทียบกับต�่าสุดแตกต่างกันถึง	 210	 คะแนน	 (การประเมินในรอบถัดไปได้เลื่อนจากปี	 2564	 
ไปเป็นปี	 2565	 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19)	 ส�าหรับข ้อมูลอัตราการเข ้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปีล่าสุด	 ปี	 2563	 อยู ่ที่ร ้อยละ	 69.4	 เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี	 2562	ที่ร ้อยละ	 66.4	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
สถานะการบรรลุเป้าหมายที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

120101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ สัดส่วน 
สถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
อยู่ที่ร้อยละ 10 และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา อยู่ท่ีร้อยละ 10

	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลล่าสุดยังคงเป็นข้อมูลปี	 2560	 ซึ่งเป็นข้อมูลโรงเรียนจ�านวน	 57,238	 แห่ง	 ประกอบด้วย	
โรงเรียนสามัญศึกษาท่ัวไป	 57,192	 แห่ง	 โรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์	 18	 แห่ง	 โรงเรียนกีฬา	 12	 แห่ง	 และ	 โรงเรียน 
เน้นนาฏศิลป์	16	แห่ง	โดยยังคงสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ

120201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

คนไทยไดร้บัการศกึษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐาน มทีกัษะการเรยีนรู้
และทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติร้อยละ 50 อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน
ลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การปฏิรูปการเรียนรู ้มุ ่ งเน ้นการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาการเรียนรู ้ ให ้สอดรับกับ 
ความเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จ�าเป็นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา	 โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู ้และ 
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ	 	 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ	 มีการสะท้อน 
ความคดิ	ทบทวนไตร่ตรอง	การสร้างผูเ้รยีนให้สามารถก�ากบัการเรียนรูข้องตนได้	 เปล่ียนโฉมบทบาท	“ครู”	ให้เป็นครู 
ยคุใหม่	ท�าหน้าทีก่ระตุ้น	สร้างแรงบนัดาลใจ	แนะน�าวิธเีรยีนรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวตักรรมการเรยีนรูใ้ห้ผู้เรยีน	 
และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต	 โดยปัจจัยส�าคัญหลักสู่ความส�าเร็จ	 ได้แก่	การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานหลักสูตร 
แกนกลางทุกระดับและทุกประเภท	มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและประเทศ 
หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย	 มีการประกันคุณภาพจัดการศึกษา 
มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสอดคล้องกับการประกอบอาชีพพัฒนาครูผู ้สอน	 ให้เป็นผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	และผลิตครู	อัตราก�าลังครู/ผู้สอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
มีระบบการประเมินครูท่ีเน้นผลลัพธ์จากผู้เรียนเป็นหลัก	พัฒนารูปแบบและระบบการเรียนรู้สนับสนุนการใช้ดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา	ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ	 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ทีห่ลากหลายและสอดคล้องกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในแต่ละช่วงวยั	พฒันาการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ	 รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	 อาทิ	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน	และการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว	 โดยที่ผ่านมามีความท้าทาย 
ในการบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญ	คือ	 เรื่องการขาดข้อมูลที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอนในระบบที่จะช่วยให้ 
การเห็นความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 รวมถึงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรูข้องประชาชนทกุกลุม่

120101

จ.3
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120101

ซึ่งคะแนนภาพรวมคะแนนลดลงจากปี	 2558	 และหากพิจารณาอัตราความแตกต่างของคะแนน	 PISA 
ในแต ่ละกลุ ่มโรงเรียนระหว ่างกลุ ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด	 และกลุ ่มโรงเรียนที่มีคะแนน 
เฉลี่ยน้อยที่สุด	พบว่า	มีความแตกต่างกันมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาจากการทดสอบ	O-NET	มัธยมศึกษา 
ปีที่	3	ปี	2563	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาลดลงจาก	36.30	ในปี	2562	เป็น	36.01	คะแนน	และหากจ�าแนก 
ผลคะแนน	O-NET	ตามกลุ่มโรงเรียนจะยังคงพบความแตกต่างในด้านคุณภาพการศึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
ที่ยังคงมีอยู่อย่างมาก	 โดยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดในทุกรายวิชายังคงเป็น 
กลุ ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า	 50	 คะแนนในทุกวิชา	 รองลงมาคือโรงเรียนสังกัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 วิจัย	และนวัตกรรม	 (กลุ่มโรงเรียนสาธิต)	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า	 
50	คะแนน	เพียงวิชาเดียวคือวิชาคณิตศาสตร์		ขณะที่กลุ่มโรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่เกิน	50	คะแนน 
มีเพียงวิชาภาษาไทย	 และบางกลุ ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาไม่ถึงร้อยละ	 50	 คะแนน	 อาทิ 
โรงเรียนสังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	 	 โรงเรียนสังกัดสถาบันพลศึกษา	และโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 โดยกลุ่มโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรวมต�่าสุด	 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ ่มโรงเรียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดถึง	39	คะแนนหรือประมาณ	2.35	เท่า	สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาที่ยังมีความแตกต่าง 
กันมากในแต่ละกลุ ่มโรงเรียน	 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (Net	 Enrolment	 Rate) 
ในปี	 2563	อยู่ที่ร้อยละ	69.4	 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ	66.4	 ในปี	 2562	แต่ยังคงค่อนข้างห่างจากเป้าหมายที่ต้ังไว้	 
(ร้อยละ	80	 ในปี	2565)	ดังนั้น	ภาครัฐจึงควรเร่งด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้ที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้	และทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี	21	รวมถึง 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินการที่ผ่านมา	 การด�าเนินโครงการที่ส�าคัญของหน่วยงานของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วง 
ปี	2563	–	2564	ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินโครงการท่ีมุ่งยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ส�าหรับศตวรรษที่	 21	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา	 อาทิ	 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู ้เรียนเพ่ือสร้างสมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่	 21	 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์	 (Coding)	 และการให้ความส�าคัญกับ 
การยกระดับสมรรถนะครูผู้สอน	อาทิ	โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	คุรุสภาได้ด�าเนินการ
ประกาศก�าหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู	 ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู	 พ.ศ.	 2563	 โดยได้มีการด�าเนินการให้มี 
การทดสอบฯ	ครั้งที่	 1	 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 2564	
และอยู ่ ระหว ่างการด�าเนินการจัดการทดสอบฯ 
ครั้งท่ี	 2	 ขณะท่ีค่าเป้าหมายอัตราความแตกต่าง 
ของคะแนน	 PISA	 ในแต ่ละกลุ ่มโรงเรียนลดลง 
ร้อยละ	20	 เนื่องจากในปี	2564	ยังไม่ได้มีการทดสอบ 
PISA	 ซึ่ งยั งคงต ้องใช ้ผลคะแนน	 PISA	 2561 

ที่มา:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
							ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	สคช.

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

66.4 67.4 68.2 68.6 66.4 69.4 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแหง่ชาติ 
ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  คุรุสภาได้ด าเนินการประกาศ25 
ก าหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้26 
และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตาม27 
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 โดยได้มีการด าเนินการให้มีการทดสอบ28 
ฯ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินการ29 
จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ขณะที่ค่า30 
เป้าหมายอัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน31 
ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากในปี 2564 ยังไม่ได้มีการทดสอบ PISA ซึ่ง32 
ยังคงต้องใช้ผลคะแนน PISA 2561 ซ่ึงคะแนนภาพรวมคะแนนลดลง33 
จากปี 2558 และหากพิจารณาอัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่มี34 
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด พบว่า มีความแตกต่างกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใช้35 
พิจารณาจากการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาลดลงจาก 36.30 ในปี 2562 36 
เป็น 36.01 คะแนน  และหากจ าแนกผลคะแนน O-NET ตามกลุ่มโรงเรียนจะยังคงพบความแตกต่างในด้านคุณภาพ37 
การศึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ยังคงมีอยู่อย่างมาก โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดใน38 
ทุกรายวิชายังคงเป็นกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์  โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนนในทุกวิชา รองลงมาคือโรงเรียนสังกัด39 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มโรงเรียนสาธิต) โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 50 คะแนนเพียงวิชา40 
เดียวคือวิชาคณิตศาสตร์  ขณะที่กลุ่มโรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่เกิน 50 คะแนนมีเพียงวิชาภาษาไทย และบาง41 
กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาไม่ถึงร้อยละ 50 คะแนน อาทิ โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  42 
โรงเรียนสังกัดสถาบันพลศึกษา และโรงเรียนสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม43 
ต่ าสุดมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดถึง 39 คะแนนหรือประมาณ 2.35 เท่า สะท้อนถึงคุณภาพ44 
การศึกษาที่ยังมีความแตกต่างกันมากในแต่ละกลุ่มโรงเรียน อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (net 45 
enrolment rate) ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 69.4 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 66.4 ในปี 2562 แต่ยังคงค่อนข้างห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 46 
(ร้อยละ 80 ในปี 2565) ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่47 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาระบบ48 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอ้ือต่อประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 49 

การด าเนินงานที่ผ่านมา การด าเนินโครงการที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2563 – 2564 50 
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินโครงการที่มุ่งยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้51 
ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ โครงการพัฒนาและ52 
ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 53 
21 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง โครงการส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ 54 
(Coding) และการให้ความส าคัญกับการยกระดับสมรรถนะครูผู้สอน อาทิ โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย55 
มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ – Super Teacher โครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะ56 
ที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู โครงการพัฒนาปรับปรุง57 
หลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด าเนินการประกาศก าหนดการทดสอบและประเมิน58 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ59 
ครู พ.ศ. 2563 รวมถึงการด าเนินโครงการในการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต อาทิ โครงการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม60 
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(Super	Teacher)	 โครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียน 
ครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู	 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นท่ีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ	 การด�าเนินการประกาศก�าหนดการทดสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู	พ.ศ.	 2563	รวมถึงการด�าเนินโครงการในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
อาทิ 	 โครงการจัดการศึกษาเพื่ อ เพิ่ มสมรรถนะ	 Resk i l l -Upsk i l l 	 ส ่ ง เสริมการเรียนรู ้ ตลอดชีวิต 
ในรูปแบบประกาศนียบัตร	 (Non-Degree)	 โครงการพัฒนาทักษะก�าลังคนเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบ 
อาชีพ	 (Non-Degree)	 หลักสูตรระบบไอโอทีเพื่ออุตสาหกรรม	 (Industrial	 Internet	 of	 Things,	 IIOT)	 
และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก�าลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 แม้ว่าการด�าเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 21	 มีความก้าวหน้าผ่านการด�าเนินงานในหลายโครงการ	 อย่างไรก็ตาม	 
รูปแบบการเรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่	 21	 ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญในรูปแบบเดิม	 อาทิ	 ความพร้อม
ด้านทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห ่างไกล	 สมรรถนะของครูผู ้สอนสู ่การเป็นครูยุคใหม	่ 
การขาดข้อมูลในมิติที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู ้สอนโดยเฉพาะสัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ 
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติซึ่งจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามเป้าหมาย 
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	รวมถึงประเด็นท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อด้านการศึกษาและต่อตัวนักเรียนโดยตรง	 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส่งผลให้การเรียน 
การสอนในห้องเรียนไม่สามารถท�าได้	ต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น	อาทิ	การเรียนการสอนผ่านระบบ 
ออนไลน์	และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 (DLTV)	ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน	3	ช่องทาง	คือ	 (1)	 โทรทัศน ์
ช่อง	 DLTV	 (2)	 เว็บไซต์	 DLTV	 และ	 (3)	 แอปพลิเคชัน	 DLTV	 เพ่ือแก้ปัญหาการไม่สามารถไปเรียน 
ในโรงเรียนได้	 อย่างไรก็ตาม	ยังคงมีข้อจ�ากัดโดยเฉพาะกับนักเรียนในครัวเรือนยากจน	ทั้งในด้านอุปกรณ์ทีวี 
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	 โดยจากข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
ของครัวเรือนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ประมวลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	 สศช.	 ปี	 2563	 
พบว่า	 การเข้าถึงการเรียนผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน	พบว่า	 ครัวเรือนยากจนมีแนวโน้มรับภาระ 
ในการจัดหาอุปกรณ์มากข้ึน	 เน่ืองจากกลุ ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด	 (Decile	 1)	 มีสัดส ่วนประชากร 
วัยเรียน	 (3	–	17	ปี)	 ท่ีมากกว่ากลุ่มอื่น	 โดยการเข้าถึงการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	พบว่า 
มีครัวเรือนที่มีประชากรวัยเรียน	 (3-17	 ปี)	 ที่มีคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีเพียงร้อยละ	 19.71 
และมีจ�านวนคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เฉลี่ยเพียง	 0.22	 เครื่องต่อครัวเรือน	 โดยหากพิจารณา 
แยกตามกลุ ่มครัวเรือนตามรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	 จะพบว่ากลุ่มครัวเรือนที่จนท่ีสุด	 (Decile	 1)	 
มีคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพียงร้อยละ	 1.12	 ขณะที่กลุ ่มครัวเรือนที่รวยที่สุดมีคอมพิวเตอร์ 
ที่ เข ้าถึงอินเทอร ์เน็ตสูงถึงร ้อยละ	 75.23	 รวมถึงยังต ้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพสัญญาณในเขตพื้นที่ 
ห่างไกลและความท้าทายในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น	 ซึ่งต้องเตรียม 
ความพร้อมของครูในด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล	และการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ ์
การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและผู้เรียน

120101
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120101

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 ควรเร่งด�าเนินการทดสอบสมรรถนะครูรายสาขาที่สามารถเทียบเคียง 
กับมาตรฐานสากลได้ให้มากขึ้น	 โดยเฉพาะครูท่ีอยู ่ในระบบการศึกษาอยู ่แล้วเพ่ือประกันคุณภาพของคร ู
และพัฒนาครูผู้สอนไปสู่การเป็นครูยุคใหม่และสะท้อนคุณภาพของครูได้อย่างชัดเจน	ด�าเนินโครงการประเมิน
คุณภาพที่มุ ่งเน้นผลลัพธ์ด้านผู ้เรียน	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรู ้ของผู ้เรียน 
ในแต่ละช่วงวัย	 การวิจัยและสร้างองค์ความรู ้ด้านการจัดการศึกษา	 และควรขยายผลระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพไปให้ทั่วถึงผ่านกลไกต่าง	ๆ	 	อาทิ	การจับคู่โรงเรียนพ่ีเล้ียง	การกระจายทรัพยากรทางการศึกษาในเร่ือง 
การจัดสรรครูและการผลิตครูท่ีมีคุณภาพให้ไปสอนในท้องถิ่น	การสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับความจ�าเป็นในแต่ละพ้ืนที่	 การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา	อาทิ	 การเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์	 และการพัฒนาทักษะ 
ให้แก่ครูผู ้สอนและนักเรียนส�าหรับรองรับการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทกับภาคการศึกษามากขึ้น	 
รวมทั้ งการสร ้ างความร ่ วมมือ เพื่ อพัฒนาการเ รียน รู ้ และการมีส ่ วนร ่ วมของชุมชนและครอบครั ว	 
การร่วมมือกับ	 EdTech	 startup	 ในการพัฒนาและน�าเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมมาสนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาการเรียนรู้12
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การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อ
การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลร้อยละ 10 และสัดส่วนเด็ก
และเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

120201

 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	 ภายใต้ 
การตระหนักรู้ถึงพหุปัญญาท่ีหลากหลายของมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท	 รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนให้เกิดอาชีพบนฐาน 
พหุปัญญาอย่างมั่นคงและครอบคลุม	 โดยปัจจัยสู่ความส�าเร็จท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนาสถานศึกษาที่รองรับ 
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา	การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญาของผู้สอน	กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน	การจัดท�าระบบฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูล
พหุปัญญา	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับการส�ารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ติดตามและประเมินผล	 
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา	 อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินงานที่ผ่านมายังม ี
ความท้าทายที่โครงการส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับพหุปัญญาแบบเดิม	 อาทิ	 วิทยาศาสตร์	 กีฬา	 รวมถึงยัง 
ขาดกลไกรองรับการพัฒนาพหุปัญญาด้านอื่น	ๆ	ทั้งระบบ	

จ.3
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา	การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี	 2563	–	2564	
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการด�าเนินการที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก	 อาทิ	 โครงการขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู ้สะเต็มศึกษา	 (STEM	 Education)	 การเพิ่มเติมโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ในโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีด 
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค	 (KOSEN)	 โครงการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน	 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา	 (Excellent	 Center)	 
โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	 โดยการก�าดับดูแลของมหาวิทยาลัย	 (โครงการ	วมว.	ระยะที่	 3)	 
และมีการสนับสนุนความสามารถด้านอื่น	 ๆ	 อีกบางส่วน	 อาทิ	 การด�าเนินโครงการห้องเรียนกีฬา	 โครงการ 
การพัฒนาส�าหรับผู ้เป็นนักกีฬาระดับอุดมศึกษา	 รวมถึงการจัดท�าแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก�าลังคน 
ที่มีศักยภาพสูงของประเทศ	
 

120201

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 ในปัจจุบัน	ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาตามพหุปัญญาหลากหลายประเภท	 
โดยในปี	 2563	 มีจ�านวนสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่าง	 ๆ	 ท้ังส้ิน	 37,806	 แห่ง	 (ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ในการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา	แต่ไม่รวมสถานศึกษาเอกชน)	ซึ่ง
จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษาเฉพาะทาง	ประกอบด้วย	 โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป	36,872	แห่ง	 
สถาบันอาชีวศึกษา	 870	แห่ง	 โรงเรียนเน้นกีฬา	 28	แห่ง	 โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์	 18	แห่ง	 และโรงเรียนเน้น
วิทยาศาสตร์	 18	แห่ง	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยมีการรองรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลาย
ทางความสามารถพิเศษระดับหนึ่งแล้ว	อย่างไรก็ตาม	จ�านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามเฉพาะทาง 
ยังมีจ�านวนไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส�าคัญ

ที่มา:	สถิติการศึกษาประจ�าปี	2563,	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จ�านวนสถานศึกษาในประเทศไทย จ�าแนกตามจุดเน้นในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 1 

แผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (120201) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ3 
ปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและ5 
มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลร้อยละ 10 และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและ6 
พัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาร้อยละ 10 7 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  8 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้การตระหนักรู้ถึงพหุปัญญาที่9 
หลากหลายของมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 10 
รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนให้เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาอย่างมั่นคงและครอบคลุม โดยปัจจัยสู่11 
ความส าเร็จที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาสถานศึกษาที่รองรับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา การส่งเสริมความรู้ความ12 
เข้าใจเรื่องพหุปัญญาของผู้สอน กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน การ13 
จัดท าระบบฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูลพหุปัญญา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการส ารวจ/คัดกรอง/วัด14 
ระดับ/ติดตามและประเมินผล รวมถึงการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาพหุปัญญา อย่างไรก็ดี การด าเนินงานที่ผ่าน15 
มายังมีความท้าทายที่โครงการส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับพหุปัญญาแบบเดิม อาทิ วิทยาศาสตร์ กีฬา รวมถึงยังขาด16 
กลไกรองรับการพัฒนาพหุปัญญาด้านอ่ืน ๆ ทั้งระบบ  17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาตามพหุปัญญาหลากหลายประเภท โดยในปี 18 
2563 มีจ านวนสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่าง ๆ ทั้งสิ้น 37,806 แห่ง (ครอบคลุมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 
(อปท.) ในการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แต่ไม่รวมสถานศึกษาเอกชน) ซึ่งจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษา20 
เฉพาะทาง ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป 36,872 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 870 แห่ง โรงเรียนเน้นกีฬา 28 21 
แห่ง โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์ 18 แห่ง และโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ 18 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยมีการ22 
รองรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางความสามารถพิเศษระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม จ านวนสถานศึกษาที่23 
จัดการเรียนการสอนตามเฉพาะทางยังมีจ านวนไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ 24 

 25 

120201 
ปี 62 สีแดง 

120201 
ปี 63 สแีดง 

120201 
ปี 64 สีแดง 

จ านวนสถานศึกษาในประเทศไทย จ าแนกตามจดุเน้นในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563  

ที่มา: สถิติการศึกษาประจ าป ี2563, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

จ3:  

การพัฒนาการเรียนรู้12
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 	 ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาที่รองรับพหุป ัญญา 
หลากหลายประเภทและการส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตาม	การจัดการเรียน 
การสอนในทางปฏิบัติยังท�าได ้ในลักษณะกระจุกตัวเฉพาะในบางกลุ ่มโรงเรียน	 เนื่องจากมีค ่าใช ้จ ่าย 
ค่อนข้างสูงและแนวโน้มประชากรวัยเรียนที่ลดลงในระยะยาว	นอกจากนี้	 ความรู้ความเข้าใจตามแนวทฤษฎ ี
พหุปัญญาของบุคลากรทางการศึกษาไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้สอนยังคงมีอยู ่ในระดับจ�ากัด	 ประกอบกับ 
ค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยที่มีแนวโน้มในการยกย่องและให้ความส�าคัญกับความเป็นเลิศทางด้าน 
วิชาการเป็นหลัก	 ส ่งผลให้เกิดสถานการณ์การเร ่งเรียนและเรียนหนักเพื่อสนับสนุนไปสู ่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการตามค่านิยมของสังคมตั้งแต่อายุยังน้อย	 โดยขาดการค�านึงถึงความหลากหลายทางพหุปัญญา 
ด้านต่าง	ๆ	 ท่ีเด็กแต่ละคนมีแตกต่างกัน	นอกจากนี้	การติดตามการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ยังคงขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา	 เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน	จ�าเป็นต้องอาศัยการด�าเนินงานอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่องตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 โดยมุ่งเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
แหล่งเรียนรู้	 ท้ังสถานศึกษาท่ีส่งเสริมพหุปัญญาและโอกาสในการแสดงความสามารถพิเศษ	ผู้สอน	 (ครูอาจารย์)	 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา	 และสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ที่ค�านึงถึงศักยภาพ	ความถนัด	และความสนใจของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน	ตลอดจนพัฒนานักการศึกษา 
ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว	 ระบบข้อมูล	 ทั้งระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติที่เชื่อมโยง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และระบบเทคโนโลยีส�าหรับการส�ารวจ	คัดกรอง	วัดระดับ	และติดตามผลผู้เรียน	รวมไปถึง	 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา	 ทั้งนโยบายรัฐบาล	 การสนับสนุนด้านการศึกษา	 และการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ	 ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา	รวมท้ังการปรับเปล่ียนทัศนคติ 
ของผู ้เรียนและผู ้ปกครองว่าผู ้เรียนที่เก่งไม่จ�าเป็นต้องเก่งเฉพาะด้านวิชาการแต่เพียงเท่านั้น	 นอกจากนี	้ 
สถานศึกษาที่มีอยู ่ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 เพื่อลดความจ�าเป็นในการจัดตั้ง
สถานศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
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ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ น�าไปสู่การมีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 
และมีทักษะสุขภาวะที่เหมาะสม”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 13

13 การเสรมิสรา้ง
ใหค้นไทยมสีขุภาวะท่ีดี

“

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มข้ึน130001

จ.1

จ.2

 แผนแม่บทภายใต ้ ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร ้างให ้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ อันจะน�าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการ 
สุขภาวะที่ดีได้ด ้วยตนเอง ควบคู ่ไปกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ให้มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม มีความรอบรู ้ด้านสุขภาพ และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาและ
สร้างระบบรับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ข้ึนและมีความเป็นอยู ่ดีเพิ่มข้ึน  
โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 
  

 จากฐานข้อมูล Healthy Life Expectancy 
(HALE) ซึ่งจัดท�าโดยองค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) พบว่า ในปี 2562  
อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีของประชากร
ประเทศไทยอยู่ที่ 68.3 ป ีซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในปี 2565 ที่ 68 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อจ�าแนก 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีตามเพศ พบว่า  
เพศหญิง อายุคาดเฉลี่ยอยู่ท่ี 70.6 ปี และเพศชาย 
อยู ่ที่  65.9 ป ี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว ่าเพศชายอายุ 
คาดเฉลี่ ยยั ง ไม ่บรรลุค ่ า เป ้ าหมาย ท่ีก� าหนดไว ้  
นอกจาก น้ี  เมื่ อพิจารณาจาก HALE สามารถ 
เทียบเคียงได้จากอัตราการเข้าถึงบริการส่งเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งจัดเก็บโดยกระทรวง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 68 ปี

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)

ที่มา: World Health Organization (WHO)

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ2 

เสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ อันจะน าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง 3 

ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะให้มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม มี4 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการกระจาย5 

บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาและสร้างระบบรับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ6 

โรคอุบัติซ  าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คน7 

ไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุข8 

ภาวะท่ีดี สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 9 

 10 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 11 

 12 
 13 
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 14 
 15 
 16 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย) ไม่น้อยกว่า 68 ปี 17 

จากฐานข้อมูล Healthy Life Expectancy (HALE) ซึ่งจัดท า18 
โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) 19 
พบว่า ในปี 2562 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของ20 
ประชากรประเทศไทยอยู่ที่ 68.3 ปี ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด21 
ไว้ในปี 2565 ที่ 68 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อจ าแนกอายุคาดเฉลี่ย22 
ของการมีสุขภาพดีตามเพศ พบว่า เพศหญิง อายุคาดเฉลี่ยอยู่ที่ 23 
70.6 ปี และเพศชายอยู่ที่ 65.9 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเพศชาย24 
อายุคาดเฉลี่ยยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี  เมื่อ25 
พิจารณาจาก HALE สามารถเทียบเคียงได้จากอัตราการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งจัดเก็บโดย26 
กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นการด าเนินงานที่มีการเพ่ิมการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการแก้ไข27 
ปัญหาด้านสุขภาวะในระดับพื นที่ให้มีการเข้าถึงมากขึ น โดยมีการรายงานค่าเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศในปี 28 
2563 อยู่ที่ 82.02 คะแนน และในปี 2564 อยู่ที่ 82.06 ทั งนี  แผนแม่บทดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์29 
การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วและมีสุข30 
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการสนับสนุนการให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  31 

3 4 5 1 2 6 

ที่มา: World Health Organization (WHO) 
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สาธารณสุข โดยเป็นการด�าเนินงานที่มีการเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการแก้ไขปัญหา 
ด้านสุขภาวะในระดับพื้นที่ให้มีการเข้าถึงมากขึ้น โดยมีการรายงานค่าเฉล่ียในภาพรวมของประเทศในปี 2563  
อยู่ที่ 82.02 คะแนน และในปี 2564 อยู่ที่ 82.06 ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วและมีสุขภาวะที่ด ี
ในทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการสนับสนุนการให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 การด�าเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี มีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) ข่าวเท็จด้านสุขภาพบนสื่อออนไลน์ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
ด้านสุขภาพที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เป็นไปตามหลักการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสม  
(2) ความปลอดภัยของฐานข้อมูลเนื่องจากสถานการณ์ที่ผ ่านมามีการคุกคามฐานข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขส ่งผลให ้ เกิดความเช่ือมั่นจากประชาชนน้อยลง (3) ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 
ทางสาธารณสุขในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิอาจยังไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที และ (4) ความเข้าใจของ 
เจ้าหน้าท่ีในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแพทย์ทุกสาขาอาชีพไม่จ�าเป็นต้องจบหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวสามารถเข้ามาดูแลประชาชนในระดับพื้นที่ได้เหมือนกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ประกอบด้วย 5 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

130001

130101 130201 130301

130401 130501
Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564
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 ประชาชนมีความรอบรู ้ด ้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส�านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น โดยก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรเป็นร้อยละ 50 
 
 จากคลังข้อมูลสุขภาพ (Data Health Center: DHC) ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีรายงานค่าเฉล่ียร้อยละ 
ของประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามเขตสุขภาพ พบว่า คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศ 
อยู่ที่ 82.06 คะแนน ส่งผลให้ค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

130101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 จ�านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาการขยายจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิให้ครอบคลุมท่ัวประเทศในฐานะตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับอัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็นด้วยภาวะท่ีควร
ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอกลดลงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ 
การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป็น 3,000 แห่ง

 โดยปี 2564 มีจ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิสะสมทั้งสิ้น 2,760 หน่วย ซ่ึงได้ก�าหนด
จ�านวนหน่วยบริการฯ เป็น 3,000 หน่วย ภายในปี 2565 โดยจ�านวนหน่วยสุขภาพฯ ในปัจจุบันครอบคลุมการดูแล 
ประชากรจ�านวน 27,205,655 คน หรือร้อยละ 41.1 ของประชากรไทยทั่วประเทศ ซ่ึงมีสถานะบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

130201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 มีระบบสาธารณสุขที่ได ้มาตรฐานที่ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น โดยก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในปี 2565 ได้แก่ การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู่อันดับที่ 1 ใน 25

 ที่ผ่านมาจากผลการส�ารวจโดยซีอีโอเวิลด์ ในปี 2562  พบว่าประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 จาก 89 ประเทศท่ัวโลก 
โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 และในปี 2564 ประเทศไทย อยู ่ในอันดับที่ 13 จาก 89 ประเทศทั่วโลก โดยได ้
คะแนนท้ังหมด 59.52 เต็ม 100 ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

130301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

13การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
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 ประชาชนมีความรอบรู ้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น  
โดยก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด

 จากข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อันเป็นโรคอุบัติใหม่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ พบว่าไทยเป็นประเทศที่ฟ ื ้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับท่ี 4  
ของโลก ตามผลการประเมินของ Global COVID-19 Index (GCI) ที่ ใช ้ระบบการวิเคราะห์ข ้อมูลขนาดใหญ่จาก  
184 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

130501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล�้าลดลง โดยก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ ดัชนี
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ทุกจังหวัดไม่ต�่ากว่า 0.67

 โดยข้อมูลจากดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ณ ปี 2563 ค่าดัชนีความก้าวหน้าด้านสุขภาพ 
อยู่ที่ 0.6078 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อยู่ที่ 0.0235 ซึ่งมีค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

130401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี13
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การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ  
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกัน 
และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ 
จิตส�านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรเป็นร้อยละ 50

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการป้องกันการเจ็บป่วยข้ันต้นซึ่งสามารถ
ด�าเนินการได ้ในทุกระดับ ครอบคลุมบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมถึงกลไกภายใต ้ระบบสาธารณสุข 
ของประเทศ ถึงแม ้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป ้าหมายของคะแนนความรอบรู ้ด ้านสุขภาพในระยะ 
ปี 2561 – 2565 แล้ว อย่างไรก็ดี การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพยังจ�าเป็นต้องได้รับการขับเคลื่อน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลการด�าเนินงานที่ยั่งยืน ตลอดจนการแปลงองค์ความรู้ดังกล่าวสู่การสร้างพฤติกรรม
ด้านสุขภาพอย่างแท้จริง ด้วยการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในด้านของการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรและอาสาสมัครทางสาธารณสุขให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารที่หลากหลายและสอดคล้องกับเทคโนโลยีและช่องทางการเข ้าถึงของประชาชนในปัจจุบัน  
ตลอดจนการผลักดันการด�าเนินงานร่วมกันในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะระหว่างภาครัฐ เอกชน และ 
ประชาสังคม อย่างเป็นระบบ

130101
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130101

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย จากคลังข ้อมูล
สุขภาพ (Data Health Center: DHC) ของกระทรวง
สาธารณสุข ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้รายงาน
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริม 
สุขภาพและป ้องกันโรคตามเขตสุขภาพ พบว ่า 
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศอยู ่ที่  82.06 
คะแนน ซึ่งได ้บรรลุค ่าเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ คือ  
ร้อยละ 78 ซึ่งความส�าเร็จดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
ได้กับการบรรลุค ่าเป้าหมายของอัตราความรอบรู ้
ทางสุขภาวะของประชากรในภาพรวมของประเทศ 
อย ่างไรก็ดี  ยังพบว ่าเขตสุขภาพจ�านวน 2 เขต  

ที่มา: Data Health Center กระทรวงสาธารณสุข, 2564

ที่มา: สวนดุสิตโพล, 2564

ค่าเฉลี่ยร้อยละของประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 
 

แผนแมบทฯ ประเด็น (13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  1 

แผนแมบทยอย การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข2 
ภาวะ  3 
เปาหมายระดับแผนแมบทยอย 130101 ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม4 
สุขภาพที่พึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรคท่ีสามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบมเพาะจิตสํานึกการมี5 
สุขภาพดีสูงขึ้น 6 
คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 อัตราความรอบรูดานสุขภาวะของประชากรเปนรอยละ 50  7 
ความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนเปนปจจัยพ้ืนฐานของการปองกันการเจ็บปวยข้ันตนซ่ึงสามารถดําเนินการไดใน8 
ทุกระดับ ครอบคลุมบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมถึงกลไกภายใตระบบสาธารณสุขของประเทศ ถึงแมประเทศไทย9 
สามารถบรรลุเปาหมายของคะแนนความรอบรูดานสุขภาพในระยะป 2561 – 2565 แลว อยางไรก็ดี การสรางเสริม10 
ความรอบรูดานสุขภาพยังจําเปนตองไดรับการขับเคล่ือนอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีย่ังยืน ตลอดจน11 
การแปลงองคความรูดังกลาวสูการสรางพฤติกรรมดานสุขภาพอยางแทจริง ดวยการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยาง12 
เปนองครวม ท้ังในดานของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครทางสาธารณสุขใหสามารถถายทอดความรูได13 
อยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบการส่ือสารท่ีหลายหลายและสอดคลองกับเทคโนโลยีและชองทางการเขาถึง14 
ของประชาชนในปจจุบัน ตลอดจนการผลักดันการดําเนินงานรวมกันของความรอบรูดานสุขภาวะระหวางภาครัฐ 15 
เอกชน และประชาสังคม อยางเปนระบบ 16 
สถานการณการบรรลุเปาหมาย จากคลังขอมูลสุขภาพ (Data Health Center: DHC) ของกระทรวงสาธารณสุข ณ 17 
วัน ท่ี  30 กัน ยายน  2564  ซ่ึ งได18 
ร า ย ง า น ค า เฉ ล่ี ย ร อ ย ล ะ ข อ ง19 
ประชาชนเข าถึงบ ริการส งเส ริม20 
สุขภาพและปองกันโรคตามเขต21 
สุขภ าพ  พบวา  คะแนนเฉ ล่ียใน22 
ภาพรวมของประเทศอยูที่  82.06 23 
คะแนน ซ่ึงไดบรรลุคาเปาหมายที่24 
กํ าห น ด ไว  คื อ  ร อ ย ละ  78  ซ่ึ ง25 
ค ว าม สํ า เ ร็ จ ดั งก ล า ว ส าม า ร ถ26 
เที ย บ เคี ย ง ได กั บ ก ารบ รร ลุ ค า27 
เปาหมายของอัตราความรอบรูทาง28 
สุขภาวะของประชากรในภาพรวม29 
ของประเทศ อยางไรก็ดี ยังพบวา30 
เขต สุ ขภ าพ จํ าน วน  2  เขต  ที่ มี31 
คะแนนต่ํากวาคาเปาหมายและคาเฉล่ียในระดับประเทศ คือ เขตสุขภาพที่ 6 (สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 32 
สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด) มีคาเฉล่ียรอยละ 77.57 และเขตสุขภาพที่  4 (นนทบุรี ปทุมธานี 33 
พระนครศรีอยุธยา สระบุร ีลพบุรี สิงหบุรี อางทอง และนครนายก) มีคาเฉล่ียรอยละ 65.17 ตามลําดับ 34 
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คาเฉล่ียรอยละของประชาชนเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

ที่มา: Data Health Center กระทรวงสาธารณสุข, 2564 

130101 
ป 63 สีเขียว 

130101 
ป 62 สีสม 

จ.�  

 
 

นอกจากน้ี สวนดุสิตโพลได35 
รายงานผลการสํารวจความ36 
คิดเห็นของประชาชนในเดือน37 
ธันวาคม 2563 เร่ือง “การ38 
ดูแลสุขภาพของคนไทยในป 39 
2 02 0” ซ่ึ งพ บ ว า ใน ช ว ง40 
สถานการณการแพรระบาด41 
ของโควิด-19 คนไทยหันมา42 
ดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน 43 
คิดเปนรอยละ 68.10 รวมถึง44 
ให ค วาม สํ าคั ญ กับ ข อมู ล45 
ความรู เก่ียวกับสุขภาพใน46 
เรื่องเทคนิคการดูแลสุขภาพ47 
ตนเองมากถึงรอยละ 71.98 48 
โดยให ความสําคัญ กับการ49 
ปองกันตนเองจากโควิด-19 50 
สงูสุด คิดเปนรอยละ 89.48 51 

 52 
 53 

 54 

การดําเนินการที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดรวมมือกับสมาคมสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพไทยและหนวยงาน55 
ที่เก่ียวของจัดทํา 66 ประเด็นสื่อสารหลัก (66 Key Messages) ทั้งในรูปแบบคูมือและส่ือออนไลน เพ่ือเปนชุดขอมูล56 
พ้ืนฐานและจําเปนสําหรับส่ือสารกับภาคสวนตาง ๆ ในประเด็นการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการใช57 
ผลิตภัณฑสุขภาพ เปนตน อันจะชวยเอ้ือใหเกิดการสรางสังคมรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate Society) ที่เปน58 
รูปธรรม นอกจากนี้ ยังไดพัฒนากลไกเฝาระวังและตอบโตความเสี่ยงขอมูลเท็จและขอมูลที่ทําใหประชาชนเกิดความ59 
สับสนบนโลกออนไลน เนนย้ําการขับเคล่ือนงานและอภิบาลระบบความรอบรูดานสุขภาพระดับประเทศและในระดับ60 
ทองถ่ิน ดวยการจัดใหมีรายการโทรทัศนดานสุขภาพเปนประจํา รวมถึงการลงพ้ืนที่สื่อสารเพ่ือสรางความรอบรูดาน61 
สุขภาพภายใตสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 และการใหความชวยเหลือดานความรูและแนวปฏิบัติสําหรับ62 
ศูนยแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) การสนับสนุนการศึกษาและวิจัย และจัดใหมีศูนยความเปนเลิศ63 
ดานสุขภาพและความรอบรูดานสุขภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดาน64 
สุขภาพของประชาชน รวมถึงการแตงต้ังคณะกรรมการสรางเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพแหงชาติในเดือน65 
กันยายน 2564 ที่ผานมา เพ่ือกําหนดกลไกเชิงนโยบายอันจะนําไปสูการถายทอดเชิงปฏิบัติในระยะตอไป 66 

ประเด็นทาทายท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมาย ขาวเท็จดานสุขภาพบนสื่อออนไลน ประกอบกับขอจํากัดของ67 
ประชากรบางกลุมในการวิเคราะหเน้ือหาอยางสมเหตุสมผล สงผลใหเกิดความเขาใจดานสุขภาพท่ีคลาดเคลื่อน 68 
รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเปนไปตามหลักการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม นอกจากนี้ ความรอบรูทางสุขภาพท่ี69 
สูงข้ึน อาจไมสามารถสะทอนไดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชากรไดเสมอไป เน่ืองจากยังมีปจจัยอ่ืนท่ี70 
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาทิ สถานะทางการเงินของบุคคล การเขาถึงระบบบริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 71 
ทั้งนี้ ยังควรเนนผลักดันนโยบาย โครงการ และกิจกรรมสงเสริมความรูทางสุขภาพท่ีมีความจําเพาะเจาะจงกับกลุม72 

ทีม่า: สวนดุสิตโพล, 2564 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ร ่วมมือกับสมาคมส่งเสริมความรอบรู ้ด ้านสุขภาพไทย 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท�า 66 ประเด็นสื่อสารหลัก (66 Key Messages) ทั้งในรูปแบบคู่มือและสื่อออนไลน์ 
เพื่อเป ็นชุดข้อมูลพื้นฐานและจ�าเป ็นส�าหรับสื่อสารกับภาคส่วนต่าง ๆ ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค และการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น อันจะช่วยเอื้อให้เกิดการสร้างสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literate Society) ที่เป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ยังได้พัฒนากลไกเฝ้าระวังและตอบโต้ความเส่ียง 
ข้อมูลเท็จและข้อมูลที่ท�าให้ประชาชนเกิดความสับสนบนโลกออนไลน์ เน้นย�้าการขับเคลื่อนงานและอภิบาล
ระบบความรอบรู ้ด ้านสุขภาพระดับประเทศและในระดับท ้องถิ่น ด ้วยการจัดให ้มีรายการโทรทัศน ์ 
ด ้านสุขภาพเป็นประจ�า รวมถึงการลงพื้นท่ีสื่อสารเพื่อสร ้างความรอบรู ้ด ้านสุขภาพภายใต้สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้และแนวปฏิบัติส�าหรับศูนย์แยกกักตัว 
ในชุมชน (Community Isolation) การสนับสนุนการศึกษาและวิจัย และจัดให ้มีศูนย ์ความเป็นเลิศ 

นอกจากนี้ สวนดุสิตโพลได้รายงานผลการส�ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในเดือนธันวาคม 2563 
เรื่อง “การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020”  
ซึ่ งพบว ่าในช ่วงสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19 คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน 
คิด เป ็นร ้ อยละ 68 .10 รวมถึ ง ให ้ความส� า คัญ 
กับข ้อมูลความรู ้ เกี่ยวกับสุขภาพในเ ร่ืองเทคนิค 
การดูแลสุขภาพตนเองมากถึงร้อยละ 71.98 โดยให้
ความส�าคัญกับการป้องกันตนเองจากโควิด-19 สูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 89.48

ที่มีคะแนนต�่ากว่าค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ คือ เขตสุขภาพที่ 6 (สระแก้ว ปราจีนบุรี  
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.57 และเขตสุขภาพที่ 4  
(นนทบุ รี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุ รี ลพบุ รี สิงห ์บุรี  อ ่างทอง และนครนายก) มีค ่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 65.17 ตามล�าดับ
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130101

ด้านสุขภาพและความรอบรู ้ด้านสุขภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ทางด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 
แห่งชาติในเดือนกันยายน 2564 ท่ีผ่านมา เพื่อก�าหนดกลไกเชิงนโยบายอันจะน�าไปสู่การถ่ายทอดเชิงปฏิบัต ิ
ในระยะต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ข่าวเท็จด้านสุขภาพบนสื่อออนไลน์ ประกอบกับข้อจ�ากัดของ
ประชากรบางกลุ ่มในการวิ เคราะห์เนื้อหาอย ่างสมเหตุสมผล ส ่งผลให ้เกิดความเข ้าใจด ้านสุขภาพที ่
คลาดเคลื่อน รวมท้ังพฤติกรรมสุขภาพที่ไม ่เป ็นไปตามหลักการทางสาธารณสุขที่ เหมาะสม นอกจากนี้  
ความรอบรู ้ทางสุขภาพที่สูงขึ้น อาจไม่สามารถสะท้อนได้ถึงการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชากร 
ได้เสมอไป เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาทิ สถานะทางการเงินของบุคคล 
การเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ยังควรเน้นผลักดันนโยบาย โครงการ และกิจกรรม 
ส่งเสริมความรู ้ทางสุขภาพที่มีความจ�าเพาะเจาะจงกับกลุ่มประชากรท่ีมีความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็นผู ้สูงอายุ  
และกลุ ่มประชากรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมถึงเร่งขับเคลื่อนการยกระดับองค์ความรู ้ทางสุขภาวะ 
ในเขตสุขภาพท่ียังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เ พ่ือให ้เกิดความยั่งยืนของการด�าเนินงานในอนาคต กระทรวง
สาธารณสุขควรร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ินอย่างบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
ความรอบรู ้ด้านสุขภาวะท่ีเท่าทันกับสถานการณ์ของโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้า การเข้าถึง
แหล่งความรู ้ ท่ีมีคุณภาพผ่านรูปแบบการน�าเสนอที่หลากหลายและเหมาะสมส�าหรับกลุ ่มประชากรแต่ละ
ประเภท ทั้งน้ี รูปแบบการน�าเสนอควรได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม อันจะช่วย
ให้ผู้รับสารเข้าใจถึงตัวเลือกและผลกระทบของการตัดสินใจที่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างรอบด้าน การพัฒนากลไก
เฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวปลอมทางสุขภาพที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนสื่อออนไลน์และออฟไลน์
ผ่านกลไกการแก้ไขปัญหาท่ีหน่วยงานรัฐมีบทบาทน�า ซ่ึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคู ่ไปกับการเสริมสร้าง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ด้านสุขภาพของประชาชน (Critical Thinking) การสร้างระบบฐานข้อมูล 
ด้านความรอบรู้ทางสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายทางสาธารณสุขในอนาคต การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลท่ีง่ายต่อการใช้งาน ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงความรอบรู้
ทางสาธารณสุขในยุคปัจจุบัน อาทิ การรับบริการความรู้เพื่อป้องกันโรค การคัดกรองโรค การใช้ยาเพื่อรักษาโรค 
เบื้องต้นผ่าน Mobile Health เป็นต้น ตลอดจนเร่งรัดการด�าเนินงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
องค์ความรู ้ทางสุขภาวะท่ีในเขตสุขภาพที่ยังมีคะแนนต�่ากว่าค่าเป้าหมาย บนพื้นฐานของการติดตามและ
ประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
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จ.3

 หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิและการมีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างชุมชน
สุขภาพดี แนวคิดดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นบนหลักการการจัดการแบบองค์รวมในมิติสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยระบบปฐมภูมิเป็นด่านแรกของการรักษาที่ให้ความส�าคัญ 
กับการป้องกัน พักฟื ้นและดูแลผู ้ป่วย มีระบบส่งต่อท่ีไร้รอยต่อ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการผลักดัน 
การบริการทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนช่วยลดความแออัดในสถานพยาบาลและโรงพยาบาล 
ขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดภาระทางการคลังด้านสาธารณสุขของภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้  
องค ์ประกอบจะช่วยให ้เกิดการบรรลุชุมชนสุขภาพดี ประกอบไปด้วย ศักยภาพและจ�านวนบุคลากร 
ทางการแพทย ์ที่ เพียงพอในแต ่ละเขตพื้นที่สุขภาพ การบูรณาการฐานข ้อมูลอย ่างเป ็นระบบและมี 
ความเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การด�าเนินท่ีมีความจ�าเพาะ (Targeted  
Measures) ส�าหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนกฎระเบียบของรัฐที่เอื้อให้เกิดหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูม ิ
ที่เข็มแข็งและครอบคลุมทุกพื้นท่ี

แผนแม่บทย่อย
การใช้ชุมชนเป็นรากฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
จ�านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาการขยายจ�านวน
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูม ิ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
        เป็น 3,000 แห่ง

130201
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย จ�านวนชุมชน
สุ ขภาพ ดีส ามารถ เที ยบ เคี ย ง ได ้ จ ากจ� านวน 
หน ่ ว ยบ ริ ก า รปฐม ภูมิ แ ละ เ ค รื อ ข ่ า ยบริ ก า ร 
ปฐมภูมิ เน่ืองจากการมีหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพจะสามารถ
ลดการเข ้ารักษาในโรงพยาบาลระดับทุ ติยภูม ิ
และตติยภูมิโดยไม ่จ�าเป ็นได ้ ท้ังนี้  ในปี 2564 
กระทรวงสาธารณสุขได ้รายงานจ�านวนหน ่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิสะสม 
ทั้ งสิ้น 2,760 หน ่วย ซึ่ งห ่างจากค ่าเป ้าหมาย 
ที่ ได ้ก�าหนดจ�านวนหน่วยบริการฯ เป ็น 3,000 ที่มา: ส�านักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) 

จ�านวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ

หน่วย ภายในปี 2565 เพียงเล็กน้อยโดยจ�านวนหน่วยสุขภาพฯ ในปัจจุบันครอบคลุมการดูแลประชากร 
จ�านวน 27,205,655 คน หรือร ้อยละ 41.1 ของประชากรไทยท่ัวประเทศ ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนดังกล ่าว 
แสดงถึงแนวโน้มท่ีจะสามารถประสบความส�าเร็จได้ภายใต้กรอบเวลาที่ก�าหนด

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของแพทย์เวชศาสตร ์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพที่ เกี่ยวข ้องกับงานปฐมภูมิ  ผ ่านการอบรมระยะสั้น 
และหลักสูตรการรักษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังได้มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายฯ ให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น โดยเน้นโครงการและกิจกรรมท่ีดูแลผู้ป่วยติดเตียงและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งเร่งขับเคลื่อน 
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร ่างกาย จิตใจ สังคม โดยผลักดันให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ�าเภอ (พชอ.) บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดูแลประชาชนตามบริบทของพ้ืนท่ีตามปัญหา 
ของแต่ละอ�าเภอ เช่น ผู ้สูงอายุ คนพิการ อุบัติเหตุ ขยะมูลฝอยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มคนเปราะบาง รวมถึง 
การเชื่อมโยงโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) หรือทีมหมอครอบครัวเข้ากับการให้บริการการส่งต่อที่มีคุณภาพ 
ทั้งส่งไปและส่งกลับ ทั้งนี้ การด�าเนินการยังเน้นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Telehealth) โดยพัฒนา 
แอปพลิเคชันคุยกับหมอ เพื่อเป็นช่องทางในการให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพเป็นการส่วนตัว รวมทั้งการพัฒนา
ระบบข้อมูลและระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และ Health Information Exchange (HIE)  
Platform เพื่อการจัดท�าระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกัน

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แนวทางการบริการในระดับปฐมภูมิอาจยังไม ่สามารถ 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนไปได ้
อย่างทันท่วงที อาทิ การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ การเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยโรค NCD ปัญหาสุขภาพจิต 
อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และจ�านวนข่าวปลอมบนสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ข้อจ�ากัดในแง่ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางสาธารณสุขในหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงการบูรณาการท่ียังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ  
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) ตลอดจนข้อจ�ากัด
ของเทคโนโลยีและคุณภาพของแอปพลิเคชันที่ไม ่สามารถให้บริการทางสุขภาพขั้นปฐมภูมิได้ในทุกกรณี 
ตลอดจนความเสี่ยงของการร่ัวไหลของข้อมูลผู้ป่วย

 
 

แผนแมบทฯ ประเด็น (13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  1 

แผนแมบทยอย การใชชุมชนเปนรากฐานในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมสีขุภาวะท่ีดี  2 
เปาหมายระดับแผนแมบทยอย 130201 จํานวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาการขยายจํานวน3 
หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 4 
คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 การข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ5 
เปน 3,000 แหง 6 
หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิและการมีเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิเปนสวนสําคัญของการสรางชุมชนสุขภาพดี 7 
แนวคิดดังกลาวถูกจัดต้ังข้ึนบนหลักการการจัดการแบบองครวมในมิติสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม รวมถึงคุณลักษณะ8 
และพฤติกรรมของมนุษย โดยระบบปฐมภูมิเปนดานแรกของการรักษาท่ีใหความสําคัญกับการปองกัน พักฟนและ9 
ดูแลผูปวย มีระบบสงตอที่ไรรอยตอ สงเสริมใหประชาชนมีสวนในการผลักดันการบริการทางสุขภาพที่เหมาะสมกับ10 
พ้ืนที่ ตลอดจนชวยลดความแออัดในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลขนาดใหญ ซ่ึงจะมีสวนชวยในการลดภาระ11 
ทางการคลังดานสาธารณสุขของภาครัฐอีกทางหนึ่งดวย ท้ังนี้ องคประกอบจะชวยใหเกิดการบรรลุชุมชนสุขภาพดี 12 
ประกอบไปดวย ศักยภาพและจํานวนบุคลากรทางการแพทยที่เพียงพอในแตละเขตพ้ืนที่สุขภาพ การบูรณาการ13 
ฐานขอมูลอยางเปนระบบและมีความเช่ือมโยงกับสถานพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การดําเนินท่ีมี14 
ความจําเพาะ (Targeted Measures) สําหรับประชากรกลุมเส่ียง ตลอดจนกฎระเบียบของรัฐที่เอ้ือใหเกิดหนวย15 
บริการสุขภาพปฐมภูมทิี่เข็มแข็งและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  16 
สถานการณการบรรลุเปาหมาย 17 
จํานวนชุมชนสุขภาพดีสามารถ18 
เทียบเคียงไดไดจากจํานวนหนวย19 
บริการปฐมภูมิและเครือขายบริการ20 
ปฐม ภูมิ  เน่ื องจากการมี หน วย21 
บริการปฐมภู มิ ท่ี มีประสิทธิภาพ 22 
ค รอ บ ค ลุม ทุ ก เข ต สุ ขภ าพ จ ะ23 
ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร เข า รั ก ษ า ใน24 
โรงพยาบาลระดับ ทุ ติยภู มิและ 25 
ตติยภูมิโดยไมจําเปนได ทั้งนี้ ในป 26 
2564 กระทรวงสาธารณ สุขได27 
รายงานจํานวนหนวยบริการปฐม28 
ภู มิและเครือขายหน วยปฐมภูมิ29 
สะสมท้ังส้ิน 2,760 หนวย ซ่ึงหาง30 
จากคาเปาหมายเพียงเล็กนอย ซ่ึง31 
ไดกําหนดจํานวนหนวยบริการฯ เปน 3,000 หนวย ภายในป 2565 โดยจํานวนหนวยสุขภาพฯ ในปจจุบันครอบคลุม32 
การดูแลประชากรจํานวน 27,205,655 คน หรือรอยละ 41.1 ของประชากรไทยทั่วประเทศ ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดังกลาว33 
แสดงถึงแนวโนมที่จะสามารถประสบความสําเร็จไดภายใตกรอบเวลาท่ีกําหนด 34 

การดําเนินการท่ีผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการรวมกับภาคีเครือขายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแพทยเวช35 
ศาสตรครอบครัวและทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวของกับงานปฐมภูมิ ผานการอบรมระยะส้ันและหลักสูตรการรักษาข้ัน36 
พ้ืนฐาน นอกจากน้ี ยังไดมุงพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือขายฯ ใหมีคุณภาพสูงข้ึน โดยเนนโครงการและ37 
กิจกรรมท่ีดูแลผูปวยติดเตียงและการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เรงขับเคล่ือนการดูแลสุขภาพแบบองครวมทั้งรางกาย38 
จิตใจ สังคม โดยผลักดนัใหคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) บูรณาการการใชทรัพยากรรวมกัน39 
ในการดูแลประชาชนตามบริบทของพ้ืนท่ีตามปญหาของแตละอําเภอ เชน ผูสูงอายุ คนพิการ อุบัติเหตุ ขยะมูลฝอย40 

130201 
ป 64 สีเหลือง 

130201 
ป 62 สีแดง 

130201 
ป 63 สีสม 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรปรับบทบาทและแนวทางการท�างานของหน่วยสุขภาพปฐมภูมิ 
และเครือข ่ายฯ ให ้สอดรับกับบริบทและสถานการณ ์ทางสุขภาพท่ีเปลี่ ยนแปลงไป ผ ่านการสร ้าง 
และกระจายองค ์ความรู ้ ด ้ านสุขภาพในรูปแบบที่ เข ้ า ใจได ้ ง ่ าย  และเหมาะสมกับกลุ ่ มประชากร 
ประเภทต ่าง ๆ การก�าหนดมาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่ เอื้อต ่อการด�าเนินงานของหน ่วยงาน 
สาธารณสุขในท้องถ่ิน การวางระบบและยกระดับสมรรถนะบุคลากรทางสาธารณสุขปฐมภูมิร ่วมกับ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าสู ่ระบบสุขภาพปฐมภูมิมากขึ้น อาทิ  
ค่าตอบแทน สวัสดิการบุคลากร เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนากลไกการด�าเนินงานเชิงบูรณาการระหว่าง 
หน่วยงาน รวมทั้งการเข ้าถึงฐานข้อมูลการบริการและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความ 
รวดเร็วในการส่งต ่อและการรักษาในหน่วยบริการทางสาธารณสุขในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาคุณภาพ  
Application และระบบการใช ้งานออนไลน ์ที่ ง ่ายต ่อประชาชนทั่วไป รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น

130201
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 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี มีการน�าเทคโนโลยี
และนวั ตกรรมทางการแพทย ์และสาธารณสุข 
ที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
ร วมถึ ง ก า รพัฒนาป ัญญาประดิ ษ ฐ ์ ใ น ก า ร ให ้ 
ค� า ป รึ ก ษ า  วิ นิ จ ฉั ย  เ พื่ อ แ ก ้ ป ั ญ ห า บุ ค ล า ก ร 
ทางการแพทย ์  เพิ่ มคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ในการให ้บริการตามหลักมาตรฐานทางวิชาการ  
ร วม ถึ งกระจายอ� านาจการบริ ห า ร เ พื่ อพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทย ในองค์ประกอบของ ระบบสุขภาพ 

ที่มา: CEOWORLD Magazine, 2021

ดัชนีระบบสุขภาพปี 2564

และปัจจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พบว่า การบริหารงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย  
ยังมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ อาทิ ความพร้อมของระบบสาธารณสุข การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข  
รวมถึงอุปกรณ์หรือบริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชาชนทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู่อันดับที่ 1 ใน 25

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

130301

แผนแมบทฯ ประเด็น (13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี  1 

แผนแมบทยอย การพัฒนาระบบบริการสขุภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี  2 

เปาหมายระดับแผนยอย 130301 มีระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานท่ีประชาชนทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน  3 

คาเปาหมายที่ตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยูอันดับท่ี 1 ใน 25  4 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี ทันสมัย5 
สนับสนุ นการสร างสุขภาวะที่ ดี  มี การนํ า6 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยและ7 
สาธารณสุขท่ีทันสมัย มาใชในการพัฒนา8 
ระบบบริการสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนา9 
ปญญาประดิษฐในการใหคําปรึกษา วินิจฉัย 10 
เพ่ื อแก ป ญ ห าบุ คลากรท างการแพ ท ย  11 
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบริการ12 
ตามห ลักมาตรฐานทางวิชาการ รวม ถึง13 
กระจายอํานาจการบริหารเพ่ือพัฒนาระบบ14 
บริการสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับหวงโซคุณคา15 
ของประเทศไทย ในองคประกอบของ ระบบ16 
สุขภาพ และปจจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี17 
ทางการแพทยและสาธารณสุข ที่ ทั นสมัย 18 
อย างไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ การ 19 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 พบวา การบริหารงานดานสาธารณสุขของประเทศไทย ยังมีประเด็นทาทายที่สําคัญ อาทิ 20 
ความพรอมของระบบสาธารณสุข การขาดแคลนบุคลากรดานสาธารณสุข รวมถึงอุปกรณหรือบริการทางการแพทยท่ีมี21 
คุณภาพ 22 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย ท่ีผานมาไดมีการเผยแพรรายงานดัชนีความมั่นคงทางดานสาธารณสุข หรือมีการจัด23 
อันดับหลายแหงท่ีแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศมีระบบสาธารณสุขท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึง โดยพิจารณาจาก24 
อันดับระบบสุขภาพดีท่ีสุดในโลกต้ังแตป 2562 ท่ีผานมา ผลการสํารวจโดยซีอีโอเวิลด พบวาประเทศไทย อยูในอันดับที่ 6 25 
จาก 89 ประเทศทั่วโลก โดยไดคะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 และในป 2564 ประเทศไทย อยูในอันดับท่ี 13 จาก 26 
89 ประเทศท่ัวโลก โดยไดคะแนนท้ังหมด 59.52 เต็ม 100 ซ่ึงการจัดอันดับดังกลาว มีปจจัยสําคัญในการวิเคราะห 27 
5 ปจจัย ประกอบดวย โครงสรางพ้ืนฐานของระบบบริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย (แพทย, พยาบาล และ28 
บุคลากรทางสาธารณสุข) คาใชจายตอคนตอป ความพรอมของยาท่ีใหบริการ และความพรอมของรัฐบาล อยางไรก็ตาม 29 
พบวา ในสวนของปจจัยบุคลากรทางการแพทย มีคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับทุกปจจัย เนื่องจากสถานการณโรค30 
โควิด-19 ท่ีสงผลใหบุคลากรขาดแคลนมากย่ิงข้ึน 31 

การดําเนินการที่ผานมา มีตัวอยางการดําเนินการที่ สําคัญ อาทิ (1) จัดทําขอมูลสารสนเทศ และการพัฒนา32 
นวัตกรรมสุขภาพ โดยที่ผานมาศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ รวมถึงบริษัท กสท 33 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดมีความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการเช่ือมโยงขอมูลเครือขายอินเทอรเน็ต34 
ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนาแพลตฟอรมการติดตามและประเมินผูที่มี35 
ความเส่ียงติดโรคโควิด-19 โดยครอบคลุมถึงการสรางเครือขายเช่ือมโยงระบบขอมูลสารสนเทศทางการแพทย  36 
การบริการสุขภาพและใหคําปรึกษาในทุกกลุมคนอยางท่ัวถึง นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย37 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ที่ผ ่านมาได้มีการเผยแพร่รายงานดัชนีความม่ันคงทางด้านสาธารณสุข  
หรือมีการจัดอันดับหลายแห่งที่แสดงให ้เห็นว ่า ประเทศไทยเป ็นประเทศมีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุด 
แห่งหน่ึง โดยพิจารณาจากอันดับระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกต้ังแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา ผลการส�ารวจโดยซีอีโอเวิลด์ 
พบว่าประเทศไทย อยู ่ในอันดับที่ 6 จาก 89 ประเทศทั่วโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100  
และในปี 2564 ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 13 จาก 89 ประเทศทั่วโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 59.52 เต็ม 100 
ซึ่ งการจัดอันดับดังกล ่าว มีป ัจจัยส�าคัญในการวิ เคราะห ์ 5 ป ัจจัย ประกอบด้วย โครงสร ้างพื้นฐาน 
ของระบบบริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข) ค่าใช้จ่าย 
ต่อคนต่อปี ความพร้อมของยาที่ให ้บริการ และความพร้อมของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม พบว่า ในส่วน 
ของปัจจัยบุคลากรทางการแพทย์ มีคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับทุกปัจจัย เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ีส่งผลให้บุคลากรขาดแคลนมากยิ่งขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีตัวอย่างการด�าเนินการท่ีส�าคัญ อาทิ (1) จัดท�าข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพ โดยที่ ผ ่ านมาศูนย ์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส ์และคอมพิว เตอร ์แห ่ งชาติ  รวมถึ ง 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการเชื่อมโยงข้อมูล 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนาแพลตฟอร์ม
การติดตามและประเมินผู ้ ท่ีมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 โดยครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ การบริการสุขภาพและให ้ค�าปรึกษาในทุกกลุ ่มคนอย่างทั่วถึง  
นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ยังเป ็นภาคส ่วนส�าคัญในการส ่งเสริมการพัฒนาองค ์ความรู ้และนวัตกรรมที่ เกี่ยวข ้องกับการพัฒนา 
รูปแบบแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ตลอดจนการวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย ์
และสาธารณสุข (2) ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Normal Medical Service) เป็นการรักษา 
แบบออนไลน์ผ่านระบบ VDO Call และส่งยาทางไปรษณีย์ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการรักษาและ/ 
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ และ (3) การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการบริการสาธารณสุข นอกเหนือ 
จากการผลิตแพทย์ทั่วไปแล้วยังให ้ความส�าคัญกับการผลิตแพทย์เวชศาสตร ์ครอบครัว โดยกระทรวง 
สาธารณสุขได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านปฐมภูมิเพ่ิมเติม อาทิ พยาบาลนักจิตวิทยา นักกายภาพบ�าบัด  
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ให้สามารถลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงต่อไป
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และนวัตกรรม รวมถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขยังเปนภาคสวนสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาองคความรูและ1 
นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา2 
นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข (2) ระบบบริการทางการแพทยแบบใหม (New Normal Medical 3 
Service) เปนการรักษาแบบออนไลนผานระบบ VDO Call และสงยาทางไปรษณีย เปนการเพ่ิมขีดความสามารถการ4 
รักษาและ/ลดคาใชจายของผูปวยและญาติ และ (3) การบริหารจัดการทรัพยากรดานการบริการสาธารณสุข 5 

นอกเหนือจากการผลิตแพทยท่ัวไปแลวยังใหความสําคัญกับการผลิตผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว โดยกระทรวง6 

สาธารณสุขไดมีการพัฒนาบุคลากรดานปฐมภูมิเพ่ิมเติม อาทิ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักเทคนิค7 

การแพทย นักวิชาการสาธารณสุข ใหสามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือไดอยางท่ัวถึงตอไป 8 

ประเด็นทาทายท่ีสงผลตอการบรรลุ เปาหมาย  9 
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่10 
ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี ยังมีความ 11 
ทาทายจากการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 12 
อยางไรก็ตามเพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธ์ิ13 
ตามเปาหมาย จึงควรมุงเนน การพัฒนาบุคลากร14 
ทางการแพทยและอุปกรณทางการแพทยและ15 
สาธารณสุข โดยเรงการพัฒนาและวางแผนการผลิต16 
กําลังคนใหสอดคลองกับบริบทของสถานการณในแต17 
ละพ้ืนท่ี รวมท้ังวิเคราะหกําลังคนท่ีขาดแคลนใน18 
พ้ืนท่ีน้ัน ๆ และใหความสําคัญกับความปลอดภัยของฐานขอมูลเนื่องจากสถานการณที่ผานมามีการคุกคามฐานขอมูล19 
ของกระทรวงสาธารณสุขสงผลใหเกิดความเช่ือมั่นจากประชาชนนอยลง ซึ่งตองมีการจัดหาบุคลากรและหนวยงานท่ี20 
รับผิดชอบตองมีองคความรูและตระหนักถึงความสําคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) โดย21 
มีการวางแผนรบัมือและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหากเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีก 22 

ขอเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเปาหมายระดับแผนยอย 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานท่ีประชาชน 23 
ทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน หนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการบุคลากรดานสาธารณสุขควรเรงพัฒนาบุคลากร24 
เพ่ือการใหบริการในพ้ืนที่ชนบท อีกทั้งสรางแรงจูงใจสําหรับองคกรวิชาชีพดานสุขภาพ ใหสามารถจัดการกําลังคน25 
ดานสุขภาพเพียงพอตอความตองการ ใหสามารถเขาถึงยาและเวชภัณฑที่จําเปน และเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี26 
ทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีทันสมัย นอกจากนี้ ตองเตรียมการบริหารจัดการคนท่ีรองรับการบริการในภาวะ27 
ฉุกเฉิน  รวมทั้ง หนวยงานผูรับผิดชอบในสวนของการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดานสาธารณสุข ควรวางแผนแนว28 
ทางการดําเนินงานใหฐานขอมูลการบริการสุขภาพที่มีการเช่ือมขอมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล โดยเฉพาะนวัตกรรมและ29 
เทคโนโลยีการแพทยทางไกลท่ีทันสมัย ท่ีมีความปลอดภัย เช่ือถือได และสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน   30 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให ้การด�าเนินการเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย จึงควรมุ ่งเน ้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเร่งการพัฒนาและวางแผนการผลิตก�าลังคนให้สอดคล้อง 
กับบริบทของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์ก�าลังคนที่ขาดแคลนในพื้นท่ีนั้น ๆ และให้ความส�าคัญ 
กับความปลอดภัยของฐานข้อมูล เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ ่านมามีการคุกคามฐานข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขส่งผลให้เกิดความเชื่อม่ันจากประชาชนน้อยลง ซึ่งต ้องมีการจัดหาบุคลากรและหน่วยงาน 
ที่ รับผิดชอบต ้อง มีองค ์ความรู ้ และตระหนักถึ งความส� าคัญของความมั่ นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์  
(Cyber Security) โดยมีการวางแผนรับมือและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ควรเร ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อการให ้บริการในพื้นที่ชนบท อีกทั้ งสร ้างแรงจูงใจส�าหรับองค ์กรวิชาชีพ 
ด ้านสุขภาพ ให ้สามารถจัดการก�าลังคนด ้านสุขภาพเพียงพอต ่อความต ้องการ ให ้สามารถเข ้าถึงยา 
และเวชภัณฑ์ที่จ�าเป ็น และเข ้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย  
นอกจากนี้ ต้องเตรียมการบริหารจัดการคนที่รองรับการบริการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในส ่วนของการรักษาความปลอดภัยของข ้อมูลด ้านสาธารณสุข ควรวางแผนแนวทางการด�าเนินงาน 
ให้ฐานข้อมูลการบริการสุขภาพ มีการเชื่อมข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล โดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การแพทย์ทางไกลท่ีทันสมัย มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน  
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และนวัตกรรม รวมถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขยังเปนภาคสวนสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาองคความรูและ1 
นวัตกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา2 
นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข (2) ระบบบริการทางการแพทยแบบใหม (New Normal Medical 3 
Service) เปนการรักษาแบบออนไลนผานระบบ VDO Call และสงยาทางไปรษณีย เปนการเพ่ิมขีดความสามารถการ4 
รักษาและ/ลดคาใชจายของผูปวยและญาติ และ (3) การบริหารจัดการทรัพยากรดานการบริการสาธารณสุข 5 

นอกเหนือจากการผลิตแพทยท่ัวไปแลวยังใหความสําคัญกับการผลิตผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว โดยกระทรวง6 

สาธารณสุขไดมีการพัฒนาบุคลากรดานปฐมภูมิเพ่ิมเติม อาทิ พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักเทคนิค7 

การแพทย นักวิชาการสาธารณสุข ใหสามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือชวยเหลือไดอยางท่ัวถึงตอไป 8 

ประเด็นทาทายท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมาย  9 
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่10 
ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี ยังมีความ 11 
ทาทายจากการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 12 
อยางไรก็ตามเพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธ์ิ13 
ตามเปาหมาย จึงควรมุงเนน การพัฒนาบุคลากร14 
ทางการแพทยและอุปกรณทางการแพทยและ15 
สาธารณสุข โดยเรงการพัฒนาและวางแผนการผลิต16 
กําลังคนใหสอดคลองกับบริบทของสถานการณในแต17 
ละพ้ืนท่ี รวมทั้งวิเคราะหกําลังคนท่ีขาดแคลนใน18 
พ้ืนท่ีน้ัน ๆ และใหความสําคัญกับความปลอดภัยของฐานขอมูลเนื่องจากสถานการณที่ผานมามีการคุกคามฐานขอมูล19 
ของกระทรวงสาธารณสุขสงผลใหเกิดความเช่ือมั่นจากประชาชนนอยลง ซึ่งตองมีการจัดหาบุคลากรและหนวยงานท่ี20 
รับผิดชอบตองมีองคความรูและตระหนักถึงความสําคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) โดย21 
มีการวางแผนรบัมือและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหากเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนอีก 22 

ขอเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเปาหมายระดับแผนยอย 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานท่ีประชาชน 23 
ทุกระดับเขาถึงไดดีข้ึน หนวยงานที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการบุคลากรดานสาธารณสุขควรเรงพัฒนาบุคลากร24 
เพ่ือการใหบริการในพ้ืนที่ชนบท อีกทั้งสรางแรงจูงใจสําหรับองคกรวิชาชีพดานสุขภาพ ใหสามารถจัดการกําลังคน25 
ดานสุขภาพเพียงพอตอความตองการ ใหสามารถเขาถึงยาและเวชภัณฑที่จําเปน และเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี26 
ทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีทันสมัย นอกจากนี้ ตองเตรียมการบริหารจัดการคนท่ีรองรับการบริการในภาวะ27 
ฉุกเฉิน  รวมทั้ง หนวยงานผูรับผิดชอบในสวนของการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดานสาธารณสุข ควรวางแผนแนว28 
ทางการดําเนินงานใหฐานขอมูลการบริการสุขภาพที่มีการเช่ือมขอมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล โดยเฉพาะนวัตกรรมและ29 
เทคโนโลยีการแพทยทางไกลท่ีทันสมัย ท่ีมีความปลอดภัย เช่ือถือได และสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชน   30 

13การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

453



 ปัจจัยส�าคัญในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้มีความเหล่ือมล�้าลดลง คือการยกระดับคุณภาพ 
และกระจายการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพให้เพียงพอ 
และเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการขยายบริการ เพ่ิมขีดความสามารถของระบบการบริการปฐมภูมิ โดยจัดให้มี 
หน ่วยบริการที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงเพิ่มศักยภาพของเครือข ่ายที่ เข ้มแข็ง  
ซึ่งสอดคล้องกับห่วงโซ ่คุณค่าของประเทศไทย ในองค์ประกอบ ระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุข  
ปัจจัย หน่วยบริการปฐมภูมิมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เข้ามาดูแล
ประชาชนในทุกพื้นท่ี และองค์ประกอบ ก�าลังคนทางการแพทย์ ปัจจัย ก�าลังคนทางการแพทย์ที่เหมาะสม 
กับแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปีที่ผ่านมา แม้จะมีการด�าเนิน
การแก้ไขไปบางส่วน อาทิ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะการผลิตแพทย์ พยาบาล  
และสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนอย่างต ่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต ่างจังหวัดและพ้ืนที่ห ่างไกล ส ่งผลให้ 
การรับบริการสาธารณสุขเกิดความเหลื่อมล�้า จึงท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

แผนแม่บทย่อย
การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล�้าลดลง

 ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ทุกจังหวัดไม่ต�่ากว่า 0.67
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จ.3

การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี13

454



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากดัชนีความ
ก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ณ ปี 2563 
มีค่าดัชนีความก้าวหน้าด้านสุขภาพอยู ่ที่  0.6078  
ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี 2562 อยู่ท่ี 0.0235 อย่างไรก็ตาม 
แนวโน้มความก้าวหน้าการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 
มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละของประชากร 
ที่ เจ็บป ่วยที่ เป ็นผู ้ป ่ วยใน ซึ่ งส ่วนหนึ่ ง เกิดจาก 
การ เข ้ าสู ่ สั ง คมสู ง วั ยอย ่ า งสมบู รณ ์  ไปจนถึ ง 
อั ต ร า ก า ร เ จ็ บ ป ่ ว ย โ ร ค เ รื้ อ รั ง เ พิ่ ม ม า ก ข้ึ น  
อ า ทิ  โ ร ค เ บ า ห ว า น  โ ร ค ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง  
หลอดเลือดหั ว ใจ  โดย เปรี ยบ เ ทียบจากข ้อมู ล 
ปี 2560 มีจ�านวนประชากรท่ีเจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วย 
ใน ร้อยละ 10.56 ในขณะที่ปี 2563 อยู ่ที่ 11.25  
โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความก ้าวหน ้าการพัฒนาคน 
ด ้ านสุ ขภาพสู งสุ ด  5  จั งหวั ด  ได ้ แก ่  นนทบุ รี 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และปทุมธานี

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ณ ปี 2563

130401

การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีตัวอย่างการด�าเนินการท่ีส�าคัญ อาทิ การสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการด�าเนินการค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนท่ียังเข้าไม่ถึงบริการ 
เพื่อทราบสถานการณ์ปัญหาและออกแบบการจัดการให้รับรู้สิทธิ และได้รับบริการที่จ�าเป็น รวมทั้งเพิ่มกลไก 
การจัดการเพื่อคุ ้มครองสิทธิกลุ ่มเป้าหมายที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ โดยเน้นการส่ือสารเชิงรุกให้เข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ การร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีช่องทางหลากหลาย รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน/ 
ภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น พม. สสส. เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ร่วมกัน โครงการพัฒนาแพทย ์
และบุคลากรด ้านสุขภาพของประเทศ พัฒนาก�าลังคนและบุคลากรด ้านสุขภาพสู ่ความเป ็นมืออาชีพ  
มีองค์ความรู ้และสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากลไก 
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของเครือข่ายด้านสุขภาพ และ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ มีการด�าเนินงานตามนโยบายคนไทย
ทุกครอบครัวมีหมอประจ�าตัว 3 คน (3 หมอ) ของ 12 เขตสุขภาพ พบว่า การดูแลคนไทยทุกครอบครัว 
มีหมอประจ�าตัว 3 คน และอสม./หมอประจ�าบ ้าน 1 คน ดูแลประชากรในหลังคาเรือนครอบคลุม  
ร้อยละ 79 จากประชากรเป้าหมาย จ�านวน 23,672,821 หลังคาเรือน ในส่วนที่เหลืออยู ่อีกร้อยละ 21 
อยู่ระหว่างเร่งรัดด�าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบและจัดท�ารายงานต่อไป 

แผนแมบทฯ ประเด็น (13) การเสริมสรางใหคนไทยมสีุขภาวะท่ีดี 1 
แผนแมบทยอย การกระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 2 
เปาหมายระดับแผนแมบทยอย 130401 การเขาถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ําลดลง  3 

คาเปาหมายท่ีตองบรรลุในป พ.ศ. 2565 ดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคนดานสุขภาพ ทุกจงัหวัดไมตํ่ากวา 0.67 4 

ปจจัยสําคัญในการเขาถึงบริการสาธารณสุขใหมีความเหล่ือมลํ้าลดลง คือการยกระดับคุณภาพและกระจายการบริการ5 
สาธารณสุขอยางท่ัวถึง เพ่ิมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสุขภาพใหเพียงพอและเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี สามารถ6 
ใหบริการอยางมีคุณภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการขยายบริการ เพ่ิมขีด7 
ความสามารถของระบบการบริการปฐมภูมิ โดยจัดใหมีหนวยบริการท่ีเพียงพอตอความตองการของประชาชน รวมถึง8 
เพ่ิมศักยภาพของเครือขายท่ีเขมแข็ง ซ่ึงสอดคลองกับหวงโซคุณคาของประเทศไทย ในองคประกอบ ระบบบริหารจัดการ9 
ดานสาธารณสุข ปจจัย หนวยบริการปฐมภูมิมีเพียงพอตอความตองการของประชาชน/แพทยเวชศาสตรครอบครัวท่ี10 
เขามาดูแลประชาชนในทุกพ้ืนที่ และองคประกอบ กําลังคนทางการแพทย ปจจัย กําลังคนทางการแพทยที่เหมาะสมกับ 11 
แตละพ้ืนท่ี อยางไรก็ตาม ยังคงมีความทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายในปที่ผานมา แมจะมีการดําเนินการแกไข12 
ไปบางสวน อาทิ ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะการผลิตแพทย พยาบาล และสาขาวิชาชีพท่ี13 
ขาดแคลนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตางจังหวัดและพ้ืนท่ีหางไกล สงผลใหการรับบริการสาธารณสุขเกิดความ14 
เหล่ือมลํ้า จึงทําใหการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 15 

สถานการณการบรรลุเปาหมาย จากดัชนีความกาวหนาของการพัฒนาคนดานสุขภาพ ณ ป 2563 มีคาดัชนี16 

ความกาวหนาดานสุขภาพอยูท่ี 0.6078 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากป 2562 อยูท่ี 0.0235 อยางไรก็ตาม แนวโนมความกาวหนา17 

การพัฒนาคนดานสุขภาพมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับรอยละของประชากรที่เจ็บปวยที่เปนผูปวยใน ซึ่งสวนหนึ่ง 18 

เกิดจากการเขาสูสังคมสูงวัย ไปจนถึงอัตราการเจ็บปวยโรคเร้ือรังเพ่ิมมากข้ึน อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 19 

หลอดเลือดหัวใจ โดยเปรียบเทียบจากขอมูลป 2560 มีจํานวนประชากรท่ีเจ็บปวยท่ีเปนผูปวยใน รอยละ 10.56 20 

ในขณะที่ป 2563 อยูท่ี 11.25 โดยจังหวัดท่ีมีดัชนีความกาวหนาการพัฒนาคนดานสุขภาพสูงสุด 5 จังหวัด ไดแก 21 

นนทบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และ ภูเก็ต 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย ผลการด�าเนินงานท่ีผ ่านมาแม ้จะมีการแก ้ไขป ัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะการผลิตแพทย์ พยาบาล และสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน
อย่างต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา แต่ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรยังคงมีอยู ่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอก 
เขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้การรับบริการสาธารณสุขเกิดความเหล่ือมล�้า นอกจากนี้  
ยังคงมีประเด็นท้าทายในส่วนของ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการน�านโยบายไปสู ่การปฏิบัติ ซ่ึงแพทย์ 
ทุกสาขาอาชีพไม ่จ�า เป ็นต ้องจบหลักสูตรแพทย ์ เวชศาสตร ์ครอบครัวสามารถเข ้ามาดูแลประชาชน 
ในระดับพื้นที่ได้เหมือนกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานด้านสาธารณสุข ควรเร่งการสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน
ทั่ ว ไป โดยเฉพาะประชาชนที่ อยู ่ ห ่ า ง ไกลจากเจ ้ าหน ้ าที่ สาธารณสุขให ้มีความ รู ้ ความเข ้ า ใจการ 
ใช ้สิทธิของตนเอง นอกจากนี้  ในส ่วนของการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยการน�าระบบเทคโนโลยี 
ทางการแพทย์สมัยใหม่มาสนับสนุนการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์
ในการวินิ จฉัย โรค การพัฒนาแอปพลิ เค ชันให ้ค� าปรึกษาทางการแพทย ์และสาธารณสุขทางไกล  
(Telemedicine, Telehealth) เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย ์  และเพื่อ เป ็นการสร ้างความเท ่า เทียมและเป ็นธรรมในการเข ้ารับบริการ 
คุณภาพ นอกจากนี้   ในส ่ วนของป ัญหาด ้ านก� า ลั งคนด ้ านสาธารณสุขควรด� า เนินการหาแพทย ์ 
ที่ เหมาะสมกับแต ่พื้นที่  โดยเฉพาะในพื้นท่ีที่ห ่างไกลโดยเร ่งสร ้างหลักสูตรการผลิตแพทย์เวชศาสตร ์
ครอบครัวให้สามารเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ รวมถึงหามาตรการจูงใจที่ดึงดูดบุคลากรที่มีอยู ่ในระบบ 
ให ้ มีขวัญก� าลั ง ใจในการด� า เนินงานต ่อไป ท้ังนี้  การด� า เนินการดังกล ่ าว ควรมีกฎหมายท่ี เอื้ อต ่อ 
การพัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้สามารถครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ให้สามาถขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรับมือกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้าได้อย่างทันท่วงที ผ่านการพัฒนา 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หรือศูนย์ข ้อมูลที่ได ้มาตรฐาน การยกระดับ 
ระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค การเตรียมความพร้อมเครือข่ายและกลไกความร่วมมือท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้อง 
ของประชาชน ตลอดจนการประสานงานภายในองค์กรและภาคีเครือข่าย

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ประชาชนที่มีความรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

130501

จ.3

ที่มา: Pemandu.org, 2021

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ท่ัวโลกต้องเผชิญ 
กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่องค์การอนามัยโลก
ประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ” (Publ ic Health Emergency of  
International Concern: PHEIC) หรือโรคระบาด
ใหญ่ (Pandemic) โดยปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก
กว่า 256 ล้านราย คร่าชีวิตคนไปกว่า 5 ล้านราย ในขณะที่ประเทศไทยมีผู ้ติดเชื้อสะสมกว่า 2 ล้านราย  
และมีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 ราย1 โดยในปี 2563 ไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ฟื ้นตัวจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 เป็นอันดับที่ 4 ของโลก ตามผลการประเมินของ Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ 
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก 184 ประเทศทั่วโลก ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทนี้  คือ ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค และความพร้อม 

1 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564, กรมควบคุมโรค
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ของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อ2 นอกจากนี้ ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
ตนเองของประชาชนในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเมื่อเทียบกับอัตราการดูแลตนเองและคนใกล้ชิด 
อยู ่ที่ร ้อยละ 80 แสดงให ้เห็นว ่าประชาชนตระหนักรู ้และเข ้าใจถึงวิธีการป้องกันตนเองในระดับหนึ่ง  
อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโควิด-19 ท�าให ้
มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง 13,291 ราย/วัน ในเดือนกันยายน 2564 ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ไทยถูกจัดอันดับ GCI  
เป็นล�าดับที่ 51 ของโลก3 ลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีอยู่ในอันดับที่ 47 ของโลก 

130501

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา เนื่องด ้วยสถานการณ ์
ก า รแพร ่ ร ะบาดขอ ง เ ชื้ อ โ ค วิ ด - 1 9  ส ่ ง ผล ให  ้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน 
และส่งเสริมความรอบรู ้ด ้านสุขภาพของประชาชน 
ที่เกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่ โดยได้มีการก�าหนดไว ้
ในแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจน 
การ จัดท� า คู ่ มื อบริ ห า รความ เสี่ ย ง  ซึ่ ง ถื อ เป ็ น 
การถ ่ายระดับการด�าเนินงานในรูปแบบของแผน
ระดั บ  3  ที่ ส อดคล ้ อ งกั บ เป ้ าหมายของแผน 
แม่บทย่อยน้ี อาทิ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ของส�านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีมุ ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ 
อุบัติใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ผ่านการจัดท�าคู่มือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ โดยผ่านหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน�า ชุมชน และสื่อแขนง
ต่าง ๆ การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้แนวทางประชารัฐ 
เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเก่ียวกับกฎหมายด้านโรคติดต ่ออุบัติใหม่ รวมทั้งยังก�าหนดให้มีการจัดตั้ง 
เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนและสัตว์ระดับชาติ นอกจากนี้ ในปี 2564 ส�านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานครได้จัดท�าแผนด�าเนินงานต่อเนื่อง ส�าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรณ ี
โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้า (Business Continuity Plan for Emerging Infection Disease : BCP for EID)  
ในขณะเดียวกัน ภาครัฐได้ยกระดับการพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ให้เป็น Digital Health Pass  
เพื่อรองรับการเป ิดประเทศ และอ�านวยความสะดวกแก ่สถานประกอบการในการตรวจสอบสถานะ 
การได้รับวัคซีนของประชาชน/ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ท้ังแบบ RT-PCR ATK และประวัติการวินิจฉัย 
โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข ้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประชาชน นอกจากนี้  
ได้มีการพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนผ่านศูนย์ข ้อมูลข่าวสาร 
โควิด-19 การสื่อสารผ่าน ศบค. ซ่ึงเป็นหน่วยงานบัญชาการสถานการณ์ โดยมีการใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน 
และภาษาถิ่นร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ผ่านเสียงตามสาย เช่น ภาษาพม่า ภาษาใต้ และภาษาอีสาน 
เป็นต้น

2 
 

 1 

การดําเนินการที่ผานมา เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหหนวยงานที่เก่ียวของมีสวนสําคัญ2 
ในการขับเคลื่อนและสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนที่เกี่ยวของกับโรคอุบัติใหม โดยไดมีการกําหนดไวใน3 
แผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาตาง ๆ ตลอดจนการจัดทําคูมือบริหาร4 
ความเสี่ยง ซึ่งถือเปนการถายระดับการดําเนินงานในรปูแบบของแผน5 
ระดับ 3 ที่สอดคลองกับเปาหมายของแผนแมบทยอยนี้ อาทิ แผน6 
ยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตอ7 
อุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ของสํานักโรคติดตออุบัติใหม 8 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่มุงเนนการถายทอดความรู9 
ดานกฎหมายที่เก่ียวของกับโรคติดตออุบัติใหมใหแกเจาหนาที่และ10 
ประชาชน ผานการจัดทําคูมือความรูที่เก่ียวของกับโรคติดตออุบัติใหม 11 
เผยแพรและประชาสัมพันธ โดยผานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 12 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แกนนํา ชุมชน และสื่อแขนงตาง ๆ การ13 
สรางภาคีเครือขายระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 14 
โดยใชแนวทางประชารัฐเพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย15 
ดานโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งยังกําหนดใหมีการจัดตั้งเครือขายการ16 
เฝาระวังโรคติดตออุบัติใหมในคนและสัตวระดับชาติ นอกจากนี้  17 
ในป 2564 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานครไดจัดทําแผนดําเนนิงาน18 
ตอเนื่อง สําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตกรณีโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา (Business Continuity Plan for 19 
Emerging Infection Disease : BCP for EID) ในขณะเดียวกัน ภาครัฐไดยกระดับการพัฒนาแอปพลิเคชัน "หมอพรอม" 20 
ใหเปน Digital Health Pass เพื่อรองรับการเปดประเทศ และอํานวยความสะดวกแกสถานประกอบการในการตรวจสอบ21 
สถานะการไดรับวัคซีนของประชาชน/ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งแบบ RT-PCR ATK และประวัติการวินิจฉัยโรคโควิด-19 22 
ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับโรคโควิด-19 ของประชาชน นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาระบบสื่อสาร23 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชนผานศูนยขอมูลขาวสารโควิด-19 การสื่อสารผาน ศบค. ซึ่งเปน24 
หนวยงานบัญชาการสถานการณ โดยมีการใชภาษาเพื่อนบานและภาษาถิ่นรวมในการใหความรูเกี่ยวกับโควิด-19 ผาน25 
เสียงตามสาย เชน ภาษาพมา ภาษาใต และภาษาอีสาน เปนตน  26 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผานมาสะทอนใหเห็นวา27 
ความทาทายสําคัญในการสงเสริมความรูสุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําใหแกประชาชน คือ ความถูกตองแมนยํา28 
ของการเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลที่เผยแพรในสื่อสังคมออนไลนที่ยังขาดมาตรการกํากับดูแลอยางเหมาะสม 29 
สงผลใหประชาชนไดรับขอมูลที่คลาดเคลื่อนและไมตอบวัตถุประสงคของการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน  30 
และ ความเหลื่อมล้ําของการเขาถึงขอมูลที่จําเปน ที่หมายรวมถึงการเขาไมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัล ซึ่งมีสาเหตุ 31 
มาจากความพรอมของอุปกรณพื ้นฐานและการมีรายไดไมเพียงพอที่จะจายคาบริการอินเทอรเน็ต โดยเว็บไซต 32 
DataReportal ระบุวาประชากรไทยราว 69 ลานคน มีเพียง 52 ลานคน หรือประมาณรอยละ 75 ที่เขาถึงบริการ33 
อินเทอรเน็ต แตหากอิงขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ครัวเรือนไทยรอยละ 68 เทานั ้น ที ่สามารถเชื ่อมตอ34 
อินเทอรเน็ต4 ซึ่งความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลนั้นเปนความทาทายสําคัญตอการยกระดับ35 

                                                           
4 รัฐไทยผูไมเห็นหัวประชาชนที่เขาไมถึง ‘ดิจิทัล’ https://themomentum.co/economics-digitaldivide/ , 11 มกราคม 2564 2 https://www.thaipost.net/main/detail/74018 สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

3 https://covid19.pemandu.org/gci-ranking/ สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย 
สถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิด -19  
ที่ ผ ่ านมาสะท ้อนให ้ เห็นว ่ าความท ้าทายส�าคัญ 
ในการส ่งเสริมความรู ้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติ ใหม ่ 
และโรคอุบัติซ�้าให้แก่ประชาชน คือ ความถูกต้อง
แม่นย�าของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ
ข ้อมูลที่ เ ผยแพร ่ ในสื่ อสั งคมออนไลน ์ที่ ยั งขาด
มาตรการก� ากับดูแลอย ่ าง เหมาะสม ส ่ งผลให ้
ประชาชนได ้รับข ้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม ่ตอบ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น

ที่มา: DataReportal, 2020

ภาวะฉุกเฉิน และความเหลื่อมล�้าของการเข้าถึงข้อมูลท่ีจ�าเป็น ท่ีหมายรวมถึงการเข้าไม่ถึงเทคโนโลย ี
และอุปกรณ ์ดิ จิ ทัล ซ่ึง มีสาเหตุมาจากความพร ้อมของอุปกรณ ์พื้นฐานและการมีรายได ้ ไม ่ เพียงพอ 
ที่จะจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยเว็บไซต์ DataReportal ระบุว่าประชากรไทยราว 69 ล้านคน มีเพียง  
52 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 75 ท่ีเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต แต่หากอิงข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ครัวเรือนไทยร้อยละ 68 เท่าน้ัน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต4 ซ่ึงความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ดิจิทัลนั้นเป ็นความท ้าทายส�าคัญต ่อการยกระดับความรอบรู ้สุขภาพเ ร่ืองโรคอุ บัติ ใหม ่
และโรคอุบัติซ�้าของประชาชน โดยเฉพาะความรอบรู ้ ในการรับมือกับภาวะวิกฤต และมีความเสี่ยงต ่อ 
การปรับเปลี่ยนให้เกิดพฤติกรรมด้านสุขภาพท่ีพึงประสงค์และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ�้าของไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในอนาคตประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับความเส่ียงจากการแพร่ระบาด
ของโรคอุบั ติใหม ่และโรคอุบัติซ�้าอย ่างหลีกเลี่ยงไม ่ได ้  ดังนั้น การส ่งเสริมให ้ประชาชนมีความรอบรู ้
ในการ รับมือกับสถานการณ ์ดั งกล ่ าว ยั งจ� า เป ็นต ้องด� า เนินการอย ่างต ่อ เนื่ อง  เพื่ อลดความเสี่ ยง 
และความรุนแรงในการแพร่ระบาดของโรค โดยในระยะต่อไปภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นการด�าเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ดังนี้ (1) สร้างเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบการสื่อสาร 
ความเสี่ยงและช่องทางการเข ้าถึงข ้อมูลสุขภาพที่ถูกต ้องของประชาชน โดยเฉพาะการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนส่ือสังคมออนไลน์ อาทิ การดึงดูดกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางสังคม (Social  
Influencer) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล การสร้างบุคคลต้นแบบที่มีพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
อันพึงประสงค์ (Healthy Idol) เพื่อให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ และ (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู ้ด ้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ ่ม  
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางท่ีไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล

130501

4 รัฐไทยผู้ไม่เห็นหัวประชาชนที่เข้าไม่ถึง ‘ดิจิทัล’ https://themomentum.co/economics-digitaldivide/ , 11 มกราคม 2564
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มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐาน 
ของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะ 

ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬา  
มีน�้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา และนันทนาการ

ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอม 
ความเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา 

ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14

ศักยภาพการกีฬา14
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

“



 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 จากฐานข ้อมูลอายุคาดเฉลี่ ยของการมี
สุขภาพดี	 (Healthy	 Adjust	 life	 expectancy:	
HALE)	 จัดท�าโดยองค ์การอนามัยโลก	 (World	
Health	Organizatio:	WHO)	ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล
ล ่ าสุด  คือ  ป ี  2562 อายุคาดเฉ ล่ียของการ 
มีสุขภาพดีของประชากรประเทศไทยอยู่ท่ี 68.3 ปี  
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ที่ 68 ปี 
ทั้ง น้ี	 เมื่อพิจารณาจ�าแนกอายุคาดเฉลี่ยของการ 
มีสุขภาพดีตามเพศ	พบว่า	 ประชากรไทยเพศหญิง	 
อายุคาดเฉล่ียอยู่ท่ี	70.6	ในขณะท่ีเพศชายอยู่ที่	65.9	
ซึ่ งสะท ้อนให ้ เห็นว ่าอายุคาดเฉลี่ยของเพศชาย 
ยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา 
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนด้วยกีฬา140001

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพที่ดี (อายุเฉลี่ย)

ที่มา:	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization:	WHO)

	 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	(อายุเฉลี่ย)	ไม่น้อยกว่า	68	ปี

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

จ.1

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา	 ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 
การใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน�้าใจเป็นนักกีฬา	 
และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ	 สร้างความสามัคคี	 โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น	 คือ	 
คนไทยมีสุขภาพดีข้ึนมีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา	 ท้ังน้ี	 แผนแม่บทฯ	 
สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายคนไทย 
เป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีคุณภาพ	พร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี	 ๒๑	 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 ซึ่งเกี่ยวข ้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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	 นอกจากนี้ 	 เ มื่ อ เปรี ยบ เ ทียบกับข ้ อมู ล 
อายุ ค าด เฉลี่ ย เ มื่ อ แ รก เ กิ ดของประชากร ไทย	 
(Life	expectancy	at	birth,	total	(years))	จากฐาน
ข ้ อมู ลการพัฒนา ตัวชี้ วั ด โลกของธนาคาร โลก	 
( The 	 Wo r ld 	 Bank ) 	 พบว ่ า 	 อ ายุ ค าด เฉลี่ ย 
ของประชากรไทยในภาพรวมในป ี 	 2562	 อยู ่ที่	 
77.2	 ป ี 	 โดยเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่องจากป ี 	 2560	 
และ	2561	ที่	 76.7	 และ	 76.9	 อีกท้ังเมื่อพิจารณา 
ร ่ วมกั บตั วชี้ วั ด เ ที ยบ เคี ย ง ท่ี เ กี่ ย วข ้ อ ง 	 ได ้ แก 	่ 
ข ้อมูลด ้านการออกก�าลั งกายกีฬา	 นันทนาการ	 
และวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา	กระทรวง

อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทย (แรกเกิด) โดยธนาคารโลก

ที่มา:	ธนาคารโลก	(The	World	Bank)

การท ่องเที่ยวและกีฬา	 พบว ่า	 ในป ี 	 2564	 ประชาชนที่ออกก�าลังกายสม�่ า เสมอของกลุ ่มเป ้าหมาย 
ที่มีช่วงอายุตั้งแต่	 15	 ข้ึนไป	อยู่ท่ีร้อยละ	39.18	 ซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากปี	 2563	และปี	 2562	ร้อยละ	41.82	 
และ	 40.40	 ตามล�าดับ	 แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า	 ซ่ึงแม้ว่าสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน	แต่ในทางกลับกัน 
ก็เป็นปัจจัยส�าคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะเกิดกระแสการรักสุขภาพของ
คนไทยมากยิ่งขึ้นด้วย

	 ทั้ งนี้ 	 ยังคงมีประเด็นท ้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายของแผนแม ่บทฯ	 ได ้แก ่	 
(1)	การยกระดับและพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและรูปแบบการท�ากิจกรรมที่เอื้อและเหมาะสม 
ต่อการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	และนันทนาการของประชาชนทุกช่วงวัย	สามารถรองรับการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	
บนฐานวิถีชีวิตใหม่	 โดยประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง	 
(Internet	 of	 thing	 :	 IoT)	 มาใช้ในการปรับทัศนคติ	 สร้างความตระหนัก	 และดึงดูดประชาชนให้หันมา 
ออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬาของประชาชนท่ีเพียงพอและยั่งยืนต่อไป	 (2)	การปรับปรุง	ทบทวนกฎหมายหรือระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักสากล	 โดยองค์กรทางด้านกีฬาของไทยจ�าเป็นต้องรู้เท่าทันและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององค์กรทางด้านกีฬาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด	 เพื่อรักษาสิทธิ์	 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยและยังคงความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาชาติไทยสู่ระดับโลก	 
และ	(3)	การสร้างความยอมรับในมาตรฐานคุณภาพของบุคลากรทางด้านการกีฬาและนันทนาการ	เพื่อสร้างโอกาส
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับนานาชาติ	 รวมทั้งการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อสร ้างแรงจูงใจ 
และสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรกีฬาและนันทนาการอาจยังไม่เพียงพอ	และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในปี 2565 ได้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 40

 โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอของคนไทยในปี	 2564	จากข้อมูลตัวช้ีวัดเทียบเคียง 
ด้านการออกก�าลังกายกีฬา	 นันทนาการ	และวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	พบว่า	 
ในปี	 2564	ประชาชนท่ีออกก�าลังกายสม�่าเสมอของกลุ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุตั้งแต่	15	ขึ้นไป	อยู่ที่ร้อยละ	39.18	ซึ่งลดลง 
จากปี	 2563	และปี	 2562	 เล็กน้อยที่ร้อยละ	41.82	และ	40.40	ตามล�าดับ	ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

140101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก ่

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับที่ 7 ในระดับเอเชีย

 
 โดยในปี	 2561	ประเทศไทยอยู่อันดับที่	 11	 ซึ่งลดลงจากอันดับที่	 6	 ในปี	 2557	 ของการแข่งขันในมหกรรมกีฬา 
เอเชียนเกมส์	ซึ่งจัดขึ้นทุก	ๆ 	4	ปี	ซึ่งในปี	2564	การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทวีปเอเชียถูกยกเลิกไปเน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	จึงได้พิจารณาตัวช้ีวัดเทียบเคียงใหม่	คือ อันดับผลการแข่งขันกีฬาของไทยในมหกรรมการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น	ซ่ึงมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	205	ประเทศ	โดย
ประเทศในทวีปเอเชียเข้าร ่วมการแข่งขันจ�านวน	 39	 ประเทศ	 โดยเมื่อพิจารณาจากอันดับการแข่งขันของนักกีฬาไทย 
ใน	3	ครั้งล่าสุด	พบว่า	 ผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอันดับการได้เหรียญทองของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มลดลง	คือ	จากอันดับที่	 11	 ในปี	2555	อันดับท่ี	8	 ในปี	2559	และมาอยู่ในอันดับที่	 12	 ในปี	2564	 
และหากพิจารณาอันดับของประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พบว่า	อันดับของประเทศไทย 

ตกลงจากอันดับที่	1	มาอยู่ที่อันดับที่	3	จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564140201

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

140001

140101 140201 140301

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 บุคลากรด้านการกีฬา และนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุ 
ในปี 2565 ได้แก่ มีบุคลากรด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ัวประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
 
	 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 ซึ่งปรับปรุงข้อมูล	 
ณ	 เดือนพฤศจิกายน	 2564	พบว่า	 จ�านวนผู ้ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง	 
โดยในปี	 2564	ที่	 60	คน	ลดลงจากปี	 2563	ที่	 179	คน	สอดคล้องกับจ�านวนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน โดยกรมพลศึกษาที่ลดลง	โดยปี	2564	อยู่ที่จ�านวน	2,781	คน	ลดลงจากจ�านวน	4,495	คน	ในปี	2563	 
ในขณะที่จ�านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ในปี	 2564	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ีจ�านวน	5	คน	จากปี	 2563	ที่เพิ่มขึ้นเพียง	 1	คน	แต่เมื่อเทียบกับช่วงปี	 2561	–	2562	ถือว่า 
ลดลงในสัดส่วนที่สูงมาก	 เน่ืองจากในปี	 2561	 -	2562	มีจ�านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียน	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	77	คน	 

และ	90	คน	ตามล�าดับ	ซึ่งส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564140301
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การส่งเสริมการออกก�าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการ

คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
อย่างสม�่าเสมอเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ร้อยละ 40 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก�าลังกาย
อย่างสม�่าเสมอ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การออกก�าลังกาย	การเล่นกีฬา	และนันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิตจะเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะ	
พัฒนาจิตใจ	 คุณภาพชีวิตของประชาชน	 รวมทั้งการสร้างความสามัคคี	 ความมีน�้าใจนักกีฬาของคนในชาติ	 
โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ในการออกก�าลังกาย	การเล่นกีฬา
ตามความถนัดและความสนใจ	การมีทัศนคติที่ถูกต้อง	และการปลูกฝังให้ประชาชนมีน�้าใจนักกีฬา	มีระเบียบ
วินัย	ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย	ตลอดจนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	 ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น	 
ระดับจังหวัด	 และระดับประเทศ	 โดยมีป ัจจัยความส�า เร็จส�าคัญที่ส ่ งผลให ้บรรลุ เป ้าหมาย	 ได ้แก ่	 
การสร้างแรงจูงใจ	ความตระหนัก	 ถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	และนันทนาการ	 รวมทั้ง	 
มีโครงสร ้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ เพียงพอ	 ตลอดจนการสร ้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อให ้ 
คนไทยออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งนี้	 ยังคงมีความท้าทายจากปี	 2563	 
ในการสร้างแรงจูงใจและการสร้างวินัยในการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	อีกทั้งการน�าเทคโนโลยีนวัตกรรม 
มาใช้ในการสนับสนุนและปลุกกระแสการรักการออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม	รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ต้องบูรณาการความร่วมมือในการวางระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อดึงดูดใจ	 และเอ้ือให้ 
คนไทยหันมาให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	และนันทนาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19	อย่างสร้างสรรค์

140101

จ.3
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140101

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย	 เ ม่ือพิจารณา
สถานการณ ์การออกก� าลั งกายอย ่ างสม�่ า เสมอ 
ของคนไทยในปี	 2564	จากข้อมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง 
ด ้ า น ก า ร อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย กี ฬ า 	 นั น ท น า ก า ร	 
และวิ ทย าศาสตร ์ ก า รกี ฬ าขอ งกรมพลศึ กษา	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	พบว่า	 ในปี	 2564	
ประชาชนที่ ออกก� าลั งกายสม�่ า เ สมอของก ลุ ่ ม 
เป้าหมายที่มีช่วงอายุต้ังแต่	 15	 ขึ้นไป	 อยู ่ที่ร ้อยละ	
39.18	ซึ่งลดลงจากปี	 2563	และปี	 2562	 เล็กน้อย 
ที่ร้อยละ	41.82	และ	40.40	ตามล�าดับ	
อย่างไรก็ตามผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	และมาตรการขอความร่วมมือให้อยู ่ในที่อยู ่อาศัย
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยกระตุ ้นให้ผู ้คนหันมาเลือกท�ากิจกรรมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นแทนการเดินทางออกจาก 
บ้านเรือน	 การออกก�าลังกาย	 หรือเล ่นกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู ้คน	 จึงอาจส่งผลให้ในปี	 2564	 
ร้อยละของประชาชนท่ีออกก�าลังกายสม�่าเสมอของกลุ ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุตั้งแต่	 15	 ขึ้นไป	 ลดลงจาก 
ปี	 2563	 เล็กน้อย	ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้ประชาชน 
มีความตื่นตัวและตระหนักถึงการรักสุขภาพและหันมาออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬามากยิ่งขึ้น	 แต่ในขณะเดียวกัน 

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด
ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

ที่มา:	กรมพลศึกษา

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 1 

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริม 2 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (140101) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม  าเสมอ4 
เพิ มขึ้น ค่าเป้าหมายที ต้องบรรลุในปี 2565 ร้อยละ 40 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรท้ังหมดออก5 
ก าลังกายอย่างสม  าเสมอ  6 

การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิตจะเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะ พัฒนา7 
จิตใจ คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการสร้างความสามัคคี ความมีน้ าใจนักกีฬาของคนในชาติ โดยมุ่ง8 
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาตาม9 
ความถนัดและความสนใจ การมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการปลูกฝังให้ประชาชนมีน้ าใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย 10 
ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกใน11 
การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ตั้งแต่ ระดับท้องถิ่น  12 
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยมีปัจจัยความส าเร็จส าคัญที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 13 
ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ ความตระหนัก ถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 14 
รวมทั้ง มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้คน15 
ไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ยังคงมีความท้าทายจากปี 2563 ในการ16 
สร้างแรงจูงใจและการสร้างวินัยในการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ใน17 
การสนับสนุนและปลุกกระแสการรักการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณา18 
การความร่วมมือในการวางระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดใจ และเอ้ือให้คนไทยหันมาให้19 
ความส าคัญกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ20 
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างสร้างสรรค์ 21 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา22 
สถานการณ์การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอของ23 
คนไทยในปี 2564 จากข้อมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง 24 
ด้านการออกก าลังกายกีฬา นันทนาการ และ25 
วิทยาศาสตร์การกีฬา ของกรมพลศึกษา กระทรวง26 
การท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี 2564 ประชาชน27 
ที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอของกลุ่มเป้าหมายที่มีช่วง28 
อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 39.18 ซึ่งลดลง29 
จากปี 2563 และปี 2562 เล็กน้อยที่ร้อยละ 41.82 30 
และ 40.40 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามผลกระทบจาก 31 
COVID-19 และมาตรการขอความร่วมมือให้อยู่ในที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาเลือกท า32 
กิจกรรมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น แทนการเดินทางจากบ้านเรือน ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา เพ่ือหลีกเลี่ยงการ33 
ต้องพบปะผู้คน จึงอาจส่งผลให้ในปี 2564 ร้อยละของประชาชนที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอของกลุ่มเป้าหมายที่34 
มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ลดลงจากจากปี 2563 เล็กน้อย ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การแพร่35 
ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงการรักสุขภาพและหันมาออกก าลัง36 

140101 
ปี 2562 สีส้ม 

 

ที่มา กรมพลศึกษา 
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ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด
ออกก าลังกายอย่างสม  าเสมอ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 

140101 
ปี 2563 สีเขียว 

 

140101 
ปี 2564 สเีหลือง 

 

จ.3 : 

กาย เล่นกีฬามากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดย37 
เฉลี่ยต่อวัน จากรายงานผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2563 โดยส านักงาน38 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว พบว่า ในปี 2563 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง 39 
25 นาที โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ถึง 1 ชั่วโมง 3 นาที (10 ชั่วโมง 22 นาที) และเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ที่มีการ40 
ส ารวจกว่า 7 ชั่วโมงเช่นกันและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 41 
และนันทนาการของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่จะสามารถการ42 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

การด าเนินการที ผ่านมา ในช่วงปี 2564 ได้มีการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย โดยกระทรวงการ55 
ท่องเที่ยวและกีฬามีการด าเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 56 
ในบางพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 น้อย เพ่ือให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและเข้าร่วมกิจกรรม57 
นันทนาการผ่านเครือข่ายกีฬาและนันทนาการระดับจังหวัด อีกท้ัง เพ่ือให้ประชาชนในทุกระดับสามารถเข้าถึง58 
โครงสร้างพ้ืนฐานในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา กรมพลศึกษา ได้มีการด าเนินโครงการปรับสภาพสนามกีฬา59 
ระดับอ าเภอในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้น กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ส านักงานกองทุน60 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน61 
ท้องถิ่นด าเนินโครงการก้าวท้าใจ Season 3 เพ่ือสมัครประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลัง62 
กายในพ้ืนที่ปลอดภัย และบันทึกสะสมคะแนนสถิติการออกก าลังกายผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือแลกของรางวัล ทั้งนี้63 
การด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่น64 
กีฬาและนันทนาการ และรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 65 
ของประชาชนในทุกระดับอย่างแท้จริง 66 

ประเด็นท้าทายที ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา  67 
และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้นภายในปี 2565 ยังคงมีความท้าทายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด68 
ของโควิด 19 คลี่คลายลง และการคลายมาตรการขอความร่วมมือให้อยู่ในที่อยู่อาศัยที่ส่งผลให้ประชาชนหันไป69 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA ) 

ที่มา:	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(ETDA)

เ ม่ือเปรียบเทียบกับข ้อมูลจ�านวนชั่ ว โมงการใช ้
อินเทอร์เน็ต	 โดยเฉล่ียต่อวัน	จากรายงานผลส�ารวจ 
พฤติกรรมผู ้ใช ้ข ้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ใ นป ี 	 2 5 63 	 โ ดยส� า นั ก ง านพั ฒน า ธุ ร ก ร ร ม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (ETDA)	แล้ว	พบว่า	 ในปี	 2563 
คนไทยใช ้อินเทอร ์ เน็ต เฉ ล่ียวันละ	 11	 ชั่ ว โมง	 
25	 นาที	 โดยเพ่ิมขึ้นจากปี	 2562	 ถึง	 1	 ชั่วโมง	 
3	 นาที	 (10	 ชั่วโมง	 22	 นาที)	 และเพิ่มขึ้นจาก 
ปี	 2556	 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีมีการส�ารวจกว่า	 7	 ชั่วโมง
และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง	 ซึ่งอาจ 
ส่งผลต่อการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	และนันทนาการ 
ของประชาชนในช ่วงที่ ผ ่ านมา	 แต ่ ในภาพรวม 
ยังคงมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี	 2565	 ได้อย่างเป็น
รูปธรรม

ร้อยละ

ศักยภาพการกีฬา14

466



140101

การด�า เนินการที่ผ ่ านมา 	 ในช ่วงป ี 	 2564	 ได ้มีการด�า เนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป ้าหมาย	 
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการด�าเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในบางพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19	น้อย	 เพ่ือให้ประชาชนมีการออกก�าลังกาย 
และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการผ่านเครือข่ายกีฬาและนันทนาการระดับจังหวัด	อีกทั้ง	 เพ่ือให้ประชาชน 
ในทุกระดับสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 กรมพลศึกษา	 ได้มีการด�าเนิน 
โครงการปรับสภาพสนามกีฬาระดับอ�าเภอในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ	 นอกจากนั้น	 กรมอนามัยร่วมกับภาคี 
เครือข่าย	อาทิ	 	 	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงแรงงาน	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินโครงการก้าวท้าใจ	 Season	 3	 เพ่ือสมัคร 
ประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลังกายในพื้นที่ปลอดภัย	 และบันทึกสะสมคะแนนสถิติ 
การออกก�าลังกายผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อแลกของรางวัล	 ทั้งนี้การด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัย 
ความส�าเร็จที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬาและนันทนาการ	และรูปแบบกิจกรรม 
ที่ตอบสนองความต้องการในการออกก�าลังกาย	กีฬาและนันทนาการ	ของประชาชนในทุกระดับอย่างแท้จริง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 
และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพิ่มขึ้นภายในปี	 2565	 ยังคงมีความท้าทายหลังจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	คลี่คลายลง	และการคลายมาตรการขอความร่วมมือให้อยู่ในท่ีอยู่อาศัยที่ส่งผล 
ให้ประชาชนหันไปสนใจการท�ากิจกรรมอื่น	 ๆ	 แทนการด�าเนินกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ�าวันจนกลาย
เป็นความปกติใหม่	 (New	Normal)	จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19		 ซ่ึงหน่วยงานของรัฐและภาคส่วน
ต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องควรยกระดับและพัฒนาการด�าเนินงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและรูปแบบการท�ากิจกรรม 
ที่เอื้อและเหมาะสมต่อประชาชนทุกช่วงวัย	 สามารถรองรับการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	บนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
โดยเฉพาะการประยุกต ์ใช ้ประโยชน์จากอินเทอร ์เน็ตในยุคที่ เทคโนโลยีต ่าง	 ๆ	 สามารถเชื่อมโยงกัน 
ได้อย่างทั่วถึง	 (Internet	 of	 thing	 :	 IoT)	 มาใช้ในการปรับทัศนคติ	 สร้างความตระหนัก	 และดึงดูด
ประชาชนให้หันมาออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬาที่เพียงพอในชีวิตประจ�าวัน	 เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 
ของประชาชนในทุกช่วงวัย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 เพื่อให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่คนไทยออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา 
และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพิ่มข้ึนภายในปี	 2565	หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้องให้ความส�าคัญกับปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจ	 และความตระหนักถึงความส�าคัญในการออกก�าลังกาย 
ของประชาชนทุกช่วงวัยและทุกระดับและทุกกลุ ่มเป้าหมาย	 โดยมุ ่งเน ้นให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่ไม ่มี 
การด�าเนินงานมารองรับเพื่อบรรลุเป้าหมาย	 เช่น	 การด�าเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬาและกิจกรรมนัทนาการในรูปแบบใหม่	และการมีบุคลากรที่มีทักษะที่เพียงพอ
เ พ่ือกระตุ ้นและสร ้างแรงจูงใจในการเข ้าร ่วมกิจกรรมอย ่างเหมาะสมและเอื้อต ่อการออกก�าลังกาย	 
เล ่นกีฬา	 และนันทนาการของประชาชนทุกช่วงวัยที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	 และเชิญชวน 
ประชาชนผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	ที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อออนไลน์	 โซเชียลมีเดีย	 ในยุคท่ีประชาชนทุกพื้นที่ 
สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก		เพื่อให้คนไทยมีการออกก�าลังกาย			เล่นกีฬา				และนันทนาการ 
เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอและยั่งยืนต่อไป
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 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับ 7 ในระดับเอเชีย 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

140201

	 การที่นักกีฬาไทยจะประสบความส�าเร็จในการแข่งขันในระดับนานาชาติจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง	ๆ	
อาทิ		สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล	การมีแรงจูงใจ/เป้าหมายความส�าเร็จ	การปลูกฝังความเชื่อมั่น
ของครอบครัว	การมีหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา	การมีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ	 และโปรแกรมการฝ ึกซ ้อมที่ เข ้มข ้นมีการน�าวิทยาศาสตร ์การกีฬามา 
เป ็นเครื่องมือหลักในการพัฒนานักกีฬา	 นอกจากนี้ 	 การจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศยังเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของนักกีฬา	 เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันระดับ
นานาชาติของนักกีฬาไทยและเป็นแพลตฟอร์มหรือช่องทางในการก้าวเข้าสู่นักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาอาชีพ	
อย่างไรก็ดี	 การจัดการแข่งขันกีฬาท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 จ�าเป ็นต้องด�าเนินการ 
อย ่างเข ้มงวดตามมาตรการการควบคุมโรคของไทย	 อีกทั้ ง	 องค ์กรที่ เกี่ยวข ้องในการพัฒนานักกีฬา 
ระดับนานาชาติของไทยจ�าเป็นต้องรู ้เท่าทันและปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอิสระด้านกีฬาระหว่าง
ประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาสิทธิ์ของประเทศไทยและคงความต่อเนื่องในเร่ืองการพัฒนานักกีฬาชาติไทย 
ในระดับโลก	นอกจากนี้	จ�าเป็นต้องมีแผนรองรับส�าหรับนักกีฬาไทยสามารถต่อยอดความเป็นเลิศสู่การประกอบ
อาชีพที่มั่นคงได้	 ซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬาแล้ว	 ยังสามารถสร้างชื่อเสียง 
ให้กับประเทศ	ตลอดจน	สามารถผลักดันอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย	การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
กีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	
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การด าเนินการที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 โครงการการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 34 

ระดับนานาชาติ และโครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาเป็นเลิศเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติซึ่งรวมถึงการ35 

เตรียมความพร้อมและจัดส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 36 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2564 โดยนักกีฬาทีมชาติไทย 37 

ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับโควตาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น  41 คน  38 

เข้าร่วมการแข่งขัน 16 ประเภทกีฬา โดยผลงานของนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้รวม 2 เหรียญ 39 

คือ 1 เหรียญทองจากกีฬาเทควันโดหญิงรุ่น 49 กก.หญิง และ 1 เหรียญทองแดงจากมวยสากลหญิงรุ่นไลต์เวต 40 

หรือ 60 กก. นอกจากนี้ โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย่าง41 

เป็นระบบ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ และโครงการพัฒนากีฬาเพ่ือความ42 

เป็นเลิศและส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ ซึ่งด าเนินการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ43 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากภาคเอกชน ส่งผลให้44 

นักกีฬาอาชีพของไทยสามารถท าผลงานได้ในระดับดีเลิศ สามารถสร้างชื่อเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี45 

ให้แก่ประเทศไทยในสายตาชาวโลก อาทิ ชนะเลิศรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีในระดับเมเจอร์คือ ANA 46 

Inspiration ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมนักกอล์ฟอาชีพสตรี (LPGA) 47 

คือรางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 นอกจากนี้ ทีมนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมสามารถ48 

คว้ารางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขันแบดมินตันในระดับ World Tour Super 1000 ได้ถึง 3 รายการ49 

ติดต่อกัน ในเดือนมกราคม 2564 ณ ประเทศไทย และทีมฟุตซอลทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีม50 

สุดท้ายในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกท่ีประเทศลัตเวียได้ นอกจากนี้ผลการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอล51 

หญิงทีมชาติไทยในฐานะ 1 ใน 4 ทีมตัวแทนทวีปเอเชียร่วมการแข่งขันในรายการเนชันส์ลีก 2021 ณ ประเทศ52 

อิตาลีก็ยังมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งต่างส่งผลให้การกีฬาของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล53 

มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี อันดับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในการแข่งขันในระดับนานาชาติมีแนวโน้มที่ลดลง  54 
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อันดับเหรียญรางวัลของไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 

อันดับเหรียญรางวัลของไทย อันดับเหรียญรางวัลของไทยเมือเทียบกบัประเทศในเอเชีย อันดับเหรียญรางวัลของไทยเม่ือเทียบกบัประเทศใน SEA 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	ภายใต้สถานการณ์
ก า รแพร ่ ร ะบาดของ เชื้ อ โ ควิ ด - 19 	 ส ่ ง ผล ให  ้
การแข ่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทวีปเอเชีย 
ถูกยกเลิกไป	 โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่	 31	
ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นในปี	 2564	ณ	ประเทศเวียดนาม 
ได้ถูกยกเลิกจัดการแข่งขัน	 จึงได้พิจารณาตัวชี้วัด
เทียบเคียงใหม ่ 	 คือ	 อันดับผลการแข ่งขันกีฬา 
ของ ไทยในมหกรรมการแข ่ ง ขันกีฬา โอลิ มป ิ ก 
ฤดูร ้อน	 ครั้งที่ 	 32	 ณ	 กรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ ่น 
ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	205	ประเทศ	
โดยประเทศในทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	 39	ประเทศ	ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาจากอันดับการแข่งขัน 
ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร ้อนของนักกีฬาไทยใน	 3	 คร้ังล ่าสุด	 คือ	 ในปี	 2555	 (สหราชอาณาจักร) 
ปี	2559	 (บราซิล)	และปี	2564	 (ญ่ีปุ่น)	 เห็นว่าผลการแข่งขันของนักกีฬาชาติไทย	 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 
อันดับการได้เหรียญทองของประเทศในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มลดลง	 คือ	 จากอันดับที่	 11	 ในปี	 2555	 
อันดับที่	 8	 ในปี	 2559	 และมาอยู ่ในอันดับที่	 12	 ในปี	 2564	 และหากพิจารณาอันดับของประเทศไทย 
เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พบว่า	 อันดับของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่	 1	 
ลงมาที่อันดับท่ี	 3	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายอันดับ	 7	 (ระดับเอเชีย)	 
ของการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์และเอเชียนเกมส์ที่จะจัดขึ้นคร้ังถัดไปในปี	2565	

การด�าเนินการที่ผ่านมา	 ในปีงบประมาณ	2564	 ได้มีการด�าเนินโครงการการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	 และโครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาเป็นเลิศเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมและจัดส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
ฤดูร ้อน	 ครั้งที่	 32	ณ	 กรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ ่น	 ในระหว่างวันที่	 23	 กรกฎาคม	 ถึง	 8	 สิงหาคม	 2564 
โดยนักกีฬาทีมชาติไทยท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับโควต้าเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในครั้งนี้ 
มีจ�านวนท้ังสิ้น	 41	คน	 เข้าร่วมการแข่งขัน	16	ประเภทกีฬา	 โดยผลงานของนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญ
รางวัลได้รวม	2	เหรียญ	คือ	1	เหรียญทองจากกีฬาเทควันโดหญิงรุ่น	49	กิโลกรัมหญิง	และ	1	เหรียญทองแดง 
จากมวยสากลหญิงรุ่นไลต์เวต	หรือ	60	กิโลกรัม	นอกจากนี้	ยังมีการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้อง	อาทิ	
โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย ่างเป ็นระบบ	 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
และการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	 และโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ	ซึ่งด�าเนินการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ได ้รับการสนับสนุนด ้านการเงินจากภาคเอกชน	 ส ่งผลให ้นักกีฬาอาชีพของไทยสามารถท�าผลงาน 
ได้ในระดับดีเลิศ	สามารถสร้างช่ือเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในสายตาชาวโลก	อาทิ	
ชนะเลิศรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีในระดับเมเจอร์	 คือ	 ANA	 Inspiration	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 
และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมนักกอล์ฟอาชีพสตรี	(LPGA)	คือ	รางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
แห่งปี	 2021	นอกจากนี้	 ทีมนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขัน
แบดมินตันในระดับ	 World	 Tour	 Super	 1000	 ได้ถึง	 3	 รายการติดต่อกัน	 ในเดือนมกราคม	 2564	 
ณ	ประเทศไทย	 และทีมฟุตซอลทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู ่รอบ	 16	 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตซอล 

อันดับเหรียญรางวัลของไทยในมหกรรม 
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน
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ชิงแชมป์โลกที่ประเทศลัตเวียได้	 นอกจากนี้	 ผลการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในฐานะ	 
1	 ใน	 4	 ทีมตัวแทนทวีปเอเชียร่วมการแข่งขันในรายการเนชันส์ลีก	 2021	ณ	ประเทศอิตาลีก็ยังมีผลงาน 
เป ็นที่น ่าพอใจ	 ซึ่งต ่างส ่งผลให ้การกีฬาของไทยมีชื่อเสียงและเป ็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น	 
อย่างไรก็ดี	 อันดับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในการแข่งขันในระดับนานาชาติมีแนวโน้มที่ลดลง	จึงจ�าเป็น
ต ้องมีการศึกษาวิ เคราะห ์ทบทวนจุดด ้อยการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยในทุก ข้ันตอนกระบวนการ	 
รวมถึง	พัฒนาโครงการใหม่เพื่อปิดจุดด้อยและพัฒนาจุดแข็งของนักกีฬาชาติไทยเพื่อมุ่งสู่ระดับนักกีฬาอาชีพ
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว	้

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การยกระดับและพัฒนากระบวนการค้นหา	 การสร้าง	 
และการเลือกสรรนักกีฬาท่ีเป็นระบบท้ังในระดับประเทศ	 ระดับจังหวัด	 และระดับท้องถิ่น	 เพื่อให้ได้มา 
ซ่ึ งนักกีฬาที่ มีพรสวรรค ์ ในแต ่ละประเภทกีฬาครอบคลุมทุก พ้ืน ท่ียั งคงเป ็นประเ ด็นท ้าทายส� า คัญ	 
นอกจากนี้ 	 การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิด -19	 ส ่ งผลให ้กิ จกรรมกระบวนการค ้นหา	 การสร ้ า ง	 
เลือกสรร	 และพัฒนานักกีฬาในทุกระดับถูกระงับไป	 รวมถึงการแข ่งขันกีฬาในทุกชนิดได ้ถูกระงับไป 
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ	 จะผ่อนคลาย	 ส่งผลให้ไทยไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติได ้	 รวมท้ัง	 ประเด็นการก�าหนดบทลงโทษขององค์การต่อต้านการใช้สาร 
ต้องห้ามโลก	 (WADA)	 ต่อประเทศไทยในความล่าช้าของการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสาร 
ต้องห้ามทางการกีฬา	 พ.ศ.	 2555	 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติได ้ในทุกกรณี	 ซึ่งเป็นกรณีท้าทายตัวอย่างที่องค์กรทางด้านกีฬาของไทยจ�าเป็นต้องรู ้ เท ่าทัน 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรทางด้านกีฬาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกอย่างเข้มงวด 
และเคร่งครัด	เพื่อรักษาสิทธิ์	และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยและยังคงความต่อเนื่องในการพัฒนา
นักกีฬาชาติไทยสู่ระดับโลก	

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
ในการประสานและบูรณาการการพัฒนานักกีฬาชาติไทยให้ประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ	อาทิ	เร่งให้
มีการจัดท�าหลักสูตรเฉพาะในการพัฒนานักกีฬาที่เหมาะสมในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จนถึงระดับอุดมศึกษา	 เร ่งยกระดับและพัฒนากระบวนการค้นหา	 การสร้าง	 และการเลือกสรรนักกีฬา 
ท่ีเป ็นระบบทั้งในระดับประเทศ	 ระดับจังหวัด	 และระดับท้องถิ่น	 เพื่อให้ได ้มาซ่ึงนักกีฬาที่ มีพรสวรรค  ์
และในแต่ละประเภทกีฬา	นอกจากน้ี	การจัดการแข่งขันในทุกประเภทกีฬาท้ังในระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศ	
และระดับนานาชาติ	 จ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19	 โดยการด�าเนินการจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู ้เข้าชมหรือการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชมอาจ
จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการแข่งขันภายใต้แนวทางวิถีชีวิตใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19	 นอกจากนี้	 ควรเร ่งปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับองค์กรทางด้านกีฬาของโลก	 
เพื่อรักษาสิทธิ์ของประเทศไทยและยังคงความต่อเนื่องการพัฒนานักกีฬาชาติไทยสู่ระดับโลก
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การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การพัฒนาศักยภาพการกีฬาต้องพัฒนาองค์ประกอบหลายมิติไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดเลือกนักกีฬา 
การฝึกซ้อม	 และการดูแลรักษาเพื่อฟื ้นฟู	 ดังนั้น	 การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพ 
และมีมาตรฐานบนฐานของวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอกับความต้องการของทุกประเภทกีฬา	 รวมทั้งสามารถ 
ให้บริการด้านกีฬาและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีจะช่วยท�าให้ศักยภาพการกีฬาของประเทศมีความเข้มแข็งมากข้ึน	 และช่วยส่งเสริม 
การออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	และนันทนาการของประชาชนที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น	ซึ่งจ�าเป็นต้องให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรกีฬาและนันทนาการที่ได ้มาตรฐานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ควบคู ่ไป 
กับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ	 
ทั้งนี้	ประเด็นความท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในปี	 2564	คือ	ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19	ที่ท�าให้การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรกีฬานันทนาการ	 และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามก�าหนด	จึงส่งผลต่อกระทบต่อจ�านวนของผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานท่ีมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างมาก	 รวมไปถึงการมีโครงการที่สนับสนุนให้เกิดมาตรการและนโยบายที่จะเข ้ามาสนับสนุน 
บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการท่ีน้อยเกินไป		
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140301

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย	 เ ม่ือพิจารณา 
เทียบเคียงจากข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬา 
ของชาติ	 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 ระหว่าง 
ปี	 2561	 ถึงปี	 2564	 ที่มีการจัดเก็บและเผยแพร่
ข ้อมูลล ่าสุด	 ณ	 เดือนพฤศจิกายน	 2564	 พบว่า	
จ�านวนผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติ 
มีแนวโน ้มลดลงอย่างต ่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในช่วง 
ปี	 2563	 -	 2564	 ถือว่าลดลงอย่างมากท่ี	 179	 คน 
และ	 60	 คน	 ตามล�าดับ	 เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส ่งผลให ้การ 
คัดเลือกและฝึกอบรมผู ้ลงทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามระยะ
เวลาที่ก�าหนด	ซึ่งสอดคล้องกับจ�านวนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	โดย
กรมพลศึกษาที่ ลดลง เช ่น เ ดียวกัน 	 โดยป ี 	 2564	 อยู ่ ที่ จ� านวน	 2 ,781 	 คน	 ลดลงจากจ� านวน	 
4,495	 คน	 ในป ี	 2563	 ขณะท่ีจ�านวนนักวิทยาศาสตร ์การกีฬาท่ีขึ้นทะเบียนเป ็นสมาชิกกับสมาคม 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยในปี	 2564	 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยที่จ�านวน	5	คน	จากปี	 2563	ที่เพ่ิมขึ้น
เพียง	 1	 คน	 แต่เมื่อเทียบกับช่วงปี	 2561	 –	 2564	 ถือว ่าลดลงในสัดส่วนที่ สูงมาก	 เมื่อเปรียบเทียบ 
กับปี	 2561	 -	 2562	ที่มีจ�านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ	 เพิ่มข้ึนจ�านวน	 77	 คน	 
และ	90	คน	ตามล�าดับ	 ท้ังน้ี	ณ	 เดือน	พฤศจิกายน	2564	มีจ�านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียน 
เป็นสมาชิกกับสมาคมจากทั่วประเทศทั้งหมด	 886	 คน	 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความเส่ียงอย่างมาก 
ที่อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีบุคลากรด้านการกีฬาของไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	5	ต่อปี	ภายในปี	2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา	 แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ที่รุนแรง
จนกระทบต่อการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและฝึกอบรมบุคลากรด้านกีฬาและนัทนาการในภาพรวม	 แต่ยังคง 
มีการด�าเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการภายใต้ข้อจ�ากัดดังกล่าวได้อยู  ่
บางส่วน	 อาทิ	 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน	 
และโครงการพัฒนาผู ้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน	 ซึ่งล ้วนมีส ่วนส�าคัญต่อการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้าน 
การกีฬาและนันทนาการของประเทศ	 นอกจากนี้ 	 ยังได ้สร ้างความร ่วมมือกับต ่างประเทศซ่ึงน�าไปสู  ่
การยกระดับมาตรฐานของบุคลากรกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น	 อาทิ	 โครงการค่าใช้จ ่าย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	 โดยเป็นความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านกีฬา
ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโรงเรียนกีฬาสิงคโปร์	 ประเทศสิงคโปร์	 เพ่ือเตรียมนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ	

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (140301) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน3 
เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 จ านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การ4 
กีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  5 

การพัฒนาศักยภาพการกีฬาต้องพัฒนาองค์ประกอบหลายมิติไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดเลือกนักกีฬา  6 
การฝึกซ้อม และการดูแลรักษาเพ่ือฟ้ืนฟู ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและ 7 
มีมาตรฐานบนฐานของวิทยาศาสตร์ทีเ่พียงพอกับความต้องการของทุกประเภทกีฬา รวมทั้งสามารถให้บริการด้าน8 
กีฬาและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องส าคัญ 9 
ที่จะช่วยท าให้ศักยภาพการกีฬาของประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้น และช่วยส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 10 
และนันทนาการของประชาชนที่มี คุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา11 
บุคลากรกีฬาและนันทนาการที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ12 
การเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้ ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อ13 
การบรรลุเป้าหมายในปี 2564 คือ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท าให้การจัดฝึกอบรมและ14 
พัฒนาบุคลากรกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด  จนส่งผลต่อ15 
กระทบต่อจ านวนของผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก รวมไปถึงการมีโครงการที่สนับสนุน16 
ให้เกิดมาตรการและนโยบายที่จะเข้ามาสนับสนุนบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่น้อยเกินไป   17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ  18 
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2561  19 
ถึงปี 2564 ที่มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ 20 
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า 21 
จ านวนผู้ ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับ22 
น า น า ช า ติ มี แ น ว โ น้ ม ล ด ล ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  23 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2563 -2564 ถือว่าลดลง 24 
อย่างหนักที่  179 คน และ 60 คน ตามล าดับ 25 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 26 
โควิด -19 ส่ งผลให้การคัด เลือกและฝึกอบรม 27 
ผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาไม่สามารถ28 
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด 29 
ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกรมพลศึกษาที่ลดลง 30 
โดยปี 2564 อยู่ท่ีจ านวน 2,781 คน ลดลงจากจ านวน 4,495 คน ในปี 2563 ขณะที่จ านวนนักวิทยาศาสตร์การ31 
กีฬาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยในปี 2564 เพ่ิมขึ้น เล็กน้อยที่32 
จ านวน 5 คน จากปี 2563 ที่เพ่ิมขึ้นเพียง 1 คน แต่เมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 – 2564 ถือว่าลดลงในสัดส่วนที่สูง33 
มาก เนื่องจากในปี 2561 - 2562 มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ เพ่ิมขึ้นจ านวน 77 34 
คน และ 90 คน ตามล าดับ ทั้งนี้ ณ เดือน พฤศจิกายน 2564 มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียนเป็น35 

ที่มา: การกีฬาแห่งประเทศไทย 
หมายเหต:ุ เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564  
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หมายเหตุ:	เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่	ณ	เดือนพฤศจิกายน	2564
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140301

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แนวโน้มของผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาทั้งระดับชาติ
และระดับสากลมีจ�านวนลดลงอย่างมาก	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท�าให  ้
การจัดฝ ึกอบรมและการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการหลังจบหลักสูตรการอบรม 
ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามก�าหนด	 ขณะเดียวกันการขาดการจัดฝึกอบรมรวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ที่ต ่อเนื่องอาจท�าให้คุณภาพของบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คาดหวังไว ้	
เนื่องจากขาดเวทีในการฝึกฝนทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการปฏิบัติงานภาคสนาม	 รวมทั้ง	 ยังอาจ 
ส่งผลกระทบไปถึงการถ่ายทอดความรู ้แก ่เด็ก	 เยาวชน	 ประชาชนทั่วไป	 รวมถึงผู ้ด ้อยโอกาสอีกด ้วย	 
นอกจากนี้	 ภาครัฐยังมีโครงการที่จะท�าให้เกิดการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
กีฬาและนันทนาการน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 การกีฬาแห่งประเทศไทย	สมาคม 
กีฬาต่าง	 ๆ	 และภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้อง	 ควรเร ่งจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  
เพื่อชดเชยกับช่วงเวลาท่ีขาดหายไปในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม
ให้หลากหลายมากขึ้น	 โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 อาทิ	 ระบบประชุม 
ทางไกล	และการใช้เครื่องจ�าลองต่าง	ๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและเพ่ิมทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง 
หาก เ กิ ดกรณี ที่ ท� า ให ้ ไ ม ่ ส ามา รถจั ดก า รอบรม ได ้ อี ก ในอนาคต เหมื อน ดั ง เ ช ่ นก า รแพร ่ ร ะบาด 
ของเชื้อโควิด-19	 ในปัจจุบัน	 ซึ่งช ่วยเพิ่มจ�านวนบุคลากรกีฬาและนันทนาการให้เป ็นไปตามเป้าหมาย 
ได้มากขึ้น	 นอกจากนี้	 ภาครัฐควรมุ ่งเน้นการด�าเนินโครงการที่จะท�าให้เกิดมาตรการหรือนโยบายรัฐ 
ที่สามารถสร้างแรงจูงใจต่อภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรกีฬา
และนันทนาการร่วมกันมากข้ึน

14ศักยภาพการกีฬา
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การดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม มาเป็นพลังสังคม 
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

และประเทศให้เกิดความแข็งแกร่ง และยั่งยืน”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 15

พลังทางสังคม15
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 จากฐานข้อมูลมิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้าทางสังคมท่ีจะต้องมีคะแนนเพิ่มขึ้น
เฉล่ียร้อยละ	10	 โดยมีองค์ประกอบ	4	องค์ประกอบ	
ได ้แก ่	 1)	 สิทธิส ่วนบุคคล	 2)	 อิสรภาพและการ 
มีทางเลือก	 3)	 การเป ิดรับความแตกต ่าง	 และ	 
4)	 การเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง	 จัดท�าโดย	 Social	
Progress	 Imperative	 พบว่า	 ปี	 2561	ปี	 2562	 
ปี	 2563	 และปี	 2564	 มีค ่าคะแนนอยู ่ที่ร ้อยละ	 
45.91	47.69	55.83	และ	55.11	ตามล�าดับ	 โดยใน 
ปี	2564	มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ	11.83	จากปี	2560	 
(ป ีฐาน) 	 ซึ่ งมีสถานการณ ์บรรลุค ่ า เป ้ าหมายที่ 
ก�าหนดไว้	 ณ	 ปี	 2565	 (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 10)	 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน150001

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม

	 มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม	(เฉลี่ยร้อยละ)	เพิ่มข้ึนร้อยละ	10	

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

จ.1

 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง2 

พลังทางสังคม โดยเป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชนทุกกลุ่ม 3 

ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง  ๆ ในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 4 

ได้ตรงกับความต้องการในระดับพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันบนฐานความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มาจาก5 

การมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 6 

ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของ7 

ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาส 8 

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน9 

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 11 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  12 

 13 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 14 

 15 

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 16 

จากฐานข้ อมู ลมิ ติ ด้ านโอกาสของดั ชนี ชี้ วั ด17 
ความก้าวหน้าทางสังคมที่จะต้องมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย18 
ร้อยละ 10 โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  19 
1) สิทธิส่วนบุคคล 2) อิสรภาพและการมีทางเลือก  20 
3) การเปิดรับความแตกต่าง และ 4) การเข้าถึง21 
การศึกษาขั้นสูง จัดท าโดย Social Progress Imperative 22 
พบว่า ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีค่าคะแนน23 
อยู่ที่ร้อยละ 45.91 47.69 55.83 และ 55.11 ตามล าดับ 24 
โดยในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.83 จาก 25 
ปี 2560 (ปีฐาน) ซึ่ งมีสถานการณ์บรรลุค่าเป้าหมาย 26 
ที่ก าหนดไว้ ณ ปี 2565 (เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10) ทั้งนี้  27 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม28 
ด้านโอกาสในปี 2564 พบว่า องค์ประกอบที่มีการปรับ 29 
ค่าคะแนนเพ่ิมมากที่สุดจาก ปี 2563 ได้แก่ ส่วนการ30 
เปิดรับความแตกต่าง (เพ่ิมขึ้น 20.36 คะแนน) รองลงมา 31 
คือ สิทธิส่วนบุคคล (เพ่ิมขึ้น 4.9 คะแนน) และองค์ประกอบ32 
ที่มีการปรับค่าคะแนนลดลง ได้แก่ อิสรภาพและการมี33 
ทางเลือก (ลดลง 14.02 คะแนน) และการเข้าถึง34 
การศึกษาขั้นสูง (ลดลง14.08 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ใน35 
ระยะต่อไปควรเร่งให้ความส าคัญในการด าเนินการภายใต้องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม36 
ด้านโอกาสประเด็นอิสรภาพและการมีทางเลือก และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง ที่มีค่าคะแนนปรับตัวลดลง 37 

1    2    3             5     6 4 

 150001 
ปี 2562 สีแดง  150001 

ปี 2563 สีเขียว  150001 
ปี 2564 สีเขียว 

ที่มา : Social Progress Imperative  
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มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม  

คะแนน รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ (ปีฐาน) 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  150001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

ที่มา:	Social	Progress	Imperative

	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ประเด็น	 (15)	 พลังทางสังคม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
และเสริมสร้างพลังทางสังคม	โดยเป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง	ๆ	ทั้งภาคเอกชน	ประชาสังคม	ชุมชน	ประชาชน
ทุกกลุ่ม	ทุกเพศ	ทุกวัย	และภาคีต่าง	 	ๆ	 ในทุกระดับ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาได้ตรงกับความต้องการในระดับพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันบนฐานความรู้	 ข้อมูล	 และหลักวิชาการ 
ที่มาจากการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง	โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น	คือ	ทุกภาคส่วน 
มีส ่วนร ่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	 ทั้ งนี้ 	 แผนแม่บทฯ	 สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสังคม	 เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ	และการเพิ่มขีด 
ความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา	การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ	 
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

15พลังทางสังคม

475



 

ท้ั งนี้ 	 เมื่ อพิจารณาองค ์ประกอบดัชนีชี้ วัดความ
ก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาสในปี	 2564	 พบว่า	 
องค์ประกอบท่ีมีการปรับค่าคะแนนเพ่ิมมากที่สุดจาก	 
ปี	2563	ได้แก่	ส่วนการเปิดรับความแตกต่าง	(เพิ่มขึ้น	
20.36	 คะแนน)	 รองลงมา	 คือ	 สิทธิส ่วนบุคคล	 
(เพ่ิมข้ึน	4.9	คะแนน)	และองค์ประกอบท่ีมีการปรับ 
ค่าคะแนนลดลง	 ได้แก่	 อิสรภาพและการมีทางเลือก	 
(ลดลง	14.02	คะแนน)	และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง	 
(ลดลง	14.08	คะแนน)	อย่างไรก็ตาม	 ในระยะต่อไป
ควรเร ่งให ้ความส�าคัญในการด�าเนินการภายใต ้ 

ที่มา:	Social	Progress	Imperative

องค ์ประกอบของดัชนี ช้ีวัดความก ้าวหน ้าทางสังคมด ้านโอกาสประเด็นอิสรภาพและการมีทางเลือก	 
และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง	 ที่มีค่าคะแนนปรับตัวลดลง	 และต้องพัฒนาประเด็นการเปิดรับความแตกต่าง	 
และสิทธิส่วนบุคคล	อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ค่าคะแนนปรับเพ่ิมข้ึนและสามารถสนับสนุนการคงสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อไป	  

 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง2 

พลังทางสังคม โดยเป็นการดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ประชาชนทุกกลุ่ม 3 

ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง  ๆ ในทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 4 

ได้ตรงกับความต้องการในระดับพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันบนฐานความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มาจาก5 

การมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 6 

ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของ7 

ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาส 8 

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน9 

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 11 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  12 

 13 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 14 

 15 

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 16 

จากฐานข้ อมู ลมิ ติ ด้ านโอกาสของดั ชนี ชี้ วั ด17 
ความก้าวหน้าทางสังคมที่จะต้องมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย18 
ร้อยละ 10 โดยมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่  19 
1) สิทธิส่วนบุคคล 2) อิสรภาพและการมีทางเลือก  20 
3) การเปิดรับความแตกต่าง และ 4) การเข้าถึง21 
การศึกษาขั้นสูง จัดท าโดย Social Progress Imperative 22 
พบว่า ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีค่าคะแนน23 
อยู่ที่ร้อยละ 45.91 47.69 55.83 และ 55.11 ตามล าดับ 24 
โดยในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.83 จาก 25 
ปี 2560 (ปีฐาน) ซึ่ งมีสถานการณ์บรรลุค่าเป้าหมาย 26 
ที่ก าหนดไว้ ณ ปี 2565 (เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10) ทั้งนี้  27 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม28 
ด้านโอกาสในปี 2564 พบว่า องค์ประกอบที่มีการปรับ 29 
ค่าคะแนนเพ่ิมมากที่สุดจาก ปี 2563 ได้แก่ ส่วนการ30 
เปิดรับความแตกต่าง (เพ่ิมขึ้น 20.36 คะแนน) รองลงมา 31 
คือ สิทธิส่วนบุคคล (เพ่ิมขึ้น 4.9 คะแนน) และองค์ประกอบ32 
ที่มีการปรับค่าคะแนนลดลง ได้แก่ อิสรภาพและการมี33 
ทางเลือก (ลดลง 14.02 คะแนน) และการเข้าถึง34 
การศึกษาขั้นสูง (ลดลง14.08 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ใน35 
ระยะต่อไปควรเร่งให้ความส าคัญในการด าเนินการภายใต้องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม36 
ด้านโอกาสประเด็นอิสรภาพและการมีทางเลือก และการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง ที่มีค่าคะแนนปรับตัวลดลง 37 

1    2    3             5     6 4 

 150001 
ปี 2562 สีแดง  150001 

ปี 2563 สีเขียว  150001 
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ที่มา : Social Progress Imperative  
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มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม  

คะแนน รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ (ปีฐาน) 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  150001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

องค์ประกอบดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาส

	 การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	มีประเด็น 
ท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา	 อาทิ	 การเพิ่มบทบาทของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาควิชาการ 
ภาคประชาสังคม	 และภาคธุรกิจเอกชนให้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการพัฒนาสังคม	 รวมทั้งน�าเทคโนโลย ี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท�างานร่วมกันมากยิ่งขึ้น	 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ตลอดจนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข ้าสู ่สังคมสูงวัย	 ภาครัฐ	 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเสริมสร้างการตระหนักรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเข้าสู  ่
สังคมสูงวัยผ่านรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับทุกช่วงวัย	และการส่งเสริมการศึกษา	การออกแบบระบบ
สวัสดิการและบริการทางสังคม	รวมท้ังการปรับปรุงนโยบายเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ	อาท	ิ 
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม	ให้ครอบคลุม	ทั่วถึง	และสามารถรองรับความต้องการของประชากร
สูงวัยวันนี้และผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

พลังทางสังคม15
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 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต ่อเน่ือง	 ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในป	ี 
พ.ศ.	2565	ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม	เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	10	

	 โดยเทียบเคียงจาก	(1)	ข้อมูลด้านจ�านวนองค์กรชุมชน	พบว่า	ปี	2563	มีจ�านวนองค์กรชุมชน	จ�านวน	274.42	แห่ง		
ต่อประชากรแสนคน	จากปี	 2562	จ�านวน	265.79	แห่งต่อประชากรแสนคน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.25	 (2)	จ�านวนสภาองค์กร 
ชุมชนระดับ	 A	 และ	 B	พบว่า	 ปี	 2564	 สภาองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งระดับ	 A	 จ�านวน	 1,817	 แห่ง	 จากปี	 2563	 
จ�านวน	 1,411	 แห่ง	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 28.77	 (3)	 ภาคเอกชนมีจ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม	 พ.ศ.	 2562	 พบว่า	 วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จดทะเบียนฯ	 ปี	 2564	 
จ�านวน	173	แห่ง	จากปี	2563	จ�านวน	141	แห่ง	และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนฯ	ปี	2564	จ�านวน	48	แห่ง	จากปี	2563	
จ�านวน	10	แห่ง	(4)	สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(GCNT)	พบว่า	ปี	2564	มีสมาชิกจ�านวน	89	บริษัท	
จากปี	2563	จ�านวน	60	บริษัท	ซึ่งการด�าเนินงานของภาคีการพัฒนาต่าง	ๆ	สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
สังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ซ่ึงมีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว

150101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

150001

150101 150201 150202

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

15พลังทางสังคม
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 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให ้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	2565	สัดส่วนประชากรอายุ	25-59	ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	
สุขภาพ	และสภาพแวดล้อม	เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ	25-59	ปี	ทั้งหมด	เฉลี่ยร้อยละ	60		

	 โดยพิจารณาจากข้อมูลการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 สุขภาพ	และสภาพแวดล้อม	 
เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ	 25-59	ปี	 พบว่า	 (1)	 ภาพรวมข้อมูลในปี	 2559-2563	 มีประชากรอายุ	 25-59	ปีที่มี 
การเตรียมการก่อนเข้าสู ่วัยสูงอายุท้ังมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 สุขภาพ	 และสภาพแวดล้อม	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 51.9	 
ซึ่งยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก�าหนด	นอกจากน้ี	 (2)	ข้อมูลประชากรที่มีการเตรียมตัวด้านต่าง	ๆ	ช่วงอายุ	 50-59	ปี	พบว่า	 
มีการเตรียมการด้านสุขภาพ	 ร้อยละ	74.1	และด้านการออม	ร้อยละ	74.3	 รวมทั้ง	 (3)	ข้อมูลการออมของกองทุนการออม 
แห่งชาติ	พบว่า	 ในปี	 2560-2563	ประชากรกลุ่มอายุมากกว่า	30-50	ปี	 และกลุ่มอายุมากกว่า	50-60	ปี	 มีการออมมากกว่า 
กลุ่มประชากรวัยอื่น	ซึ่งมีสถานะต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564150201

	 ผู ้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	สัดส่วนผู้สูงอายุ 
ที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง	เฉลี่ยลดลงร้อยละ	10	

	 โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้สูงอายุท่ียากจนหลายมิติมีจ�านวนลดลง	พบว่า	ภาพรวมข้อมูลในปี	 2562-2564	ผู้สูงอายุ 
ที่ยากจนหลายมิติมีจ�านวนลดลง	คือ	จาก	8.8	แสนคน	หรือร้อยละ	12	ของผู้สูงอายุยากจนทั้งส้ินในปี	2561	เป็น	6.9	แสนคน	
หรือร้อยละ	9.5	 ของผู้สูงอายุยากจนในระบบ	TPMAP	ทั้งหมด	 ซ่ึงลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	21.1	 	 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	10	มีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564150202
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การเสริมสร้างทุนทางสังคม  

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

150101

	 การเสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการส่งเสริม	สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในแต่ละภาคส่วน
เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน	 สังคม	 ควบคู ่ไปกับการด�าเนินงานของภาครัฐ	 และ 
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง	 โดยการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายมีปัจจัย
ส�าคัญ	 ได้แก่	กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/องค์กรชุมชน	 (ภาคีพัฒนา	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน 
ในพื้นท่ีสนับสนุน	 และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น)	 องค์ความรู้	 ความรู้	 ความสามารถของภาคีเครือข่าย 
และคนในขบวนองค์กรชุมชน	 (รวมถึงการน�าเทคโนโลยี	 สารสนเทศ	มาใช้ในการพัฒนาภาคีเครือข่ายและ 
คนในขบวนองค์กรชุมชน)	การบูรณาการการท�างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายที่เหมาะสม	รวมทั้งผู้น�า	
3	 วัย	 (เยาวชน	คนวัยท�างานและผู้สูงอายุ)/ผู ้น�าชุมชน/ผู ้บริหารท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ	 เพื่อให้การด�าเนินการ
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมในด้านจ�านวนองค์กรชุมชน	 พบว่า	 
ในปี	2563	มีจ�านวน	274.42	แห่งต่อประชากรแสนคน	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	3.25	จากปี	2562	ในด้านสภาองค์กร
ชุมชนปี	 2564	 มีจ�านวน	 7,795	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.62	 ของจ�านวนต�าบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ	

จ�านวนองค์กรชุมชน

ที่มา:	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน),	2564

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (15) พลังทางสังคม           1 

แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม         2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (150101) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสงัคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 

การเสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในแต่ละภาคส่วนเพื่อร่วมเป็น4 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานของภาครัฐ และเสริมสร้างศักยภาพ5 
องค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา และการ6 
บริหารจัดการองค์กร มีการบูรณาการการทำงานให้เป็นไปปในทิศทางเดียวกัน และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็น7 
เครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 8 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมในด้านจำนวนองค์กรชุมชน พบว่า ในปี 2563  9 
มีจำนวน 274.42 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 จากปี 2562 ในด้านสภาองค์กรชุมชนปี 2564  10 
มีจำนวน 7,795 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.62 11 
ของจำนวนตำบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ 12 
(7,825) ม ีสมาช ิกสภาองค ์กรช ุมชน 13 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ต ั ว แทนช ุ มชนและ14 
ผู้ทรงคุณวุฒิรวม 254,944 คน ซึ่งจากการ15 
สอบทานคุณภาพสภาองค์กรชุมชน พบว่า16 
มีความเข้มแข็งเพิ ่มมากขึ ้น โดยระดับ17 
คุณภาพ A มีจำนวน 1,817 แห่ง เพิ่มขึ้น18 
จากปี 2563 ร้อยละ 28.77 แสดงให้เห็นว่า19 
ประชาชนในระดับพื ้นที่ ได้เข้าร่วมเป็น20 
สมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และมี21 
กลไกสภาองค์กรชุมชนสนับสนุนให้เกิดการ22 
หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแกไ้ข23 
ปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน24 
อย่างมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 25 
เพิ ่มขึ ้นจนครอบคลุมเกือบครบทุกพื้นที่  26 
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มี27 
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไก28 
ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับภาครัฐอย่างมี29 
ประสิทธิภาพ ในด้านภาคเอกชน ปี 2564 30 
มีผ ู ้ประกอบการ กลุ ่มบุคคล ชุมชนที่31 
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บริการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 173 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 33 
2563 ร้อยละ 22.69 และจดทะเบียนเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จำนวน 48 กลุ่ม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีเพียง 10 กลุ่ม ด้านสมาคม34 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน, 2564 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน, ณ พฤศจิกายน 2564 

150101 
ปี 62 สเีหลือง 

150101 
ปี 63 สีเขยีว 

150101 
ปี 64 สเีขยีว 

จ.3 :  

(7,825	แห่ง)	มีสมาชิกสภาองค์กรชุมชน	ประกอบด้วย 
ตัวแทนชุมชนและผู ้ทรงคุณวุฒิรวม	 254,944	 คน	 
ซึ่ งจากการสอบทานคุณภาพสภาองค ์กรชุมชน	 
พบว ่า 	 มีความเข ้มแข็ง เพิ่ มมาก ข้ึน	 โดยระดับ 
คุณภาพ	A	มีจ�านวน	1,817	แห่ง	เพิ่มข้ึนจากปี	2563	 
ร้อยละ	 28.77	 แสดงให้เห็นว่าประชาชนในระดับ
พื้นที่ ได ้ เข ้าร ่วมเป ็นสมาชิกกลุ ่ม/องค ์กรต ่าง	 ๆ	 
ในชุมชน	 และมีกลไกสภาองค์กรชุมชนสนับสนุน 

15พลังทางสังคม

479



150101

ให ้ เ กิดการหารือ 	 แลกเป ล่ียนความคิด เ ห็นใน 
การแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง	 ๆ	 เพิ่มข้ึน 
จนครอบคลุมเกือบครบทุกพื้นที่	 รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพองค ์กรให ้มีความเข ้มแข็งอย ่างต ่อเนื่อง	 
เพื่อเป ็นกลไกร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในด้านภาคเอกชน	 ปี	 2564	 
มีผู้ประกอบการ	กลุ่มบุคคล	ชุมชนท่ีด�าเนินการผลิต	
จ�าหน่ายสินค้า	 หรือการบริการ	 ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่ อสั งคมเป ็นเป ้าหมายหลัก	 จดทะเบียนเป ็น
วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 จ�านวน	 173	 แห่ง	 เพิ่มขึ้นจาก 
ปี	 2563	 ร้อยละ	 22.69	 และจดทะเบียนเป็นกลุ ่ม
กิจการเพื่อสังคม	 จ�านวน	 48	 กลุ ่ม	 เพิ่มขึ้นจาก 
ปี	 2563	ที่มีเพียง	 10	 กลุ ่ม	 ด้านสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห ่ งประ เทศไทย	 (G lobal	 
Compact	Network	 Thailand	 -	GCNT)	 ซึ่งเป็น
หนึ่ ง ใน เครือข ่ ายท ้อง ถ่ิน	 (Local 	 Network )	 
ของ โครงการส� าคัญ ในระดับ โลกขององค ์ การ
สหประชาชาติ 	 สนับสนุนภาคเอกชนให ้ด� า เนิน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	
และเป ้าหมายสหประชาชาติว ่าด ้วยการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนทั้ง	 17	 เป ้าหมาย	 โดยปี	 2564	 มีสมาชิก	 

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 35 
(Global Compact Network Thailand - 36 
GCNT) ซ ึ ่งเป ็นหนึ ่งในเครือข่ายท้องถิ่น 37 
(Local Network) ของโครงการสำคัญใน38 
ระด ับโลกขององค ์การสหประชาชาติ  39 
สนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทาง40 
ธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และ41 
เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่42 
ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยปี 2564 มีสมาชิก 43 
จำนวน 89 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อย44 
ละ 48.33 การดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ 45 
เหล่านี้สะท้อนให้เห ็นถึงการเข ้ามาเป็น46 
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่าง47 
ต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนด  48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 
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 58 

 59 

การดำเนินงานที่ผ่านมา  ช่วงปี 2563 - 2564 ภาครัฐได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทเป็นหุ้นส่วน 60 
การพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง โดยในด้านการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 61 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) ในการพัฒนา62 
ศักยภาพผู้นำองค์กร การศึกษามาตรการทางภาษี การเงิน การคลัง เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม การสร้างความ63 
ร่วมมือภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มีการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ 64 
ในบทบาท ภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและ65 
การบูรณาการแผนพัฒนากับหน่วยงานในพื้นที่ ในด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ได้มีการจัดต้ัง66 
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 67 

นิยาม : 
• วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ นิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 
• กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ กลุ่มคน ชุมชน ที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 

ทีม่า : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, ณ พฤศจิกายน 2564 

ที่มา : เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) , ณ พฤศจิกายน 2564 

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 35 
(Global Compact Network Thailand - 36 
GCNT) ซ ึ ่งเป ็นหนึ ่งในเครือข่ายท้องถิ่น 37 
(Local Network) ของโครงการสำคัญใน38 
ระด ับโลกขององค ์การสหประชาชาติ  39 
สนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทาง40 
ธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และ41 
เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่42 
ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยปี 2564 มีสมาชิก 43 
จำนวน 89 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อย44 
ละ 48.33 การดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ 45 
เหล่านี้สะท้อนให้เห ็นถึงการเข ้ามาเป็น46 
หุ้นส่วนการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่าง47 
ต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนด  48 
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การดำเนินงานที่ผ่านมา  ช่วงปี 2563 - 2564 ภาครัฐได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทเป็นหุ้นส่วน 60 
การพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง โดยในด้านการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 61 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) ในการพัฒนา62 
ศักยภาพผู้นำองค์กร การศึกษามาตรการทางภาษี การเงิน การคลัง เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม การสร้างความ63 
ร่วมมือภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มีการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ 64 
ในบทบาท ภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและ65 
การบูรณาการแผนพัฒนากับหน่วยงานในพื้นที่ ในด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ได้มีการจัดตั้ง66 
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 67 

นิยาม : 
• วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ นิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 
• กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม คือ กลุ่มคน ชุมชน ที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคม 

ทีม่า : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, ณ พฤศจิกายน 2564 

ที่มา : เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) , ณ พฤศจิกายน 2564 

จ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่จดทะเบียนตาม	พ.ร.บ.	วิสาหกิจเพื่อสังคม	พ.ศ.2562

ที่มา:	ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม,	ณ	พฤศจิกายน	2564

สมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(GCNT)

ที่มา:	เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	(GCNT),	ณ	พฤศจิกายน	2564

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (15) พลังทางสังคม           1 

แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม         2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (150101) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสงัคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 

การเสริมสร้างทุนทางสังคมด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในแต่ละภาคส่วนเพื่อร่วมเป็น4 
ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานของภาครัฐ และเสริมสร้างศักยภาพ5 
องค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา และการ6 
บริหารจัดการองค์กร มีการบูรณาการการทำงานให้เป็นไปปในทิศทางเดียวกัน และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็น7 
เครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 8 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมในด้านจำนวนองค์กรชุมชน พบว่า ในปี 2563  9 
มีจำนวน 274.42 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 จากปี 2562 ในด้านสภาองค์กรชุมชนปี 2564  10 
มีจำนวน 7,795 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.62 11 
ของจำนวนตำบล/เทศบาล/เขตทั่วประเทศ 12 
(7,825) ม ีสมาช ิกสภาองค ์กรช ุมชน 13 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ต ั ว แทนช ุ มชนและ14 
ผู้ทรงคุณวุฒิรวม 254,944 คน ซึ่งจากการ15 
สอบทานคุณภาพสภาองค์กรชุมชน พบว่า16 
มีความเข้มแข็งเพิ ่มมากขึ ้น โดยระดับ17 
คุณภาพ A มีจำนวน 1,817 แห่ง เพิ่มขึ้น18 
จากปี 2563 ร้อยละ 28.77 แสดงให้เห็นว่า19 
ประชาชนในระดับพื ้นที่ ได้เข้าร่วมเป็น20 
สมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และมี21 
กลไกสภาองค์กรชุมชนสนับสนุนให้เกิดการ22 
หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแกไ้ข23 
ปัญหาและวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน24 
อย่างมีส่วนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 25 
เพิ ่มขึ ้นจนครอบคลุมเกือบครบทุกพื้นที่  26 
รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้มี27 
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไก28 
ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับภาครัฐอย่างมี29 
ประสิทธิภาพ ในด้านภาคเอกชน ปี 2564 30 
มีผ ู ้ประกอบการ กลุ ่มบุคคล ชุมชนที่31 
ดำเนินการผลิต จำหน่ายสินค้า หรือการ32 
บริการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลัก จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำนวน 173 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 33 
2563 ร้อยละ 22.69 และจดทะเบียนเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จำนวน 48 กลุ่ม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีเพียง 10 กลุ่ม ด้านสมาคม34 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน, 2564 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน, ณ พฤศจิกายน 2564 

150101 
ปี 62 สเีหลือง 

150101 
ปี 63 สีเขยีว 

150101 
ปี 64 สเีขยีว 

จ.3 :  

จ�านวนสภาองค์กรชุมชนระดับ	A	และ	B

ที่มา:	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน),	ณ	พฤศจิกายน	2564

จ�านวน	89	บริษัท	เพิ่มข้ึนจากปี	2563	ร้อยละ	48.33	การด�าเนินงานของภาคส่วนต่าง	ๆ	เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็น
ถึงการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ก�าหนด	

พลังทางสังคม15
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา	 ช ่วงป ี	 2563	 -	 2564	 
ภาครัฐได้ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี 
บทบาทเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง 
โดยในด ้านการพัฒนาองค ์กรภาคประชาสังคม	 
มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม	 
ระยะที่	1	(พ.ศ.	2564	-	2565)	ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู ้น�าองค์กร	 การศึกษามาตรการทางภาษี	 การเงิน	 
การคลัง	 เ พ่ือสนับสนุนองค ์กรภาคประชาสังคม	 
การสร ้างความร ่วมมือภาควิชาการ	 ภาคธุรกิจ	 
และภาคประชาสั ง คม 	 มี ก า รพัฒนาคุณภาพ 
สภาองค ์กรชุมชน	 โดยให ้ความรู ้ 	 ความเข ้าใจ 
ในบทบาท	ภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน	พ.ศ.	 2551	 โดยเฉพาะการจัดท�าแผนพัฒนา
ต�าบลและการบูรณาการแผนพัฒนากับหน่วยงาน 
ในพื้ นที่ 	 ในด ้ านการส ่ ง เสริ มความรับผิ ดชอบ 
ต่อสังคมของภาคธุรกิจ	 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแห่งชาต	ิ
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	 ซึ่งได ้ส ่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
ระดับจังหวัดแล้ว	36	จังหวัด	ในส่วนของภาคเอกชน
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	รับข้ึนทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคม	 กลุ ่มกิจการเพื่อสังคม	 ส่งเสริม	
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ	 พัฒนาวิสาหกิจเพื่อ
สั ง ค ม แ ล ะ ก ลุ ่ ม กิ จ ก า ร เ พื่ อ สั ง ค ม ใ ห ้ มี ค ว า ม 
เข้มแข็ง	 มีการจัดท�าโครงการให้ความรู้ต่าง	 ๆ	อาทิ	
โครงการ	 “SE	 Coach ing”	 รวมทั้ งการ ดูแล 
สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต ่าง	 ๆ	 ของภาครัฐ	 
ในส่วนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ได้ส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
มี แนว คิดการลงทุนอย ่ า ง ย่ั งยื น 	 โดยค� านึ งถึ ง 
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	(Environmental 
Social	and	Governance	หรือ	ESG)
 
 

150101

ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การเพิ่มบทบาทของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ให้มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสังคมมากยิ่ง ข้ึน	 และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแพร ่
ระบาดของเชื้ อ โควิด -19	 ให ้ เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลต ้องให ้ความส�าคัญต ่อการสร ้าง 
ความร ่วมมือและบูรณาการการท�างานร ่วมกัน
ระหว่างภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	และภาคธุรกิจ
เอกชน	 โดยการสนับสนุนของภาครัฐ	 รวมทั้งการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเคร่ืองมือสื่อสารการท�างาน
ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	การด�าเนินงาน 
ระยะต่อไป	 ภาครัฐต้องส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิด 
การบูรณาการท�างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	
ม ากยิ่ ง ข้ึ น 	 ผ ่ า นกล ไ กคณะกร รมก า รที่ มี อ ยู ่	 
เช ่น	 คณะกรรมการส ่ง เสริมและพัฒนาองค ์กร	 
ภาคประชาสังคม	 คณะกรรมการส ่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ	 คณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ	คณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	 เป็นต้น	 รวมท้ังมีการจัด
เวทีเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ	 (Public	 Space)	ทั้งใน
รูปแบบ	 Onsite	 และ	 Online	 เพ่ือให ้ เกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการ
ท�างานร่วมกัน	 และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายใหม่ 
เข ้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนา	 ในด้านการพัฒนา 
ศักยภาพองค์กรชุมชน	ต้องสร้างความรู้	 ความเข้าใจ
ต่อบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง	 สร้างการเรียนรู ้ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน	 อาทิ	 การใช ้ ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการรวมตัวการท�ากิจกรรมการพัฒนา 
ชุมชน/สังคมในพื้นท่ีจริง	 รวมทั้ งการเสริมสร ้าง 
ความเข ้าใจระหว ่างกลุ ่มคนต่างวัย	 เพื่อร ่วมกัน
พัฒนาสังคมให้มีความสมดุล	และยั่งยืน

15พลังทางสังคม
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การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
เพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุทั้งมิติ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ 60 เทียบกับจ�านวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อเข้าสู ่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะกลุ ่มประชากรอายุ	 25	 -	 59	 ป  ี
ให้มีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	สุขภาพ	และสภาพแวดล้อม	 เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยท่ีมีคุณภาพ	 
มีความพร้อมในการด�ารงชีวิต	และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน	รวมท้ังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสังคมเข้าสู ่สังคมสูงวัยได้ทันต่อสถานการณ์	 โดยการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัย 
ส�าคัญ	 ได้แก่	 การสร้างการตระหนักรู้	 /	ความรอบรู้ในความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ 
ทั้งความพร้อมด้านเศรษฐกิจ	 สุขภาพ	 สังคม	 และสภาพแวดล้อมที่รองรับผู ้สูงอายุ	 ตลอดจนความร่วมมือ 
ของทุกภาคีการพัฒนาที่ เ ก่ียวข ้องในการก�าหนดนโยบาย	 มาตรการ	 และกฎหมายที่ เอื้อต ่อการเตรียม 
ความพร้อมก่อนยามสูงอายุ		

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 โดยพิจารณา
จากสัดส่วนประชากรอายุ	 25	 –	 59	ปีที่มีการ 
เตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ	
สังคม	 สุขภาพ	 และสภาพแวดล้อม	 เทียบกับ
จ�านวนประชากรอายุ	25	 -	59	ปีทั้งหมด	พบว่า	
ในปี	2559	มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุของ
ประชากรวัย	25	–	59	ปี	มีเพียงร้อยละ	51.9	 
ซึง่ต�า่กว่าค่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้เฉลีย่ร้อยละ	60 
ในปี	2565	

การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (150201) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติ4 
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 5 
25-59 ปี ทั้งหมด 6 

การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะกลุ่มประชากรอายุ 25 - 59 ปีให้มีความพร้อมในด้าน7 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพ มีความพรอ้มในการด ารงชีวิต และ8 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัยได้ทันต่อ9 
สถานการณ์ โดยการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้ / ความรอบรู้ใน10 
ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุทั้งความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่11 
รองรับผู้สูงอายุ ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่12 
เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ   13 

สถานการณ์การบรรลุ14 
เป้าหมาย โดยพิจารณา15 
จากสัดส่วนประชากร16 
อายุ 25 – 59 ปีที่มีการ17 
เ ตร ี ยมการ เพ ื ่ อ ย าม18 
ส ู ง อ า ยุ ท ั ้ ง ม ิ ต ิ ท า ง19 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 20 
และสภาพแวด ล ้ อ ม 21 
เ ท ี ย บ ก ั บ จ ำ น ว น22 
ประชากรอายุ 25 – 59 23 
ปีท ั ้ งหมด พบว ่า ในปี 24 
2559 มีการเตรียมการ25 
ก ่อนยามส ู งอายุ ของ26 
ประชากรวัย 25 – 59 ปี 27 
ม ี เพ ี ยงร ้ อ ยละ  51.9  28 
ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่29 
กำหนดไว้ท ี ่ร ้อยละ 60  30 
ในปี 2565 ทั ้งน ี ้  ในปี31 
เด ี ยวก ัน  จากข ้อมู ล32 
ประชากรในช ่วงอายุ  33 
50-59 ปีที่มีการเตรียมการ34 

150201 
ปี 62 สเีหลือง 

150201 
ปี 63 สีเหลือง 

150201 
ปี 64 สเีหลือง 

การเตรียมการก่อนยามสูงอาย ุ

ที่มา : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ.3 :  

150201

จ.3

ที่มา:	วิทยาลัยประชากรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลังทางสังคม15

482



150201

ที่มา:	วิทยาลัยประชากรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (150201) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติ4 
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 5 
25-59 ปี ทั้งหมด 6 

การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยเฉพาะกลุ่มประชากรอายุ 25 - 59 ปีให้มีความพร้อมในด้าน7 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพ มีความพรอ้มในการด ารงชีวิต และ8 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมเข้าสู่สังคมสูงวัยได้ทันต่อ9 
สถานการณ์ โดยการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้ / ความรอบรู้ใน10 
ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุทั้งความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่11 
รองรับผู้สูงอายุ ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่12 
เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ   13 

สถานการณ์การบรรลุ14 
เป้าหมาย โดยพิจารณา15 
จากสัดส่วนประชากร16 
อายุ 25 – 59 ปีที่มีการ17 
เ ตร ี ยมการ เพ ื ่ อ ย าม18 
ส ู ง อ า ยุ ท ั ้ ง ม ิ ต ิ ท า ง19 
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 20 
และสภาพแวด ล ้ อ ม 21 
เ ท ี ย บ ก ั บ จ ำ น ว น22 
ประชากรอายุ 25 – 59 23 
ปีท ั ้ งหมด พบว ่า ในปี 24 
2559 มีการเตรียมการ25 
ก ่ อนยามส ู งอายุ ของ26 
ประชากรวัย 25 – 59 ปี 27 
ม ี เพ ี ยงร ้ อ ยละ  51.9  28 
ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ี29 
กำหนดไว้ท ี ่ร ้อยละ 60  30 
ในปี 2565 ทั ้งน ี ้  ในปี31 
เด ี ยวก ัน  จากข ้อมู ล32 
ประชากรในช ่วงอายุ   33 
50-59 ปีที่มีการเตรียมการ34 

150201 
ปี 62 สเีหลือง 

150201 
ปี 63 สเีหลือง 

150201 
ปี 64 สเีหลือง 

การเตรียมการก่อนยามสูงอาย ุ

ที่มา : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ.3 :  

ร้อยละของประชากรที่มีการเตรียมตัวด้านต่าง	ๆ	ช่วงอายุ	50-59	ปี
พ.ศ.	2559

ทั้งนี้	 ในปีเดียวกัน	 จากข้อมูลประชากรในช่วงอาย	ุ 
50-59ปีที่ มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ	 พบว่า	 
มีการเตรียมพร ้อมด ้านการออม	 ร ้อยละ	 74.3	 
และการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนสูงวัย	
ร ้อยละ	 74.1	 นอกจากน้ี 	 เมื่ อพิจารณาข ้อมูล 
การออมของกองทุนการออมแห ่ งชาติ 	 พบว ่ า	 
ในปี	 2560	 –	 2563	 ประชากรกลุ ่มอายุมากกว่า	 
30-50	 ป ี 	 และ	 กลุ ่มอายุมากกว ่า 	 50-60	 ป ี	 
มีการออมมากกว่ากลุ่มประชากรช่วงอายุ	 15-30	ปี	
และ	อายุ	 60	ปีขึ้นไป	ทั้งนี้	 กลุ่มประชากรช่วงอาย	ุ
15 -30 	 ป ี เ ริ่ มมี การออมเพิ่ มมากขึ้ น 	 สะท ้อน 
ให้เห็นว่าประชากรให้ความส�าคัญในการเตรียมการ
ด้านการออมเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ก่อนยามสูงอายุ พบว่า มีการเตรียมพร้อมด้านการ35 
ออม ร้อยละ 74.3 และการดูแลสุขภาพร่างกายให้36 
แข็งแรงก่อนสูงวัย ร้อยละ 74.1 นอกจากนี้ เมื่อ37 
พิจารณาข้อมูลการออมของกองทุนการออม38 
แห่งชาติ พบว่า ในปี 2560 – 2563 ประชากร39 
กลุ่มอายุมากกว่า 30-50 ปี และ กลุ่มอายุมากกว่า 40 
50-60 ปี มีการออมมากกว่ากลุ ่มประชากรช่วง41 
อายุ 15-30 ปี และ อายุ 60 ปีขึ ้นไป ทั้งนี้ กลุ่ม42 
ประชากรช่วงอายุ 15-30 ปีเริ่มมีการออมเพิ่มมาก43 
ขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าประชากรให้ความสำคัญใน44 
การเตรียมการด้านการออมเพิ ่มมากขึ ้นอย่าง45 
ต่อเนื่อง 46 

การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2564 ภาครัฐและภาคีเครือข่ายได้มีการเตรียมความพร้อมประชากรก่อนยามสูงอายุเพื่อให้47 
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญใน48 
การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู ้สูงอายุ ความ49 
เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ อาทิ โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  (กรมกิจการ50 
ผู้สูงอายุ) การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูง51 
วัย (กรมอนามัย) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยปกป้องก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมพฤติกรรม52 
สุขภาพที่พึงประสงค ์ด้านเศรษฐกิจ อาทิ โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นและตอบสนองความต้องการ53 
ของประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยการคุ้มครอง) เพื่อ54 
การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care Insurance) และการประกันภัยที่สนับสนุนการรักษาสุขภาพ เพื่อให้55 
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรวัยแรงงานสามารถเข้าถึงการประกันภัยและสามารถเลือกใช้การ56 
ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินการส่งเสริมการออม ด้านสังคม อาทิ โครงการ57 
เสริมสร้าง ส่งต่อ และสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย "แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"  (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ58 
เกษ) เพื ่อส่งเสริมผู ้สูงอายุให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในประสบการณ์การร่วมกันผ่านกิจกรรมในสังคม และด้าน59 
สภาพแวดล้อม รวมถึงแนวทางการดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุให้แก่กลุ ่มภาคีเครือข่ายและกลุ่มประชากรอายุระหว่าง  60 
25 – 59 ปี เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้อง61 
กับปัจจัยการรับรู้และตระหนักรู้ในความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ  และองค์ความรู้/ความรอบรู้ 62 
ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ  63 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 64 
ภายในปี 2565 ยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากการเสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อ65 
เข้าสู่สังคมสูงวัยและการเตรียมความพร้อมในทุกมิติยังไม่สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเร่ง66 
ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการก่อนยามสูงอายุผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับ 67 
ทุกช่วงวัย นอกจากนี้ ระบบสวัสดิการและบริการทางสังคมที่ครอบคลุมกลุ่มประชากรสูงวัยและที่จะเป็นผู้สูงอายุใน68 
อนาคตยังมีการกระจายของสวัสดิการภาครัฐไม่ทั่วถึงและเป็นธรรมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องเร่งพัฒนา69 

ที่มา : กองทุนการออมแห่งชาติ ที่มา:	กองทุนการออมแห่งชาติ

ร้อยละการออมของประชากรแต่ละช่วงวัย

การด�าเนินการที่ผ ่านมา	 ในปี	 2564	 ภาครัฐและภาคีเครือข ่ายได ้มีการเตรียมความพร้อมประชากร 
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้เป็นผู ้สูงอายุที่มีคุณภาพ	 โดยขับเคลื่อนการด�าเนินการเพ่ือสร้างความตระหนักให  ้
ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความส�าคัญในการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	 การเสริมสร้างและพัฒนา
ความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู ้สูงอายุ	 ความเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ	 อาทิ	 โครงการสร้าง 
ความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	 (กรมกิจการผู ้สูงอายุ)	 การส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพ	อาทิ	 โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	 (กรมอนามัย) 
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง	 เพิ่มปัจจัยปกป้องก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุโดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์	 ด้านเศรษฐกิจ	 อาทิ	 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จ�าเป็นและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนท่ีหลากหลายมากขึ้น	 (ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยการคุ ้มครอง)	 เพื่อการประกันภัยการดูแลระยะยาว	 (Long	 Term	 Care	 Insurance)	 
และการประกันภัยที่สนับสนุนการรักษาสุขภาพ	 เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชากรวัยแรงงานสามารถเข ้าถึงการประกันภัยและสามารถเลือกใช ้การประกันภัยเป ็นเครื่องมือ 
ในการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการเงินการส่งเสริมการออม	 ด้านสังคม	 อาทิ	 โครงการเสริมสร้าง	 
ส่งต่อ	 และสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาผู ้สูงวัย	 “แก่อย่างมีคุณค่า	 ชราอย่างมีคุณภาพ”	 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ)	 เพื่อส่งเสริมผู ้สูงอายุให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในประสบการณ์การท�างานร่วมกันผ่านกิจกรรม 
ในสังคม	 และด้านสภาพแวดล้อม	 รวมถึงแนวทางการด�าเนินชีวิตในวัยสูงอายุให้แก่กลุ ่มภาคีเครือข่าย 
และกลุ่มประชากรอายุระหว่าง	25	–	59	ปี	เพื่อให้เป็นประชากรสูงวัยที่มีคุณภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้	 
ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยการรับรู ้และตระหนักรู ้ในความส�าคัญของการเตรียม
ความพร้อมก่อนยามสูงอายุ	และองค์ความรู้/ความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุในทุกมิต	ิ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น	 ร ้อยละ	 60	 ภายในปี	 2565	 ยังคงเป ็นความท้าทายเนื่องจากการเสริมสร ้างการตระหนักรู  ้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเตรียมความพร้อมในทุกมิติยังไม่สามารถ
เข ้าถึงและครอบคลุมทุกกลุ ่มเป ้าหมาย	 จึงจ�าเป ็นต ้องเร ่งด�าเนินการเผยแพร ่ความรู ้ 	 ความเข ้าใจ 
เกี่ยวกับการเตรียมการก่อนยามสูงอายุผ ่านรูปแบบท่ีเข ้าใจง ่ายและเหมาะสมกับทุกช่วงวัย	 นอกจากนี	้ 
ระบบสวัสดิการและบริการทางสังคมที่ครอบคลุมกลุ ่มประชากรสูงวัยและที่จะเป ็นผู ้สูงอายุในอนาคต 
ยังมีการกระจายของสวัสดิการภาครัฐไม่ท่ัวถึงและเป็นธรรมในทุกกลุ่มเป้าหมาย	 ซ่ึงภาครัฐจ�าเป็นต้องเร่ง
พัฒนา	 อาทิ	 ระบบบ�านาญ	 ระบบการออม	 และระบบสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย	 
เพ่ือสามารถช่วยเหลือผู ้สูงอายุที่จ�าเป็นด้วยรูปแบบที่เหมาะสม	 รวมทั้งต้องศึกษา	 ออกแบบระบบสวัสดิการ
และบริการทางสังคม	 ตลอดจนการปรับปรุงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการทางสังคมส�าหรับผู ้สูงอายุ	 
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสามารถรองรับความต้องการของท้ังประชากรสูงวัยวันน้ีและผู ้ ท่ีจะเป็น 
ผู ้สูงอายุในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19	 ที่มีระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง	 จึงส่งผลให้การด�าเนินกิจกรรมที่จ�าเป็นต้องรวมกลุ ่มกัน 
บางประเภทไม่สามารถด�าเนินการได ้	 ท้ังน้ี	 ภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข ้องควรให้ความส�าคัญ 
ในการมุ ่งเน ้นและเร ่งเตรียมการประชากรก่อนยามสูงอายุอย ่างต ่อเนื่อง	 เพื่อให ้เป ็นประชากรสูงอาย ุ
ที่มีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง	 ครอบครัว 
ชุมชน	และสังคมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย	 เพ่ือให้บรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้	 ภาครัฐและภาคีการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องควรเน้นการสนับสนุน	 ส่งเสริมความเข้าใจและให้ความรู ้ในการเตรียมความพร้อมแก่ประชากร 
ในทุกช่วงวัยผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่าย	 โดยเฉพาะกลุ่มประชากรช่วงอายุ	 25	 –	 59	ปี	 เพื่อยกระดับศักยภาพ 
ของกลุ่มประชากรดังกล่าวให้มีความพร้อมเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	สุขภาพ	
โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมท่ีรองรับผู้สูงอายุ	อาทิ	การจัดให้มีอารยสถาปัตย์	บริการสาธารณะ/สิ่งอ�านวย
ความสะดวกในสถานประกอบการต่าง	ๆ	 รวมทั้งควรมีการติดตามและประเมินระดับการเตรียมความพร้อม
ก่อนยามสูงอายุ	 เพ่ือน�ามาใช้ในการวางแผนก�าหนดมาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไปได้ทันสถานการณ์	 นอกจากนี้ 	 ควรส่งเสริมให้มีการน�าข ้อมูลการคาดประมาณประชากร 
ท่ีจัดท�าขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางนโยบายและแผนงานต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัย 
มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	 อย ่างไรก็ตาม	 ภาครัฐควรก�าหนดยุทธศาสตร ์ ท่ีจะท�าให ้คนไทยเป ็นประชากร 
ที่มีคุณภาพต้ังแต่อยู ่ในครรภ์มารดา	 คลอดเป็นทารก	 เติบโตขึ้น	 ได้รับการศึกษาเป็นแรงงานและผู ้ผลิต 
ที่มีคุณภาพ	 มีสุขภาพท่ีดี	 มีรายได้มั่นคงและเพียงพอต่อการด�ารงชีพ	 จนกลายเป็นผู ้สูงอายุที่มีสุขภาพดี	 
มีความม่ันคงด ้านรายได ้ 	 มีส ่วนร ่วมและเป ็นพลังของสังคม	 สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ ได ้อย ่างมีคุณค ่า 
และมีคุณภาพตลอดช่วงชีวิต
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การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง เฉลี่ยร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ครอบคลุมการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต	 มีสังคมเอ้ืออาทร 
ในสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมปลอดภัย	 มีหลักประกันความมั่นคง	 ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม	 
อยู ่อย่างมีคุณค่า	 พึ่งพาตนเองได้	 มีส ่วนร่วมในครอบครัว	 ชุมชน	 และสังคม	 และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
และข่าวสารอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ผู ้สูงอายุด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ	 คือ	 
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันความเจ็บป่วย	ส่งเสริมด้านรายได้	ฝึกอาชีพ	จัดหางาน 
ให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ	สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	 และระบบ
สาธารณูปโภค	 ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีส ่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสังคม	 สร้างสังคมของการเก้ือกูล 
ในกลุ่มผู้สูงวัย	รวมท้ังส่งเสริมการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส�าหรับผู้สูงอายุ	เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็น
สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์	(Complete	-	Aged	Society)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 โดยตัวชี้วัดภายใต้
แผนแม่บทย่อย	คือ	สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหา
ความยากจนหลายมิติลดลง	 โดยข ้อมูลในระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	
(Thai	 People	Map	 and	Analytics	 Platform:	
TPMAP)	พบว่า	ผู้สูงอายุท่ียากจนหลายมิติมีจ�านวน
ลดลง	 คือ	 จาก	 8.8	 แสนคน	หรือร้อยละ	 12	 ของ 
ผู้สูงอายุยากจนทั้งสิ้นในปี	 2561	 เป็น	 6.9	 แสนคน	 
หรือร้อยละ	9.5	ของผู้สูงอายุยากจนในปี	2562		

จ�านวนผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติ

ที่มา:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (150202) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 คือ สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง ร้อยละ 10 4 

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต มีสังคมเอื้ออาทรในสิ่งแวดล้อมที่5 
เหมาะสมปลอดภัย มีหลักประกันความมั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม อยู่อย่างมีคุณค่า พึ่งพา6 
ตนเองได้ มีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม และมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้7 
ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ 8 
ป้องกันความเจ็บป่วย ส่งเสริมด้านรายได้ ฝึกอาชีพ จัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ สร้าง9 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และระบบสาธารณูปโภค ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน10 
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม สร้างสังคมของการเกื้อกูลในกลุ่มผู้สูงวัย รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูล11 
ข่าวสารสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete - Aged Society) 12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยตัวชี้วัด13 
ภายใต้แผนแม่บทย่อย คือ สัดส่วนผู้สูงอายุที่14 
ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง โดย15 
ข้อมูลในระบบข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการ16 
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map 17 
and Analytics Platform: TPMAP) พ บ ว่ า 18 
ผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติมีจำนวนลดลง คือ 19 
จาก 8.8 แสนคน หรือร้อยละ 12 ของผู้สูงอายุ20 
ยากจนทั้งสิ้นในปี 2561 เป็น 6.9 แสนคน หรือ21 
ร้อยละ 9.5 ของผู้สูงอายุยากจนในปี 2562   22 

การดำเน ินงานที่ ผ ่ านมา ร ัฐบาลได ้ ให้23 
ความสำคัญด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของ24 
ผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นวาระระดับชาติ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 25 
2545 – 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มี26 
คุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของ27 
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ โดยพัฒนาองค์ความรู้28 
สำหรับการกำหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการหรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ในปี 2563 – 29 
2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้การดูแลผู้สูงอายุอาศัยอยู่30 
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พัฒนาทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุใน31 
การสร้างงาน สร้างรายได้ การสร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุเชิงป้องกัน โดยให้ชุมชนท้องถิ่น 32 
และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมแบบบูรณาการ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม33 
สุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค34 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มวัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โครงการศูนย์ที่พักอาศัย35 
สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยกรมธนารักษ์ ที่นำที่ราชพัสดุมาสร้างที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่36 
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร  โครงการ37 
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำและ38 
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ อาทิ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา จ้างงานผู้สูงอายุมาเป็นวิทยากรถ่ายทอด39 
องค์ความรู้ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุพฤฒพลังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย40 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐ41 
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา	 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ
ด้านการพัฒนาความเป็นอยู ่ของผู ้สูงอายุมาอย่าง 
ต่อเน่ือง	 โดยก�าหนดเป็นวาระระดับชาติ	และจัดท�า
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ	ระยะท่ี	2	(พ.ศ.	2545	- 
2565)	 ฉบับปรับปรุง	 ครั้งท่ี	 2	พ.ศ.	 2561	ส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู ่วัยสูงอายุ
ท่ี มี คุณภาพ	 ส ่ ง เสริ มและพัฒนาผู ้ สู งอายุ ให ้ มี 
คุณภาพชีวิตที่ดี 	 ให ้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู ่ ท่ีดีของผู ้สูงอายุ	 ส ่งเสริมระบบ
คุ ้มครองทางสังคมส�าหรับผู ้สูงอายุ	 และเผยแพร่ 
องค์ความรู ้ด ้านผู ้สูงอายุ	 โดยพัฒนาองค ์ความรู ้
ส� าหรับการก�าหนดนโยบายและการพัฒนาการ
บริการหรือการด�าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 
ในปี	 2563	 -	 2564	 ที่ผ ่านมา	 หน่วยงานภาครัฐ 
ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ งด� า เ นิ นก า รยกระดั บคุณภาพชี วิ ต 
ของผู ้ สู งอายุ ใ ห ้ ก า รดู แลผู ้ สู ง อ ายุ อ าศั ยอยู ่ ใ น 
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม	 พัฒนาทักษะ	 ความรู  ้
ในการประกอบอาชีพ	เพื่อสนับสนุน	ให้ความช่วยเหลือ
ผูส้งูอายใุนการสร้างงาน	สร้างรายได้	การสร้างอาชพีเสรมิ
ให ้ผู ้สูงอายุส ่งเสริมการดูแลผู ้สูงอายุ เชิงป ้องกัน	 
โดยให้ชุมชนท้องถิ่น	และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
แบบบูรณาการ	 นอกจากนี้ 	 ยังให ้ความส�าคัญกับ 
การดูแลสุขภาพปรับ เป ล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ผู ้ สู งอายุ ให ้ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีอยู ่ ในสิ่ งแวดล ้อม 
ที่ เหมาะสม	 โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร ่
ระบาดของเชื้อโควิด-19	เน่ืองจากผู้สูงอายุ	เป็นกลุ่ม
วัยที่มีความเสี่ยงสูง	 เช่น	 โครงการศูนย์ที่พักอาศัย
ส�าหรับผู ้สูงอายุแบบครบวงจร	 โดยกรมธนารักษ	์ 
ท่ีน�าที่ราชพัสดุมาสร ้างท่ีพักอาศัยพร ้อมอุปกรณ  ์
สิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับการด�ารงชีวิต
ของผู ้ สู งอายุ 	 โดยมีระบบการดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการอื่น	 ๆ	 แบบครบวงจร	 โครงการส่งเสริม 
การจ ้างงานผู ้สู งอายุ ในอาชีพ ท่ี เหมาะสมกับวัย 
และประสบการณ์	 กระทรวงแรงงาน	 ส่งเสริมการมี
งานท�าและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู ้สูงอายุ	
อาทิ	กิจกรรม	1	อ�าเภอ	1	ภูมิปัญญา	จ้างงานผู้สูงอายุ
มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้	 โครงการส่งเสริม 

อ า ชี พ ผู ้ สู ง อ า ยุ พ ฤ ฒ พ ลั ง ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า 
ของ เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง 	 จั งห วัดสุ ร าษฎร ์ ธ าน	ี 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร ์ธานี 	 ร ่ วมกับ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร พัฒน า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง 
ของมนุษย ์ 	 และหน ่ วยงานภาครั ฐที่ เ กี่ ยวข ้อง 
เ น ้ นก า รส ่ ง เ ส ริ มอาชี พ ให ้ แก ่ ผู ้ สู ง อ ายุ วั ย ต ้ น	 
(60-69	 ป ี ) 	 และวัยกลาง	 (70-79	 ป ี ) 	 ที่ ยั งม ี
สุขภาพแข็งแรง	 ท่ีน�าไปสู ่การสร้างอาชีพหลายมิต	ิ
เช่น	 การเกษตร	 อาหาร-เครื่องดื่ม	 เครื่องแต่งกาย	
ของใช้ของตกแต่ง	 ของท่ีระลึก	 เป็นต้น	 โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลส ่ ง เสริมสุขภาพผู ้ สู งอายุ 
ในชุมชนแบบบูรณาการ	 กระทรวงสาธารณสุข	 
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน 
ให้ผู ้สูงอายุไทยมีสุขภาพดี	 และมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึ งประสงค ์ 	 ตลอดจนผู ้สู งอายุที่ อยู ่ ในภาวะ 
พ่ึงพิงได ้ รับการดูแลและบริการด ้านสาธารณสุข 
ถึง ท่ีบ ้านอย ่างต ่อเ น่ืองด ้วยการมีส ่วนร ่วมของ
ครอบครัว	 ชุมชน	 และท้องถิ่น	 โครงการพัฒนา
สุขภาพ	และคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในยุค	New	Normal	 
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ	 ร ่วมกับ	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ	 เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอาย ุ
ที่ เหมาะสมกับศักยภาพ	 สนับสนุนให ้ผู ้ สู งอาย ุ
มีส ่วนร ่วมทางสังคม	 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการด�าเนิน
ชีวิตของผู ้ สูงอายุ	 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ เอื้อ
อ�านวยต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	

ในภาพรวม	 ในปี	 2564	 ผู ้สูงอายุได้รับการพัฒนา 
ที่ ครอบคลุมทั้ งด ้ านเศรษฐกิจ 	 สุขภาพ	 สั งคม 
และสภาพแวดล ้อมอย ่ าง เป ็น รูปธรรม	 ได ้แก ่	 
ผู ้ สู ง อ า ยุ ไ ด ้ รั บ ก า ร เพิ่ ม ทั กษะและจั ดห า ง าน 
อย ่างเหมาะสม	 165,927	 คน	 ซึ่ ง เกินกว ่ากลุ ่ม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 77,000	 คน	ท�าให้ผู ้สูงอายุ
สามารถเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลาก
หลายมากขึ้น	 นอกจากนี้ 	 ผู ้ สู งอายุได ้รับความ
คุ ้ มครองทาง สังคมให ้พึ่ งพาตนเองได ้ 	 เพิ่ มขึ้ น	
148,545	คน	 จากในปี	 2563	 ท่ีได้รับการคุ ้มครอง
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ทางสังคม	112,279	คน	 รวมทั้งเข้าถึงการดูแลสุขภาพ	11,315,070	คน	และมีท่ีอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม	 4,020	 แห่ง	 เพิ่มข้ึนจากปี	 2563	 จ�านวน	 3,222	 แห่ง	 นอกจากนี้	 ยังปรับสภาพแวดล้อม	 
และสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู ้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	 ตลอดจนปรับปรุงสถานที่สาธารณะ 
ให ้ เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช ้ ชีวิตของผู ้ สูงอายุและคนทุกวัย	 (ข ้อมูลจากกรมกิจการผู ้สูงอาย	ุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย)

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย	 การด�าเนินการส ่งเสริมให ้ผู ้ สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 
ยังคงมีประเด็นท้าทายในหลายประเด็น	 อาทิ	 ด้านรายได้	 ปัจจุบัน	 มีการยืดเวลาเกษียณอายุการท�างาน 
และจ้างงานผู ้สูงอายุที่มีองค ์ความรู ้ เฉพาะทาง	 หรือองค์ความรู ้ ในสาขาขาดแคลน	 แต่แรงงานสูงอาย ุ
จะไม่สามารถรู ้เท่าทันทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีข้ันสูงได้เท่าแรงงานอายุน้อย	 นอกจากน้ี	 การจ้างงาน
แรงงานสูงอายุกลุ่ม	ฺBlue	Collar	เป็นการจ้างงานท่ีต้องใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่	ท�าให้เป็นปัญหาด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ	 ด้านสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ	 ขาดมาตรการคุ้มครองผู้สูงอายุที่เหมาะสมและครอบคลุม 
ขณะเดียวกัน	 ภาครัฐไม่สามารถจัดศูนย์ดูแลด้านท่ีอยู่อาศัยให้ครอบคลุมผู้สูงอายุท่ีอยู ่ในภาวะยากล�าบาก 
รายได้น้อย	 ไม่มีครอบครัว	 ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	 เนื่องจากสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐรองรับ 
จ�านวนผู ้สูงอายุได้น้อยมาก	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู ้สูงอายุที่ต ้องการความช่วยเหลือ	 บทบาทของผู้สูงอายุ	 
ผู ้สูงอายุถูกลดบทบาทและความส�าคัญในสังคม	 เน่ืองจากถูกมองว่าสุขภาพไม่แข็งแรง	 เกิดภาวะความ 
เจ็บป่วยได้ง ่าย	 การสื่อสารกับคนทั่วไปมีจ�ากัด	 มีผลให้ผู ้สูงวัยต้องอยู ่ในบ้านและมีความรู ้สึกว ่าตนเอง 
ไม่มีประโยชน์	หมดคุณค่า	เป็นภาระให้ลูกหลาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย 	 ในการส ่งเสริมผู ้ สูงอายุให ้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี 	 เกิดความมั่นคง 
ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย	 ได้แก่	 ส่งเสริมการจ้างงาน	ควรมุ่งเน้น
การจ้างงานผู้สูงอายุใน	 Service	 Sector	ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีความปลอดภัย	 แทนที่งาน 
ในภาคเกษตรกรรมหรือโรงงาน	 เพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ	 ขยายการจ้างงานส�าหรับแรงงาน 
ผู ้สูงอายุที่ยังคงมีศักยภาพท�างานได้ภายใต้หลักการของ	 “ความสมัครใจ”	 ซ่ึงจะส่งผลให้ผู ้สูงอายุสามารถ 
กลับเข้าสู ่ระบบแรงงานได้อย่างทั่วถึง	 สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้	 การยกระดับคุณภาพชีวิต	 
ภาครัฐควรวางระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ	ก�าหนดมาตรการเชิงนโยบาย
ในทุกระดับ	 ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความแตกต่างของผู ้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุ	 รูปแบบการอยู ่อาศัย	
และพื้นที่อยู ่อาศัย	 รวมถึงการจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุล	 โดยเฉพาะรายได้หลังวัยเกษียณ	 
การสร้างโอกาสในด้านศักยภาพแก่ผู ้สูงอายุ	 ผ่านกลไกรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 และองค์กร
ภาคประชาสังคมต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างความเป็นอยู ่ที่ดีอย่างเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม	 ทั้งทางกายภาพและ 
ทางสังคม	 ให ้ผู ้สูงอายุมีบทบาทในสังคมมากขึ้น	 ทั้งนี้ 	 ภาครัฐควรน�ากลไกของศูนย ์ขจัดความยากจน 
และพัฒนาคนทุกช ่วงวัยอย ่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (ศจพ.)	 ในระดับจังหวัด	 
และระดับต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 ศจพ.จ.	 ศจพ.กทม.	 ศจพ.อ.	 ศจพ.ข.	 ศจพ.อปท.	 และทีมปฏิบัติการใน 
ระดับพื้นที่	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าให้ตรงกับกลุ ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างตรงจุดมากข้ึนท้ังในระดับบุคคลและระดับครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

15พลังทางสังคม
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เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน
สามารถพ่ึงพาตนเอง ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16

เศรษฐกิจฐานราก16
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



 
 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 การบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐ า น ร า ก วั ด จ า ก ดั ช นี ก า ร พัฒน า อ ย ่ า ง ทั่ ว ถึ ง	 
(Inclusive	Development	 Index:	 IDI)	 	 ซึ่งใช้วัด
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง	 ๆ	 ท่ีให  ้
ความส� าคัญกับ คุณภาพชี วิ ตของประชากร ใน 
มิติต ่าง	 ๆ	 มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต ่อหัว	
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง	 
ซึ่งตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า โดยตั้งแต่
ป ี  2561 จนถึ งป ั จจุ บัน ยั ง ไม ่มี การรายงาน 
ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive  
Development Index: IDI)  เ พ่ิมเติม	 โดย	 
ณ	ปี	 2561	ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงอยู่
อันดับที่	 17	 จาก	 74	ประเทศ	 และอยู ่อันดับที่	 2	 
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้	 มีคะแนนการพัฒนา

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มข้ึน
อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

160001

 ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง  4.30 คะแนน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

จ.1

   2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 1 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก เป็นแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 2 

และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่ งพาตนเอง ช่วยเหลือเ อ้ือเฟื้อซึ่ งกันและกัน 3 

มีคุณธรรม มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ เ อ้ือให้เกิด  4 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้้าและความไม่5 

เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย6 

และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

 9 

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 10 

 11 

ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง  4.30 คะแนน 12 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวัด13 

จากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development 14 

Index: IDI)  ซึ่งใช้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ 15 

ที่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากรในมิติต่าง ๆ 16 

มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ ต่อหัว เป็นการพัฒนา17 

เศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง ซึ่งตอบโจทย์การ18 

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้้า โดยตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน19 

ยังไม่มีการรายงานค่าคะแนนดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 20 

(Inclusive Development Index: IDI) เพิ่มเติม โดย ณ 21 

ปี 2561 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงอยู่อันดับที่ 17 22 

จาก 74 ประเทศ และอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาคตะวันออก23 

เฉียงใต้ มีคะแนนการพัฒนาอย่างทั่วถึง เท่ากับ 4.24 นับว่า24 

ยังคงมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 (4.30) ที่ได้ก้าหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากดัชนี IDI  สามารถ25 

เทียบเคียงได้จากมิติการเติบโตและการพัฒนา โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2564 พบว่า26 

ลดลงร้อยละ 0.3 จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสที่ 2/2564 (รายงานภาวะสังคม, สศช.) และพิจารณาจากอายุ27 

คาดเฉลี่ยของคนไทยพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคิดเป็น 17.4 ปี (2553) 17.9 ปี (2558) และ 18.0 ปี (2562) (หากแต่28 

การวัดในมิติการเติบโตและพัฒนา แท้จริงแล้ววัดจากอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี) และเมื่อพิจารณาในมิติความทั่วถึง โดย29 

พิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของประชากรจ้าแนกตามกลุ่มระดับรายได้ (Quintile by income) ณ ปี 2562 โดย30 

2 3 4 

160001 
ปี 2562 สีเหลือง 

 160001 
ปี 2562 สีเหลือง 

 160001 
ปี 2563 สีเหลือง 

 160001 
ปี 2564 สีเหลือง 

ท่ีมา : การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         (ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม  สศช.) 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ   

 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 

160001 

ที่มา:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

							(ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	(สศช.))

อย่างทั่วถึง	เท่ากับ	4.24	นับว่ายังคงมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี	2565	(4.30)	ที่ได้ก�าหนดไว้	ทั้งนี้	 
เมื่อพิจารณาจากดัชนี	 IDI	สามารถเทียบเคียงได้จากมิติการเติบโตและการพัฒนา	 โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศไตรมาสที่	 3/2564	พบว่าลดลงร้อยละ	 0.3	 จากท่ีเคยขยายตัวร้อยละ	 7.6	 ในไตรมาส 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก	 เป็นแผนการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานรากและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง	สามารถพึ่งพาตนเอง	ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน 
มีคุณธรรม	 มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ	 และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิด 
การพัฒนาด้านอื่น	ๆ	 ในพื้นที่	 เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้	 สามารถลดปัญหาความเหล่ือมล�้า 
และความไม่เสมอภาคในระดับชุมชน	 โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น	คือ	รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อย 
เพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

16เศรษฐกิจฐานราก
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สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่มา:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,

							(ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	สศช.)

ท่ี	 2/2564	 (รายงานภาวะสังคม,	 สศช.)	 และเมื่อพิจารณาจากอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดีของคนไทยตั้งแต่ 
ปี	 2543	 -	2562	พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น	 โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยท่ีมีสุขภาพดีคิดเป็น	63.4	ปี	 (ในปี	 2543) 
66.8	ปี	(ในปี	2559)	และ	68.3	ปี	(ในปี	2562)	(องค์กรอนามัยโลก	:	WHO)	และเมื่อพิจารณาในมิติความทั่วถึง 
โดยพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ของประชากรจ�าแนกตามกลุ่มระดับรายได้	 (Quintile	by	 income)	ณ	ปี	2562	 
โดยเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้กลุ ่มประชากรที่รวยที่สุด	 20%	 เทียบกับ	 กลุ ่มประชากรที่จนที่สุด	 20%	 
คิดเป็น	8.92	เท่า	ซึ่งลดลงจาก	10.16	เท่า	ในปี	2560	แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้มีแนวโน้ม 
ลดลง	(รายงานภาวะสังคม,	สศช.)	และเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนคนจน	โดยวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	
พบว่า	 สัดส่วนคนจนโดยเฉพาะนอกเขตเทศบาลแม้จะลดลงอย่างมากจากเมื่อ	 10	ปีที่แล้ว	 แต่ยังคงทรงตัว 
เม่ือเทียบ	 5	 ปีก่อนหน้า	 โดยคิดเป็นสัดส่วน	 10.65	 (2559)	 9.82	 (2560)	 12.29	 (2561)	 8.07	 (2562) 
และ	 8.55	 (2563)	 นอกจากน้ี	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	 (Gini	 Coefficient)	 พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดจาก	 0.453	 (2560)	 เป็น	 0.430	 (2562)	 โดยนอกเขตเทศบาล	พบว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดจาก	 0.426	 (2560)	 เป็น	 0.413	 (2562)	 และเมื่อพิจารณาสัดส่วน 
การถือครองรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้น้อย	(Bottom	40)	พบว่า	ในปี	2562	มีสัดส่วนการถือครองรายได้
เพิ่มขึ้นจาก	14.18%	(2560)	เป็น	15.12%	(2562)	แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ของไทยลดลง	

	 นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาในมิติความเสมอภาค 
ของคนในแต่ละรุ ่นและความยั่งยืน	 โดยพิจารณา 
จากอัตราส่วนการเป็นภาระ	พบว่า	 จ�านวนแรงงาน 
ต่อผู้สูงอายุ	 1	 คน	ปรับตัวลดลงจากจ�านวนแรงงาน	 
3.75	คน	ต่อผู้สูงอายุ	 1	คน	 ในปี	2562	 เป็นจ�านวน 
แรงงาน	 3.60	 คน	 ต่อผู้สูงอายุ	 1	 คน	 และจ�านวน 
แรงงาน	 3.44	 คน	 ต่อผู ้สูงอายุ	 1	 คน	 ในปี	 2563 
และปี	 2564	 ตามล�าดับ	 และคาดว่าจะลดลงเหลือ 
1.8	คน	ต่อผู้สูงอายุ	 1	คน	 ในปี	 2583	ซึ่งการลดลง 
ของอัตราการเป็นภาระดังกล่าว	 จะส่งผลให้แรงงาน
จ�าเป็นต้องมีภาระสูงขึ้นในการดูแลผู ้สูงอายุ	 1	 คน 

โดยอาจส่งผลท�าให้ค ่าใช้จ ่ายของกลุ ่มวัยแรงงานเพิ่มขึ้นและเหลือเงินส�าหรับการออมลดลงในท้ายที่สุด 
ทั้งนี้	 การพิจารณาตัวช้ีวัดต่าง	 ๆ	 ท้ังในมิติการเติบโตและการพัฒนา	 มิติความทั่วถึง	 และมิติความเสมอภาค 
ของคนในแต่ละรุ ่นและความยั่งยืนที่กล่าวมายังไม่สามารถครอบคลุมการพัฒนาตามเป้าหมายของดัชนี 
การพัฒนาอย่างทั่วถึง	 เน่ืองจากยังขาดตัวชี้วัดที่จ�าเป็น	ซึ่งเป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัด	 IDI	 อยู่หลายตัวชี้วัด	
อย ่ างไรก็ดี 	 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยั งคงมีความท ้าทายในประเด็นการพัฒนาด ้านศักยภาพ 
เนื่องจากประชากรกลุ ่มรายได้น้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกลุ ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
มีระดับการศึกษาและทักษะต�่า	 รวมถึงการด�าเนินงานด้านนโยบายซ่ึงออกจากส่วนกลาง	 ท�าให้ไม่สามารถ 
ตอบโจทย ์ สภาพป ัญหาที่ แตกต ่ า งกั น ในแต ่ ละพื้ นที่ ไ ด ้ 	 และการขาดการบู รณาการด ้ านข ้ อมู ล	 
โดยเฉพาะข้อมูลระดับพื้นที่ซึ่งมีความส�าคัญในการน�ามาวิเคราะห์ข ้อมูลความต้องการ/ความขาดแคลน	 
เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างตรงจุด

   3 
 

เปรียบเทียบสัดส่วนรายได้กลุ่มประชากรที่รวยที่สุด 20% เทียบกับ กลุ่มประชากรที่จนที่สุด 20% คิดเป็น 8.92 เท่า ซึ่ง1 

ลดลง 1.24 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.21 ของปี 2560 แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้มีแนวโน้มลดลง 2 

(รายงานภาวะสังคม, สศช.) และเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนคนจนโดยวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่า สัดส่วน3 

คนจนโดยเฉพาะนอกเขตเทศบาลแม้จะลดลงอย่างมากจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบ 5 ปีก่อนหน้า โดย4 

คิดเป็นสัดส่วน 10.65 (2559) 9.82 (2560) 12.29 (2561) 8.07 (2562) และ 8.55 (2563) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า5 

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดจาก 0.453 (2560) เป็น 6 

0.430 (2562) โดยนอกเขตเทศบาล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดจาก 0.426 (2560) เป็น 0.413 (2562) 7 

และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการถือครองรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้น้อย (Bottom 40) พบว่า ในปี 2562 มีสัดส่วนการ8 

ถือครองรายได้เพิ่มข้ึนจาก 14.18% (2560) เป็น 15.12% (2562) แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ของไทย9 

ลดลง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในมิติความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและความยั่งยืน โดยพิจารณาจากอัตราส่วน 10 

การเป็นภาระพึ่งพิงของประชากร พบว่า อัตราพึ่งพิงวัยแรงงานของผู้สูงอายุลดลงจากวัยแรงงาน 3.75 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 11 

คน ในปี 2562 เป็นวัยแรงงาน 3.6 คนต่อผู้สูงอายุ 1 12 

คน และคาดว่าจะลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คน ต่อ13 

ผู้สูงอายุ 1 คนในปี 2583 ซึ่งอัตราการพึ่งพิงที่สูงขึ้นนี้14 

อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและการออมของวัยแรงงานใน15 

อนาคตได้ ทั้งนี้ การพิจารณาตัวชี้วัดต่าง ๆ ทั้งในมิติ16 

การเติบโตและการพัฒนา มิติความทั่วถึง และมิติ17 

ความเสมอภาคของคนในแต่ละรุ่นและความยั่งยืนที่18 

กล่าวมายังไม่สามารถครอบคลุมการพัฒนาตาม19 

เป้าหมายของดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง เนื่องจากยัง20 

ขาดตัวชี้วัดที่จ้าเป็น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัด 21 

IDI อยู่หลายตัวชี้วัด อย่างไรก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยังคงมีความท้าทายในประเด็นการพัฒนาด้านศักยภาพ 22 

เนื่องจากประชากรกลุ่มรายได้น้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีระดับ23 

การศึกษาและทักษะต่้า รวมถึงการด้าเนินงานด้านนโยบายซึ่งออกจากส่วนกลาง ท้าให้ไม่สามารถตอบโจทย์สภาพปัญหาที่24 

แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้ และการขาดการบูรณาการด้านข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลระดับพื้นที่ซึ่งมีความส้าคัญในการ25 

น้ามาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ/ความขาดแคลน เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างตรงจุด 26 

การด้าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมุ่งให้27 

ความส้าคัญกับการพัฒนาตัวบุคคลในด้านทักษะที่มีความจ้าเป็นในการประกอบอาชีพ หารายได้ และต่อยอด รวมทั้ง28 

ทักษะการออมและการบริหารจัดการหนี้สิ้น โดยการสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการการพัฒนาศักยภาพที่มีความ29 

เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทในการท้างานให้มาก30 

ขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนไป ในอนาคตได้ การ31 

สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ท้ังทางด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ32 

เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นห่างไกล รวมทั้งการ33 

 10.65  
 9.82  

 12.29  

 8.07  

 8.55  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  

ท่ีมา : การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         (ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม  สศช.) 
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	 การด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายข้างต้นเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ควรมุ ่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตัวบุคคลในด้านทักษะที่มีความจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	หารายได	้ 
และต่อยอด	รวมทั้งทักษะการออมและการบริหารจัดการหนี้สิ้น	 โดยการสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการ 
การพัฒนาศักยภาพท่ีมีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย	และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
เข้ามามีบทบาทในการท�างานให้มากขึ้น	 ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมีความรู ้และทักษะเพื่อใช้ในการปรับตัว 
ต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนไปในอนาคตได้	การสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค	
การคมนาคมขนส่ง	และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	 เพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ	และยกระดับศักยภาพ
ของผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากในท้องถ่ินห่างไกล	 รวมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ	 
โดยเฉพาะกลุ่มผู ้มีรายได้น้อย	 ให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จะสามารถน�าไปใช้ต่อยอดเพื่อยกระดับรายได้ให้ 
สูงขึ้นได้	 ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ	 
รวมทั้งกระจายแหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึงย่ิงข้ึน	นอกจากนี้ควรเร่งให้มีการบูรณาการ	โดยเฉพาะการบูรณาการ
ด้านข้อมูลที่สามารถเข้าถึงสภาพปัญหาของประชาชนในเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง	ทั้งน้ี	 เพื่อให้การแก้ไข 
ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือเป็นไปยังตรงจุด	สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง	ถูกกลุ่มเป้าหมาย	เพ่ือการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป	

 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

	 โดยในปี	 2562	 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ	40	ที่มีรายได้ต�่าสุด	 โตขึ้นจากปี	 2561	 ร้อยละ	9.2	 
(มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	4.6	ต่อปี)	ทั้งนี้ แนวโน้มในปี 2563 จากตัวชี้วัดเทียบเคียงทางด้านรายจ่ายเพื่อการบริโภค
ของกลุ ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายจ่ายต�่าสุด (Bottom 40) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราการขยายตัว 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.41 ชะลอลงจากร้อยละ 6.41 ในปี 2562	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ

160101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

160001

160101 160201 160202

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP เฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน 

	 โดยในปี	 2564	อัตราการเติบโตของมูลค่าสินค้า	OTOP	 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ	81.68	 (เทียบปีฐาน	2560)	ซึ่งมีสถานะ 
การบรรลุค่าเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมายในปี	2565

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564160201

 กลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ ร้อยละ 55 
 
	 โดยในปี	 2562	 สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ของกลุ ่มประชากรร้อยละ	 40	 ที่มีรายได้ต�่าสุด	 อยู ่ที่ร ้อยละ	 64.12	 
ลดลงจากปี	 2560	 ท่ีอยู ่ร ้อยละ	 85.15	 โดยในปี 2563 วัดจากตัวชี้วัดเทียบเคียงทางด้านรายจ่ายเพ่ือการช�าระหนี้ 
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้ยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า	 โดยรายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้เฉลี่ย 
ของประชากรกลุ ่ม	 Bottom	40	อยู ่ท่ี	 523	บาทต่อคนต่อเดือน	 ลดลงเล็กน้อยจาก	 560	บาทต่อคนต่อเดือน	 ในปี	 2562	 
ในขณะที่รายได ้ของประชากร	 Bottom	 40	 คาดว ่าจะมีแนวโน ้มลดลงจากปีก ่อน	 ตามสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564160202
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การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด
เฉลี่ยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจมุ ่งเน้นไปที่กลุ ่มเกษตรกร	แรงงานทั่วไป	 รวมถึง 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย	 ให้มีอาชีพ	มีรายได้	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	 โดยการสร้าง 
องค์ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการ	การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างเหมาะสม	
ทั้งในด้านเงินทุน	ที่ดิน	ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม	สร้างโอกาส 
การเข้าถึงองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การบริหารจัดการธุรกิจ	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	 
การตลาด	 การบริหารจัดการชุมชน	 การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ	 การพัฒนา 
ช่องทางการตลาด	ทั้งตลาดในชุมชน	 ต่างประเทศ	 และออนไลน์	 การรับรู ้ทางธุรกิจ	 การประชาสัมพันธ	์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ตลอดจนการพัฒนาระบบเครือข่าย	 ฐานข้อมูล	 การวิจัยและพัฒนากฎหมาย 
และระเบียบท่ีเกี่ยวข ้องเพื่อสร ้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ 
เศรษฐกิจฐานราก	ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งผลให้การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งนี้	 ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในช่วงที่ผ่านมาคือการขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 ขาดองค์ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการ	 การกระจุกตัวของการด�าเนินงานในบางพื้นที่	 และความช่วยเหลือที่ไม่สอดคล้องกับบริบท 
ของพื้นที่

จ.3

160101
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160101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 โดยจากตัวชี้วัด
ตามแผนแม่บทฯ	รายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ	40
ที่ มี รายได ้ต�่ าสุด 	 (Bottom	 40) 	 ในป ี 	 2562	 
มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากร้อยละ	 0.8	 ในปี	 2560	
มาอยู ่ที่ร ้อยละ	 4.6	 ในปี	 2562	 แต่ยังคงไม่บรรลุ 
ตามค ่ า เป ้ าหมายที่ ตั้ ง ไว ้ ในป ี 	 2565	 ( เพิ่ มขึ้ น 
ไม่ต�่ากว่าร ้อยละ	 15	 ต่อปี)	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
โครงสร้างประชากรในกลุ่ม	Bottom	40	 ท่ีมากกว่า
ค รึ่ ง ห นึ่ ง เ ป ็ น ผู ้ ไ ม ่ มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ท า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ	 
(Economically	 Inactive)	 ขณะท่ีอีก	 1	 ใน	 3	 
เป ็นผู ้ประกอบอาชีพอิสระโดยไม ่มี ลูกจ ้างและ 

รายได้ของกลุ่มประชากร Bottom 40

ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได ้รับค ่าจ ้าง	 ท�าให ้
เผชิญกับข้อจ�ากัดในการเพิ่มศักยภาพและขีดความ
สามารถที่น�าไปสู ่สร้างรายได้ให้เพิ่มสูงข้ึน	 อย่างไร
ก็ตาม	 แนวโน้มในปี	 2563	 จากตัวชี้วัดเทียบเคียง
ทางด้านรายจ่ายเพื่อการบริโภคของกลุ่มประชากร
ร ้อยละ	 40	 ที่มี รายจ ่ายต�่ าสุด	 (Bottom	 40)	 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 โดยมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร ้อยละ	 0.41	 ชะลอลงจากร ้อยละ	 6.41	 

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของกลุ่มประชากร Bottom 40

ในปี	2562	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินชีวิต 
สูงข้ึน	 โดยเฉพาะค่าใช้จ ่ายทางด้านเวชภัณฑ์ส�าหรับการป้องกันต่าง	 ๆ	 ในขณะเดียวกันแนวโน้มรายได  ้
ของกลุ ่ม	 Bottom	 40	 อาจปรับตัวลดลงตามข้อจ�ากัดของสถานการณ์และการงดเว ้นด�าเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจบางส่วนในช่วงการเกิดวิกฤต	

การด�าเนินการที่ผ่านมา	 หน่วยงานรัฐได้ด�าเนินการโครงการต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพการเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจ	ในปี	2563	–	2564	โดยมีโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานราก	 การเสริมสร้างองค์ความรู ้	 และส่งเสริมการตลาด	 เช่น	 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง	 
(Smart	 Farmer)	 ศูนย ์ เ รียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค ้าเกษตร	 โครงการส ่งเสริมเกษตร 
ทฤษฎีใหม่	 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	 โครงการ 
พัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการสู ่นักการตลาดมืออาชีพ	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
และช ่องทางการตลาด	 โครงการพัฒนาการตลาดเชิ ง รุก 	 โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ  ์
กลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง	การเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	OTOP	ทั้งในและต่างประเทศ	 โครงการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	เป็นต้น

ที่มา:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดทางสังคม	:	สศช.)

ที่มา:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	(ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดทางสังคม	:	สศช.)
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160101

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การบรรลุเป้าหมายการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจ
ฐานรากในปี	 2564	 คือ	 การพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ส�าหรับการประกอบอาชีพ	 การกระตุ ้นให้เกิด 
การมีส ่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	 ทั้งนี้ 	 เนื่องจากกลุ ่มประชากรที่มีรายได้น ้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป ็น 
กลุ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	มีระดับการศึกษาและทักษะต�่า	 ท�าให้เกิดความท้าทาย 
ในการยกระดับศักยภาพและรายได้	 รวมถึงขาดการด�าเนินงานที่ชัดเจนในด้านการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา	และการปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก	นอกจากนี้	 ยังควรให้ความส�าคัญกับการสนับสนุนให้เกิดทักษะทางด้านการบริหารจัดการด้านธุรกิจ
ที่จะมีส่วนส�าคัญในการช่วยยกระดับความเป็นผู ้ประกอบการ	 (Entrepreneur)	 ของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก 
ที่น�าไปสู่การสร้างความสามารถและศักยภาพในท้ายท่ีสุด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 
ในระยะต่อไปควรสนับสนุนให้มีการออกแบบมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเข้ามา 
มีบทบาทและเป ็นส ่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 การพัฒนาศักยภาพ 
และเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จ�าเป็น	 ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเหมาะสม	 เช่น	 
การประกอบอาชีพ	 การบริหารจัดการด้านธุรกิจ	 การตลาด	 การบริหารจัดการชุมชน	 วิสาหกิจชุมชน	 
และกิจการเพื่อสังคม	 เป็นต้น	 สนับสนุนทุนทางการเงิน	 ปัจจัยการผลิต	 และทุนทางสังคมเพื่อยกระดับ
ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก	 การสนับสนุนช่องทางหรือแพลตฟอร์มตลาดในชุมชน	 
ตลาดออนไลน์	 และตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้	 การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยองค์ความรู ้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมและส่งเสริมการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยทางด้าน
โครงสร ้ างพื้นฐานทั้ งทางด ้านสาธารณูปโภค	 การคมนาคมขนส ่ง 	 สิ่ งอ� านวยความสะดวกต ่าง	 ๆ	 
และสภาพแวดล ้อมท่ีช ่วยให ้การเพิ่มศักยภาพความเป ็นผู ้ประกอบการสามารถเป ็นไปอย ่างสะดวก 
และเหมาะสมเพ่ือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและยกระดับศักยภาพของผู ้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากในพื้นท่ีห่างไกล
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การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP 
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	มุ่งเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้	 ทั้งวิสาหกิจชุมชน	 สหกรณ์	 และวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 การพัฒนา 
ช่องทางการตลาดและเครือข่าย	 การส่งเสริมช่องทางตลาดระดับชุมชน	 จังหวัด	 ภูมิภาค	 ระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ	 พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์	 E-Commerce,	 Digital	Marketing	 ช่องทาง 
การตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า	การพัฒนาและยกระดับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ	การสนับสนุนกลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการข้อมูล	OTOP	 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	 
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู ่มาตรฐานสากล	 การสร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์	 เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ให้ผลิตภัณฑ์	การสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมถึงส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้าง 
ดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู ่ชุมชน	ตลอดจนส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงิน 
เพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน	 และพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ ดินสาธารณะ	 ซ่ึงเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม	โดยในช่วงที่
ผ่านมา	มีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้รายได้จากสินค้า	OTOP	 
ลดลงอย่างมาก	รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่	(New	Normal)	ของผู้ประกอบการ	ทั้งในด้านการตลาด
และการเพ่ิมช่องทางการซื้อขายสินค้า	

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 อัตราการเติบโต
ของมูลค่าสินค้า	 OTOP	 ในปีงบประมาณ	 2564	 
(1	 ต.ค.	 63	 –	 30	 ก.ย.64)	 ซึ่งสามารถสะท้อน 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก	 
พบว่า	 มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ	81.68	 เมื่อเทียบ
กับป ีฐาน	 (ป ี 	 2560)	 ซึ่ งสูงกว ่าค ่าเป ้าหมายท่ี 
ต้องเพิ่มขึ้นอย ่างน ้อยร ้อยละ	 30	 อย่างไรก็ตาม	 
เ มื่ อพิ จ า รณาอั ต ร าการ เติ บ โต โดย เที ยบกั บป ี 
ก่อนหน้า	 (%YoY)	 จะพบว่าในปี	 2564	 มูลค ่า 
การขายสินค ้า	 OTOP	 เพ่ิมขึ้นเพียงร ้อยละ	 8.1	 
ซึ่ งน ้อยกว ่า	 3	 ป ี ท่ีผ ่านมา	 (ในป ี	 2561	 2562	 

อัตราการเติบโตมูลค่าสินค้า OTOP เทียบปีฐาน (2560)

และ	2563	มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน	 อยู่ท่ีร้อยละ	 24.5	 	 24.6	และ	8.4	ตามล�าดับ)	 เนื่องจาก 
ในปี	 2564	การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	ยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ	ท�าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดน้อยลง	 ผู ้ประกอบการถูกจ�ากัดช่องทางในการซ้ือขายสินค้า	 เนื่องจากมาตรการ 
ป้องกันการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส ่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยว	 ซึ่ งเป ็นช ่องทางส�าคัญ 
ในการส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายสินค้า	OTOP	

การด�าเนินการที่ผ ่านมา 	 ในป ีงบประมาณ	 2564	 หน ่วยงานภาครัฐด�าเนินงานด ้านการสนับสนุน 
กลุ ่มผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก	 โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานราก	 อาทิ	 โครงการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก	 โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์	
กลุ ่มเกษตรกร	 และธุรกิจชุมชน	 โครงการวิเคราะห ์ธุรกิจและส ่งเสริมศักยภาพในการด�าเนินกิจการ 
ของธุรกิจ ชุมชน	 โครงการเสริมสร ้างศักยภาพการค ้าการลงทุนของกลุ ่มจั งหวัดเชื่ อมโยงอาเซียน	 
การพัฒนาการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ได ้แก ่	 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต	 แปรรูปผลิตผล	 
และสินค้าเกษตรปลอดภัย	 เกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน	
OTOP	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ ชุมชนท ้องถิ่น	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ ์สินค ้าชุมชน	 โครงการ 
การพัฒนากระบวนการผลิตและผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สู ่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสู่เศรษฐกิจ 
สี เ ขียว	 การส ่งเสริมการตลาด	 อาทิ 	 โครงการส ่งเสริมและพัฒนาช ่องทางการตลาด	 พัฒนาสินค ้า 
ชุมชนเข้าสู ่ตลาดออนไลน์	 Offline2	Online	 (B2C)	 โครงการหมู ่บ้านท�ามาค้าขาย	 (Trading	 Village)	 
รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	เป็นต้น

ที่มา:	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การปรับตัวของผู ้ประกอบการ	 เพื่อให้เข้ากับบริบทใหม่	
(New	 Normal)	 ท้ังในด้านการตลาด	 และการเพิ่มช ่องทางการซื้อขายสินค ้า	 โดยเฉพาะการปรับตัว 
สู ่ตลาดออนไลน์	 (Digital	Marketing)	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว	 รวมถึง 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อเพิ่มมูลค ่าสินค้าและลดต้นทุนการผลิต	 รวมถึงการสร้างลักษณะ 
เด่น	 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย	 น่าสนใจ	 สอดคล้องกับกลุ ่มเป้าหมายและความต้องการของตลาด	 
เป็นความท้าทายส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก

ข ้อเสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้าหมาย 	 การยกระดับรายได ้ของผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก 
ในระยะต่อไป	 ควรส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมีทักษะในการปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป	 
โดยให้ความส�าคัญกับช่องทางการตลาดออนไลน์	 E-Commerce,	 Digital	Marketing	 ช่องทางการตลาด
เฉพาะกลุ ่มลูกค้า	 ช ่องทางการตลาดระดับชุมชน	 จังหวัด	 ภูมิภาค	 ระดับประเทศและระหว่างประเทศ	 
ยกระดับผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น	สร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์	 ให้มีเอกลักษณ์
ท่ีโดดเด่น	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ	 รวมถึง 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินและต่อยอดงานวิจัยสู ่การพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์	บริหารจัดการ 
ฐานข้อมูล	 OTOP	 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก	 พัฒนาผลิตภัณฑ์	 ทั้งในด้านคุณภาพ	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล	 ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
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จ.3

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กลุม่ประชากรรายไดต้�า่สุดร้อยละ 40 มคีวามสามารถ
ในการบรหิารจัดการหน้ีสินได้มปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 
ต�่ากว่าร้อยละ 55

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในการบริหารจัดการหนี้สิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากร 
ผู ้มีรายได้น้อย	 ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเก้ือหนุนส�าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง	 
เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม	และสามารถพึ่งตนเองได้	 โดยการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ครอบคลุมการบริหารจัดการหนี้สินตลอดทั้งกระบวนการ	 ต้ังแต่การส่งเสริมความรู ้ พ้ืนฐานด้านการเงิน	 
การเสริมสร้างศักยภาพในการหารายได้	จนถึงการสร้างเคร่ืองมือและกลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ผ่านกลไก
การบริหารจัดการหน้ีสิน	 การส ่งเสริมการออม	 การเข ้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	 การส ่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ	 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ ่มประชากร	Bottom	40	สามารถ 
บริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ทั้งนี้	 ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป ้าหมายในช่วงที่ผ ่านมา	 คือ	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท่ีส ่งผลกระทบต่อรายได้ 
อย่างมีนัยส�าคัญ	และอาจส่งผลให้คนจ�านวนมากโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะใช้จ่าย 
ในยามฉุกเฉินมีหนี้สินเพิ่มมากข้ึนและอาจกลายเป็นคนจนอย่างฉับพลันได้ในท้ายที่สุด	 รวมทั้งการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการหนี้สินของตนเอง	 และการเพิ่มความรู ้ด้านทักษะทางการเงินที่จ�าเป็น 
ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องในการด�าเนินการ
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย 	 จากตัวชี้ วัด 
เทียบเคียงทางด้านรายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้เฉลี่ย 
ต่อเดือน	 ในปี	 2563	พบว่า	 รายจ่ายเพื่อการช�าระ
หนี้ยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า	 โดยรายจ่าย
เพ่ือการช�าระหนี้เฉลี่ยของประชากรกลุ ่ม	 Bottom	
40	 อยู ่ที่	 523	 บาทต่อคนต่อเดือน	 ลดลงเล็กน้อย
จาก	560	บาทต่อคนต่อเดือน	ในปี	2562	ในขณะที่
รายได ้ของประชากร	 Bottom	 40	 คาดว ่าจะมี 
แนวโน้มลดลงจากปีก่อน	 ตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ที่ส ่งผลกระทบต่อการ 
จ้างงานและการหารายได้ของกลุ ่มผู ้มีรายได้น้อย 
อย ่ างรุนแรงและเป ็นวงกว ้ า ง 	 ส ่ งผลให ้ภาระ 
ห น้ี สินต ่ อ ร าย ได ้ ขอ งประชากรกลุ ่ ม ดั ง กล ่ า ว 
มีแนวโน ้มปรับตั ว เพิ่ ม สู งและเป ็นอุปสรรคต ่อ 
ความสามารถในการด� ารงชี วิ ต 	 อย ่ าง ไรก็ตาม	 
จากข้อมูลผลการส�ารวจทักษะทางการเงินของไทย	
ปี	2563	สะท้อนว่า	คนไทยมีระดับทักษะทางการเงิน 
ดีขึ้นจากเดิมร ้อยละ	 66.2	 ในป ี 	 2561	 มาอยู ่ 
ที่ร้อยละ	71.0	 ในปี	 2563	 โดยเป็นผลจากการดีขึ้น
ในมิติความรู้ทางด้านการเงิน	พฤติกรรมทางการเงิน	 
และทัศนคติทางการเงิน	 และยังมีค่าคะแนนสูงกว่า
ประเทศอื่น	ๆ	ในกลุ่ม	OECD	(26	ประเทศท่ีเข้าร่วม

รายจ่ายเพื่อการช�าระหนี้ (บาทต่อคนต่อเดือน)
ของประชากร 40% ล่างสุด

โครงการส�ารวจ)	 ทั้งในด้านความรู ้	 พฤติกรรม	 และทัศนคติ	 แม้กระนั้นก็ตาม	 ในด้านการบริหารการเงิน 
ให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์	พบว่า	ร้อยละ	74.4	มีเงินออม	แต่มีเพียงร้อยละ	38.0	ที่มีเงินออมเผ่ือฉุกเฉิน
เพียงพอ	 เช่นเดียวกับการบริหารจัดการเงินให้เพียงพอต่อรายจ่ายและภาระผ่อนหนี้ที่มีเพียงร้อยละ	38.9	 
ที่สามารถบริหารจัดการได้	 สะท้อนให้เห็นความท้าทายส�าคัญของการเสริมสร้างศักยภาพในการหารายได้
และความรู้พื้นฐานทางด้านการออมเงินและการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มดังกล่าว

ทักษะทางการเงิน

ที่มา:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	สสช.

							ค�านวณโดย	สศช.

ที่มา:	การส�ารวจระดับทักษะการเงินของคนไทย	

							โดยธนาคารแห่งชาติประเทศไทย	และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา	การด�าเนินงานของภาครัฐในช่วงปี	2563	–	2564	ที่ผ่านมา	เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย
ดังกล่าวค่อนข้างมีความครอบคลุมในประเด็นต่าง	ๆ	 ทั้งตลอดกระบวนการจัดการหนี้สิน	 โดยเฉพาะการ 
เสริมสร้างความรู ้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน	 เช่น	 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน	พ.ศ.	 2560	 –	 2564	 เป็นต้น	 สอดคล้อง 
กับแนวโน้มระดับทักษะทางด้านการเงินของคนไทยท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	ส่วนในด้านการส่งเสริม
การเข ้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	 ภาครัฐได ้ด�าเนินโครงการส�าคัญ	 อาทิ	 โครงการแก้ไขปัญหา 
การสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู ้ยากจน	 โครงการบริหารจัดการที่ ดินอย่างยั่งยืน	 โครงการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน	และมาตรการพิโกไฟแนนซ์	(Pico-finance)	เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
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ทางเลือกของผู ้มีรายได ้น ้อย	 พร ้อมกับส ่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพผ ่านโครงการส ่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของเกษตรกร	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก	 และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส ่งเสริมรายได้ของประชาชน	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มประชากร	Bottom	40	สามารถบริหาร
จัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน	 โครงการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน	การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน	การไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้โดยตั้งคนกลาง	โครงการคลินิกแก้หนี้	เป็นต้น

ประเ ด็นท ้าทายที่ ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้ าหมาย 	 ความต ่อ เนื่ องของสถานการณ ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19	 และผลกระทบในระยะยาวต่อความสามารถและศักยภาพของการสร้างรายได้ของกลุ ่ม 
ผู ้ มีรายได ้น ้อยจะกลายเป็นปัจจัยส�าคัญที่ เป ็นอุปสรรคต่อความสามารถในการช�าระหนี้ของครัวเรือน	 
และผลักดันให้ผู ้มีรายได้น้อยจ�าเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยและรักษาระดับความเป็นอยู ่ของครัวเรือน
ไปพร้อมกัน	ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ภาระหน้ีปรับเพ่ิมสูงขึ้นและเป็นข้อจ�ากัดต่อการด�ารงชีวิต	จึงต้องให้ความส�าคัญ
กับกลไกการสร ้างงานสร ้างรายได ้ 	 เพื่อให ้กลุ ่มผู ้มีรายได ้น ้อยมีรายได ้ เพิ่มขึ้น	 รวมทั้ งความส�าคัญ 
และการต ่ อยอดความรู ้ ท า งด ้ านการ เ งิน ในระ ดับค รัว เ รือน เ พ่ือ ให ้ ค รั ว เ รื อน เ กิดความตระหนั ก 
และมีความสามารถในการจัดการการเงินดียิ่ งขึ้น	 โดยเฉพาะการออมเงินและการสร ้างผลตอบแทน 
จากสินทรัพย์ทางการเงิน	 และการส่งเสริมให้ผู ้มีหน้ีสินเข้าร่วมโครงการต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือ 
และลดต้นทุนจากการจัดการทางการเงินที่เกิดขึ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบ	

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย	 การด�าเนินงานของภาครัฐควรให ้ความส�าคัญกับการส ่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในกลุ ่มผู ้มีรายได้น ้อยหรือกลุ ่มประชากร	 Bottom	 40	 ให้มีองค์ความรู  ้
และทักษะการประกอบอาชีพ	การพัฒนาศักยภาพ	และการต่อยอดจากการประกอบอาชีพสู ่ผู ้ประกอบการ
ชุมชน	 เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นได้	 รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต	 ไม่ว ่า 
จะเป็นที่ดิน	 แหล่งเงินทุน	 และปัจจัยข้ันพื้นฐานของการผลิต	 ขณะท่ีในระยะต่อไปควรมุ ่งเน้นการเช่ือมโยง 
และพัฒนาระบบข ้อมูลหนี้สินรายบุคคลระหว ่างหน ่วยงานภาครัฐ	 ธนาคาร	 และหน ่วยงานอื่น	 ๆ	 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการออกแบบมาตรการช่วยเหลือท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ตรงจุดและเหมาะสม	 รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู ้และความเข้าใจด้านการจัดการทางการเงิน
และการออม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมเงินเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติการณ์ต ่าง	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น 
บนความไม่แน่นอนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและพร้อมรับมือได้อย่างมั่นคง
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สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติของประชากร
ทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17

ความเสมอภาค
และหลกัประกนัทางสังคม17

“



จ.1

 
 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 เมื่อเทียบเคียงจากข้อมูลหลักประกันสุขภาพ	
พบว่า	 ในปี	 2563	 มีจ�านวนประชากรไทยได้ รับ 
หลักประกันสุขภาพคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง	 ร ้อยละ	
99.73	ของประชากรท้ังหมดของประเทศ	 ซ่ึงลดลง
จากปี	 2562	 เพียงเล็กน้อย	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคง 
สูงกว่าค่าเป้าหมายในปี	 2565	 (ร้อยละ	 70)	 ท้ังน้ี	 
หลั กประกั นสุ ขภาพ เป ็ น เพี ย งความคุ ้ มครอง 
ตามมาตรการคุ ้มครองทางสังคมเพียง	 1	 กรณ ี
เท่านั้น	 จากท่ีได้มีการก�าหนดไว้อย่างน้อย	 9	 กรณี	 
และเม่ือเทียบเคียงข้อมูลการคุ้มครองอื่น	ๆ	ประกอบ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 170001

	 สัดส่วนประชากรไทยท้ังหมดท่ีได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย	9	กรณ	ี
ได้แก่	 (1)	 เจ็บป่วย	 (2)	 คลอดบุตร	 (3)	 ตาย	 (4)	 ทุพพลภาพ/พิการ	 (5)	 เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร	 
(6)	ชราภาพ	(7)	ว่างงาน	(8)	ผู้อยู่ในอุปการะ	และ	(9)	การบาดเจ็บจากการท�างาน	ร้อยละ	70

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

ที่มา:	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,	
							กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	กระทรวงแรงงาน

สัดส่วนของประชากรจ�าแนกตามการมีหลักประกัน

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
ให้ความส�าคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย	ทุกเพศสภาพ	 
และทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง	การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น	ๆ	 เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ	 รวมทั้งการป้องกันปัญหาความเหลื่อมล�้าและความไม่เสมอภาค 
ที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง	 ๆ	ทั้งจากใน 
และต่างประเทศ	 ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญในการก�าจัดวงจรความเหลื่อมล�้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอด 
จากรุ ่นสู่รุ ่นได้อย่างยั่งยืน	 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น	 คือ	คนไทยทุกคนได้รับ 
การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน	 ท้ังนี้	 แผนแม่บทฯ	สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า 
ในทุกมิติ	 เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน	โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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พบว่า	 ในปี	 2563	มีเพียงกลุ ่มเด็กและกลุ ่มผู ้สูงอายุท่ีมีสัดส่วนการได้รับการคุ ้มครองมากกว่าค่าเป้าหมาย	 
โดยมีจ�านวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 92.0	 ของจ�านวนเด็กผู ้มีสิทธิทั้งหมด	 
และมีจ�านวนผู ้สูงอายุท่ีได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 83.1	 ของจ�านวนผู ้สูงอายุทั้งหมด	 
ในขณะที่ประชากรไทยในกลุ ่มผู ้พิการและกลุ ่มแรงงานนอกระบบยังอยู ่ต�่ากว่าเป้าหมาย	แต่มีแนวโน้ม 
ทิศทางการปรับตัวดีข้ึนจากปีก่อนหน้า	 โดยมีจ�านวนผู ้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 68.5	 
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ	 63.3	 ในปีที่ผ่านมา	 และจ�านวนแรงงานนอกระบบที่มีหลักประกันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมา 
อยู ่ที่ร ้อยละ	 26.1	 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด	 อันเป็นผลจากผู้ประกันตนตามมาตรา	 39	 และ	 40	ที่มี 
สัดส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา	40	

	 การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข	 อาทิ	
การขยายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านการคุ ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้มีความครอบคลุม	 
ถูกต้อง	 และแม่นย�า	 เพื่อน�าไปสู ่การด�าเนินมาตรการช่วยเหลือและสร้างหลักประกันที่มีความเหมาะสม 
กับกลุ ่มเป้าหมาย	สามารถจูงใจให้แรงงานนอกระบบเป็นผู ้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น	 เพื่อลด 
ข้อจ�ากัดทางด้านงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสวัสดิการ	 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและขยายความเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลต่าง	ๆ	ทั้งในหน่วยงานของรัฐและไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ	 
เพื่อเพ่ิมความครอบคลุมของประชากรกลุ ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น	รวมทั้งการใช้ประโยชน ์
จากฐานข้อมูลในการออกแบบมาตรการในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพ่ือลดความซ�้าซ้อนและลดสภาวะ 
การจัดสรรสวัสดิการแบบแยกส่วนของหน่วยงานต่าง	ๆ
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 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางได้รับการคุ ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม 
เพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี 2565 สัดส่วนประชากรกลุ ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางได้รับ 
ความคุ ้มครองตามมาตรการคุ ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย  
(4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช ่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว ่างงาน (8) ผู ้อยู ่ ในอุปการะ  
(9) การบาดเจ็บจากการท�างาน ร้อยละ 80

	 เมื่อเทียบเคียงจากข้อมูลการคุ ้มครองต่าง	 ๆ	พบว่า	 ในปี	 2563	 กลุ ่มเด็กและผู ้สูงอายุเป็นกลุ ่มที่มีหลักประกัน 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย	(ร้อยละ	80	ในปี	2565)	โดยจ�านวนเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมีสัดส่วนร้อยละ	92.0	ของผู้มีสิทธิ
ได ้รับเงินทั้งหมด	 และจ�านวนผู ้สูงอายุ ท่ีได ้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพมีสัดส่วนร้อยละ	 83.1	 ของจ�านวนผู ้สูงอายุทั้งหมด	 
ในขณะที่ประชากรในกลุ ่มผู ้พิการและกลุ ่มแรงงานนอกระบบยังอยู ่ต�่ ากว ่า เป ้าหมาย	 แต ่มีแนวโน ้มปรับตัวดีขึ้น 
จากปีก่อนหน้า	โดยจ�านวนผู้พิการท่ีได้รับเบี้ยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	68.5	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	63.3	ในปีที่ผ่านมา	ส่วนจ�านวน
แรงงานนอกระบบท่ีมีหลักประกันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอยู ่ที่ร ้อยละ	 26.1	 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด	 อันเป็นผลจาก 
ผู ้ประกันตนตามมาตรา	 39	 และ	 40	 ที่มีสัดส ่วนที่ เพิ่มสูงขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง	 โดยเฉพาะอย ่างยิ่งในกลุ ่มผู ้ประกันตน 
ตามมาตรา	40	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

170101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมายที่ต ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุในปี 2565 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือลดลงร้อยละ 10

	 เมื่อเทียบเคียงจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า	(Thai	People	Map	and	Analytics	Platform 
:TPMAP)	 พบว ่า	 แนวโน ้มในช ่วงป ี 	 2560	 –	 2562	 ความยากจนแบบหลากหลายมิติปรับตัวลดลงอย ่างต ่อเนื่อง 
ในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2563	ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท่ีรุนแรง 
และขยายเป็นวงกว้าง	 ท�าให้กลุ ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	 โดยจากตัวชี้วัด 
เทียบเคียงสัดส่วนคนยากจนท่ีเป็นตัวเงินในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ	ได้แก่	 เด็ก	 ผู้สูงอายุ	 ผู ้พิการ 
และสตรี	มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเส่ียง

170201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประกอบด้วย 2 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

170001

170101 170201

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครอง 
ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย  
(2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว 
หรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) การบาดเจ็บ 
จากการท�างาน ร้อยละ 80 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

1	ผู้ที่รับงานและค่าตอบแทนในการท�างานผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล

ปี 2564

จ.3

	 การคุ ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสุขภาพ	 เน้นการขยาย 
ความคุ้มครองขั้นต�่าให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ภายใต้การสร้างระบบ
คุ ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้าเพื่อความทั่วถึง	 เป็นธรรม	 และมีส ่วนร่วมรับผิดชอบในทุกภาคส่วน	 
โดยเฉพาะกลุ ่มด ้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางที่มีแนวโน ้มได ้รับผลกระทบจากการวิฤตการณ์รุนแรง 
กว ่าคนทั่วไป	 ซึ่ งป ัจจัยความส�าเ ร็จที่ส�าคัญเพ่ือมุ ่ง สู ่การบรรลุเป ้าหมาย	 ได ้แก ่ 	 นโยบาย/มาตรการ 
ด้านสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ ่มเป ้าหมาย	 กลไกและเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการสร ้าง 
หลักประกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคม 
ที่ครอบคลุมทุกกลุ ่มคน	 โดยไม ่ ท้ิงใครไว ้ข ้างหลัง	 บนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง	 อย ่างไรก็ตาม	 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส่งผลให้การจัดความคุ ้มครองทางสังคมมีความท้าทาย 
เพิ่มมากขึ้น	 จากข้อจ�ากัดด ้านงบประมาณของรัฐและความต้องการการคุ ้มครองเยียวยาที่ เพิ่มมากขึ้น	 
ในขณะเดียวกัน	 การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานที่น�าไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของแรงงานชั่วคราว	 
โดยเฉพาะแรงงานในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม1	 อาจส่งผลให้แรงงานนอกระบบที่ขาดหลักประกัน 
ทางอาชีพและรายได้เพิ่มสูงข้ึน	

170101
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 สัดส่วนประชากร
กลุ ่ ม ด ้ อ ย โ อก าสและกลุ ่ ม เ ป ร า ะบา ง ท่ี ไ ด ้ รั บ 
ความคุ ้มครองตามมาตรการคุ ้มครองทางสังคม	 
อย่างน้อย	9	กรณี	ได้แก่	 (1)	เจ็บป่วย	(2)	คลอดบุตร	 
(3)	 ตาย	 (4)	 ทุพพลภาพ/พิการ	 (5)	 เงินช่วยเหลือ 
ครอบครัวหรือบุตร	 (6) 	 ชราภาพ	 (7) 	 ว ่ างงาน	 
( 8 ) 	 ผู ้ อ ยู ่ ใ น อุปการะ 	 และ 	 ( 9 ) 	 การบาด เ จ็บ 
จากการท�างาน	 ในปี	 2563	พบว่า	 เด็กและผู้สูงอายุ
เป ็ นกลุ ่ มที่ มี หลั กประ กันสู งกว ่ าค ่ า เป ้ าหมาย	 
(ร ้อยละ	 80	 ในปี	 2565)	 โดยกลุ ่มเด็กที่ได ้รับเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิดมี สัดส ่วนร ้อยละ	 92.0	 ของ 
ผู ้มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมด	 และกลุ ่มผู ้สูงอายุที่ได้รับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพมีสัดส่วนร้อยละ	83.1	ของจ�านวน

สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
จ�าแนกตามการมีหลักประกัน

การด�าเนินการที่ผ ่านมา	 ในช่วงปี	 2564	 หน่วยงานภาครัฐด�าเนินการต่าง	 ๆ	 เพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมาย 
ดังกล่าว	 โดยเน้นการด�าเนินโครงการต่อเนื่องตามภารกิจประจ�าเป็นหลัก	 เช่น	 โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	 โครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต ่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 เป็นต้น	 รวมทั้งโครงการระยะสั้นเพื่อเยียวยา 
และบรรเทาผลกระทบของกลุ ่มด้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-19	 เช่น	 โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง	 โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 มาตรการ 
ให้ความช่วยเหลือผู ้ประกันตนกองทุนประกันสังคม	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังมีการด�าเนินการในโครงการ 
ส�าคัญใหม ่	 ๆ	 เพื่อขยายความครอบคลุมของหลักประกันในกลุ ่มเป ้าหมายอย ่างทั่วถึงและเป ็นธรรม	 
ผ่านการสร้างมาตรการด้านการเงินการคลังและระบบช่วยเหลือทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	 
อาทิ	 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	 โครงการบริหารจัดการ 
แรงงานนอกระบบ	 แรงงานสูงอายุ	 และแรงงานผู้พิการ	 โครงการเสริมสร้างระบบการคุ ้มครองทางสังคม 
แบบบูรณาการส�าหรับทุกคนในประเทศไทย	 รวมถึงโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมที่เป ็น 
การรวบรวมข้อมูลการจัดสรรสวัสดิการสังคมของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในระดับภาพรวมรายโครงการและ/ 
หรือมาตรการ	 และการปรับปรุงและขยายความเชื่อมโยงของระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน 
แบบชี้เป้า	 (TPMAP)	ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลในระดับบุคคลเพื่อส่งเสริมและสร้างระบบข้อมูลด้านการคุ้มครอง
และหลักประกันทางสังคมท่ีน�าไปสู่การสร้างหลักประกันที่ครอบคลุมทุกคน

ผู ้สูงอายุทั้งหมด	 ในขณะท่ีประชากรในกลุ ่มผู ้ พิการและกลุ ่มแรงงานนอกระบบยังอยู ่ต�่ากว ่าเป ้าหมาย	 
แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน	 โดยจากข้อมูลในปี	 2563	ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	 68.5	 
เพิ่ มขึ้ นจากร ้อยละ	 63 .3 	 ในป ีที่ ผ ่ านมา	 ส ่วนแรงงานนอกระบบท่ีมีหลักประกันมี สัดส ่ วน เพิ่ มขึ้ น 
มาอยู ่ที่ร ้อยละ	 26.1	 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด	 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มสูงข้ึนของสัดส่วนผู ้ประกันตน 
ทั้งในส่วนของมาตรา	 39	 และ	 40	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ ่มผู ้ประกันตนตามมาตรา	 40	 ที่ เพิ่มสูงข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง		

ที่มา:	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์,	กระทรวงแรงงาน

170101

17ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

507



ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างหลักประกันทางสังคม 
บนฐานของความยั่ งยืนทางการคลัง เป ็นความท ้าทายส�าคัญในระยะต ่อไป	 เพราะการแพร ่ระบาด 
ของเ ช้ือโควิด-19	 ส ่ งผลกระทบต ่อประชาชนอย ่างกว ้างขวางโดยเฉพาะอย ่างยิ่ งกลุ ่มด ้อยโอกาส 
และกลุ ่มเปราะบางท่ีได ้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ ่มอ่ืน	 โดยความต้องการช่วยเหลือและหลักประกัน 
ที่เพิ่มสูงขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อข้อจ�ากัดทางด้านงบประมาณอย่างมีนัยส�าคัญ	 และอาจท�าให้
ทรัพยากรทางด้านงบประมาณของภาครัฐไม่สามารถครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึงและเหมาะสม	
นอกจากนี้	 กลุ่มผู้พิการและแรงงานนอกระบบที่สัดส่วนการมีหลักประกันยังคงต�่ากว่าเป้าหมายมากมีแนวโน้ม 
เ พ่ิมสู งขึ้นในอนาคต	 ในขณะเดียวกัน	 การขยายและพัฒนาระบบฐานข ้อมูลทางด ้านการคุ ้มครอง 
และหลักประกันทางสังคมให้มีความครอบคลุม	 ถูกต้อง	 และแม่นย�า	 โดยสามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน 
ผ่านการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานและภาคส่วนยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญเช่นกัน	 เพื่อน�าไปสู ่
การด�าเนินมาตรการช่วยเหลือและสร้างหลักประกันที่มีความเหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย	 สามารถจูงใจ 
ให้แรงงานนอกระบบเป็นผู ้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพ่ิมขึ้น	 เพ่ือลดข้อจ�ากัดทางด้านงบประมาณ 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรสวัสดิการไปพร้อมกัน		

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย	 การด�าเนินนโยบายและมาตรการทางด ้านสวัสดิการในกลุ ่ม 
ผู ้ด ้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางอย่างครอบคลุมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ควรส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบการคัดกรองและชี้เป้ากลุ ่มเป้าหมายที่แม่นย�า	 เหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้สามารถสร้าง 
ความครอบคลุมให ้แก ่กลุ ่มเป ้าหมายได ้อย ่างชัดเจนและจัดสรรสวัสดิการได ้อย ่างเพียงพอ	 เพ่ือสร ้าง 
ความยืดหยุ่นและเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ ่มเป้าหมายในการเผชิญภาวะวิกฤติการณ์ต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต	 รวมทั้ งช ่วยให ้การออกแบบมาตรการของภาครัฐมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ 
แต่ละกลุ่มเป้าหมายและลดความซ�้าซ้อนของสวัสดิการต่าง	 ๆ	 ไปพร้อมกัน	นอกจากนี้	 การปรับปรุงระเบียบ/
กฎหมายให้สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค	 การส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนา 
ในการจัดสวัสดิการ	 และการเพิ่มความสามารถในการร ่วมจ ่ายและความตระหนักรู ้ถึ งความส�าคัญ 
ของการมีหลักประกันทางสังคม	 จะเป็นแนวทางส�าคัญท่ีช ่วยให้ระบบความคุ ้มครองทางสังคมสามารถ 
สร้างความมั่นคงในการด�ารงชีวิตให้แก่ผู ้ด ้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบางบนฐานความยั่งยืนทางการคลัง 
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มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือลดลงร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 โดยจากตัวช้ีวัด
เทียบเคียงดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิ ติ 
ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ	 ได้แก	่
เด็ก 	 สตรี 	 ผู ้ สู งอายุ 	 ผู ้พิการ	 และผู ้ป ่ วยเ ร้ือ รัง	 
จากระบบบริ หารจั ดการข ้ อมู ลการพัฒนาคน 
แบบช้ีเป้า	(TPMAP)	พบว่า	แนวโน้มในช่วงปี	2560	-	
2562	 ความยากจนแบบหลากหลายมิ ติปรับตัว 
ลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน	
สอดคล ้องกับ เป ้ าหมายของแผนแม ่บทภายใต  ้

	 การมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมายที่ต ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	 โดยเน้นการพัฒนามาตรการและกลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง
หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษภายใต้พลวัตความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่าง	 ๆ	ของประเทศ 
ที่น�าไปสู ่ความเสี่ยงและความท้าทายสูงในการปรับตัวและสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 
ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม	 จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญเกี่ยวกับการน�าระบบข้อมูลและเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือที่มีความชัดเจน	การมีบริการขั้นพื้นฐานและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย	อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงที่ผ่านมายังคงแสดงให้เห็น
สถานการณ์และประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการด�าเนินงาน	คือ	การขยายความ
เช่ือมโยงของฐานข้อมูลในการระบุตัวตนของกลุ ่มเป้าหมายระหว่างฐานข้อมูลทางด้านการพัฒนาคนอ่ืน	 ๆ	 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ	 เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
และแก้ปัญหาภาวะตกหล่น	รวมท้ังการบูรณาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลท่ีน�าไปสู่การสร้างและออกแบบ
มาตรการในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อลดความซ�้าซ้อนและความขาดแคลนในบางกลุ่มเป้าหมาย

จ.3

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ที่มา:	Thai	People	Map	and	Analytics	Platform	(TPMAP)
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สัดส่วนคนยากจนที่เป็นตคัวเงินของกลุ่มเป้าหมาย

ที่มา:	ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	สสช.	ค�านวณโดย	สศช.

การด�าเนินการท่ีผ่านมา	การด�าเนินโครงการและมาตรการต่าง	ๆ	ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ดังกล่าวในช่วงปี	 2564	 ที่ผ ่านมา	 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการที่ มุ ่งเน้นในกลุ ่มเป้าหมายเด็กเป็นหลัก 
โดยเฉพาะโครงการและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างไรก็ตาม	 โครงการส�าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและฐานข้อมูลขนาดใหญ ่
ทางด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีการบูรณาการและสามารถชี้เป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยังคงมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลส�าคัญ	 ไม่ว่าจะเป็น 
ระบบข้อมูล	 TPMAP	 ฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 และฐานข้อมูลของสวัสดิการและการพัฒนาคน 
ในแต่ละกลุ ่มเป้าหมาย	 เช่น	 โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองเด็กนักเรียน	การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรายงานข้อมูลการติดตามช่วยเหลือนักเรียน	 โครงการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลต�าบล	โครงการฐานข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	data)	เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม	โครงการบูรณาการข้อมูล 
และจัดท�า	 Dashboard	 ของผู ้มีรายได้น้อย	 เป็นต้น	 ส่วนประเด็นปัจจัยทางด้านการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส ่วนในการให ้ความช ่วยเหลือกลุ ่มเป ้าหมายจะเป ็นการด�าเนินการในโครงการสนับสนุน 
การจัดสวัสดิการชุมชนและโครงการผู ้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู ่อาศัยเป็นหลัก	 
นอกจากนี้ 	 หน ่วยงานของรัฐยังด�าเนินโครงการต ่าง	 ๆ	 เพื่อน�าไปสู ่การจัดท�าและออกแบบมาตรการ 
ให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจนและเฉพาะกลุ่มยิ่งขึ้น	อาทิ	การสร้างความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน	 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 การพัฒนาและขับเคลื่อน 
ระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขป ัญหาการค ้าประเวณี	 และโครงการป้องกันและพัฒนาศักยภาพ 
คนไร้ที่พ่ึงและผู้ท�าการขอทาน	

ยุทธศาสตร ์ชาติที่ ก� าหนดให ้ ในป ี 	 2565	 ลดลง 
ร้อยละ	 10	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2563	 ท่ามกลาง 
สถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของเชื้ อ โควิค -19	 
ที่รุนแรงและเป ็นวงกว ้าง	 ท�าให ้กลุ ่มเป ้าหมาย 
ท่ีต ้องการความช่วยเหลือได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น
อย ่างชัดเจน	 โดยจากตัวชี้ วัดเทียบเคียงสัดส ่วน 
คนยากจนที่เป็นตัวเงินในกลุ ่มเป้าหมายท่ีต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ	ได้แก่	เด็ก	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	
และสตรี	 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย	 
ซึ่ ง เป ็นผลจากการด�าเนินมาตรการเยียวยาและ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในกลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบางที่ส�าคัญ	ส่งผลให้ระดับความรุนแรง
ของการเพ่ิมขึ้นของความยากจนไม่สูงมากนัก	
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขยายความเชื่อมโยง
ระหว่างฐานข้อมูลต่าง	ๆ	ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นนอกเหนือภาครัฐ	ยังคงเป็นประเด็นท้าทาย 
ที่มีความส�าคัญ	อาทิ	ระบบข้อมูล	TPMAP	ฐานข้อมูลประกันสังคม	และฐานข้อมูลหนี้สิน	 (บริษัท	ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ	 จ�ากัด)	 เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มความครอบคลุมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น	
รวมทั้งการบริหารจัดการให้ระบบฐานข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเพื่อให้สอดรับและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสถานการณ์ ท่ีเกิดข้ึนอย ่างรวดเร็ว	 เช ่น	 การเกิดวิกฤติการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิค-19	 เป ็นต ้น 
ซึ่ งจะสามารถชี้ เป ้าหมายและระบุกลุ ่มเป ้าหมายได ้อย ่างแม ่นย�าและช ่วยให ้มาตรการถูกออกแบบ 
อย่างเหมาะสม	 ในขณะเดียวกัน	 ควรให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากระบบและกลไกการเชื่อมโยง 
และการบูรณาการข้อมูลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การออกแบบมาตรการให ้ความช ่วยเหลือที่มีลักษณะร ่วมกันระหว ่างหน ่วยงานเพื่อลดความซ�้าซ ้อน 
และลดสภาวะการจัดสรรสวัสดิการแบบแยกส่วนของหน่วยงานต่าง	ๆ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 ในระยะต่อไป	การด�าเนินงานของภาครัฐจ�าเป็นต้องเร่งรัดการสร้าง 
ความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลทางด้านการพัฒนาคนและข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกันระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	
เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นเอกภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	อย่างครบถ้วนและสมบูรณ	์
ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบเคร่ืองมือและมาตรการให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม
และสอดคล้องกับความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย	รวมถึงส่งเสริมและสร้างกลไกให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงและรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ	และสร้างทัศนคติและองค์ความรู้ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องให้เกิดการท�างานในเชิงรุกและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อผลักดันให้
เกิดการสร้างกลไกการช่วยเหลือและพัฒนาแบบมุ่งเป้าท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ในระดับพื้นที่ 	 และการขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับเป็นกลไก 
การติดตามและประเมินผลการด�าเนินมาตรการแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มเพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุงและยกระดับ
มาตรการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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อนุรักษ์ ฟื้ นฟู คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18

การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื18
การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน180001 จ.2

	 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็น	 (18)	การเติบโตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ 
คุ ้มครอง ฟื ้นฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพให้มีระบบนิเวศที่สมดุล สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริม 
การลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญกับประเด็น 
ต่าง ๆ ทั้งการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการ
มลพิษทั้งระบบ ตลอดจนการพัฒนาและด�าเนินการโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�าหนดอนาคต
ประเทศให้พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพตามแนวทางการเติบโต
อย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย 
ระดับประเด็น คือ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนโดยตรง 
ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
 

 การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผล 
ต่อการบรรลเุป้าหมาย ตามแผนแม่บทฯ ประเด็นข้างต้น 
ภายใต้เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทย 
มีคุณภาพดีขึ้ นอย ่ างยั่ งยืน  เ ม่ือพิจารณาจาก 
การจัดอันดับของ Sustainable Development  
Report ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 
43 จาก 165 ประเทศท่ัวโลก ซึ่งบรรลุผลตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อยู่ในระดับต�่ากว่า 50 ประเทศ
แรกของโลกภายในปี 2565 แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าดีขึ้นในด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนตามมิติ 5P ของสหประชาชาติ ได้แก่ คุณภาพ
ชีวิตของผู ้คน (People) ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
(Prosperity) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Planet) สันติภาพ (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา 
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สภาวะแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 30 
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร จั ด อั น ดั บ ข อ ง  Sustainable 31 
Development Report ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่32 
ในอันดับที่ 43 จาก 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบรรลุผล  ตาม33 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 ประเทศแรก 34 

ของโลกภายในปี 2565 แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมี35 
ความก้าวหน้าดีขึ้นในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมิติ 5P ของ36 
สหประชาชาติ ได้แก่ คุณภาพชีวิตของผู้คน (People) ความ37 
เจริญทางเศรษฐกิจ (Prosperity) ทรัพยากรธรรมชาติและ38 

สิ่งแวดล้อม (Planet) สันติภาพ (Peace) และหุ้นส่วนการ39 
พัฒนา (Partnership) ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา40 
ประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม การ41 
รักษาระดับของค่าเป้าหมายไม่ให้ตกลงจากเดิมและเพ่ือ42 
เตรียมการในการบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไปที่ก าหนดไว้อยู่43 
ในระดับต่ ากว่า 40 ประเทศแรกของโลก ในปี 2570 44 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  180001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

1        2        3       4       5       6 
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(Partnership) ซึ่งถือเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม การรักษา
ระดับของค่าเป้าหมายไม่ให้ตกลงจากเดิมและเพ่ือเตรียมการในการบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไปท่ีก�าหนดไว ้
อยู่ในระดับต�่ากว่า 40 ประเทศแรกของโลก ในปี 2570

 การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การบริหาร 
จัดการของเสียตั้งแต่การคัดแยกขยะจากต้นทางไปจนถึงการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ การลดปัญหา
การสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐเพื่อให ้หน ่วยงานสามารถจัดจ ้างสินค ้าและบริการที่ เป ็นมิตรกับสิ่ งแวดล ้อม  
การบังคับใช้กลไกทางกฎหมายให้เข้มงวดควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู ้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อควบคุม 
และลดการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมถึงการท�าลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนการควบคุมแหล่งก�าเนิด 
มลพิษ การลดและจัดการมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้ าและเสียง  โดยเฉพาะพื้ น ท่ีวิ กฤติและ 
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ อีกทั้งการสร้างความร่วมมือและหุ ้นส่วนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระหว่าง 
ภาครัฐ เอกชน และสังคม การสร้างจิตส�านึกให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู ้เห็นถึงความส�าคัญในการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับพฤติกรรมการด�ารงชีวิตให้เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนที่มีคุณภาพในอนาคต

ประกอบด้วย 8 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

180001

180101 080102 080201 080301

080401 080402 080403 080501
Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564
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	 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี	 2565	ดัชนี
สมรรถนะสิ่งแวดล้อม	(คะแนน)	ถึง	50	คะแนน	

 การประเมินดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม คือ การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) และ 
คุณภาพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ซึ่งมีการจัดอันดับทุก 2 ปี โดยในปี 2563 พบว่า ไทยมีคะแนนด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมและคะแนนด้านคุณภาพระบบนิเวศ อยู่ที่ 48.40 และ 43.50 ตามล�าดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 45.40 ลดลงจาก 
ปี 2561 ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 49.88 ท�าให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

180101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี	 2565	 สัดส่วนของพื้นท่ีสีเขียว 
ที่เป็นป่าธรรมชาติ	ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์	และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท	เป็นร้อยละ	32	ร้อยละ	10	
และร้อยละ	2	ตามล�าดับ

 โดยในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวส่วนที่เป็นป่าธรรมชาติ 102.48 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.68  
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 26.78 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.28 ในส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทยังไม่มีข้อมูลในการส�ารวจ  
ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

180102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี	 2565	 ดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร	(คะแนน)	ถึง	70

 โดยในปี 2564 พบว่า ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลประจ�าปี 2564 ดังน้ัน การพิจารณาสถานะการบรรล ุ
เป้าหมายของประเทศไทยจึงยังเป็นการรายงานผลโดยใช้ข้อมูล OHI ประจ�าปี 2563 ซึ่งไทยได้คะแนน OHI ที่ 74 คะแนน 
จากผลการด�าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

180201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี	 2565	 การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย	 ร้อยละ	 12	 จากกรณีปกติ	 ทั้งน้ี	 ต้ังแต่ปี	 2564	ประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจก 
ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน	NDC	

 โดยในปี 2561 ประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร ้อยละ 15.76 ซ่ึงจากผล 
การด�าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ประเทศไทย 
อยู ่ ระหว ่างการด�าเนินการลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกภายใต ้กรอบการด�าเนินงานตาม NDC โดยมี เป ้าหมาย 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2573

180301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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	 คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน	แหล่งน�้าใต้ดิน	และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์	
ก�าหนดค่าเป ้าหมายท่ีต ้องการบรรลุในปี	 2565	 คุณภาพของแหล่งน�้าผิวดิน	 แหล่งน�้าทะเล	 และแหล่งน�้าใต ้ดิน	 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ	35	ของพื้นที่เป้าหมาย	

 ในปี 2563 พบว่า คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินอยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82 คุณภาพ 
แหล่งน�้าทะเลส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91 และคุณภาพแหล่งน�้าใต้ดินมีคุณภาพ 
อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าบาดาลที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ตามพระราชบัญญัติน�้าบาดาลปี พ.ศ. 2520 ซ่ึงจากผล 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพแหล่งน�้าท้ังสามแหล่ง พบว่า คุณภาพอยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมากเป็นส่วนใหญ่  
คิดเป็นร้อยละ 80 - 90 ของพื้นที่เป้าหมาย ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

180401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 คุณภาพอากาศ	 เสียง	และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุในปี	 2565	 คุณภาพอากาศ	 เสียง	 และความสั่นสะเทือนอยู ่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย	 ร ้อยละ	 35	 
ของพื้นท่ีเป้าหมาย

 การเทียบเคียงข ้อมูลการรายงานผลการด�า เนินงานที่สะท ้อนสถานการณ ์ด ้ านคุณภาพอากาศและเสียง  
โดยข้อมูลปริมาณฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
เฉล่ียรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นท่ี พบว่า ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ลดลงจาก 45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
(มคก./ลบ.ม.) ในปี 2562 เป็น 43 มคก./ลบ.ม. ในปี 2563 และฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค ่าเฉลี่ย 
รายปีอยู ่ในช่วง 8 - 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค ่ามาตรฐาน 25.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ด้านข้อมูล 
ระดับเสียงบริ เวณพื้นที่ ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป ี 2563 พบว ่า ค ่าเฉล่ียของระดับเสียงเฉลี่ย  
(Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.5 เดซิเบลเอ ลดลงเล็กน้อยจาก 68.6 เดซิเบลเอ ในปี 2562 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 70 
เดซิเบลเอ ทั้งนี้ ค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

180402 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การจัดการขยะมูลฝอย	 มูลฝอยติดเชื้อ	 ของเสียอันตราย	 สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี	 2565	 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ	 ถึง	 0.74	 

 ในปี 2563 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 25.37 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 12 จากปี 2562 ปริมาณ 
มูลฝอยติดเชื้อประมาณ 49,451 ตัน หรือลดลงร้อยละ 7.45 จากปี 2562 การน�าเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม  
3.06 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 7.90 จากปี 2562 และการน�าเข้าสารอันตรายภาคเกษตรกรรมหรือวัตถุอันตรายทางเกษตร  
89,486 ตัน หรือลดลงร้อยละ 32 จากปี 2562 ซึ่งค่าสถานะการบรรลุเป้าหมายไม่มีการเปล่ียนแปลงและยังคงอยู่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

180403 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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	 คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	 ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องการบรรลุในปี	2565	ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	ถึงร้อยละ	20	
 
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจากความตระหนักรู ้ของภาคประชาชนจากการให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน (รวบรวมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) พบว่า (1) เครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม (ทสม.)  มีจ� านวนเพิ่มมากขึ้น ร ้อยละ 7.7 จากป ี  2563  
ซึ่งมีจ�านวน 243,152 คน โดยในปี 2564 มีจ�านวน 261,871 คน (2) จ�านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้านส่ิงแวดล้อม 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 มีจ�านวน 281 องค์กร เทียบกับในปี 2564 มีจ�านวน 288 องค์กร จากการรายงานข้อมูล 
การศึกษาของกรมส ่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมในกรณีความตระหนักรู ้ที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change Awareness Index : CCAI) พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลที่ผ่านเข้ารอบการประเมินเมือง 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ มีค่าดัชนี CCAI อยู ่ในระดับ 0.78 ซึ่งสูงกว่าประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีค่าเฉล่ีย 
ดัชนี CCAI อยู่ในระดับ 0.5 อย่างไรก็ตาม สถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

180501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 การบริ โภคและการผลิตที่ยั่ งยืน เป ็นการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางลบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการบริโภคควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทุกคน ทั้งนี้ การด�าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs12 ที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจ�าเป็นต้องสร้างกระบวนการผลิตที่ย่ังยืน โดยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้น�้า วัสดุและพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ การน�าวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วหรือของเสีย 
จากภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ของประเทศ และลดผลกระทบท่ีเกิดจากของเสียหรือมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
ให้บรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว้ มีเกณฑ์ชี้ วัดส�าคัญคือดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อม (คะแนน) ซ่ึงจัดท�าขึ้น 
โดย Yale Center for Environmental Law and Policy โดยจะมีการประเมินและจัดอันดับทุก 2 ป ี
ประกอบด ้ ว ย  ก า รประ เมิ นคุณภาพสิ่ ง แ วดล ้ อม  ( Env i r onmen t a l  Hea l t h )  และคุณภาพ 
ระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) ทั้งนี้ จากการประเมินในปี 2563 พบว่า ไทยมีคะแนนเฉล่ียท่ี 45.40  
อยู่ในล�าดับที่ 78 จากท้ังหมด 180 ประเทศ ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ที่ 50 คะแนน โดยคะแนนด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคะแนนด้านคุณภาพระบบนิเวศอยู่ที่ 48.40 และ 43.50 ตามล�าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการรายงาน
ผลของ Susta inable Development  Repor t  2021 ใน SDGs12 การบ ริ โภคและการผลิต 
อย่างยั่งยืน พบว่า ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยยังมีปัญหาด้านการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า  
และปัญหาการจัดการขยะในเขตเมืองท่ีได้คะแนนต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 คะแนน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาครัฐให้ความส�าคัญกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
โดยมุ่งเน้นสู่การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าทั้งกระบวนการผลิตและบริโภค การพัฒนากระบวนการที่จะ
สามารถน�าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมถึงแก้ไขปัญหามลพิษ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ท�าการผลักดัน BCG ให้เกิดขึ้นจริง ทั้งภาคเกษตรกรรมที่มุ่งสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้และอาชีพระดับชุมชนด้วยการพัฒนาการเกษตรในเมืองและในชนบท โดยจัดตั้ง  
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์ AIC) จ�านวน 77 จังหวัด เพ่ือให้มีกลไกขับเคลื่อนการเกษตรกรรม
ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ระดับภูมิภาค และภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและโมเดล
ธุรกิจแบบใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจรตั้งแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย จนถึง
การน�าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและของเสีย รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
แก่ประเทศกับ “Circular Startup” ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีขยะเป็นศูนย์ โดยมีแผนในการพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียนระดับพื้นที่ และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการขับเคลื่อนผ่านกลไกทางกฎหมาย กฎระเบียบ 
สิทธิประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหาด้านประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรพื้นฐาน  
(ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงานฟอสซิล) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในระดับต�่า ขาดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการของเสีย ขาดการคัดแยกประเภทของขยะจากต้นทาง ภาคเกษตรและอาหารยังมีปัญหา 
การสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) นอกจากนี้ การผลิตของประเทศไทยยังคง 
ถูกทดแทนได้ง่าย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน จึงเสียเปรียบประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุน 
โดยเฉพาะในกลุ ่มสินค้าเกษตร ในส่วนของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ประเทศคู ่ค้าโดยเฉพาะ 
สหภาพยุโรปเริ่มมีการน�ามาตรการทางสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้ามากขึ้น จึงมีความจ�าเป็น
ที่ต ้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให ้
ไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยที่พ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ  

ข ้อเสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ควรพัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ ์หรือกระบวนการผลิตที่ มี 
ความน่าเชื่อถือ เช่น การผลิตด้านปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
(Good Agricultural Practice : GAP) ฟาร์มที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเท่ียว  
คาร์บอนต�่าสู ่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด�าเนินนโยบายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐและเผยแพร่อย ่างทั่วถึง เพื่อให ้หน่วยงาน 
สามารถจัดจ ้างสินค้าและบริการที่ เป ็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้โดยเฉพาะกลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความส�าคัญ  
บรรจุหลักสูตรด้านการบริโภคท่ียั่งยืน (Environmental Education for Sustainable Consumption : EESC)  
และด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (Eductionfor Sustainable Development : ESD) รวมถึงหลักสูตร 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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 การเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวของประเทศ ประกอบไปด้วย การเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติ (พื้นที่ป่าคงสภาพ พื้นที่ป่า
เพื่อการอนุ รักษ ์  ป ่าชายเลนที่มีสภาพเป ็นป ่า  และพื้นที่ป ่ า ในที่ดินรัฐ )  การเพิ่มพื้นที่ป ่ า เศรษฐกิจ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ (สวนป่าเศรษฐกิจ สวนยางพารา) พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและชนบท เป็นการด�าเนินงาน 
ที่มุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ และฟื ้นฟูพ้ืนที่ป ่า ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป ่า เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเฝ้าระวังพื้นที่ป่า พัฒนาศักยภาพพื้นท่ีป่า และกลไกการอนุรักษ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพ้ืนที่ 
สี เขียวเพิ่มขึ้น รวมท้ังการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม ่มาประยุกต ์ใช ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า 
ได ้อย ่างยั่ งยืน บนพื้นฐานของการตระหนักรู ้ถึ งคุณค ่าและความส�าคัญของพื้นที่ป ่าและพื้น ท่ี สี เขียว 
เพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคที่ยั่งยืนจากการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการรายงานข้อมูลประจ�าปี 2562 ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
พบว่า ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ประกอบด้วย พื้นที่คงสภาพป่า 30.13 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 9.31  
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 62.03 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.17 ป่าชายเลนที่มีสภาพเป็นป่า 1.07 ล้านไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 0.33 พื้นที่ป ่าในที่ดินรัฐอ่ืน ๆ 9.26 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.86 รวมท้ังส้ิน 102.48 ล้านไร่  
หรือคิดเป็นร้อยละ 31.68 ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 32 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ประกอบด้วย สวนป่าเศรษฐกิจ  
4.72 ล้านไร่ สวนยางพารา 22.06 ล้านไร่ รวม 26.78 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.28 ซ่ึงต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ร ้อยละ 10 ในส่วนของพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทยังไม่มีข ้อมูลในการส�ารวจ รวมพื้นที่สีเขียว 
ทั้งหมด 135.73 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.96 ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ ร้อยละ 44 ดังนั้น สภาพพื้นที่สีเขียว 
ในปัจจุบันจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ ต้ังไว ้ เนื่องจากมีปัญหาจากการบุกรุกเพื่อด�าเนินกิจกรรมทางเกษตร 
อุตสาหกรรม สร้างท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีการใช้พื้นที่ป่าในการด�าเนินการ

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 32 พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 2

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า รักษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ 
ได้รับการฟื้นฟู รักษาในทุกมิติ อนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 
13,028 หมู่บ้าน พื้นท่ีป่ารวม 6,295,718 ไร่ ด�าเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 24 ของพื้นที่ประเทศ 
เป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2565 ที่ฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์แล้ว 
รวมทั้งสิ้น 49,760 ไร่ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ จังหวัดจันทบุรี ส�าหรับด้านการถือครองที่ดิน 
มีการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกันการท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ท�าลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง 
ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และโครงการทวงผืนป่า 10,028.89 ไร่ ทวงคืนฝืนป่าชายเลนใน 20 จังหวัด  
รวม 174 คดี พื้นที่ทวงคืน 5,221.59 ไร่ และยังด�าเนินการด้านการปลูกป่าชายเลนเพ่ือเป็นแนวกันคล่ืน 
และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลใน 19 จังหวัด รวม 7,675.22 ไร่

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ท�าอย่างไรจึงจะเกิดการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์ป่าไม้  
การเพิ่มพื้นที่ป่าร่วมกับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้มีการท�าลายป่าน้อยที่สุด 
เช ่น การจัดหาพื้นที่แหล ่งน�้าที่มีความส�าคัญและสามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน  
รวมถึ งการพัฒนาโครงสร ้ างพื้ นฐานที่ จ� า เป ็นในการด� ารงชี วิ ตที่ ต ้ อง ใช ้พื้ นที่ ป ่ า ในการด� า เนินการ  
การสร้างถนน เพื่อการท่องเท่ียวในรูปแบบของการอนุรักษ์ โดยไม่ท�าลายป่า ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่า 
และความหลายหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ลดการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือด�าเนิน
กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตที่ดิน/ 
ป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริมการจัดท�าข้อมูลพ้ืนที่ป่าให้เป็นปัจจุบัน โดยการใช้ดาวเทียม 
ร่วมกับการลงพื้นที่ส�ารวจ และมุ่งเน้นส�ารวจข้อมูลพื้นที่ป่าในเขตเมืองที่ยังไม่ได้มีการด�าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
นอกจากนี้  หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล การศึกษาวิจัยด ้านทรัพยากรป่าไม  ้
และพื้นท่ีสีเขียว รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของภาคประชาชน ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
และสร้างมูลค่าของไม้ป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคีในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อบูรณาการ 
การด�าเนินการตั้งแต่การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

 การเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลอย่างย่ังยืนภายใต้แผนแม่บทฯ ที่มีความสอดคล้อง 
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในหัวข้อที่ 14 การอนุรักษ ์
และประโยชน์จากทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนนั้น มุ ่งเน้นการสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและสร้างองค์ความรู ้
ทางทะเล มีมาตรการป ้องกันระบบนิ เวศจากภัยคุกคามและกิจกรรมมนุษย ์  เตรียมพร ้อมรับมือต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล 
อย่างเป็นระบบด้วยการคุ้มครองรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีความส�าคัญ เช่น การผลักดันพื้นท่ีแหล่งอนุรักษ์ 
หรือชีวมณฑลขึ้นเป็นมรดกโลกและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล 
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั ่ง อาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือบูรณาการในการสร้างงานวิจัย 
และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับทางทะเลและชายฝั ่ง รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ นโยบาย เพ่ือบังคับใช ้
ร่วมกับแนวทางอ่ืน ๆ  ด้วย

สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจาก
การรายงานการจั ดท� า ดัช นีคุณภาพมหาสมุทร  
(Ocean Health Index: OHI) โดย Global OHI team  
มี เกณฑ ์การให ้คะแนนจากเอกสารรายงานของ
ประเทศที่ท�าการประเมิน ซึ่งบางประเด็นคะแนน 
ที่ ที ม วิ จั ย ไ ม ่ ส า ม า ร ถ เ ข ้ า ถึ ง ข ้ อ มู ล ง า น ท่ี เ ป ็ น 
ภ า ษ า ไ ท ย ไ ด ้  ท� า ใ ห ้ หั ว ข ้ อ ค ะ แ น น บ า ง ส ่ ว น 
ของประเทศไทยไม ่ตรงกับสถานการณ ์ป ัจจุบัน 
โดยการพัฒนาจัดท�าฐานข้อมูล OHI ในประเทศไทย 
เป ็นความตั้ ง ใจของหลายหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง 
เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ส�านักงาน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

แผนแม่บทย่อย

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน) ถึง 70 คะแนน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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สถิติแห ่งชาติ  กรมควบคุมมลพิษ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 
และกระทรวงการเท่ียวและกีฬา ท่ีจัดท�าตัวชี้วัด OHI เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
กับความสมบูรณ ์ของระบบนิ เวศทางทะเลทั้ ง  10 มิติ  โดยใช ้ เกณฑ ์ เดียวกันกับ Global OHI team  
เพื่อเทียบเคียงกับค่าเป ้าหมายที่ต ้องการบรรลุ พบว่าคะแนนดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 74 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ที่ได้คะแนนเท่ากับ 66.4 คะแนน  
อย่างไรก็ตาม คะแนนดังกล ่าวท่ีเพิ่มสูงขึ้นอาจเป ็นผลมาจากการเข ้าถึงรายงานสถานะข้อมูลของดัชนี 
คุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย หากพิจารณาในรายละเอียดคะแนนในแต่ละหัวข้อ พบว่า คะแนน 
ที่ เพิ่มสูงขึ้นมาจากหลายมิติ เช ่น มิติการพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ ์ 
และแหล่งอาศัย การป้องกันชายฝั ่ง ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเล การท�าประมง 
และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ส ่วนคะแนนที่ลดลง คือ การท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ 
ไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU) โดยรวมแล้วสถานการณ์ภาคทะเล
สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้แล้ว

การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินการเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ผ่านมา มีการด�าเนินการ
ในหลายมิติ อาทิ การกักเก็บคาร ์บอนด้วยการเพิ่มปริมาณหญ้าทะเลเพื่อเป ็นแหล่งการเก็บคาร ์บอน  
เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชายฝั่ง การประกาศพ้ืนท่ีคุ ้มครองทางทะเลเพ่ิมเติมและพัฒนาแหล่งอนุรักษ ์
ทะเลอันดามันเป็นพื้นที่มรดกโลกทางทะเล การเพ่ิมศักยภาพด้านอาหารจากการท�าประมงและการเพาะเลี้ยง 
ในทะเลด้วยการสร้างโภชนาการหลายช้ันแบบผสมผสาน (Integrated multi-trophic aquaculture : IMTA) 
การท�าประมงพื้นบ้าน เช ่น โครงการธนาคารปู เพิ่มระดับความสะอาดของน�้าและชายหาดในท้องถิ่น  
เช่น การเก็บกู้ซากอวนประมงและการจัดการไมโครพลาสติก (Micro plastics) ในแม่น�้าและพื้นที่ Offshore  
เพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ ์และแหล่งอาศัยด ้วยการอนุรักษ์สัตว ์ทะเล 
หายากในประเทศไทยและรายงานความหนาแน่นและการเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู ่
ของชุมชนชายฝั ่ง เช่น การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 
ภาคทะเล ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจภาคใต ้อย ่างยั่งยืน (Sustainable Southern  
Economics Corridor : SEC)

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
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180201

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูล พบว่า ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมาย 
ที่ก� าหนดไว ้แล ้ว แต ่ยั งคงต ้องให ้ความส�าคัญกับการรักษา อนุรักษ ์  และฟ ื ้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั ่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบนิเวศมีความสมดุลอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเพ่ิมศักยภาพในมิต ิ
ที่ยังมีคะแนนต�่าในดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
ประการที่หนึ่ง คือ การปรับใช้กลไกทางกฎหมายในเรื่องการบังคับใช้ที่ยังไม่เข้มงวด เพื่อการควบคุมกิจกรรม 
ของมนุษย ์ที่ส ่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถขยับ 
ระดับขั้น IUU ที่ปัจจุบันไทยถูกจัดอยู่ในระดับขั้นที่ 2 ไปสู่ระดับขั้นที่ 1 ต่อไป ประการที่สอง คือ การปรับตัว 
และรับมือต ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส ่งผลต ่อศักยภาพในการอนุรักษ ์ความหลากหลาย 
ของชนิดพันธุ ์และแหล ่งอาศัย อาทิ  ปะการังอาจเกิดการฟอกขาวจากอุณหภูมิน�้ าทะเลที่ เ พ่ิมสูงขึ้น 
หรือจากกระแสน�้าอุ ่นท่ีไหลเวียนมาจากคาบสมุทรใกล้เคียง รวมถึงสัตว์ทะเลบางชนิดอาจท�าการอพยพ 
เพ่ือแสวงหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าเนื่องจากทรัพยากรแหล่งในทะเลและชายฝั ่งของไทยถูกท�าลาย 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึง เป ็นประเด็นที่ควรให ้ความส�าคัญและมีความท ้าทาย 
ในการจัดการอย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย จากการด�าเนินงานที่ผ ่านมา พบว่า ยังมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ 
ในการรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล จึงควรเร่งรัดขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ส�าคัญ อาทิ ผลักดันการบริหารจัดการเร่ืองการประมง โดยเฉพาะการประมงที่ส ่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล 
หายากและผลักดันการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล โดยเร ่งจัดการเพิ่มพื้นที่คุ ้มครอง 
ทางทะเล เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ภายในปี 2573 เร่งการบริหาร 
จัดการคุณภาพน�้าในอ่าวไทยตอนใน เร่งผลักดันพ้ืนที่ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก เพ่ือสร้างแรงขับเคล่ือน 
ให้กับกลุ่มจังหวัดอันดามันตอนบนและส่งเสริมการอนุรักษ์ควบคู ่กับการใช้ประโยชน์ เร่งผลักดันการศึกษา 
วิจัยด้านสมุทรศาสตร์ (Ocean Science) ตามแนวทาง Ocean Decade ของ UN โดยมุ ่งเน้นการแก้ไข 
ปัญหาโลกร้อนและประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
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 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อม 
ที่อุดมสมบูรณ์บนเงื่อนไขท่ีสังคมเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศนั้น มีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญ คือ การด�าเนินนโยบายการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการด�าเนินงานที่ผ ่านมาประเทศไทยสามารถบรรลุ 
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินงานระยะต่อไป 
ภายใต้ (ร ่าง) แผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 (Thailand’s  
Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 - 2030) ซ่ึงเร่ิมต้นในปี 2564  
ต้องใช ้ความพยายามในการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องอย่างเข ้มข้นขึ้นในหลายมิติ  
และจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพลังงาน
และขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียในการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศภายใต้กรอบ 
การด�าเนินงาน (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) ที่ด�าเนินการในสาขาหลัก  
คือ สาขาพลังงานและการขนส่ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร ้อยละ 15.76 ซึ่งบรรล ุ
ค่าเป้าหมายท่ีวางไว้ คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อยร้อยละ 12 จากกรณีปกติ แต่ในปี 2564  
เป็นต้นไป ประเทศไทยจะด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบการด�าเนินงาน NDC โดยมีเป้าหมาย 
ในการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีร้อยละ 20 ภายในปี 2573 โดยที่ระดับ NDC สามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25  
จะต้องมีการอาศัยกลไกการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึง 
มาตรการต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกลดลงทั้งในสาขาการขนส่งและพลังงาน สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการจัดท�ารายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เพื่อรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการด�าเนินงานของประเทศไทยในการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กรอบการด�าเนินงานตาม NDC ที่มีจุดมุ ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ที่ร้อยละ 20 - 25 จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคพลังงานและขนส่ง ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคการจัดการของเสีย รวมถึงการด�าเนินการจากความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการ T-VER  
(โครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจและสามารถ 
น�าปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด/กักเก็บได้ ท่ีเรียกว่า คาร์บอนเครดิต ไปแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ส�าหรับการชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับองค์กร การขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการเทศบาลคาร์บอนต�่า รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานส�าหรับกลไกสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยก�าหนดราคาหรือเพ่ิมต้นทุน 
ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยต่อการประชุม
สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP26)  
ในการบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 การปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในหรือก่อนหน้าปี ค.ศ. 2065  
และมีการยกเลิกการใช้ถ ่านหิน ท�าให้มีความท้าทายในส่วนที่ เกี่ยวกับการรักษาระดับอุณหภูมิไว ้ที่  1.5  
องศาเซลเซียส การเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงปัจจัย 
ด ้านการค ้าโลกท่ีสหภาพยุโรปก�าลังเตรียมจะใช ้มาตรการปรับคาร ์บอนก ่อนข ้ามพรมแดน (CBAM)  
โดยจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของประเทศไทย นับเป็นความท้าทายใหม่ที่ไทยจะต้องหาแนวทาง 
ในการบริหารจัดการร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมไปถึงภาครัฐและภาคเอกชนควรก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
ที่ชัดเจน มีการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้องโดยมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกภาค ี
เครือข่าย รวมไปถึงต้องมีการพัฒนา น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการลดก๊าซเรือนกระจก  
รณรงค์การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเร ่งพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร ์
หรือมาตรการภาษีทางคาร ์บอนให ้มีการน�าไปใช ้อย ่างแพร ่หลาย เพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมายในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนต่อไป
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 การพัฒนาคุณภาพน�้าแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเล ภายใต้บริบทการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน ที่มุ ่งเน้นการควบคุมและการบริหารจัดตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
การจัดการแหล่งมลพิษทางน�้าทั้งการควบคุมการระบายน�้าทิ้ง การควบคุมการใช ้น�้าจากแหล่งก�าเนิด 
ของภาคอุตสาหกรรม การเกษตรและภาคครัวเรือน การบริหารจัดการคุณภาพน�้าที่มีการเฝ้าระวัง การติดตาม 
รายงานและประเมินผลการบริหารจัดการน�้าอย ่างเป ็นระบบ รวมถึงการสร ้างสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อ 
ต่อการจัดการคุณภาพน�้า โดยก�าหนดกฎ ระเบียบ และนโยบายที่เหมาะสม เอื้อต่อการพัฒนาและสามารถ 
บังคับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบ�าบัดน�้าเสีย  
โดยมีการจัดท�าฐานข้อมูลแหล่งก�าเนิดมลพิษเพื่อให ้คุณภาพน�้าจากแหล่งน�้าทั้งสามประเภทมีคุณภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการรายงานคุณภาพน�้าในแต่ละแหล่งในปี 2563 พบว่า คุณภาพแหล่งน�้า 
ผิวดินมีการจัดท�าดัชนีคุณภาพน�้า (Water Quality Index : WQI) โดยกรมควบคุมมลพิษที่ท�าการส�ารวจแม่น�้า 
สายหลักของประเทศทั้ง 59 แห่ง และแหล่งน�้านิ่ง 6 แห่ง อยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก ร้อยละ 82  
แบ่งออกเป็นคุณภาพท่ีอยู ่ในเกณฑ์ดี จ�านวน 25 จังหวัด เกณฑ์พอใช้ จ�านวน 26 จังหวัด และเสื่อมโทรม 
จ�านวน 13 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู ่ในภาคกลาง ส�าหรับแหล่งน�้าทะเล พบว่า ส่วนใหญ่ 
คุณภาพน�้าอยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมาก ร้อยละ 91 ส�าหรับแหล่งน�้าใต้ดิน พบว่า คุณภาพน�้าที่ตรวจ 
และติดตาม โดยกรมทรัพยากรน�้าบาดาลอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าบาดาลท่ีสามารถใช้อุปโภคบริโภคได ้
ตามพระราชบัญญัติน�้าบาดาลปี พ.ศ. 2520 จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแหล่งน�้าทั้งสามแหล่ง 
พบว่า คุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดี และดีมากเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 80-90 ของพื้นที่เป้าหมาย จึงสรุปได้
ว่าคุณภาพน�้าจากท้ังสามแหล่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย และเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 คุณภาพของแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าทะเล และแหล่งน�้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
กับประเภทการใช้ประโยชน์ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมาย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการด�าเนินการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน 
แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเลหลายประการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทฯ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ 6.3  
โดยส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแผนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ และได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการควบคุมการระบายน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิด การจัดการน�้าเสียเกษตรกรรม  
เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนในแหล่งน�้าทั้งสามแหล่ง มีการจัดท�าแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ารวจและประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการปนเปื ้อนของโลหะหนัก 
และน�้ ากร ่อยเค็มในแหล ่งน�้ าใต ้ดิน บริหารจัดการแหล ่งน�้ าผิวดินและแหล ่งน�้ าทะเลด ้วยเทคโนโลยี 
ที่สามารถส่งข ้อมูลอัตโนมัติผ ่านระบบออนไลน์แบบใกล้เคียงเวลาจริง มีการใช ้ข ้อมูลเรดาร ์เพื่อสร ้าง 
แบบจ�าลองพื้นที่ทางทะเลและชายฝั ่งเพื่อการติดตาม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ที่ส ่งผลกระทบต่อ 
คุณภาพน�้าแหล่งน�้าทะเลได้อย่างทันท่วงที

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยสามารถบรรลุ 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้แล้ว แต่เนื่องจากเป้าหมาย 
SDG 6.3.1 ประเทศไทยมีสัดส่วนของน�้าเสียที่ได้รับ
การบ�าบัดอย่างปลอดภัยที่ร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับ 
ค่าเฉล่ียโลกที่ร้อยละ 56 รวมถึงเป้าหมาย SDG 6.3.2 
สัดส ่วนของแหล ่งน�้ าที่มีคุณภาพน�้ า โดยรอบที่ด ี 
คิด เป ็นร ้ อยละ 36 เมื่ อ เที ยบกับค ่ า เฉลี่ ย โลก 
ท่ีร ้อยละ 72 ประเทศไทยจึงยังคงมีประเด็นที่ต้อง 
ด�า เนินการขับเคลื่ อนการบริหารจัดการน�้ า เ สีย 
และคุณภาพน�้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับสัดส่วนคะแนนให้ทัดเทียมกับค่าเฉลี่ยโลก ดังนั้น 
ประเด็นท้าทายหลักของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน�้า คือ การควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษโดยเฉพาะพื้นที่
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วิกฤติและแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ในการสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการจัดการน�้าเสียที่เกิดจากภาคครัวเรือน 
เพื่อด�าเนินการให้คุณภาพแหล่งน�้าท้ังสามประเภท มีการพัฒนาคุณภาพน�้าให ้อยู ่ ในเกณฑ์ที่ เหมาะสม 
และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้และต้องค�านึงถึงการด�าเนินการที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาในมิติอื่น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน�้าทั้งสามประเภทให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ท่ีเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์นั้น ควรให้ความส�าคัญกับการจัดการแหล่งก�าเนิดมลพิษโดยเร็ว ควรพัฒนา 
ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียรวมชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การด�าเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงระบบบบ�าบัด 
น�้าเสียชุมชนที่มีการก่อสร้างแล้วให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบบ�าบัด 
น�้าเสียชุมชนเพิ่มเติมในพื้นที่วิกฤตหรือแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ปัญหาของแต่ละชุมชน 
และสถานภาพของคุณภาพแหล่งน�้า สนับสนุนให้มีการจัดการน�้าเสียต้ังแต่ต้นทางเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความสกปรกของน�้าเสียก่อนระบายสู ่แหล่งน�้า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้ถึงความจ�าเป็น รวมถึงส�ารวจความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ 
ค่าบริการบ�าบัดน�้าเสียที่เหมาะสมผ่านกลไกที่ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
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 การจัดการคุณภาพเสียงและการสั่นสะเทือนมุ ่งเน้นการเฝ้าระวัง ติดตาม บริหารจัดการและสร้าง 
องค์ความรู้ที่มีความครอบคลุมครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในระดับนโยบายที่มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการและระบบการอนุญาตท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการจัดสรรทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร มีการสร้างองค์ความรู ้ทางด้านการวิจัย นวัตกรรมที่เ ก่ียวข้องกับคุณภาพอากาศและเสียง  
โดยการศึกษาแหล่งที่มาของฝุ ่นละอองและความสามารถในการรองรับมลพิษในเชิงพื้นที่  ศึกษาและ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการมลพิษ 
ทางอากาศและเสียงในระดับปฏิบัติที่มีการเฝ้าระวัง ตรวจวิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงและการคาดการณ์
ปริมาณมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศและเสียง การจัดหา 
เครื่องมือในการตรวจวัดและแจ้งเตือนสถานการณ์ต่อสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิด
กระบวนการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศและเสียงอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แผนแม่บทย่อย

คุณภาพอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่เป้าหมาย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย
ยังไม่มีการจัดท�ารายงานข้อมูลที่แสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ที่ ต า ม ที่ ก� า ห น ด ใ น แ ผ น แ ม ่ บ ท ฯ  
อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดท่ีสามารถเทียบเคียงได้ คือ 
ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ยรายป ี
ในแต ่ละพื้น ท่ีจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
อัตโนมัติทั่วประเทศโดยกรมควบคุมมลพิษ ท้ังหมด 
36 จังหวัด 68 สถานี ในปี 2563 พบว่า ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าเฉลี่ยรายปี 
ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ อ ยู ่ ใ น ร ะ ดั บ  4 3  ไ ม โ ค ร ก รั ม ต ่ อ 
ลูกบาศก์เมตร (ค ่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) ยังอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส�าหรับ 
ฝุ ่นละออง PM10 ทุกพื้นที่มีค ่าลดลง โดยมีเพียง
บริ เวณพื้นที่จังหวัดสระบุรี ท่ียังเ กินค ่ามาตรฐาน 
ส�าหรับฝุ ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส ้นผ่านศูนย์กลาง 
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง  
8 - 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน  
25 ไมโครกรัมต ่อลูกบาศก ์ เมตร) โดยพื้นที่ที่ ม ี
ค่าเกินมาตรฐาน คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี ท่ีมีสาเหตุมาจากการจราจร 
ที่ หนาแน ่นและเป ็นพื้ น ท่ี โรงงานอุตสาหกรรม 
ตามล�าดับ พื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากปัญหา

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	10	ไมครอน	
(PM10)	เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	พ.ศ.	2554	-	2563

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	2.5	ไมครอน	
(PM2.5) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่	พ.ศ.	2554	-	2563

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2564)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2564)

การเผาในที่โล่ง ไฟป่า และหมอกควันข้ามพรมแดน ส่วนการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในส่ิงแวดล้อม 
โดยสถานีแบบอัตโนมัติต่อเนื่องตลอดทั้งปี บริเวณพ้ืนท่ีริมถนนและพ้ืนท่ีท่ัวไปใน 13 จังหวัด 28 สถานี  
และมีการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในเขตกรุงเทพมหานครแบบจุดตรวจวัดชั่วคราว รวม 27 จุด  
พบว่า การจราจรเป ็นแหล่งก�าเนิดเสียงหลักที่ เ กินค ่ามาตรฐาน โดยรวมจะเห็นว ่ามลพิษทางอากาศ 
และเสียงในภาพรวมมีแนวโน้มดีกว่าปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ประกอบกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใช้นโยบาย 
การท�างานที่บ ้ านหรือ Work from Home จึงส ่งผลให ้ปริมาณการใช ้ยานพาหนะลดน ้อยลงกว ่า 
สถานการณ์ปกติ ส่งผลให้มลพิษทางอากาศและเสียงลดลงตามไปด้วย

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ ่นละอองหลายประการ ประกอบด้วยการสนับสนุนการใช้ 
ยานพาหนะขับเคลื่อนไฟฟ้า การควบคุมกิจกรรมก่อสร้างที่จะก่อฝุ ่นละอองในช่วงวิกฤติ การเผาในที่โล่ง  
การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยง การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการที่อาศัยการพยากรณ ์
ที่แม ่นย�าล ่วงหน ้า 3 วัน เพิ่มเครือข ่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปรับปรุงแก ้ไขมาตรฐานฝุ ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและการระบายมลพิษอากาศจากแหล่งก�าเนิด การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
โดยการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวัง การแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนด้วยอากาศยาน 
ลาดตระเวน การสร ้างศูนย ์แจ ้ง เตือนและเฝ ้าระวังในพื้นที่วิกฤติ  การบริหารจัดการเพื่อแก ้ป ัญหา 
ด้านมลพิษทางเสียง ประกอบไปด้วยการตรวจสภาพยานพาหนะประจ�าปี การกวดขันและป้องกันการแข่งขัน 
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นท่ีสาธารณะ และการก�าหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ 
ให้ไม่เกิน 5 เดซิเบลเอ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะส่งผลให้
สถานการณ์มลพิษทางอากาศดีข้ึน อย่างไรก็ตาม หากผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปแล้วคุณภาพอากาศอาจกลับมา 
อยู ่ ในเกณฑ์ที่แย ่ลง ดังนั้น การเตรียมการรับมือกับมลพิษที่ เกิดจากความหนาแน่นของการคมนาคม  
ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวท่ีจะกลับมาฟื ้นตัว จึงจัดเป็นประเด็นที่มีความท้าทายในระดับหนึ่ง  
ในขณะเดียวกัน สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงอัตโนมั ติของประเทศไทยยังไม ่ครอบคลุม 
ในหลายพื้นที่ท่ีมีการจราจรหนาแน่น ท�าให้ขาดข้อมูลในการจัดท�าดัชนีช้ีวัดเพื่อบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
ของแผนแม่บทฯ ดังนั้น จึงควรเพิ่มสถานีเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านข้อมูล ด้านการเตรียมการรับมือ ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจาก
มลพิษทางอากาศและเสียง ตลอดจนมีกลไกและการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ยังมีความ 
ไม่ชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการให้มีระบบธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือนเป็นไป 
ตามเป ้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน ประเทศไทยควรรณรงค ์ ให ้ความรู ้ และสร ้ างค ่ านิยมให ้ประชาชน 
เลือกใช ้ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการปล่อยมลพิษ ส ่งเสริมการใช ้พลังงานหมุนเวียน 
หรือพลังงานทางเลือกแทนการใช ้พลังงานฟอสซิล สนับสนุนให ้ประชาชนดูแลบ�ารุงรักษายานพาหนะ 
ให้มีสภาพดีอย่างสม�่าเสมอโดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือลดปัญหายานพาหนะที่ปล่อยควันด�าและเสียงดัง  
สร ้ างความตระหนักรู ้ แก ่กลุ ่ ม เป ้ าหมายเพื่ อ ให ้ เกิ ดความร ่ วมมือ ในการลดมลพิษทางอากาศ อาทิ  
การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากข้ึน ลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน งดการเผาในที่โล่ง น�าเศษวัสด ุ
จากการท�าเกษตรกรรมไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นแทนการเผาท�าลาย ทั้งนี้  ในแง่ของการเฝ้าระวังติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงด ้วยสถานีอัตโนมัติ  นับได ้ว ่าเป ็นเรื่องท่ีต ้องด�าเนินการโดยเร ่งด ่วน  
เพื่อให ้ทราบข้อมูลแล้วแก้ไขสถานการณ์ได ้ทันท่วงทีและสามารถบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องได ้  
นอกจากนี้  การปรับปรุงกลไกและการบังคับใช ้กฎหมายเป ็นส่ิงที่ต ้องท�าควบคู ่ ไปกับการพัฒนาเช ่นกัน  
หากต้องการควบคุมสถานการณ์คุณภาพอากาศให้อยู ่ในเกณฑ์ที่ดี จะต้องปรับปรุงค่ามาตรฐานเพื่อรองรับ 
บริบทที่ เปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อมในการร่วมกันขับเคล่ือนไปสู ่ 
การพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคตต่อไป
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 ก า รจั ดก า รขยะมู ล ฝอย  มู ล ฝอย ติด เ ชื้ อ  ขอ ง เ สี ย อั นตร าย  ส า ร เ คมี ใ นภาคการ เ กษตร  
และภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมบนฐานความรับผิดชอบ 
ร ่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส ่วน ซึ่งหลักการในการด�าเนินงานที่ส�าคัญเพื่อบรรลุเป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ ควรด�าเนินงานเรื่องการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม เช่น การแยกประเภทขยะ การลดปริมาณ 
การเกิดขยะ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการจัดการขยะ และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการบริหารจัดการขยะ  
ซึ่งการด�าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ต้องได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น การบริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง 
ทั้งขยะทางบกและขยะทางทะเล ซึ่ งส ่งผลกระทบต่อมนุษย ์และสิ่งมีชีวิตทางทะเลอย ่างรุนแรง เช ่น  
เต ่าทะเลกินถุงพลาสติก พะยูนเสียชีวิตจากการกินขยะทะเล จึง เป ็นประเด็นที่ต ้องเร ่ งด�า เ นินการ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตร และการอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ ถึง 0.74 ในปี 2565

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากข้อมูลรายงานของกรมควบคุมมลพิษในปี 2563 พบว่า ขยะมูลฝอย 
มีปริมาณ 25.37 ล ้านตัน หรือลดลงร ้อยละ 12 เมื่อเทียบกับป ี  2562 ปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อ 
ประมาณ 49,451 ตัน ลดลงร้อยละ 7.45 จากปี 2562 การน�าเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 3.06 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 7.90 จากปี 2562 การน�าเข้าสารอันตรายภาคเกษตรกรรมหรือวัตถุอันตรายทางเกษตร  
89,486 ตัน ลดลงร ้อยละ 32 จากปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
ซึ่งมีการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยลดลง ในขณะท่ีปริมาณ 
ของเสียอันตรายเกิดข้ึนทั่วประเทศประมาณ 18.76 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะกากอุตสาหกรรม 
รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักรู ้ และพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .… นอกจากนี้ ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัต ิ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังส่งผลให้เกิดปริมาณขยะหลายประเภทเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ ่
มาจากกลุ่มการใช้บริการส่งอาหาร กลุ่มขยะติดเชื้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกัน 
ประเทศไทยยังมีปริมาณขยะทะเลมากเป ็นอันดับ 10 ของโลก โดยเป ็นขยะพลาสติกที่มีการจัดการ 
ไม่ถูกต้อง 1.03 ล้านตัน/ปี ส ่งผลให้ขยะถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งถูกก�าหนด 
ให้มีความส�าคัญและต้องได้รับการแก้ไขและจัดการอย่างเร่งด่วน

การด�าเนินการท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะ โดยมีการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย ่างต ่อ เนื่ อง เ พ่ือเป ็นกรอบในการแก ้ ไขป ัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
และขยะอันตรายของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มุ ่งสู ่การแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน  
ลดผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการลด เลิก ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก ส่งเสริมภาคเอกชน
ให้เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิง ด�าเนินงานตาม Roadmap  
ของการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2563 - 2573 ตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อการจัดท�ารายงานฐานข้อมูลขยะทะเล 
นอกจากนี้ ยังได้มีการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนด้วยการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
น�าไปสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ. 2562 – 2565 ที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนระดับนโยบายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย 
ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ก�าหนดแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ในช ่วงที่มีการแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะหน ้ากากอนามัยใช ้แล ้ว มูลฝอยกลุ ่ม เสี่ ยง  
และสถานที่กักกันโรค ให้มีการก�าจัดอย่างถูกต้อง และการออกประกาศก�าหนดวัตถุอันตรายพาราควอต 
และเคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายท�าให้สารอันตรายในภาคการเกษตรลดลง ตลอดจนได้ด�าเนินการบริหาร
จัดการขยะทางทะเล ซึ่งเป็นมลพิษข้ามถ่ินท่ีสร้างปัญหาต่อสัตว์น�้านานาชนิด แนวปะการัง และระบบนิเวศ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปริมาณขยะติดเช้ือจากหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากขาดแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้ออย ่างถูกต ้อง ดังนั้น ควรมีแนวทางในการจัดการ 
ขยะติดเชื้อตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างความตระหนักรู ้แก่ประชาชนในการจัดการ 
ขยะติดเชื้อ นอกจากนี้ การจัดการขยะทะเลที่สร้างผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศ และวงจรชีวิตของสัตว์น�้า 
และการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปสู ่การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
ยังคงเป็นประเด็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยต้องมีการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศได้อย ่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ส ่งเสริมมาตรการการงดให้ถุงพลาสติก 
ในตลาดสดและร้านค้าต่าง ๆ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้มีการจัดการขยะติดเชื้อ 
อย่างเป็นระบบและถูกวิธี ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งก�าจัดขยะติดเชื้อให้เพียงพอ ตลอดจน 
จัดท�าระบบฐานข ้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเ ช้ือให ้ครอบคลุม เร ่ งรัดและผลักดันให ้มี 
พระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น ประกอบกับ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
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 การสร ้างอนาคตของประเทศไทยให ้ เป ็นประเทศที่น ่ าอยู ่  มี คุณภาพชีวิต ท่ี ดี  และเป ็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม ควรมีการพัฒนาและยกระดับกระบวนทัศน์หรือปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ควรสร้าง 
กระบวนการเรียนรู้ โดยการถอดบทเรียนจากต้นแบบการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของ เศรษฐ กิจพอ เพี ย ง  การบริหารจั ดการน�้ า ชุ มชน  การ เตรี ยมพร ้ อมรั บมื อกั บป ัญหาภั ยพิบั ติ  
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในทุกมิติทั้งทางบกและทางทะเล

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย ปัจจุบันยังไม ่มีการจัดท�าข ้อมูลดัชนีการตระหนักรู ้ด ้านส่ิงแวดล ้อม 
อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ต้องน�าข้อมูลเทียบเคียงที่แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีของตนเองมาประกอบการพิจารณา โดยจากข้อมูลของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2564 พบว่า (1) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทสม.) มีจ�านวนเพิ่มขึ้น ร ้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีจ�านวน 243,152 คน โดยในปี 2564  
มีจ�านวน 261,871 คน  (2) จ�านวนองค์กรเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อมมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน  
โดยในปี 2563 มีจ�านวน 281 องค์กร เทียบกับปี 2564 มีจ�านวน 288 องค์กร นอกจากนี้ ยังมีการรายงาน 
ข้อมูลการศึกษาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรณีความตระหนักรู ้ที่ เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Awareness Index : CCAI) พบว่า ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล 
ท่ีผ่านเข้ารอบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนระดับประเทศ ซ่ึงได้รับการอบรมให้ความรู ้จากหน่วยงาน 
ภาครั ฐที่ เ ก่ี ยวข ้ อง  มี ความตระหนักรู ้ ด ้ านการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและภาวะโลกร ้ อน  
โดยมีค่าดัชนี CCAI อยู ่ที่ระดับ 0.78 ซ่ึงสูงกว่าประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่อื่น ๆ ที่มีค ่าเฉล่ียดัชนี CCAI  
อยู่ที่ระดับ 0.5

การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ

แผนแม่บทย่อย

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ถึงร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ด ้านการสร้างองค์ความรู ้ ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในทุกกลุ ่ม 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�าเนินการ 
ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร ้างความตระหนักรู ้ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม น�าไปสู ่ 
การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  
และโครงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา 
องค์ความรู ้และนวัตกรรมสื่อการเรียนรู ้เพื่อสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด ้านสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งมีการบรรจุหลักสูตรความรู ้เขตทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั ่งในระดับอุดมศึกษาท่ีขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนรู้ถึงความส�าคัญของระบบนิเวศทางทะเล
และปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั ่งส�าหรับในด้านการมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างจิตส�านึกที่ดี 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐได้ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ  
อาทิ โครงการสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน โครงการอาสา
สมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  
ที่ปลูกจิตส�านึกด้านสาธารณะ และตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ผ ่านกิจกรรมการพิทักษ ์และฟื ้นฟูป ่าไม ้  การจัดการขยะมูลฝอย การอนุรักษ ์และฟื ้นฟูทรัพยากรน�้า  
และการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ยังขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
ในการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  
ที่ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตและสุขภาพของคนไทย และปัญหาการใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการ 
เพื่อรองรับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในอนาคต โดยต้องปรับกระบวนการผลิตไปสู ่การใช้เทคโนโลยี 
การผลิตที่สะอาด ใช้วัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ ผู้บริโภคควรหันมาสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มุ ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู ้ ปลูกฝังจิตส�านึกในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ ่มทุกช่วงวัย โดยเริ่มปลูกฝังจิตส�านึกตั้งแต่ในระดับ
ครอบครัว การศึกษาปฐมวัยตลอดจนระดับอุดมศึกษา เพ่ือเด็กและเยาวชนรุ ่นใหม่จะได้เป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และควรปรับพฤติกรรมการด�ารงชีวิตให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต โดยประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมมือกัน  
ลดการใช้พลาสติก เลือกใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุหมุนเวียน บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ
และของเสียทั้งในระดับครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ลดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีผลต ่อการสร ้าง 
ภาวะโลกร้อน เช่น ประหยัดพลังงาน งดการเผาพ้ืนที่การเกษตร หันมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน  
เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5  เป็นต้น

การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ

180501

18การเติบโตอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาการจัดการเชิงลุ่มน�้าเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน�้า
เพ่ือปรับสมดุลด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19

19 การบรหิารจัดการ
น�า้ทัง้ระบบ

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มข้ึน190001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ มีวัตถุประสงค ์
เพื่อปรับสมดุลการบริหารจัดการน�้า ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ รวมท้ังการพัฒนาการจัดการลุ่มน�้าท้ังระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงและผลิตผล 
ด้านน�้าในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
เพิ่มขึ้น 2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า  
และ 3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี ทั้งนี้  
แผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ที่สามารถส ่งต ่อให ้คนรุ ่นต ่อไปได ้ใช ้อย ่างยั่ งยืน พร ้อมท้ังสามารถใช ้ประโยชน์และสร ้างการเติบโต 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ซึ่งเก่ียวข้อง
โดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 
 

 พิ จ า รณาจากรายงาน  As i an  Wa te r  
Development Outlook 2020 ความมั่นคง 
ด้านน�้าอุปโภคบริโภค โดยมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
1) ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค 2) ความมั่นคง
ด ้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 3) ความมั่นคง 
ด ้ า นน�้ า ใ น เ ขต เ มื อ ง  4 )  ค ว ามมั่ น ค งด ้ า นน�้ า 
เพื่อสิ่งแวดล้อม และ 5) ความมั่นคงต่อการรับมือ 
กับภัยพิบัติด้านน�้า โดยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย 
มีดัชนีความมั่นคงด้านน�้าของประเทศอยู ่ระดับที่ 2  
จากสูงสุดระดับที่  5 ซ่ึงเป ็นระดับความมั่นคงที่  
“มีส ่วนร่วม” (Engaged) โดยครัวเรือนส่วนมาก
สามารถเข้าถึงระบบประปาและสุขาภิบาลพื้นฐาน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนคีวามมัน่คงด้านน�า้ของประเทศ ระดบั 2 (60 คะแนน)

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1

Key Dimensions of National Water Security

ที่มา: Asian Water Development Outlook 2020
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ได ้ เป ็นอย ่างน ้อย มีการพัฒนาระบบจัดการน�้ า ในเขตเมืองมีการใช ้ประโยชน ์จากน�้ า ในการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ และมีการรับมือกับภัยพิบัติด ้านน�้าได ้ในระดับพ้ืนฐาน โดยผลการประเมินชี้ ให ้ เห็นว ่า 

ประเด็น ได้แก่ (1) ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพของน้้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้้าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้า และ (3) แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่สามารถส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศเพิ่มขึ้น 
 
 
ดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ ระดับ 2 (60 
คะแนน) 

พิ จ า ร ณ า จ า ก ร า ย ง า น  Asian Water 
Development Outlook 2020 คว า มมั่ น ค งด้ า นน้้ า
อุปโภคบริโภค โดยมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค     (2) ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ (3) ความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง (4) ความมั่นคงด้านน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และ (5) ความมั่นคงต่อการรับมือกับภัย
พิบัติด้านน้้า โดยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีดัชนีความมั่นคงด้านน้้าของประเทศอยู่ระดับที่ 2 จากสูงสุดที่ระดับที่ 5 ซึ่ง
เป็นระดับความมั่นคงที่ “มีส่วนร่วม” (Engaged) โดยที่ครัวเรือนส่วนมากสามารถเข้าถึงระบบประปาและสุขาภิบาลพื้นฐาน
ได้เป็นอย่างน้อย มีการพัฒนาระบบจัดการน้้าในเขตเมืองมีการใช้ประโยชน์จากน้้าในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   และมีการ
รับมือกับภัยพิบัติด้านน้้าได้ในระดับพื้นฐาน ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงด้านน้้าของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 58.6 คะแนนจาก 56.8 ในปี พ.ศ.2559 คะแนน และมีโอกาสบรรลุค่าเป้าหมายดัชนี
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ ระดับ 2 (60คะแนน)  ในปี 2565 ตามที่ก้าหนดไว้ ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายการให้บริการน้้า
และคุณภาพน้้า ผลิตภาคการใช้น้้าในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการรับมือกับอุทกภัย ยังคงเป็นประเด็นท้าทายส้าคัญในและ
ด้าเนินการเพื่อบรรลุค่าเป้าหมายดัชนีความมั่นคงด้านนน้้าของประเทศ 
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190001  
63 สสี้ม 

190001  
62 สสี้ม 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  190001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

190001  
64 สเีหลือง 

ที่มา: Asian Water Development Outlook 2020

ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มข้ึน ในการใช้น�้า
อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า

190002 จ.2

 
  

 พิจารณาจากตัวชี้วัด ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่ม 3 เท่า จากค่าเฉลี่ย 
ปี พ.ศ. 2560 (7.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร)  โดยเทียบเคียงผลการประเมินจากข้อมูล Sustainable  
Development Report 2020 ตัวชี้วัด SDG 6.4.1 การเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น�้าตามช่วงเวลา 
ซึ่งค�านวณจากมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตต่อปริมาณการใช้น�้ารายภาค ใน 3 ภาคการผลิตหลัก ประกอบด้วย 
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการใช้น�้า 
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นอยู ่ที่ 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น�้า 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับความมั่นคง และ/หรือ ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่มข้ึน 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบันปี 2561

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

AWDO 2020

ที่มา: Asian Water Development Outlook 2020

ความม่ันคงด ้านน�้ าของประเทศมีแนวโน ้มดีขึ้น 
อย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง โดยมี คะแนน เฉลี่ ย เพิ่ มขึ้ น เป ็ น  
58.6 คะแนนจาก 56.8 ในปี พ.ศ.2559 คะแนน  
และมีโอกาสบรรลุค ่าเป ้าหมายดัชนีความมั่นคง 
ด ้านน�้ าของประเทศ ระดับที่  2  (60 คะแนน)  
ในป ี  2565 ตามที่ก� าหนดไว ้  ทั้ งนี้   การขยาย 
โครงข่ายการให้บริการน�้าและคุณภาพน�้า ผลิตภาค 
การใช้น�้าในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการรับมือ 
กั บอุ ทกภั ย  ยั ง ค ง เป ็ นประ เด็ นท ้ าทายส� าคัญ 
ในการด� า เนินการ เพื่ อบรรลุค ่ า เป ้ าหมายดัชน ี
ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
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ในภาพรวมอยู่ท่ี 7.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. โดยภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพการใช้น�้าอยู ่ที่ 31.12 
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพการใช้น�้าอยู่ที่ 0.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. และภาคบริการ 
มีประสิทธิภาพการใช้น�้าอยู ่ ท่ี 27.93 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาพรวม 
ของไทยยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกซ่ึงอยู่ที่ 19 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. แม้ทิศทางของประสิทธิภาพการใช้น�้า 
ของประเทศไทยจะมีแนวโน ้มที่ดีขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการใช ้น�้าในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการเกษตร แต่ในการจะบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจ�าเป็นจะต้องเร่งผลักดันให้ประสิทธิภาพการใช้น�้าที่สูงขึ้นผ่านกลไกและเครื่องมือในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเท่ียงธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

190003 จ.2

 
 

 พิจารณาจากสัดส่วนของแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติท่ีไม่มีส่ิงรุกล�้าผิดกฎหมาย (ร้อยละ 
ของแม่น�้าล�าคลองและพื้นที่ชุ่มน�้าทั้งประเทศ) ได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 20 จาก 95 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2564  
ที่ผ่านมาหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก�าหนดการด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น�้า 
ล�าคลองสายหลัก และแหล่งน�้าธรรมชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�านวน 227 คลอง และด�าเนินการส�าเร็จ 
ร้อยละ 100  โดยมีล�าคลองสายส�าคัญท่ีได้รับการด�าเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คลองบางล�าพู 
คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง คลองผดุงกรุงเกษม และคลองแสนแสบ ผลการด�าเนินการดังกล่าวสะท้อน 
ให้เห็นว ่าการอนุรักษ์และฟื ้นฟูแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผล 
การด�าเนินงานไปในทิศทางที่ดีและบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีนัยยะ ซึ่งสามารถสะท้อนไปถึง 
การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะท่ีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีล�าน�้าสายหลัก 
ในพื้นที่ชุ่มน�้าทั้งประเทศ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องด้วยข้อจ�ากัดของการก�าหนดเขตแดน
พื้นที่และการก�าหนดหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ดังนั้นแล้วจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก�าหนดเขตแดนพื้นที ่
ให้ชัดเจนและเร่งบูรณาการการด�าเนินงานจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย 
แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติให้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สดัส่วนของแม่น�า้ล�าคลองและแหล่งน�า้ธรรมชาตทิีไ่ม่มสีิง่รกุล�า้ผดิกฎหมาย ร้อยละ 20

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565
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 ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ของเป้าหมายระดับประเด็น ทั้ง 3 เป้าหมายแล้วแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นตามที่ก�าหนดไว้ 
 ความท ้ าทายที่ ส� าคัญในการขับ เคลื่ อนการบริหารจัดการน�้ าทั้ ง ระบบเพื่ อบรรลุ เป ้ าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ความสามารถในการรับมือกับอุทกภัยและภัยพิบัติทางด้านน�้า ทั้งในพื้นที่เมือง 
และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมานั้นความสามารถในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว 
ตลอดจนการเยียวยาแก้ไขของประเทศอยู่ในระดับที่ยังไม่เพียงพอ ซ่ึงส่งผลถึงระดับความมั่นคงทางน�้าในมิติอื่น
อย ่างมีนัยส�าคัญ หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องจึงควรร ่วมกันเร ่งด�าเนินการให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี ้
อย่างยั่งยืน 2) การรวบรวมและจัดการข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ ตลอดจน 
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน อาทิ ปริมาณความต้องการการใช้น�้า 
ในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า แหล่งน�้าที่ได้รับการฟื้นฟู  
รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในการจัดการบริหารน�้าทั้งระบบมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วน
การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอันเป็นปัจจุบันระหว่างหน่วยงาน เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน  
มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 3) การรับมือต่อความต้องการใช้น�้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น
ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัว 
ของพื้นท่ีเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งรัดด�าเนินการจัดการให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จะรองรับระบบประปาในแต่ละพื้นที่ โดยควรน�าเทคโนโลยีการประหยัดน�้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดผลิตภาพ 
การใช้น�้าที่คุ้มค่า ตลอดจนสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้

ประกอบด้วย 7 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)
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 ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความ
มั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับที่ 5)

 เทียบเคียงผลการประเมินจากรายงาน Asian Water Development Outlook 2020 ซึ่งพิจารณาจากดัชนีชี้วัด  
2 ประการ ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค และ 2) ดัชนีความม่ันคงด้านน�้าเพื่อส่ิงแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2563 
ประเทศไทยมีดัชนีความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคและบริโภคอยู่ระดับที่ 3 และดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อส่ิงแวดล้อมอยู่ระดับ 
ที่ 2 ตามล�าดับ จากสูงสุดท่ีระดับที่ 5 โดยแม้จะอยู ่ในเกณฑ์เดิม แต่ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน กล่าวคือ 1) ความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 60 จาก  
56 คะแนน และ 2) ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 42 จาก 36 คะแนน ดังน้ันค่าสถานการณ์
บรรลุเป้าหมายจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

190101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 3 (สูงสุดระดับที่ 5) 

 เทียบเคียงผลการประเมินจากรายงาน Asian Water Development Outlook 2020 ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
มีดัชนีระดับความมั่นคงต่อการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่ระดับที่ 2 จากสูงสุดที่ระดับที่ 5 ซึ่งมีทิศทางต่อการรับมือภัยแล้ง
และการรับมือพายุซัดฝ ั ่ งที่ดีขึ้น ในขณะที่ความมั่นคงด ้านการรับมือต ่ออุทกภัยยังคงเป ็นประเด็นท ้าทายท่ีส�าคัญ 
ของประเทศ โดยค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

190102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 70 คะแนน (สูงสุด 100 คะแนน)
 
 เทียบเคียงผลการประเมินจากข้อมูล Sustainable Development Report 2020 ตัวชี้วัด SDG 6.5.1 ซ่ึงพิจารณา
จากองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1) สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 2) กลไกเชิงสถาบันและการมีส่วนร่วม 3) เครื่องมือ
บริหารจัดการ และ 4) การเงิน ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย มีคะแนนอยู่ที่ 53 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ
เกณฑ์ปานกลาง โดยมีการพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการเป็นประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญที่สุดเนื่องจากมีคะแนนน้อยกว่า 
ค่ากลาง (50 คะแนน) อยู ่ที่ 41 คะแนน ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าจึงมีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมาย 
อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

190103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ความมั่นคง 
ด้านน�้าในเขตเมืองอยู่ในระดับที่ 1.5

 ผลการประเมินจากรายงาน Asian Water Development Outlook 2020 ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีดัชนี
ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองอยู่ท่ีระดับที่ 2 จากค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ที่ระดับ 1.5 อย่างไรก็ตาม 
การรักษาระดับของค่าเป้าหมายให้ตกลงจากเดิมและเพื่อเตรียมการในการบรรลุเป้าหมายในระยะต่อไป ยังคงมีประเด็น
ท้าทายที่ต้องให้ความส�าคัญในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการรองรับน�้าท่วม ซึ่งจาก 
ผลการด�าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

190201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ 4.2 (สูงสุดระดับที่ 5)

 เทียบเคียงผลการประเมินจากรายงาน Asian Water Development Outlook 2020 ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
มีดัชนีระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับที่ 3 จากสูงสุดที่ระดับที่ 5  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง
อย่างไรก็ตามระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับผลการประเมินในปี พ.ศ. 2559 
ที่อยู่ในระดับ 4 โดยมีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

190202 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 

 ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ผลิตภาพจากการใช้น�้า 
เพิ่มข้ึน 3 เท่า

 เทียบเคียงผลการประเมินจากข้อมูล Sustainable Development Report 2020 ตัวชี้วัด SDG 6.4.1 ซึ่งค�านวณ
จากมูลค ่าเพิ่มของภาคการผลิตต ่อปริมาณการใช ้น�้ารายภาค ในปี 2562 พบว ่าประสิทธิภาพการใช ้น�้าในภาพรวม 
ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 โดยอยู่ที่ 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 19 ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพ
การใช้น�้าในภาคการเกษตรที่เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย และประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาคบริการที่ลดลงยังคงเป็นประเด็นท้าทาย 
ที่จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ว่าผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในปี พ.ศ. 2565 
ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบจึงมีค่าสถานการณ์บรรลุเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤต
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 แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื ้นฟู  
ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีเป้าหมาย และสัดส่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ่มน�้าได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 20

 จากรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี ช่วงระยะ 2561 – 2565 
และการรายงานประเมินผลตามแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติประเด็น 19 การบริหารจัดการน�้ าทั้ งระบบ  
ในปี พ.ศ. 2564 มีผลความส�าเร็จ ในการด�าเนินการฟื ้นฟูพื้นท่ีล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100  
จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 227 คลอง ในขณะที่ยังไม่มีการรายงานผลความส�าเร็จของการด�าเนินการฟื ้นฟูล�าน�้าสายหลัก
อย่างเป็นทางการ ดังน้ันค่าเป้าหมายสัดส่วนล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื้นฟู ร้อยละ 50 ของพื้นที่
เป ้าหมาย และสัดส ่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ ่มน�้าได ้ รับการฟื ้นฟู ร ้อยละ 20 จึงมีค ่าสถานการณ์บรรลุเป ้าหมาย 
อยู่ที่ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

190301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 การพัฒนาการจัดการน�้ า เพื่ อความมั่นคงของประเทศในประเด็นด ้านน�้ าอุปโภคบริ โภคนั้น  
ให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจต่างๆ เนื่องจากปัจจัยความส�าเร็จที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ได้อย่างสัมฤทธ์ิผล คือ การจัดให้มีน�้าสะอาดเพื่อใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 
ระบบประปา และการเพิ่มศักยภาพในการบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคและการผลิต

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)  ได้ประเมินสถานะ
ตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคไว้ ซึ่งดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย โดยค่าเป้าหมายที่ได้จากการประเมินในปี 2563 พบว่าอยู่ในระดับ 3 จากเป้า
หมายของแผนแม่บทย่อยท่ีตั้งไว้ท่ีระดับ 3.25 และดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อสิ่งแวดล้อมต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
อยู่ในระดับ 2 จากค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ท่ีระดับ 2.5 โดยค่าที่ได้จากการประเมินผลการด�าเนินงานในปี 2563  
พบว่า สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในปัจจุบัน จากข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัด Asian Development Bank 
(ADB) ได้ประเมินผลดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทย จากปี 2559 อยู ่ในระดับ 3  
จากค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ตั้งไว้ที่ระดับ 5 มีการเข้าถึงน�้าด่ืมท่ีปลอดภัยและส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ด้านสุขาภิบาลได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น เป็นระดับ 5 และ 4 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นการประเมินผลตัวชี้ วัด 
ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ท้ังท่ีประเด็นท่ีควรเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน คือ ด้านความสามารถในการจ่ายค่าน�้า 
เพื่อการอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ 2 รวมท้ังในด้านดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
จากปี 2559 อยู่ในระดับ 2 มีส่วนร่วมน�ามาตรการมาใช้เพื่อปรับปรุงน�้าคุณภาพและฟื้นฟูสุขภาพทางนิเวศ 
ของแหล่งน�้า เป็นระดับ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ภายใต้แผนแม่บทฯ การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี  
พบว่า ปี 2564 การเข้าถึงประปาชนบท อยู่ท่ีร้อยละ 94 และการเข้าถึงประปาเมือง อยู่ที่ร้อยละ 100

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น
จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 1. ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค (ระดับ) อยู่ในระดับ 3.25 และ  
2. ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 2.5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

190101

การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ19

546



การด�าเนินการที่ผ ่านมา ผลการด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมระดับความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค จากข้อมูล 
กรมพัฒนาชุมชนรายงานการเข้าถึงประปาในเมืองด�าเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 โดยมีโครงการที่ส�าคัญ  
คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2564) การเข ้าถึงประปาชนบทอยู ่ที่ ร ้อยละ 94 และโครงการเ พ่ิมศักยภาพระบบประปาหมู ่บ ้าน  
ร้อยละการเข้าถึงน�้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน (เพียงพอตลอดปี) อยู ่ที่ร ้อยละ 90.5 ร้อยละการเข้าถึง 
น�้าอุปโภคบริโภคท่ีได้มาตรฐาน (ผ่านมาตรฐาน) อยู่ที่ร้อยละ 98.7 และข้อมูลจากกรมควบคุมโรค อัตราจ�านวน 
ผู ้ เสียชีวิตจากโรคทางน�้าต ่อประชากรแสนคน: 0.01 ในประเด็นการขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน�้า ซึ่งผล 
การด�าเนินงานท่ียังคงด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ การขยายและเพิ่มเขตจ่ายน�้าในกลยุทธ์การพัฒนา 
ประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย จากข้อมูลการประเมินผลการด�าเนินงานของธนาคาร 
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) พบว่า ประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ได ้แก ่ ด ้านการขยาย/ 
เพ่ิมเขตจ่ายน�้าประปาเมือง/พื้นท่ีเศรษฐกิจ (Access to Water Supply) ยังคงด�าเนินการไม่แล้วเสร็จครอบคลุม
พ้ืนที่ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 5 ปี ของ สทนช. ด้านการเข้าถึงน�้าประปาที่ได้มาตรฐาน (Access to Sanitation)  
ที่อยู่ระดับ 4 และด้านคุณภาพน�้าประปา (จ�านวนคนป่วยจากโรคทางน�้า/จ�านวนประชากรที่เข้าถึงน�้าสะอาด) 
(Healthimpacts) รวมทั้งด ้านความสามารถในการจ่ายค่าน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Affordability)  
ซึ่งได้ประเมินผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับ 2

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ระดับความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ควรส่งเสริมบทบาท 
ของหน่วยงานท้องถ่ินในการมีส ่วนร ่วมต ่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า และส ่งเสริมความร ่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายเขต และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาหมู ่บ้าน ด้วยการส�ารวจ 
ออกแบบ มาตรฐานแหล่งน�้าต้นทุน ตลอดจนเพ่ิมการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการน�้า 
และสุขาภิบาลในชุมชน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมประหยัดน�้า ซึ่งจะท�าให้เกิดการเข้าถึงน�้าประปาที่เพียงพอ 
และได้มาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานของชุมชนเมือง รวมทั้งด�าเนินการปรับปรุงค่าน�้าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของประชาชนที่เข้าถึงน�้าประปาได้

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
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 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นภัยที่เกิดขึ้นซ�้าและสามารถคาดการณ์ได้ ซ่ึงอุทกภัย
เป็นภัยธรรมชาติส�าคัญที่เกิดขึ้นเรื้อรัง ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นประจ�าทุกปี ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ท�าให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน ส่งผลให้ภัยแล้งท่ีประเทศไทยเผชิญอยู่ 
ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีระดับความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ 
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการป้องกันและการบรรเทาภัยท่ีช ่วยให ้เกิดการจัดการภัยพิบัติ 
ด้านน�้าอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้ระบบการเตือนภัยที่มีความถูกต้อง และแม่นย�า การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการรับมือกับภัยพิบัติทางด้านน�้าด้วยองค์ความรู้ด้านการปรับตัว เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
ท่ีช ่วยประหยัดน�้า ซึ่งจะท�าให้ความเสี่ยงภัยด้านน�้าลดลง และชุมชนมีความสามารถในการรับมือฟื ้นตัว 
จากภัยพิบัติได้ ซึ่งปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่เกษตร
น�้าฝน การบรรเทาอุทกภัยเชิงพ้ืนท่ีส�าคัญอย่างเป็นระบบ และการจัดท�าแผนการปรับตัวและเผชิญเหตุ 
ในพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซาก

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

แผนแม่บทย่อย

ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน�้าเพ่ิมขึ้นเป็นระดับ 3

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวช้ีวัด 
ด้านการรับมือภัยพิบัติด้านน�้าของประเทศไทย ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยจึงได้ถูกก�าหนดโดยอ้างอิง 
จากดัชนีการรับมือภัยพิ บัติด ้านน�้ าของรายงาน Asian Water Development Outlook ที่จัดท�า 
โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) (ปี 2020) พบว่า ประเทศไทยมีดัชนี 
ความม่ันคงจากภัยพิบัติด้านน�้าอยู่ที่ระดับ 2 ซึ่งอยู่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (ปี 2565) ที่ก�าหนดให้อยู่ที่ระดับ 3  
โดยการประเมินผลจะพิจารณาความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ 3 ประเภท และประเทศไทยมีระดับ 
คะแนนในแต่ละประเภท ดังนี้ 1) ด้านภัยแล้ง มีระดับคะแนนอยู ่ที่ 2.4 2) ด้านอุทกภัย มีระดับคะแนน 
อยู่ที่ 1.2 และ 3) ด้านคลื่นพายุซัดฝั่ง มีระดับคะแนนอยู่ที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถ 
ในการรับมืออุทกภัยได้ต�่าที่สุด ซึ่งต�่ากว่าการรับมือภัยด้านอื่นๆ มาโดยตลอด ทั้งน้ีเน่ืองจากในปี 2020  
มีการปรับหลักเกณฑ์ประเมินผล ซึ่งใช้ค่าความความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแทนตัวเลขประมาณในการค�านวณ 
ค่าความเสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติ ท�าให้ผลคะแนนการรับมือภัยพิบัติส่วนใหญ่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีระดับคะแนน
อยู่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน�้ามาโดยตลอด โดยเฉพาะ 
ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้า เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วม อาทิ การพัฒนาระบบชลประทาน 
และการระบายน�้าในพื้นที่ชนบทและเขตชุมชนเมือง รวมถึงการก่อสร้างโครงการส�าหรับบรรเทาอุทกภัย 
ใน เชิ งพื้ นที่ อ ย ่ า ง เป ็ น ระบบ โดย ในช ่ ว งป ี  2561  -  2565  มี ก า ร จัดท� าแผนงานที่ ส� า คัญ  ดั งนี้  
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน�้า โดยปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน�้า และการระบายน�้าในแม่น�้ารวม 253 แห่ง 
2) การป ้องกันน�้าท ่วมพื้นที่ชุมชนเมือง ที่ ให ้ความส�าคัญในการจัดท�าระบบป้องกันภัยในชุมชนเมือง 
และการจัดท�าผังน�้าในพื้นที่/ผังการระบายน�้าในระดับลุ ่มน�้ารวม 32 แห่ง 3) การจัดการพื้นที่น�้าท ่วม 
และพื้นที่ชะลอน�้า เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีชะลอน�้า และเพิ่มประสิทธิภาพสถานี/อาคารสูบน�้าในช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติ
ด้านน�้ารวม 55 แห่ง 4) การบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบท้ังในระดับลุ่มน�้าและพ้ืนที่วิกฤต  
โดยให้ความช่วยเหลือในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน�้าท่วมไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นท่ี 
เป้าหมายทั้งหมด และ 5) การบ�ารุงรักษาระบบเตือนภัยน�้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ในพ้ืนที่เดิม  
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าระบบเตือนภัยในพื้นที่ยังสามารถท�างานได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากการท่ีประเทศไทยเผชิญปัญหาน�้าท่วมและภัยแล้ง 
ที่มีแนวโน ้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอยู ่บ ่อยคร้ัง ความท้าทายที่จะต ้องเร ่งด�าเนินการ ได ้แก ่  การจัดการ 
เชิงพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิ บัติด ้านน�้ า  โดยเฉพาะในพื้นที่ เกิดภัยน�้ าท ่วมและน�้ าแล ้งซ�้ าซาก  
รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือความเส่ียงท่ีอาจเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในระยาวโดยอาศัยการบูรณาการข้อมูล และวางแผนงานร่วมกันทั้งในระดับส่วนกลาง และในระดับพื้นที่  
รวมถึงการสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรด้านการบริหารจัดการน�้าในระดับภูมิภาคให้มีการแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการน�้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติด ้านน�้าในประเทศไทยลดลง  
การด�าเนินการในระยะต่อไปของไทย จึงควรให้ความส�าคัญในกิจกรรมดังนี้ 1) การป้องกันและลดผลกระทบ 
จากภัยพิบัติด ้านน�้าในพื้นท่ีส�าคัญ โดยการใช ้มาตรการเชิงป ้องกันในพื้นที่ส�าคัญ พื้นที่ เกิดภัยน�้าท ่วม 
และน�้าแล้งซ�้าซาก เช่น การวางผังเมือง การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบและการพัฒนา 
รูปแบบของสิ่งปลูกสร ้างที่ ใช ้แนวคิดสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับภูมิอากาศ เป ็นต ้น และการจัดท�า 
แบบจ�าลองระดับชาติ ที่มีแผนแก้ไขปัญหา และเจ้าภาพที่ชัดเจน มาใช้ในพื้นที่ส�าคัญ รวมถึงการระบุพื้นที่ 
ส�าคัญที่ ได ้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด ้านน�้า โดยการบูรณาการข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้อง และแผนที่ เสี่ยงภัย  
ที่ ได ้รับความร ่วมมือจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อจัดท�าแผนในการป ้องกัน 
และแก้ไขปัญหา ให้สามารถจัดท�าแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 2) การพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ
ประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยพิบั ติด ้านน�้ าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให ้ 
ความส�าคัญกับการบูรณาการองค์ความรู ้ด ้านการจัดการภัยพิบัติด ้านน�้าในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู ้ การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง รวมทั้งแจ้งเตือนภัย และใช้ประโยชน  ์
จากข้อมูลเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การสนับสนุนมาตรการที่ไม ่ใช ่เชิงโครงสร้าง อาทิ  
การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และรวบรวมจัดหมวดหมู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ 
ทางน�้า การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากภัยน�้าท่วม และน�้าแล้ง
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 ธรรมาภิบาลถือเป็นรากฐานส�าคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน�้าสามารถตอบสนองความต้องการ 
ใช้น�้าของผู ้ใช้น�้าทุกกลุ ่มอย่างเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic  
Co-operation and Development : OECD) ได้ก�าหนดให้การบริหารจัดการน�้าอย่างมีธรรมาภิบาล 
ต้องอยู ่บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1) หลักประสิทธิผล ได้แก่ การมีนโยบาย และเป้าหมาย 
ในการบริหารจัดการน�้าที่ชัดเจน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนให้เป้าหมายที่ก�าหนดสัมฤทธิ์ผล  
2) หลักประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการน�้าที่มุ ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมด้วยต้นทุนท่ีต�่าท่ีสุด  
และ 3) หลักความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม ได้แก่ การบริหารจัดการน�้าที่สามารถสร้างความเช่ือม่ัน 
ของสาธารณะเพื่ อ เป ิดโอกาสให ้ภาคส ่วนต ่ าง  ๆ เข ้ ามามีส ่ วนร ่ วมบนพ้ืนฐานของประชาธิปไตย 
และความเป็นธรรมของสังคมโดยรวม

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าให้เป็น 70 คะแนน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในการวัดผลของ
การบรรลุเป้าหมายการยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการน�้า แผนแม่บทฯ ได้ก�าหนดให้ใช้ดัชน ี
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้าตามกรอบของ 
OECD ซึ่งจากการศึกษาของส�านักงานทรัพยากรน�้า
แห ่งชาติพบว ่ากรอบธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการน�้าตามกรอบของ OECD มีความสอดคล้อง 
กับตัวชี้วัด SDG 6.5.1 ระดับของการด�าเนินการ
จัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการ ซึ่ งพิจารณา 
จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สภาวะแวดล้อม 
ที่เอ้ืออ�านวย ได้แก่ นโยบาย กฎหมาย และแผนงาน 
2) กลไกเชิ งสถาบันและการมีส ่วนร ่วม  อาทิ 
ศักยภาพของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 3) เครื่องมือบริหารจัดการ อาทิ 
ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ด ้ า น น�้ า  ก า ร ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ  
และการจัดการภัยพิบัติ  และ 4) การเงิน ได ้แก ่   
การลงทุนและการใช ้จ ่ายงบประมาณ โดยจาก 
การวัดผลการด�าเนินงานตาม SDG 6.5.1 ในปี 2563 
พบว ่า  ประเทศไทยมีค ่ าคะแนนที่อยู ่  53 จาก 
คะแนนเต็ม 100 ซึ่งถือว ่ามีระดับของการด�าเนิน 
การจัดการทรัพยากรน�้าแบบบูรณาการอยู ่ในระดับ
ปานกลา ง  โ ดยอ งค ์ ป ระกอบ ท่ี ไทยมี ค ะแนน 
สูงท่ีสุด คือ สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย (60 คะแนน) 
รองลงมา คือ กลไกเชิงสถาบันและการมีส่วนร่วม  
(59 คะแนน) การเงิน (50 คะแนน) และเครื่องมือ 
การบริหารจัดการ (41 คะแนน) ตามล�าดับ
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 
ของหน ่วยงานของรั ฐ เพื่ อขับ เคลื่ อนเป ้ าหมาย 
การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า 
ในช ่วงป ี  2563-2564 ได ้แก ่  1)  การปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยน�้าบาดาลให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
เพื่อใช ้เป ็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาทรั พย ากรน�้ า บ าดาลของประ เทศ  
ให ้ทุกหน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้องปฏิบั ติภารกิจหน ้า 
ที่ได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2) การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบริหารจัดการน�้ าบาดาล  
3)  การจัดท� าร ่ างกฎกระทรวงก� าหนดลักษณะ 
และรายละเอี ยดการใช ้น�้ าแต ่ละประเภทตาม 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น
หลักเกณฑ์ส�าหรับการจัดเก็บค่าน�้า ซึ่งจะช่วยลด 
ข ้ อจ� ากั ดของงบประมาณภาครั ฐ ในการลง ทุน 
ด ้านน�้ า  และจูงใจให ้ภาคส ่วนต ่าง ๆ ปรับปรุง 
วิธีการใช ้น�้ าให ้มีประสิทธิภาพ 4) การจัดท�ากฎ
กระทรวงองค ์กรผู ้ ใช ้น�้ า พ.ศ. 2564 ซ่ึงจะเป ิด 
โอกาสให ้ ผู ้ ใช ้น�้ าบริ เวณใกล ้ เคียงกันและอยู ่ ใน 
เขตลุ ่มน�้ า เดียวกัน รวมตัวกันจดทะเบียนก ่อตั้ ง 
องค์กรผู้ใช้น�้า และสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ า ในพื้นที่ ของตนเอง รวมถึง
รวบรวมความคิดเห็นสะท้อนผ่านคณะกรรมการ 
ลุ่มน�้าไปยังองค์กรระดับชาติ

Degree of Integrated Water Resources Management 
Implementation (1-100) in Thailand,

Progress over time, by dimension

ที่มา: UN-Water
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การวัดผลการด�าเนินงานตาม SDG 6.5.1 ในปี 2563 สะท้อน 
ให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงมีข ้อจ�ากัดในด้านเคร่ืองมือการบริหารจัดการน�้า ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับ 
การบริหารจัดการน�้าในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการจัดสรรน�้าที่มีประสิทธิภาพ การรักษาคุณภาพของน�้า 
ในแหล่งน�้า และการป้องกันภัยจากน�้า โดยการพัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการน�้าท่ีมีคุณภาพจ�าเป็นต้อง
อาศัยทั้งองค์ความรู ้ และฐานข้อมูลท่ีมีความครอบคลุมที่เป็นปัจจุบัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างเหมาะสม รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อน�าเครื่องมือการบริหาร 
จัดการน�้าที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
นอกจากนี้  การที่ประเทศไทยมีพื้นที่หลายลุ ่มน�้า ท่ีเป ็นลุ ่มน�้านานาชาติ ท�าให ้ต ้องอาศัยความร ่วมมือ 
กับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการการใช ้ประโยชน์ของแม่น�้าระหว่างประเทศให้มีความยั่งยืน รวมถึง 
การลดความเสี่ยงจากอุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการจัดท�า
โครงสร้างพื้นฐานในแม่น�้าเพิ่มมากข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู ่ท้ายน�้า โดยยังคงไม่มีกลไกที่ชัดเจน 
ในการช ่วยเหลือเยียวยาประเทศที่ ได ้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนข ้อมูลด ้านน�้ า 
ของประเทศต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในลุ่มน�้าเดียวกันยังคงเป็นไปอย่างจ�ากัด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเครื่องมือ 
บริหารจัดการน�้า อาทิ ฐานข้อมูลด้านน�้าในระดับลุ ่มน�้า และระบบการติดตามสถานการณ์น�้า ที่หน่วยงาน 
และภาคส่วนต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ ความต ้องการของผู ้ ใช ้น�้ า  และความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ รวมทั้ ง 
จะเอื้อให้เกิดการด�าเนินงานท่ีเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการผลักดันในด้านความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน�้าที่ทันต่อเหตุการณ์  
เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ที่อยู ่ในลุ่มน�้าเดียวกันสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์น�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนถึงการพัฒนากลไกที่ เหมาะสมในการช ่วยเหลือเยียวยาประเทศที่ ได ้รับผลกระทบอันเนื่อง 
มาจากการด�าเนินงานของประเทศอื่น
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การเพ่ิมผลิตภาพของน�้าทั้งระบบในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น�้าทัดเทียมกับระดับสากล

แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง (ระดับ) อยู่ในระดับ 1.5

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 แนวโน้มการขยายตัวและความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นของเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้การรักษา 
ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารพัฒนาเอเชียได ้ให ้ค�าจ�ากัดความ 
ของความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ 1) ความครอบคลุมของระบบประปาในเขตเมือง  
2) การมีระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย 3) ความสามารถของเมืองในการรับภาระค่าใช ้จ ่ายด ้านน�้า  
4) ความสามารถของเมืองในการรองรับน�้าท่วม และ 5) สิ่งแวดล้อมทางน�้า

190201

ที่มา: Asian Water Development Outlook 2020

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดของเป้าหมายความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองในแผนแม่บทฯ ถูกก�าหนด
ข้ึนตามดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองของธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยจากผลการประเมินของธนาคาร 
พัฒนาเอเชียในปี 2563 พบว่าประเทศไทยมีระดับของความมั่นคงด ้านน�้าในเขตเมืองอยู ่ ในระดับ 2  
(จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งเป ็นระดับที่ประชากรท่ีสามารถเข้าถึงบริการน�้าประปาและระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ยังอยู ่ ในสัดส ่วนท่ีต�่า และมีแนวโน ้มที่จะได ้ รับผลกระทบจากน�้าท ่วม และปัญหาสิ่งแวดล ้อมทางน�้า 
ในระดับที่สูง โดยมิติที่ไทยได้รับคะแนนสูงที่สุด คือ ความสามารถของเมืองในการรับภาระค่าใช้จ่ายด้านน�้า  
(ได้ 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมา คือสิ่งแวดล้อมทางน�้า (ได้ 0.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1)  
ความครอบคลุมของระบบประปาในเขตเมือง (ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) การมีระบบรวบรวมและบ�าบัด
น�้าเสีย (ได้ 2คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) และความสามารถในการรองรับน�้าท่วม (ได้ 0.25 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 1) ทั้งนี้  คะแนนดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองของไทยในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้น 
จากในปี 2559 ซึ่งมีคะแนนอยู ่ในระดับ 1 และสามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ที่ก�าหนดไว้ 
ที่ระดับ 1.5 แล้ว
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานท่ีส�าคัญท่ีช ่วยส ่งเสริมความมั่นคงด ้านน�้าในเขตเมืองในช่วง 
ปี 2561-2564 มีดังนี้ 1) การเพิ่มการเข้าถึงน�้าประปาในเขตเมือง โดยการขยาย/เพิ่มเขตจ่ายน�้าประปา 
จ�านวน 570 แห่ง ครอบคลุมครัวเรือนที่ได้รับบริการจ�านวน 105,729 ครัวเรือน 2) การก่อสร้างระบบป้องกัน
ชุมชนเมืองเพื่อลดผลกระทบจากน�้าท่วม จ�านวน 6 แห่ง พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันรวม 1,375 ไร่ 3) การก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทางรวม 136 กิโลเมตร และ 4) การจัดท�าผังน�้าในเขตเมืองจ�านวน 15 ผังน�้า  
และผังการระบายน�้าจ�านวน 11 จังหวัด

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายความมั่นคง 
ด้านน�้าในเขตเมืองแล้ว แต่เมื่อพิจารณาการวัดผลในแต่ละมิติ พบว่ายังคงมี 1 มิติท่ียังมีสัดส่วนคะแนนต�่ากว่า 
ค่าเป้าหมาย คือ ความสามารถในการรองรับน�้าท่วม โดยในปี 2564 มีหลายเมืองทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากน�้าท่วมอย่างรุนแรง อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุโขทัย ลพบุรี นครสวรรค์ จันทบุรี ชุมพร ดังนั้น  
การด�าเนินงานในระยะต่อไปจึงควรมุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในเมือง โดยให้ความส�าคัญกับเมือง 
ที่ประสบปัญหาน�้าท่วมซ�้าซาก ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลส�าเร็จจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานพร้อมกัน 
ในหลายส่วน ได้แก่ การพัฒนาระบบป้องกันน�้าท่วมและระบบระบายน�้าของเมืองที่มีประสิทธิภาพ การจัดท�า 
พื้นที่ รับน�้ า ในเมือง  การแก ้ ไขป ัญหาการ รุกล�้ าล� าน�้ า  รวมถึ งการแก ้ ไขป ัญหาขยะตกค ้ างในเมือง 
ซึ่งก่อให้เกิดการอุดตันทางระบายน�้า ตลอดจนการบังคับใช้ผังเมือง/ผังการระบายน�้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้  
การวางแผนแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในเขตเมืองในระยะยาวจ�าเป็นต้องค�านึงถึงการขยายตัวของเมือง รวมถึง 
การเปลี่ยนแปลงของฝน และระดับน�้าทะเลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ควบคู่ไปด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองต่อไปในอนาคต จ�าเป็น 
ต้องอาศัยการด�าเนินงานที่ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาด้านทรัพยากรน�้าในเขตเมือง โดยเฉพาะการขยาย
เขตการให้บริการน�้าประปา การควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษทางน�้า การเพิ่มความครอบคลุมและประสิทธิภาพ
ของระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน การจัดท�าระบบป้องกันน�้าท ่วมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบูรณาการ 
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการเฝ้าระวัง 
และตรวจสอบคุณภาพน�้าและน�้าสูญเสียในระบบประปา รวมถึงการสร ้างจิตส�านึกในการประหยัดน�้า 
และอนุรักษ์แหล่งน�้าในเขตเมือง

การเพ่ิมผลิตภาพของน�้าทั้งระบบในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น�้าทัดเทียมกับระดับสากล
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ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น�้าระดับความมั่นคง/ผลิตภาพจากการใช้น�้า

แผนแม่บทย่อย

ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ 4.2

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

190202

 น�้าเป็นวัตถุดิบส�าคัญในกระบวนการผลิตทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
การบริหารจัดการน�้าเพื่อเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน�้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดหาปริมาณน�้าให้เพียงพอต่อภาคเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 
2 ประการ ดังน้ี 1) การมีปริมาณน�้าท่ีเพียงพอต่อการผลิต และ 2) คุณภาพน�้ามีความเหมาะสมในการสนับสนุน
กระบวนการผลิต ซึ่งมีปัจจัยหลักในการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าด ้วยการน�าเทคโนโลยี 
ที่ประหยัดน�้ามาใช้ในภาคการผลิต ตลอดจนการใช้มาตรการเพื่อจัดการความต้องการใช้น�้า

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มิติด้านการจัดการน�้าเพื่อใช้ในด้านเศรษฐกิจเป็นมิติส�าคัญที่ได้รับการประเมิน
ดัชนีความมั่นคงจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ 1) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank),  
2) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ 3) ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.)  
โดยใช้กรอบแนวคิดของ Asian Water Development Outlook 2020 โดยธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นกรอบหลัก 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG 6.4.1 ท่ีวัดผลิตภาพการใช้น�้า จากเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
ที่ต้ังไว้ คือ ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ จะวัดระดับจากดัชนี ดังน้ี 1) ดัชนีภาคการเกษตร/ประสิทธิภาพการใช ้น�้าภาคการเกษตร  
อยู่ในระดับ 3.7  2) ดัชนีภาคอุตสาหกรรม/ประสิทธิภาพการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรม อยู ่ในระดับ 4.7 
3) ดัชนีภาคบริการ/ประสิทธิภาพการใช้น�้าภาคบริการ อยู ่ในระดับ 3.0 ซ่ึงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
ในปัจจุบัน จากข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัด Asian Development Bank (ADB) ได้ประเมินผลดัชน ี
ความม่ันคงด้านน�้าในเขตเมืองของประเทศไทย จากปี 2559 เป็นระดับ 4 มีประสิทธิภาพในการจัดการน�้า 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นระดับ 3 ในปี 2564 มีความสามารถจัดการความมั่นคงด้านน�้า 
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดัชนีความม่ันคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
มีระดับที่ลดลง
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ด�าเนิน
งานตามดัชนี ดังนี้ 1) ดัชนีภาคการเกษตร/ประสิทธิภาพการใช้น�้าภาคการเกษตร ในการประเมินผลการ
ด�าเนินงานระหว่างปี 2561-2564 ได้มีการด�าเนินการจัดหา และพัฒนาแหล่งน�้าส�ารอง/จัดหาน�้าต้นทุน  
อยู่ที่ร้อยละ 17 การลดการใช้น�้าภาคเกษตร และน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ในเขตพื้นที่ชลประทาน อยู่ที่ร้อยละ 14  
การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น�้าพ้ืนที่ เกษตรน�้าฝน อยู ่ที่ร ้อยละ 7  
2) ดัชนีภาคอุตสาหกรรม/ประสิทธิภาพการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรมและดัชนีภาคบริการ/ประสิทธิภาพ 
การใช้น�้าภาคบริการ ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว จ�านวน  
2 แห่ง (4,800 ครัวเรือน) จากเป้า 55 แห่ง (789,980 ครัวเรือน) แล้ว

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายในการเพ่ิมระดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้า 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้น สถานการณ์บรรลุเป้าหมายปัจจุบัน การประเมินผลของ ADB ในปี 2564 
ระดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีระดับลดลงจากปี 2559 ประเด็นท้าทาย
ได้มุ ่งเน้นไปท่ี 1) การเพิ่มการใช้น�้าภาคเกษตรกรรม ซึ่งควรจัดล�าดับความส�าคัญโดยพิจารณาความจ�าเป็น 
ของแต่ละพื้นที่ และแผนหลักการลดการใช้น�้าในพื้นที่ชลประทาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต 
ที่มีการใช้น�้า เพื่อให้ผลิตภาพการใช้น�้าเพ่ิมขึ้น 2) การเพิ่มการใช้น�้าภาคอุตสาหกรรม ท่ีควรเร่งรัดน�าผล 
การศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ น�าร่องให้มีข้อสรุปการด�าเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่มีการใช้น�้า เพื่อให้ผลิตภาพการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3) การเพิ่มการใช้น�้า 
ภาคบริการ เพื่อรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยว 4) พัฒนาแหล่งเก็บกักน�้า/อาคารบังคับน�้า/ระบบส่งน�้าใหม่ 
(ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม) เพื่อรองรับอุปสงค์จากการใช้น�้าในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อเพิ่มระดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น ควรส่งเสริมการด�าเนินงาน ดังนี้ 1) ส่งเสริมระบบการจัดสรรน�้าที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่ ของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสูง เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการใช้น�้า
ให้เพิ่มข้ึน 2) ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในกิจกรรมด้านน�้า 3) พัฒนาพื้นที่เก็บกักน�้า  
ระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ และระบบน�้าประปาให้มีความมั่นคงในการจัดหาน�้ามีการจัดการความเสี่ยง
จากการผลิตและการจ่าย ที่สามารถจ่ายได้ในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ  
4) มีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจากอ่างเก็บน�้าที่มีอยู ่รวมถึงน�้าใต ้ดิน พ้ืนที่ชุ ่มน�้าและดูแลสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงการพัฒนา และการจัดการระบบทรัพยากรน�้าเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ
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การเพ่ิมผลิตภาพของน�้าทั้งระบบในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากการใช้น�้าทัดเทียมกับระดับสากล

แผนแม่บทย่อย

ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพ่ิม 3 เท่าจากค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2561

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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จ.3

 ในแต่ละปี ภาครัฐจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน�้า  
ทั้งแหล่งเก็บกักน�้า และระบบส่งน�้า เพื่อให้สามารถน�าน�้ามาสนับสนุนให้กับภาคการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ
กับความต้องการ ในขณะเดียวกัน ยังจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อรองรับน�้าทิ้งที่มาจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และบ�าบัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ดังนั้น การน�าน�้ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิตทั้งใน 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ จึงมีต้นทุนแฝงที่สูงมาก และเพื่อสนับสนุนให้การใช้น�้าในภาคการผลิต 
ต่าง ๆ มีความคุ้มค่ากับต้นทุนแฝงท่ีเกิดขึ้น ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องสนับสนุน และจูงใจให้ภาคการผลิตต่าง ๆ 
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการใช้น�้า เพื่อให้น�้าท่ีจัดหามาได้นั้นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดส�าหรับผลิตภาพจากการใช้น�้า ได้แก่ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ใช้น�้าปริมาณ 1 ลบ.ม. ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด SDG 6.4.1 ที่มีการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น�้าตาม
ช่วงเวลา (Water-use efficiency) โดยค�านวณมาจากมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต 3 ภาคการผลิตหลัก (เกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ) ต่อปริมาณการใช้น�้ารายภาคการผลิต ซึ่งการวัดผลในปี 2562 พบว่าประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาพรวมอยู่ท่ี 7.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มข้ึนจากปี 2561 ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
การใช้น�้าในภาพรวมอยู่ท่ี 7.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
การใช้น�้าเพ่ิมขึ้นสูงท่ีสุด จาก 27.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ในปี 2562 เป็น 31.12 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 
ในขณะที่ภาคเกษตรมีประสิทธิภาพการใช้น�้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกัน จาก 0.32 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อ ลบ.ม. เป็น 0.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ในขณะท่ีภาคบริการมีประสิทธิภาพการใช้น�้าลดลงจาก 28.66 
ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เป็น 27.93 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ หากเทียบเคียงตัวเลขดังกล่าวกับค่า 
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ท่ีก�าหนดให้ผลิตภาพการใช้น�้าเพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วงปี 2561-2565 พบว่าการที ่
จะบรรลุค่าเป้าหมายตามท่ีแผนแม่บทฯ ก�าหนดไว้ เป็นส่ิงที่มีความท้าทายเป็นอย่างย่ิง ในขณะเดียวกัน 
ประสิทธิภาพการใช้น�้าโดยรวมของไทยยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ 19 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. อยู่ค่อนข้างมาก 
สะท้อนให้เห็นว่าในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้ภาคการผลิต 
ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการใช้น�้าท่ีเพิ่มข้ึน
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินงานที่ส�าคัญในช่วงปี 2563-2564 ที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภาพการใช้น�้า 
เพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่ 1) การเพิ่มพื้นท่ีในการด�าเนินการต้นแบบและขยายไปในพื้นที่พัฒนาแหล่งน�้า และระบบส่งน�้า 
โดยในปัจจุบันได้มีการด�าเนินการโครงการบริหารจัดการน�้าพัฒนาแหล่งน�้า และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน  
โดยมีจุดประสงค์พัฒนาแหล่งน�้า โดยส่งน�้าให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด 2) การปรับปรุงเส้นท่อประปา 
ที่ช�ารุด และเสื่อมสภาพในหลายพื้นท่ีของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อลดปริมาณน�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้า  
3) การพัฒนาระบบการน�าน�้าเสียกลับมาหมุนเวียนใช ้ใหม ่ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง อาทิ  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รวมถึงการก่อสร้าง 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียพร ้อมระบบการน�าน�้ากลับมาใช ้ใหม ่ในโครงการพัฒนาสนามบิน และเมืองการบิน 
ภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยให้การใช้น�้าในภาคอุตสาหกรรม และบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มมากข้ึน 4) การเผยแพร่นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าในภาคเกษตร  
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเป ็นนวัตกรรมที่สามารถ 
ควบคุมการให้น�้าแบบอัตโนมัติผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และความช้ืนในดิน ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสของการให้น�้า 
ที่เกินกว่าความต้องการของพืช

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลิตภาพการใช้น�้า 
ยังมีอุปสรรคที่ส�าคัญหลายประการ ดังนี้  1) การขาดกลไกในการบริหารจัดการความต ้องการใช ้น�้ า 
ที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดเก็บค่าน�้าที่เหมาะสมในภาคเกษตรซึ่งเป็นผู้ใช้น�้ารายใหญ่ที่สุด ท�าให้ผู้ใช้น�้า 
ขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใช้น�้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 2) การขาดระบบจัดการ 
น�้าทิ้งและบ�าบัดน�้าเสียที่มีความครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้สามารถน�าน�้าเสียกลับมาหมุนเวียน 
ใช้ใหม่ นอกจากน้ี การน�าน�้าเสียกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ยังขาดการยอมรับจากผู ้ใช้น�้า เนื่องจากเกรงว่า 
น�้ารีไซเคิลจะมีปัญหาการปนเปื ้อน 3) พื้นที่เกษตรของไทยจ�านวนมากมีการปลูกพืชที่ใช ้ปริมาณน�้ามาก 
แต่มีมูลค่าเพิ่มต�่า รวมถึงขาดการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อบริหารจัดการการใช้น�้าในฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมผลิตภาพการใช้น�้าจ�าเป็นต้องส่งเสริม 
ให้เกิดการใช้น�้าตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) อย่างกว้างขวางทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ผ่านการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช ่วยประหยัดน�้า การพัฒนากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความต้องการใช้น�้า อาทิ กฎหมายการจัดเก็บค่าน�้า และการขออนุญาต 
ใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ การสนับสนุนให้เกิดการน�าน�้าเสียกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ และการสร้าง 
ความตระหนักถึงความส�าคัญของการประหยัดน�้า อย ่างไรก็ดี เนื่องจากภาคเกษตรเป ็นภาคการผลิต 
ที่มีสัดส่วนการใช้น�้าสูงที่สุด แต่ยังมีผลิตภาพการใช้น�้าท่ีต�่ากว่าเกณฑ์ โดยการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุ 
เป้าหมายจึงควรมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการใช้น�้าในภาคเกษตรเป็นส�าคัญ นอกเหนือจากการใช้น�้าตามหลัก 3R  
ตามที่กล่าวถึงข้างต้น การเพิ่มผลิตภาพการใช้น�้าในภาคเกษตรยังจ�าเป็นที่จะต้องต้องสนับสนุนเพื่อให้เกิด 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าการเกษตรควบคู ่ไปด้วย โดยการจูงใจให้เกษตรปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช 
ที่ใช ้น�้ามากแต่ก ่อให้เกิดมูลค ่าเพิ่มต�่า ไปสู ่การปลูกพืชที่ ใช ้น�้าน ้อยแต่มีมูลค ่าเพ่ิมสูงขึ้น ตัวอย่างเช ่น  
การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปลูกข ้าวในพ้ืนที่ที่ ไม ่ เหมาะสมเป ็นพืชชนิดอื่นที่มีมูลค ่าเ พ่ิมสูงกว ่า  
และการปรับลดรอบการท�านาและเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นในฤดูแล้ง เป็นต้น
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 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้า ล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการพิสูจน์แนวเขต
และป้องกันการลุกล�้า แม่น�้า แหล่งน�้าธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการวางแผนการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูแหล่งน�้าบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ พัฒนาโครงข่ายการสัญจร 
ทางน�้า ท่ีสะดวก ปลอดภัย ประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน ให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่า และความส�าคัญของแม่น�้า คู คลอง โดยมุ ่งเน้นการพิสูจน  ์
แนวเขตล�าน�้าสาธารณะการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซ่ึงมีปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการ 
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การจัดการและแก้ไขปัญหาการรุกล�้าแนวเขตแม่น�้า ล�าคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติ 
ด ้วยการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ พัฒนาเทคโนโลยีการส�ารวจ จัดท�าทะเบียนและฐานข้อมูลด้านแหล่งน�้า 
ของประเทศ  การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้าในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน�้า ความสามารถในการเก็บกักน�้า 
และคุณภาพน�้า เป็นต้น รวมถึงควรด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ อย่างจริงจัง เร่งจัดท�าแผนหลัก  
ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น�้า ล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติ

การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพที่ดี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนล�าคลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานครได้รับการฟื้ นฟู ร้อยละ 50  
ของพ้ืนที่เป้าหมายและสัดส่วนล�าน�้าสายหลักใน 25 ลุ่มน�้าได้รับการฟื้ นฟูร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร ่วมกันก�าหนด ปัจจุบันตัวชี้วัด และตัวชี้วัด 
เทียบเคียงนั้นยังอยู ่ในระหว่างการด�าเนินการ เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน�้า 
ทั้งระบบนั้นเป ็นการด�าเนินการระยะยาว และยังไม ่ เสร็จสิ้น พื้นที่ล�าคลองสายหลักที่ ได ้ รับการฟื ้นฟู 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และก�าหนดเป้าหมายจ�านวน 227 คลอง ในช่วง ปี 2561-2565 ปัจจุบันในปี 2564 
ได้ด�าเนินการมีผลความส�าเร็จร้อยละ 100 อีกทั้งยังมีกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื ้นฟู และพัฒนาแม่น�้า ล�าคลอง 
และแหล่งน�้าธรรมชาติ เช ่น ด ้านการระบายน�้า กักเก็บน�้า การจัดการคุณภาพน�้า ก�าจัดขยะวัชพืช 
สิ่งกีดขวางทางน�้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวคลองส�าคัญ ได้แก่ 1) คลองเปรมประชากร 2) คลองแสนแสบ  
3) คลองผดุงกรุงเกษม 4) คลองหลอดวัดราชนัดดา 5) คลองหลอดวัดราชบพิตร 6) คลองรอบกรุง  
หรือคลองบางล�าพู 7) คลองโอ่งอ่าง เป็นต้น นอกจากนี้สัดส่วนพื้นที่ล�าน�้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ล�าน�้าสายหลัก 
ใน 25 ลุ่มน�้า) ก�าหนดเป้าหมายในช่วง ปี 2561-2565 ความส�าเร็จร้อยละ 20 นั้นยังไม่มีการรายงานผล 
ความส�าเร็จอย่างเป็นทางการ

การด�าเนินการท่ีผ ่านมา กรุงเทพมหานครได ้ปรับภูมิทัศน ์ รวมท้ังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของคลอง 
ในพื้นท่ี ประกอบด้วย 1) คลองบางล�าพู 2) คลองคูเมืองเดิม 3) คลองรอบกรุง 4) คลองผดุงกรุงเกษม และ  
5) คลองแสนแสบ มาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน 
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง ให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพ่ือให้เกิด 
การมีส ่วนร ่วมในการดูแลรักษาแหล่งน�้าให ้สวยงาม สะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  
และแนวทางการอนุรักษ์อีกท้ังส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีการท�าความสะอาดคูคลองรวมถึงทางเท้า
ตลอดแนวคลอง ในกรุงเทพฯ จ�านวน 39 คลอง ด�าเนินการเก็บขยะและก�าจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน�้า รวมถึงได้ส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และสถานประกอบการที่อยู ่ 
ริมคลอง ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสีย 
ลงแม่น�้าคูคลอง รวมทั้งให้ความรู ้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะนอกจากนี้หน่วยงานยังได้ด�าเนินการ  
เช่น การฟื้นฟูล�าน�้าในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานครโดยการขุดลอกเพื่อรักษาสภาพล�าน�้า 
ตามธรรมชาติ และเพิ่มพื้นท่ีหน้าตัดในการระบายน�้าธรรมชาติ มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
ของแม่น�้า การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร รวมถึงการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การฟื ้นฟูแม่น�้าล�าคลองและล�าน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ  
เป็นประเด็นที่หน่วยงานให้ความส�าคัญและมีการด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการจะบรรลุ 
ค่าเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จ�าเป็นต้องอาศัยการประเมินจากข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
เห็นได้จากตัวอย่างความส�าเร็จในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครที่ด�าเนินการอนุรักษ์ และฟื ้นฟูล�าคลองสายหลัก  
โดยบรรลุเป้าหมายได้เป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 จากการประเมินด้วยชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การด�าเนินการ 
ฟื ้นฟูและพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมาย รวมถึงล�าน�้าสายหลักในอีก 25 ลุ ่มน�้า ยังไม่ได้รับการประเมินและจัดท�า 
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากความซับซ้อนของพ้ืนท่ี ท้ังนี้จึงเป็นความท้าทายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการเร ่งด�าเนินการขยายผลความส�าเร็จดังตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถรายงานผล 
ความส�าเร็จอย่างเป็นทางการ และสามารถบรรลุค ่าเป้าหมายได้อย่างมีนัยส�าคัญ ควรให้ความส�าคัญ 
กับการฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อม ในการด�าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง ความท้าทายที่ส�าคัญ คือ  
แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู แม่น�้า ล�าคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติ นั้นยังอยู่ในกระบวนการจัดท�า  
ทั้งนี้ นิยาม ขอบเขตและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน้ันยังไม่มีความชัดเจน ตัวชี้วัดบางตัวนั้นอยู ่ในระหว่าง 
การปรับปรุง จึงมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย ควรเร ่ง รัดการจัดท�าแผนการอนุ รักษ ์ฟ ื ้นฟู แม ่น�้า ล�าคลอง 
และแหล่งน�้าธรรมชาติให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินผล พร้อมท้ังมีการประเมิน และจัดท�าทะเบียน
และฐานข้อมูลด้านแหล่งน�้าของประเทศให้ครอบคลุมในเชิงล�าน�้าสายหลักอย่างสม�่าเสมอส�าหรับการอนุรักษ์ 
และการจัดการแหล่งน�้าต่างๆ รวมถึงการก�าหนดนิยาม และขอบเขต/เกณฑ์การวัดการอนุรักษ์และฟื ้นฟู 
แม่น�้าล�าคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติ เช่นเกณฑ์การจัดการแก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล�้าแนวเขต 
แม่น�้าล�าคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติ เกณฑ์การอนุรักษ์ฟ ื ้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้าธรรมชาติในทุกมิต ิ
ตลอดจนจัดท�าข้อก�าหนด ในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้ชัดเจนขึ้น  เพื่อสามารถ 
น�าไปประเมินความก้าวหน้า ในการฟื้นฟู แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติต่อไป เพ่ือให้สามารถบรรลุ 
เป้าหมาย แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติท่ัวประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพท่ีดี เป็นไปอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม

19การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

563



ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ บริการประชาชนสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส บุคลากรภาครัฐมีความเป็นมืออาชีพ 

มุ่งพัฒนาภายใต้หลักการ ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20

20 การบรกิารประชาชน
และประสทิธภิาพภาครฐั

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

200001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ปรับสมดุลระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ และพัฒนาระบบบุคลกรอันเป็นพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ส�าคัญ ภายใต้หลักการ “ภาครัฐ
ของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และภาคส่วนอื่น ๆ ได้อย่างตรงจุด โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น  
ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ (2) ภาครัฐ 
มีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว 
เก่ียวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 

 พิจารณาจากระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ ในปี 2563 จากผลการส�ารวจ
ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
โดยรวบรวมจากผลส�ารวจหน่วยงานผู ้ให้บริการทั่ว
ประเทศ พบว ่า มีความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อบริการของหน่วยงานรัฐอยู่ท่ีระดับร้อยละ 84.81 
เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี 84.75 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (ร้อยละ 85) โดยจ�าแนก
เป็นความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่บริการร้อยละ 82.2 
สะท ้อนให ้ เห็นถึ งความพร ้อมของเจ ้าหน ้าที่ ใน 
การให้บริการภาครัฐ ที่สามารถสื่อสารและสร้างความรู้
ความเข ้าใจให ้กับประชาชนที่ รับบริการได ้อย ่าง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของรภาครัฐ ในปี 2563

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2 
 

 1 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐมี3 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ปรับสมดุลระบบบริหารจัดการ4 

ภาครัฐ และพัฒนาระบบบุคลกรอันเป็นพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ ภายใต้หลักการ 5 

“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ6 

ประชาชนและภาคส่วนอื ่น ๆ ได้อย่างตรงจุด โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวดเร็ว 7 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 เป้าหมาย8 

ระดับประเด็น ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ 9 

(2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็น10 

ดังกล่าว เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ11 

ภาครัฐ 12 

 13 

 14 

การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  15 

 16 

บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  17 

 18 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 19 

 พิจารณาจากระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ในปี 2563 จากผลการสำรวจของ20 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยรวบรวมจากผลสำรวจหน่วยงานผู้ให้บริการทั่วประเทศ 21 

พบว่า มีความพึงพอใจของ22 

ประชาชนต ่อบร ิการของ23 

หน่วยงานรัฐอยู่ที่ระดับร้อย24 

ละ 84.81 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 25 

84.75 ซ ึ ่ ง ใกล ้ เค ียงก ับค่า26 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุภายใน27 

ป ี  2565 (ร ้อยละ 85) โดย28 

จำแนกเป็นความพึงพอใจใน29 

ด้านเจ้าหน้าที่บริการร้อยละ 30 

82.2 สะท้อนให้เห็นถึงความ31 

1 2 4 6 

200001 
ปี 2563 เหลือง 

200001 
ป ี2562 เหลือง 

200001 
ปี 2564 เหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  200001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 

ค่าเป้าหมายปี 2565

20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

565



 

ทันทีทันใด และแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ท�าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านสถานที่และการอ�านวยความสะดวก ร้อยละ 81.23 สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของสถานท่ีใน
การให้บริการและการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าใช้บริการ ท�าให้ประชนชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว คล่องตัว ในการเข้ารับบริการ ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 80.5 และ 
ความพึงพอใจด้านบริการช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 77.1 สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐในการ
ด�าเนินการยกระดับการให้บริการประชาชนโดยพัฒนาช่องทางการรับบริการที่รวดเร็วและง่ายข้ึน ทั้งช่องทาง 
ในการใช้บริการแบบปกติและแบบออนไลน์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ 
ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานการให้บริการให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีการพัฒนา 
การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลท่ีสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การบรรลุ 
เป้าหมายคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

200002 จ.2

 
  

 สามารถประเมินได้จากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล�าดับขององค์กรสหประชาชาติ ปี 2563 
(United Nations E-Government Survey: E-government Develop Index (EGDI) 2020) ซ่ึงจัดท�า 
ทุก ๆ 2 ปี พิจารณาจากผลการจัดอันดับในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 57  
จาก 193 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้น 16 อันดับ จากปี 2561 โดยในปี 2563 ประเทศไทยได้รับคะแนน 
ประเมิน 0.7565 คะแนน เพิ่มข้ึน 0.1022 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จากปี 2561 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของโลกในปี 2563 ท่ี 0.5988 คะแนน อย่างไรก็ตามการด�าเนินการในปี 2564 สามารถพิจารณาเพิ่มเติม 
ได้จากผลการส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี 2564 (Digital Government 
Readiness Framework 2021) โดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค ์การมหาชน) (Dig i tal  
Government Development Agency : DGA) จากการส�ารวจหน่วยงานภาครัฐกว่า 1,922 หน่วยงาน  
พบว่า มีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทั้งสิ้น 1,852 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 96.36 โดยวัดระดับความพร้อม
รัฐบาลจากตัวช้ีวัด 6 มิติ ดังนี้ มิติท่ี 1 นโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies and Practices) มิติที่ 2 ความสามารถ 
ทางดิจิทัล (Digital Capability) มิติท่ี 3 บริการสาธารณะ (Public Service) มิติที่ 4 การบริหารจัดการภายใน 
(Smart Back Office) มิติท่ี 5 โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (Secure and Efficient  
Infrastructure) และ มิติที่ 6 แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Technology Practices)  
และมีการสรุปภาพรวมของทั้ง 6 มิติ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 เริ่มต้น: แนวปฏิบัต ิ
มาตรฐานใหม่ (Initial: New standard practice) ระดับ 2 ก�าลังพัฒนา: ทั่วไป (Developing: General)  

ปี 2562 ปี 2563

 ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 อันดับแรกในดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล�าดับขององค์กรสหประชาชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2564
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ระดับ 3 มีแนวทางชัดเจน: ทันสมัย (Defined: Up-to-date) ระดับ 4 มั่นคง: เทคโนโลยีชั้นน�า  
(Managed: Leading-tech) และระดับ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ: เทคโนโลยีแห่งอนาคต (Optimizing:  
Future-tech) พบว ่า มีหน ่วยงานที่อยู ่ ในระดับ 1 จ�านวน 91 หน ่วยงาน คิดเป ็นร ้อยละ 4.92  
หน่วยงานที่อยู ่ในระดับ 2 จ�านวน 1,109 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 59.95 หน่วยงาน ที่อยู ่ในระดับ 3  
จ�านวน 630 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 34.05 หน่วยงานท่ีอยู ่ในระดับ 4 จ�านวน 20 หน่วยงาน คิดเป็น 
ร ้อยละ 1.08 และไม่มีหน่วยงานใดอยู ่ในระดับ 5 โดยในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่อยู ่ในระดับ 2  
คิดเป็นร้อยละ 59.95 ลดลงจากร้อยละ 78.09 ในปี 2563 สัดส่วนหน่วยงานที่อยู ่ในระดับ 3 คิดเป็น 
ร้อยละ 34.05 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 17.29 ในปี 2563 และสัดส่วนหน่วยงานที่อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ 95.08 เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 91.80 ในปี 2563 ซึ่งภาพรวมหน่วยงานได้มีการเลื่อนระดับที่ดีขึ้น  
สะท ้อนให ้ เห็นถึงการปรับตัวในทางที่ดี ข้ึนของภาครัฐท่ีมีความพร ้อมในการพัฒนาไปสู ่ รัฐบาลดิจิทัล  
หน่วยงานมีความเข้าใจและเห็นถึงความส�าคัญของข้อมูล จากผลส�ารวจ พบว่า มิติท่ี 5 โครงสร้างพื้นฐาน 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมีการเลื่อนระดับเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นผลจากการที่หน่วยงานได้มีการเพ่ิมมาตรการ 
ในจัดการข้อมูล อาทิ การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล (Data Cleansing) ก่อนการจัดเก็บ การอัปเดทข้อมูล 
ในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การจัดท�าคลังข้อมูล (Data Warehouse) หรือ ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)  
ส่งผลให้ภาครัฐบรรลุเป้าหมายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐในระยะแรก จากการพิจารณาการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลฯ  
ป ี 2563 และผลการส�ารวจระดับความพร ้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ ป ี 2564 แสดงถึงการบรรลุเป ้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐในระยะที่หนึ่ง  
ซ่ึงได้ก�าหนดให้ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 อันดับแรก 
ภายในปี 2565
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 การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็น (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ มีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การพัฒนาก�าลังคนทุกภาคส่วนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและด้านเทคนิคให้มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์ และเหมาะสมในการให้บริการประชาชน ซ่ึงจะน�าไปสู่ 
การสร้างคุณค่าการให้บริการได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของประชาชนในประเทศ 
ส�าหรับประเด็น (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ท่ีได้มี 
การบรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 แล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น 
ในห้วงระยะเวลาต่อไปในปี 2566 - 2570 ภาครัฐไทยต้องตระหนักถึงภารกิจด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ยังคงต้องเร่งด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วง อันเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแบบเบ็ดเสร็จที่ต้อง
ควบคู่ไปกับการให้ความส�าคัญถึงประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
(Data Privacy) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง 

ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ในยุคการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ท่ีส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการของภาครัฐยากข้ึน ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้องมี
การยกระดับหน่วยงานในการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน โดยปัจจัยส�าคัญในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐไปสู ่รัฐบาลดิจิทัล คือ การปรับเปล่ียนทัศนคติต้ังแต่ผู ้บริหารไปจนถึงผู ้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการปรับเปลี่ยนงานบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

200001

200101 200201 200301

200302 200401 200501

200002

 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 ปรับเปลี่ยน
กระบวนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 กระบวนงาน 

 โดยในป ี 2564 มีกระบวนงานบริการประชาชนของภาครัฐท่ีได ้รับการปรับให ้อยู ่ ในรูปแบบดิจิทัลจ�านวน  
325 กระบวนงาน (กระบวนงานเพิ่มขึ้นจาก 280 กระบวนงานในปี 2563) แบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่ งานบริการ 
เ พ่ื อประชาชนจ� านวน 87  กระบวนงาน งานบริ การด ้ านแรงงานจ� านวน 46  กระบวนงาน และงานบริ การ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs จ�านวน 192 กระบวนงาน โดยได้ด�าเนินการไปเพียงร้อยละ 14.90 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ

200101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 
2565 มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วน 

 โดยพิจารณาจากโครงการท่ีผ ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญเป็นโครงการเพื่อการขับเคล่ือนการบรรลุ 
เป ้ าหมายตามยุทธศาสตร ์ชาติ  จ� าแนกตามหน ่วยงานของรัฐ  พบว ่ า  ป ี  2564 มีหน ่วยงานที่ มี โครงการ ท่ีผ ่ าน 
กระบวนการจั ดล� าดั บความส� าคัญ เป ็ น โครงการ เพื่ อการขั บ เคลื่ อนการบรรลุ เป ้ าหมายตามยุทธศาสตร ์ ช าติ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ�านวน 406 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.36 จากจ�านวนข้อเสนอโครงการทั้งหมด  
3,039 โครงการ ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีโครงการที่ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญเป็นโครงการเพื่อการขับเคล่ือน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ�านวน 571 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.62  
จากจ�านวนข้อเสนอโครงการทั้งหมด 3,436 โครงการ โดยในปี 2564 มีหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีข้อเสนอโครงการ 
แต่ไม ่ได ้รับการจัดล�าดับความส�าคัญให้เป ็นโครงการส�าคัญจ�านวน 1 หน่วยงาน ลดลงจากปี 2563 ซ่ึงมีหน่วยงาน 
ระดับกระทรวงที่มี เสนอโครงการ แต ่ไม ่ได ้รับการจัดล�าดับความส�าคัญให้เป ็นโครงการเพื่อการขับเคล่ือนการบรรล ุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ�านวน 3 หน่วยงาน 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่คุณค่า 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ในปี 2564 มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่บรรลุค่าเป้าหมายต�่ากว่าร้อยละ 50 
(ค่าเป้าหมายเป็นสีแดง) จ�านวน 23 เป้าหมาย คงเดิมกับเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
ที่บรรลุค ่าเป ้าหมายร ้อยละ 51 ถึงร ้อยละ 75 (ค ่าเป ้าหมายเป็นสีส ้ม) จ�านวน 35 เป ้าหมาย ลดลงร ้อยละ 7.89  
จาก 38 เป ้าหมายในปี พ.ศ. 2563 เป ้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่บรรลุค ่าเป ้าหมายร้อยละ 76 ถึงร ้อยละ 99  
(ค ่าเป ้าหมายเป็นสีเหลือง) จ�านวน 43 เป ้าหมาย ลดลงร ้อยละ 12.24 จาก 49 เป ้าหมายในปี พ.ศ. 2563 และ  
เป ้าหมายระดับแผนแม่บทย ่อยท่ีบรรลุค ่าเป ้าหมายร ้อยละร ้อย (ค ่าเป ้าหมายเป ็นสี เขียว) จ�านวน 39 เป ้าหมาย  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก 30 เป้าหมายในปี 2563 ซึ่งเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมาย 
คิดเป ็นร ้อยละ 27.86 จากจ�านวนเป ้าหมายของห ่วงโซ ่ คุณค ่า 140 เป ้าหมาย ซึ่ ง มีสถานะการบรรลุเป ้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ

200201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 ระดับความส�าเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาด�าเนินการบริการสาธารณะ 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 

 โดยในปี 2564 ประเทศไทย มีสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะ  
อยู่ที่ร้อยละ 3.74 เทียบกับค่าเป้าหมายร้อยละ 20 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ

200301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีน�าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 โดยในปี 2563 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance  
Assessment : LPA) ในภาพรวมอยู ่ ท่ีร ้อยละ 82.32 ซึ่งอยู ่ในระดับดีมากและผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าที่ร ้อยละ 60  
รวมทั้งผ ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีร ้อยละ 70 ตามวิสัยทัศน ์ของกรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น โดยด ้านที่มีค ่าเฉลี่ย 
ผลการประเมินสูงสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา อยู่ที่ร้อยละ 89.02 และด้านการบริหารจัดการ  
อยู่ที่ร้อยละ 84.20 ซึ่งท�าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้

200302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในปี 2565 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) อยู ่ในระดับ 2 และสัดส่วนของหน่วยงาน 
ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 เมื่อพิจารณาจากรายงานการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลนานาชาติโดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย 
วาเซดะ พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ิมขึ้นจาก 68.1 คะแนนในปี 2561 เป็น 72.3 คะแนน 
ในปี 2563 โดยอยู่อันดับที่ 26 ของโลก ลดลงจากอันดับที่ 21 ของโลกในปี 2561 และอยู่ที่อันดับที่ 2 ของอาเซียน อับดับ 
คงเดิมกับปี 2561 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

200401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมการท�างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระท�าผิดกฎหมายลดลง ลดลงร้อยละ 20 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนคดีใน
ความรับผิดชอบของศาลปกครองที่แสดงให้เห็นถึงการมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือการใช้อ�านาจในทางมิชอบ
ของบุคลากรภาครัฐ 

 เมื่อพิจารณาจากจ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง พบว่า ในปี 2564 ศาลปกครองมีคดีรับเข้า 
เป ็นจ�านวน 4,711 คดี ลดลงร ้อยละ 35.2 จากปี 2560 ที่ศาลปกครองมีคดีรับเข ้าท้ังหมด 7,272 คดี ซึ่งสูงกว ่า 
ค่าเป้าหมาย โดยหากเทียบเคียงกับข้อมูลสถิติการรับฟ้องคดีของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบว่า ในปี 2564 การรับฟ้องคดีการทุจริตประพฤตมิชอบของข้าราชการ มีจ�านวน 652 คดี  
ลดลงร้อยละ 47.45 จากปี 2563 ที่มีจ�านวน 1,374 คดี ซึ่งท�าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้

200501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การพัฒนาบริการประชาชน

แผนแม่บทย่อย

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ปรับเปลี่ยนกระบวนการงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 กระบวนงาน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

200101

จ.3

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การก้าวเข ้าสู ่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล ้อม และพฤติกรรมของป ักเจกบุคคล ส ่งผลให ้ภาครัฐจ�าเป ็นต ้องปรับกลยุทธ ์การให ้บริการ 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยจึงได ้พัฒนาและปฏิรูป 
ระบบบริหารราชการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการให้บริการ
ภาครัฐเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นกลไกในการสื่อสารและส่งผ่าน 
ความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้มีการก�าหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้มีการปรับเปล่ียน 
งานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของรัฐ โดยมีปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
ที่ส�าคัญในแผนแม่บท อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นดิจิทัล การเชื่อมโยงและเปิดเผยข้อมูล 
ภาครัฐ และการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจ�าเป็นต้องพิจารณา 
ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องให ้ เอื้อต ่อการน�านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้
ในกระบวนงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการต่อยอดและการปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 
ได้เพ่ิมขึ้นต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รายงานว่า  
ในป ี  2564 มี กระบวนงานบริการประชาชนของภาครั ฐที่ ไ ด ้ รั บการปรับ ให ้อยู ่ ในรูปแบบดิจิทั ล 
จ�านวน 325 กระบวนงาน (เพิ่มข้ึนจาก 280 กระบวนงาน ในปี 2563) คิดเป็นร้อยละ 14.90 เมื่อเทียบกับ 
ค ่า เป ้าหมายการปรับเปลี่ ยนกระบวนงานภาครัฐให ้ เป ็นดิจิทัลจ� านวนทั้ งสิ้น  2 ,180 กระบวนงาน  
ภายในปี 2565 โดยสามารถจ�าแนกกระบวนงานท่ีปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบดิจิทัลแล้วออกเป็น 3 กลุ ่ม  
ได้แก่ (1) งานบริการเพื่อประชาชน จ�านวน 87 กระบวนงาน (2) งานบริการส�าหรับผู ้ประกอบธุรกิจ 
และ SMEs จ�านวน 192 กระบวนงาน และ (3) งานบริการด้านแรงงานหรือการส่งเสริมการมีงานท�า  
จ�านวน 46 กระบวนงาน โดยมีตัวอย่างการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาศูนย์กลางการบริการ 
ประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) และโครงการพัฒนาระบบการให้
บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เป็นต้น
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200101

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2564 ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
(สพร.) พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) 
ในลักษณะ Mobile Application ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ�านวย 
ความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ได ้อย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ปลอดภัย และประหยัดค่าใช ้จ ่าย โดยมีเป ้าหมายให้บริการผ่านช่องทาง 
อิ เล็กทรอนิกส ์ ให ้ครอบคลุม 13 หมวด 170 บริการ และแบ ่งการพัฒนาออกเป ็น 3 ระยะ ได ้แก ่  
(1) ระยะเริ่มต ้น โดยมุ ่งเน ้นบริการด ้านสิทธิและสวัสดิการพื้นฐาน 50 บริการ อาทิ บัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ สิทธิประกันสังคม และเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ เป ็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน�าร ่องให้บริการ 
ในระบบต้นแบบจ�านวน 19 หน่วยงาน มีบริการสะสม 45 บริการ (2) ระยะเติมเต็ม โดยมุ ่งเน้นเพิ่มเติม 
บริการด ้านสวัสดิการกรณีเฉพาะและบริการยอดนิยม 60 บริการ อาทิ การขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม  
การขอยุติการตั้งครรภ์ และการออกโฉนดท่ีดิน เป็นต้น และ (3) ระยะต่อยอด โดยมุ่งเน้นเพ่ิมเติมงานบริการ 
เฉพาะทางอีก 60 บริการ อาทิ ข้อมูลการลดหย่อนภาษี การขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู ่อาศัย  
และการแจ้งเดินทางไปท�างานต่างประเทศ เป็นต้น ส�าหรับการพัฒนาระบบให้บริการภาครัฐส�าหรับภาคธุรกิจ 
แบบเบ็ดเสร็จ (Biz Portal) ซึ่งมีบริการส�าคัญ ๆ อาทิ ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอขึ้น 
ทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง บริการขอติดตั้งไฟฟ้าและน�้าประปา เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีบริการน�าร่องอยู ่  
จ�านวน 78 ใบอนุญาต ใน 25 ประเภทธุรกิจ และมีหน่วยงานให้บริการผ่านระบบดังกล่าวทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน  
มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศของไทย (National Digital Trade Platform: NDTP)  
ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ให้ผู ้ประกอบการในภาคการน�าเข้าและส่งออก การขนส่ง และโลจิสติกส์ โดยในปัจจุบันระบบดังกล่าว 
ผ่านการทดสอบระบบต้นแบบแล้ว และคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2566 นอกจากนี้  
ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินมาตรการขับเคลื่อน 
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้
ส่วนราชการสามารถยกระดับงานบริการของหน่วยงานให้สามารถให้บริการผ่าน e-Service ได้แบบเบ็ดเสร็จ  
มีการอบรบเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าพบผู้บริหารระดับกระทรวงท้ัง 20 กระทรวง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการด�าเนินการ โดยในปี 2564 มีส่วนราชการเสนองานบริการเพื่อน�ามาปรับเป็นรูปแบบ  
e-Service จ�านวน 78 หน่วยงาน รวม 80 งานบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากรายงานผลของ ส�านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
รายงานผลการด�าเนินงานและประเด็นท้าทายมาตรการขับเคล่ือนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ส่วนราชการยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังในด้าน
วิชาการและด้านเทคนิค ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงยังมีข้อกฎหมาย 
และกฎระเบียบจ�านวนมากท่ียังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบริการภาครัฐไปสู่การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อย ่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนกระบวนงานของภาครัฐให ้เป ็นการบริการผ ่านช ่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
อย ่างเต็มรูปแบบนั้น ภาครัฐจะต ้องพิจารณาถึงประเด็น ด ้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร ์  
(Cyber Security) ท่ีอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในบริการภาครัฐ รวมถึงควรพิจารณามาตรการ
รองรับผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ ่มเปราะบางหรือผู ้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ส�าหรับ 
ใช้ในการรับบริการแบบดิจิทัลจากภาครัฐด้วย ท้ังนี้ เพ่ือให้การเป็นภาครัฐดิจิทัลสามารถเกิดประโยชน์สูงสุด 
ได้อย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เร่งรัดการยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Ecosystem) 
ให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และปลอดภัยจากความเส่ียง 
ทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ โดยควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะช่วย 
เสริมสร้างให้เกิดกลไกการท�างานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน (Integrated Work System) เพ่ือลดข้ันตอน 
การขอรับบริการสาธารณะของประชาชน อีกทั้งยังสามารถช่วยลดความคลาดเคลื่อนและความซ�้าซ ้อน 
ในกระบวนการบันทึกข้อมูล รวมถึงควรมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการภาครัฐโดยยึดผู ้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยหน่วยงานรัฐที่ประสงค์จะพัฒนากระบวนงานบริการเป็นรูปแบบดิจิทัล 
อาจพิจารณาด�าเนินการภายใต้มาตรการขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแผนแม่บท
พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนของส�านักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ที่จะช่วยสนับสนุนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แพลตฟอร์ม ข้อมูล และการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากร เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถพัฒนากระบวนงานรูปแบบดิจิทัลและน�ามาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันกลาง “ทางรัฐ” และให้
ประชาชนได้รับบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย โปร่งใส และมีมาตรฐานเดียวกัน 
นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการปรับทัศนคติการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหาร ให้มีความ
ตระหนักรู้ถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนของการปรับเปลี่ยนบริบท รูปแบบ และวิธีการท�างานภาครัฐไปสู่การท�างาน 
ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รองรับการน�านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนงานต่อไป

200101

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ20

574



 การที่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามท่ีก�าหนดเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐมีความเข ้าใจและสามารถแปลงยุทธศาสตร ์ชาติไปสู ่การปฏิบัติได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม  
และมีการบริหารจัดการการเงินการคลังของประเทศที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนการด�าเนินงานดังกล่าว 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องมีความพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและเง่ือนไข 
การเปลี่ยนแปลงในแต ่ละช ่วงเวลาได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ต ้องมีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการ
ด�าเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อไป ดังนั้นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะท�าให้หน่วยงานภาครัฐ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คือ การมีข้อมูลท่ีสามารถน�าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
หาช่องว่างการพัฒนา ช่องว่างเชิงนโยบาย การวางแผน การจัดท�าโครงการและแผนงานบนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์และสอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  
ได้อย่างบูรณาการ อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการขาดการบูรณาการในลักษณะ 
ของการมองเป ้าหมายการพัฒนาประเทศร ่วมกันของหน่วยงานของรัฐตามหลักการ XYZ ยังคงเป ็น 
ประเด็นท ้าทายที่ส� าคัญของการที่หน ่วยงานของรัฐจะสามารถด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การบริหารจัดการการเงินการคลัง

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

200201

จ.3
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 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานระดับกรมที่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญประจ าปี 2566 ทั้ง 35 
113 กรม มีจ านวนเพียง 34 กรมที่มีโครงการฯ ผ่านการจัดล าดับ “มากกว่า” ร้อยละ 50 (ร้อยละ 30.1 ของหน่วยงาน36 
ระดับกรมที่มี โครงการฯ ผ่านกระบวนการ37 
จัดล าดับความส าคัญ)  เทียบกับโครงการฯ 38 
ประจ าปี 2565 หน่วยงานระดับกรมที่มีโครงการฯ 39 
ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ จ านวน 40 
127 กรม มีจ านวนเพียง  32 กรมที่มีโครงการฯ 41 
ผ่านการจัดล าดับ “มากกว่า”ร้อยละ 50 (ร้อยละ 42 
25.2 ของหน่วยงานระดับกรมที่มีโครงการฯ ผ่าน43 
กระบวนการจัดล าดับความส าคัญ)  44 
 ทั้ ง นี้  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ 45 
อุดมศึกษา พบว่ า  จาก  175  หน่วยงาน 2            46 
มีหน่วยงานที่ ได้ด า เนินการจัดส่งข้อเสนอ47 
โครงการฯ จ านวน 57 หน่วยงาน  (ร้อยละ 48 
32.57 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา49 
ทั้งหมด) เทียบกับปี 2565 ที่มีหน่วยงานที่จัดส่ง50 
ข้อเสนอโครงการฯ จ านวน 69 กรม (ร้อยละ 51 
39.43 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด) และจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดส่ง52 
ข้อเสนอโครงการฯ จ านวน 57 หน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานที่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ53 
ประจ าปี 2566 จ านวน 27 หน่วยงาน (ร้อยละ 47.37 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการ) 54 

                                                            
2 ที่มา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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2 ที่มา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดเทียบเคียงจากหน่วยงานของรัฐที่มีโครงการส�าคัญ  
หรือ “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ผ ่านกระบวนการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 และ 18 พฤษภาคม 2564 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีหน่วยงานระดับกระทรวงที่จัดส ่งข ้อเสนอโครงการฯ ครบถ้วนทุกกระทรวง โดยมี 1 กระทรวง 
ที่ไม่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญประจ�าปี 2566 เทียบกับโครงการฯ ประจ�าปี 2565  
มีหน่วยงานระดับกระทรวงที่ไม่ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 1 กระทรวง และมี 3 กระทรวงที่ไม่มีโครงการฯ  
ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ 
 ทั้งน้ี หากพิจารณาเป็นหน่วยงานระดับกรม ซ่ึงเป็นระดับของหน่วยงานท่ีต้องมีการจัดท�าโครงการ  
ในปี 2566 พบว่า มีหน่วยงานที่ได้ด�าเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ จ�านวน 208 กรม จาก 313 หน่วยงาน1 
ร้อยละ 66.45 ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด เทียบกับปี 2565 ที่มีหน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 
จ�านวน 194 กรม (ร ้อยละ 61.98 ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด) และจากหน่วยงานระดับกรมที่ม ี
การจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ จ�านวน 208 กรม พบว่า มีหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการฯ ผ่านกระบวนการ 
จัดล�าดับความส�าคัญประจ�าปี 2566 จ�านวน 113 กรม ร้อยละ 54.33 ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด 
ที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ เทียบกับโครงการฯ ประจ�าปี 2565 มีหน่วยงานที่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการ 
จัดล�าดับความส�าคัญ จ�านวน 127 กรม (ร้อยละ 65.46 ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมดที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ) 

 อย ่ างไร ก็ตาม หน ่วยงานระดับกรมที่มี 
โครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ
ประจ�าปี 2566 ทั้งหมดจ�านวน 113 กรม มีจ�านวน
เพียง 34 กรม ที่มีข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านกระบวนการ
จัดล�าดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 50 
(คิดเป็นร ้อยละ 30.1 ของหน่วยงานระดับกรมที่มี 
โครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ)  
เทียบกับปี 2565 หน่วยงานระดับกรมที่มีข้อเสนอ 
โครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ 
จ�านวนทั้งสิ้น 127 กรม แต่มีจ�านวนเพียง 32 กรม 
ทีม่โีครงการฯ ผ่านการจดัล�าดบั “มากกว่า” ร้อยละ 50 

200201

หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงที่มีการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 
และหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงที่มีโครงการได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญ

1 จ�านวนหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด โดยไม่นับรวมหน่วยงานสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีโครงการฯ ผ่านการจัดล�าดับมากกว่า 

(คดิเป็นร้อยละ 25.2 ของหน่วยงานระดบักรมทีม่โีครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ)

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ20

576



200201

 ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า มีหน่วยงานที่ได้ด�าเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 
จ�านวน 57 หน่วยงาน จาก 175 หน่วยงาน2 (ร้อยละ 32.57 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด) 
เทียบกับปี 2565 ที่มีหน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ จ�านวน 69 กรม (ร้อยละ 39.43 ของสถาบัน 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด) และจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดส่งข้อเสนอ 
โครงการฯ จ�านวน 57 หน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญประจ�าปี 2566 จ�านวน 27 หน่วยงาน (ร้อยละ 47.37 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ส่งข้อเสนอโครงการ) เทียบกับโครงการฯ ประจ�าปี 2565 มีหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการฯ ผ่านกระบวนการ 
จัดล�าดับความส�าคัญ จ�านวน 39 หน่วยงาน (ร้อยละ 56.52 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ส่งข้อเสนอโครงการ) 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานของรัฐน�าเข้าข้อเสนอโครงการ จ�านวน 3,039 โครงการ  
และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการส�าคัญ จ�านวน 406 โครงการ เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานของรัฐน�าเข้าข้อเสนอโครงการ จ�านวน 3,436 โครงการ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น 
โครงการส�าคัญ จ�านวน 571 โครงการ โดยผลการด�าเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของหน่วยงาน
ในความเข้าใจถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงข้อจ�ากัดในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจัดท�าข้อเสนอ 
โครงการฯ อาจเป็นโครงการท่ีไม่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือหน่วยงานยังขาดการน�าฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์มาประกอบการจัดท�าข้อเสนอโครงการฯ และข้อเสนอโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ส่งผลให้ข้อเสนอโครงการฯ ไม่ผ่านกระบวนการการจัดล�าดับ
ความส�าคัญตามหลักสถิติและหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก�าหนด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานะการบรรลุ
ค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย พบว่า ในปี 2564 มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่บรรลุ 
ค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนด (สีเขียว) แล้วเพียง 39 เป้าหมายจากทั้งหมด 140 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 27.9  
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมด เทียบกับร้อยละ 21.4 ของปี 2563 และร้อยละ 14.3 ของปี 2562 
ขณะที่เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด (ค่าสถานะสีเหลือง สีส้ม และสีแดง)  
ปี 2564 รวม 101 เป้าหมาย จากท้ังหมด 140 เป้าหมาย (ร ้อยละ 62.1) ลดลงจาก 110 เป้าหมาย  
(ร้อยละ 78.6) ในปี 2563 และ 120 เป้าหมาย (ร้อยละ 85.7) ในปี 2562 สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ 
มีการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้นแต่สถานะการบรรล ุ
เป้าหมายคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ

เทียบกับโครงการฯ ประจ าปี 2565 มีหน่วยงานที่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ จ านวน 39 55 
หน่วยงาน (ร้อยละ 56.52 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการ)  56 

ในปี 2566 มีโครงการฯ ที่ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญประจ าปี จ านวน 406 โครงการจากข้อเสนอ57 
โครงการฯ จ านวน 3,039 โครงการ เทียบกับปี 2565 มีโครงการฯ ที่ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญประจ าปี 571 58 
โครงการจากข้อเสนอโครงการฯ จ านวน 3,436 โครงการ ผลการด าเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากัดของ59 
หน่วยงานในความเข้าใจถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม60 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงข้อจ ากัดในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการฯ อาจเป็น61 
โครงการที่ไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือหน่วยงานยังขาดการน าฐานข้อมูลเชิงประจักษ์มาประกอบการจัดท าข้อเสนอ62 
โครงการฯ และข้อเสนอโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ส่งผลให้  63 
ข้อเสนอโครงการฯ ไม่ผ่านกระบวนการการจัดล าดับความส าคัญตามหลักสถิติ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก าหนด 64 
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาสถานการณ์การบรรลุค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย พบว่า ในปี 2564 มี65 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนด (สีเขียว) แล้วเพียง 39 เป้าหมายจากทั้งหมด 140 66 
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 27.9 ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท้ังหมด เทียบกับร้อยละ 21.4 ของปี 2563 และร้อยละ 67 
14.3 ของปี 2562 ขณะที่เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด (มีสถานะสีการบรรลุเป้าหมายสี68 
เหลือง สีส้ม และสีแดง) ปี 2564 มีรวมจ านวน 101 เป้าหมาย จากทั้งหมด 140 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 62.1 ลดลงจาก 69 
110 เป้าหมาย (ร้อยละ 78.6) ในปี 2563 และ 120 เป้าหมาย (ร้อยละ 85.7) ในปี 2562 สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานของ70 
รัฐมีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์การบรรลุ71 
เป้าหมายคงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ  72 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของ73 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีการประสานและท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ74 
ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ เจ้าภาพระดับประเด็น (จ.1) เจ้าภาพระดับ75 
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.2) และเจ้าภาพเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (จ.3) และในฐานะหน่วยงานร่วม76 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่าง77 
ต่อเน่ือง บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล รวมทั้งหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการการติดตาม ตรวจสอบ 78 
และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ  นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐได้มีการก ากับ 79 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของโครงการ/การด าเนินงานรายไตรมาสจากระบบ eMENSCR อย่างเคร่งครัด  80 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคส าคัญที่คาดว่าจะส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยไม่สามารถบรรลุ   81 

สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 - 2564

2 ที่มา ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

39 (27.86%)
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การด�า เนินการ ท่ีผ ่านมา  ในช ่วงป ี งบประมาณ 2564 ส�านักงานฯ ในฐานะส�านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีการประสานและท�างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ท้ังในฐานะหน่วยงาน
เจ ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ได ้แก ่ หน่วยงานเจ ้าภาพ 
ในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1), หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2), และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมาย
ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) และในฐานะหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ตามแผนแม่บทฯ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล รวมทั้งหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้  หน่วยงานของรัฐ 
ได้มีการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการของโครงการ/การด�าเนินงานรายไตรมาสจากระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรค 
ส�าคัญต่อการส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ตามที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งการน�าเข้า
แผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน (ถ้ามี) เข้าในระบบ eMENSCR 
เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความครอบคลุมของการแปลงแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ ส�านักงานฯ 
ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ/การด�าเนินงานในรูปแบบไฟล์ JSON ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานที่น�าเข้า/รายงานข้อมูล
โครงการ/การด�าเนินงาน และแผนระดับท่ี 3 ล่าช้ากว่าที่ก�าหนด นอกจากนี้ จากกระบวนการจัดท�าโครงการ 
ที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติได ้อย ่างเป ็นรูปธรรมที่ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
18 พฤษภาคม 2564 ยังมีหลายหน่วยงานที่ไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ 
จนได้รับการพจิารณาคดัเลอืกเป็นโครงการเพือ่ขบัเคลือ่นการบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาต ิทัง้นี ้มสีาเหตหุลกั 
มาจากรายละเอียดในโครงการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล XYZ  
มีตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/การส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม และมีรายละเอียดโครงการ 
ที่มีความซ�้าซ้อน โดยขาดการบูรณาการการจัดท�าโครงการร่วมกัน ตลอดจนขาดการน�าข้อมูลเชิงประจักษ์  
อาทิ งานวิจัย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์มาใช้อ้างอิงในการจัดท�าโครงการให้สามารถสนับสนุนท่ีสามารถสะท้อน 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ อาทิ ข้อมูลตัวเลข สถิติ และงานวิจัย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความเข้าใจของการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัต ิ
ของหน่วยงานของรัฐและของหลักการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทฯ และการวิเคราะห์เพื่อพิจารณา
หาช่องว่างการพัฒนา รวมท้ังการท�างานที่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส ่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายในหลายเป้าหมาย ยังคงเป็นประเด็น 
ความท้าทายท่ีส�าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในปี 2565 หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับและส�านักงานฯ ควรต้องเร่งสร้าง 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องกับหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนในการจัดท�าโครงการที่ดีที่สามารถขับเคลื่อนการบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
และการท�างานบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ชาติของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรเร ่งจัดท�า  
ปรับปรุงข้อมูล สถิติ สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐที่เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศ 
ระหว ่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดท�างานวิ จัยที่สอดคล ้องกับช ่องว ่างการพัฒนาตามห่วงโซ ่คุณค ่า  
เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
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การปรับสมดุลภาครัฐ

แผนแม่บทย่อย

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ระดับความส�าเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการสาธารณะ
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

200301

 การปรับสมดุลภาครัฐที่มุ่งลดบทบาทและขนาดของภาครัฐด้วยการเสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่น
ของสังคมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและความสะดวกในการเข้าถึง
บริการสาธารณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันที่ส ่งผลให้การให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เน่ืองด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีอาจจะยังไม่เอื้ออ�านวยให้ภาครัฐ
สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม ซึ่งการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐเพื่อน�าส่งการบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
การพัฒนาศักยภาพของภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ในการจัดบริการสาธารณะตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการ โดยภาครัฐด�าเนินบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอ�านวยความสะดวก 
ในการด�าเนินการด้วยการลดข้อจ�ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการจัดหาบริการสาธารณะของภาคส่วนอ่ืน 
การสร้างกลไกและช่องทางการเปิดรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะภาครัฐ
ที่มีความเชื่อมโยง การจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลในการด�าเนินการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ 
ที่มุ ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
กับภาคส่วนอย่างเหมาะสมจะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ 
ในการให้บริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการ
สาธารณะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัดการด�าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจ หน้าที่  และอ�านาจในการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้มีความชัดเจน 
เพิ่มมากขึ้น เพ่ือเปิดพื้นท่ีให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การด�าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนที่มีความล่าช้า เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงปี 2563 – 2564  
และความไม่ชัดเจนของมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 
พื้นฐานแทนรัฐมากข้ึน ถือว่ายังประเด็นท้าทายที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ตามก�าหนด
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ระดับความส�าเร็จ 
ในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการ
สาธารณะ ซึ่ งสะท ้อนได ้จากตัวชี้ วัด เทียบเคียง 
สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวม 
ในการจัดบริการสาธารณะในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 3.7  
ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 20 โดยในปี 2564  
มีโครงการร่วมทุนรัฐ-เอกชน ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการร ่วมลงทุนระหว ่างรัฐ 
และเอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง  
จังหวัดภูเก็ต (มูลค่าการลงทุนรวม 14,177 ล้านบาท)

สถานการณการบรรลุเปาหมาย 31 

 ระดับความสำเร็จในการเปดใหภาคสวนอ่ืน32 

เขามาดำเนินการบริการสาธารณะ ซึ่งสะทอนไดจาก33 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง สัดสวนการลงทุนของภาคเอกชนตอ34 

การลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะ ในป 2564 35 

อยูที่รอยละ 3.7  ซึ่งต่ำกวาคาเปาหมายที่รอยละ 20.0 36 

โดยโครงการร  วมท ุนร ั ฐ -เอกชนในป  2564 ท่ี37 

คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและ38 

เอกชนเห็นชอบแลว อาทิ โครงการทางพิเศษสายกะทู-39 

ปาตอง  จังหวัดภูเก็ต มีมูลคาการลงทุนรวม 14,177 40 

ลานบาท  41 

 42 

 43 

การดำเนินงานที่ผานมา ในป 2564 ไดมีการดำเนินงานสำคัญเพื ่อขับเคลื่อนเปาหมายรวมกับภาคสวนตาง ๆ อาทิ 44 

ปรับปรุงกฎหมายการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ45 

บริการสาธารณะที่เนนการลงทุนรวมกันระหวางรัฐและเอกชนบนพื้นฐานความเปนหุนสวน รวมถึงการกำหนดกลไกในการ46 

แกไขปญหา อุปสรรค หรือความลาชาในการจัดทำหรือดำเนินโครงการรวมลงทุนตาง ๆ และเพิ่มมาตรการสงเสริมการรวม47 

ลงทุนใหเหมาะสมภายใตกรอบวินัยการเงิน การคลัง บนพื้นฐานการทำงานที่กระชับ โปรงใส ตรวจสอบได และเผยแพร48 

ขอมูลสรุปผลการดำเนินโครงการรวมลงทุนในรูปแบบที่เขาใจงายตอสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ ของหนวยงานเจาของ49 

โครงการ เพื่อใหการกระจายหนาที่และอำนาจในการจัดบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดขึ้นอยาง50 

เปนรปูธรรม ทัง้นี้ การดำเนินงานดังกลาวสอดคลองกับปจจัยความสำเร็จที่เกี่ยวของกับการลดอุปสรรคดานกฎหมายเพื่อ51 

สงเสริมการรวมลงทุนของภาคเอกชน การเผยแพรขอมูลผลการดำเนินโครงการรวมทุน การเนนการมีสวนรวมในการ52 

ใหบรกิารสาธารณะของประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 53 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย การดำเนินการเพื่อสนับสนุนใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมของ54 

ภาคเอกชนการจัดทำโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะไดภายในป 2565 เผชิญความทาทายจากการระบาดของโรค55 

ติดเชื้อโควิด - 19 ในชวงป 2563 – 2564 สงผลใหการดำเนินโครงการรวมลงทุนลาชาออกไปกวาแผนการดำเนินงาน 56 

ขอจำกัดของกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของภาคสวนอื่น เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ57 

ภาคสวนอ่ืนในการกำหนดและการบริหารจัดการการใหบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะไดอยางเหมาะสมในฐานะ58 

หุนสวนการพัฒนาที่สำคัญยังคงอยูต่ำกวาคาเปาหมาย จึงควรมุงเนนในประเด็นการลดขอจำกัดและอุปสรรคของกฎหมาย59 

และกฎระเบียบที่เก่ียวของการรวมลงทุนกับรัฐของภาคสวนอ่ืน และมาตรการสงเสรมิใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการ60 

เปนผูใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานแทนรัฐอยางเหมาะสมมากขึ้น  61 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2564 ได้มีการด�าเนินงานส�าคัญเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
อาทิ การปรับปรุงกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อก�าหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและการบริการสาธารณะที่เน้นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนบนพื้นฐานความเป็นหุ ้นส่วน 
การก�าหนดกลไกในการแก ้ ไขป ัญหา อุปสรรค หรือความล ่าช ้ า ในการจัดท�าหรือด� า เนินโครงการ 
ร่วมลงทุนต่าง ๆ และการเพิ่มมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้เหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  
บนพื้นฐานการท�างานท่ีกระชับ โปร ่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนด�าเนินการและเผยแพร่ข ้อมูลสรุปผล 
การด�าเนินโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ เพื่อให้การกระจายหน้าท่ีและอ�านาจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกิดขึ้นอย่างเป ็นรูปธรรม ท้ังนี้  การด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การลดอุปสรรคด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมการร่วมลงทุนของภาคเอกชน การเผยแพร่ข้อมูลผลการด�าเนิน
โครงการร่วมทุน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา 
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนการจัดท�าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้ภายในปี 2565 และการเผชิญ
ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ในช่วงปี 2563 – 2564 ส่งผลให้การด�าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนล่าช้าออกไปกว่าแผนการด�าเนินงาน ข้อจ�ากัดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ียังเป็นอุปสรรค 
ต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการก�าหนดและการบริหาร
จัดการการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้อย่างเหมาะสมในฐานะหุ ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญ 
ยั งคงอยู ่ต�่ ากว ่าค ่า เป ้าหมาย จึ งควรมุ ่ ง เน ้นในประเด็นการลดข ้อจ�ากัดและอุปสรรคของกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องการร่วมลงทุนกับรัฐของภาคส่วนอื่น และมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานแทนรัฐอย่างเหมาะสมมากขึ้น

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
ในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสมไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ในปี 2565 ควรให้ความส�าคัญ 
กับการลดข้อจ�ากัดของกฎหมายและกระบวนการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ดึงดูดกลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มใหม่ในกิจการสาธารณะของรัฐ ควบคู่กับการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ 
อาทิ ชุมชน เอกชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจการสาธารณะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
การเปิดการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่น ๆ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐท่ีเข้าถึงได้ 
โดยสะดวกด้วยข้อมูลข่าวสารที่ เข ้าใจง ่าย ทั้งนี้  การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วมตั้งแต ่
การจัดท�าข้อเสนอ การอนุมัติแผนงาน/โครงการ การติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงานผ่านระบบดิจิทัล 
เป็นการด�าเนินการที่ เป ิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส ่วนร่วมในการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะ 
ที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
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 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างสมรรถนะ 
และความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน เนื่องจากบริบท 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต ้อง 
มีแนวทางการพัฒนาในระดับพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน�าไปสู ่ 
การปฏิบั ติ ได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม ซึ่ งจะช ่วยตอบสนองความต ้องการในระดับพื้นที่ ได ้อย ่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี จะต้องค�านึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ และปรับปรุง 
ระบบภาษีของท ้องถ่ินให ้มีรายได ้ ท่ี เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในพื้นที่ ให ้ เ กิดความยั่ งยืน  
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานท่ีจะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรม ี
การจัดท�าข ้อมูลและพัฒนาระบบข ้อมูลในทุกมิ ติ  อาทิ  มิ ติด ้ านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล ้อม  
ให้มีความทันสมัยและสามารถน�าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการจัดบริการสาธารณะ 
ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งควรรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงความประสงค์ 
และเป็นการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐของประชาชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยประเด็นท้าทาย 
ที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมายในปี 2563 ที่ส�าคัญ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และท�าให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งภาครัฐต้องด�าเนิน
มาตรการลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร ้าง ท่ี เป ็นแหล ่งรายได ้ ท่ีส� าคัญของท ้อง ถ่ินเ พ่ือช ่วยเหลือ 
และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

การปรับสมดุลภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลที่น�าแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) สามารถสะท้อน
จุดอ่อนในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต ่ละแห่ง และสามารถก�าหนดแนวทาง 
ใ ห ้ ค ว ามช ่ ว ย เ หลื อ  สนั บ สนุ น  และส ่ ง เ ส ริ ม 
ได ้อย ่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยในปี 2563  
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน LPA ในภาพรวม 5 ด้าน  
อยู ่ที่ร ้อยละ 82.32 และอยู ่ในระดับดีมาก ถือว่า 
มีแนวโน้มสูงขึ้นจากท่ีผ่านมา โดยสูงกว่าค่าเฉล่ีย 
ผลการประ เมิน ในป ี  2560 –  2562 ซึ่ งอยู ่ ที่ 
ร้อยละ 79.41 ร้อยละ 80.70 และร้อยละ 77.95  
ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่า
เฉลี่ยผลการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมี  
4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก และ 1 ด้าน อยู่ในระดับดี 

 38 

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 39 
การด าเนินการที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในการก าหนดแนว40 

ทางการพัฒนาของในแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยในปี 2563 องค์กรปกครองส่วน41 
ท้องถิ่นได้มีการด าเนินโครงการทั้งในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรม42 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 43 
พ.ศ. 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ประชาชนผู้เสีย44 
ภาษี รวมทั้งประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินภาษีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษี45 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 46 
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ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน LPA ในภาพรวมของปี 2560 - 2563
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ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล

ผลการประเมิน LPA ประจ าปี 2560 - 2563

2560 2561 2562 2563

ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา

ด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง

ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาลดา้นการบริหารจัดการ 

ทั้งน้ี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา มีผลคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 89.02 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.20  
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ มีผลคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.84 และด้านธรรมาภิบาล มีผลคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 80.47 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ส�าหรับด้านที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงิน
และการคลัง มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.95 ซึ่งอยู ่ในระดับดี ทั้งนี้ หากพิจารณาจ�านวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินตามคะแนน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน LPA ในภาพรวมในระดับ 
ควรปรับปรุงมีจ�านวน 61 แห่ง โดยด้านธรรมาภิบาลมีผลการประเมินต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานข้ันต�่ามากที่สุด 
จ�านวน 255 แห่ง รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง มีผลการประเมินต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต�่ามากที่สุด จ�านวน 203 แห่ง

การด�าเนินการที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นในการก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาของในแต่ละพื้นท่ี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยในปี 2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีการด�าเนินโครงการทั้งในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ และสามารถให้ค�าปรึกษา 
หรือค�าแนะน�าแก่ประชาชนผู้เสียภาษี รวมทั้งประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินภาษีและองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร ้างได ้ถูกต ้องตามขั้นตอนของกฎหมาย  
ด ้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  อาทิ  โครงการอาสาสมัครบริบาลท ้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู ้สูงอายุ และโครงการสนับสนุน 
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้านการสร้าง 
ความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

200302

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน LPA ในภาพรวมของปี 2560 - 2563

ผลการประเมิน LPA ประจ�าปี 2560 - 2563
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เพื่อเป็นการลดขยะและส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินโครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ เพ่ือพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้า ก่อสร้าง และปรับปรุง 
ระบบประปาหมู่บ้าน ท�าให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และน�าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข ้อจ�ากัดในด้านการบริหารจัดการการเงินและการคลัง 
ที่ยังมีค่าคะแนนประเมินอยู ่ในระดับต�่าเม่ือเทียบกับตัวชี้วัดในด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคและข้อจ�ากัด 
ที่ส�าคัญที่ส ่งผลต่อการพัฒนาและสร้างความเข ้มแข็งเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มีการออก 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส�าหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เหมาะสมกับความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็น 
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้ท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดท�าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ควรให้ความส�าคัญกับการใช ้ประโยชน์ 
จากฐานข้อมูลในมิติต่าง ๆ อาทิ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู ่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาและวางแผนการจัดบริการสาธารณะให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
โดยการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานของท้องถ่ินต้องสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 
ที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากเป็นแผนที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งควรน�าข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณมาวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่าง 
การพัฒนาต่าง ๆ (Gap Analysis) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานท่ีสามารถ 
ปิดช่องว่างและยกระดับการพัฒนาประเทศเพื่อน�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ควรมีการปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา 
การบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกับทุกกลุ ่มเป้าหมาย โดยเน้นการท�างานในลักษณะ 
ของเครือข ่ ายที่ เป ็นการประสานความร ่วมมือระหว ่างหน ่วยงานต ่าง ๆ ของภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน เพื่อให้ท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

แผนแม่บทย่อย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) อยู่ในระดับ 2 และ
สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

200401

 การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก 
ในปัจจุบัน ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมประเทศให้พัฒนาไปสู่การเป็นภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากหน่วยงานของ
รัฐสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนา
นวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงการท�างานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ 
แบบอัตโนมัติ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเปิดโอกาส
ให้ภาคีต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ การด�าเนินงานท่ีจะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ดังกล่าว ควรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานขององค์กรและบุคลากรภาครัฐเพื่อให้มีขีดสมรรถนะ 
เพิ่มสูงขึ้น อาทิ มีระบบการท�างานบนฐานข้อมูลกลาง โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในองค์กร  
และบุคลากรทุกระดับมีทักษะการท�างานในยุคดิจิทัล เน ้นการท�างานในรูปแบบดิจิทัลแทนการท�างาน 
ในรูปแบบเอกสาร รวมท้ังควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการของภาครัฐให้มีความสะดวกและง่าย 
ในการขอรับบริการของประชาชน อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในปี 2564 คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเร่งให้เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเร็วขึ้น ส่งผลให้
หน่วยงานบางแห่งและประชาชนบางกลุ ่มไม่มีความพร้อมในการปรับสู ่รัฐบาลดิจิทัลได้ทันกับสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้นตลอดจนประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการในรูปแบบดิจิทัลจากภาครัฐได้

จ.3
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 เมื่อพิจารณาระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิ ทัลของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลและมีการให้ข้อมูล
แบบ real-time บุคลากรมีทักษะและความสามารถ
ด้านดิจิทัล ข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
รวมถึงรองรับการบริการแบบ One Stop Service 
พบว่า ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับ 

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย สถาบันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda Uni-
versity Institute of e-Government) ร่วมกับ 10 
มหาวิทยาลั ย ช้ันน� าของ โลก ใน เครื อข ่ ายของ 
องค ์กรวิชาชีพทางด ้านผู ้บริหารด ้านสารสนเทศ  
(International Academy of CIO: IAC) จัดท�า
ร ายงานการจั ดอั นดั บรั ฐบาลดิ จิทั ลนานาชาติ  
ซึ่งด�าเนินการทุก ๆ 2 ปี เพื่อประเมินระดับการพัฒนา
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เห็นว่า หน่วยงานมีแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลและมีการให้ข้อมูลแบบ real-time บุคลากร 4 

มีทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล ข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงรองรับการบริการแบบ One Stop 5 

Service พบว่า ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 2 ขึ้นไป คิดเป็น 6 

ร้อยละ 95.08 ปรับตัวดีขึ ้นจากร้อยละ 91.80 ในปี 2563 ทั ้งนี ้ ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที ่มีระดับ 7 

ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 34.05 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.29 ในปีก่อนหน้า ขณะที่8 
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ในปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ10 
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รั ฐบาลดิ จิ ทัลใน 64 ประเทศท่ัวโลก และสะท ้อนถึ งแนวโน ้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในป ัจจุบัน  
พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพิ่มข้ึน จาก 68.1 คะแนนในปี 2561 เป็น 72.3 คะแนน
ในปี 2563 โดยอยู่อันดับที่ 26 ของโลก ลดลงจากอันดับที่ 21 ของโลกในปี 2561 และอยู่อันดับที่ 2  
ของอาเซียน อันดับคงเดิมกับปี 2561 ท้ังนี้ แม้ว่าผลการจัดอันดับของประเทศไทยจะลดลง แต่คะแนนรวม 
ของประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ซ่ึงเป็นผลจากการด�าเนินการพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
อย่างจริงจังและมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยในปี 2563 มีประเทศได้อันดับสูงสุด 5 อันดับแรก
ของโลก คือ อันดับท่ี 1 สหรัฐอเมริกา 96.3 คะแนน อันดับท่ี 2 เดนมาร์ก 94.6 คะแนน อันดับที่ 3 สิงคโปร์  
93.5 คะแนน อันดับท่ี 4 อังกฤษ 92.1 คะแนน และอันดับที่ 5 เอสโตเนีย 91.5 คะแนน ส่วนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน มี 6 ประเทศได้รับการจัดอันดับ โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามล�าดับ

ที่มา: มหาวิทยาลัยวาเซดะ

ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู ่ที่ระดับที่ 2 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 95.08 ปรับตัวดีข้ึนจากร้อยละ 91.80  
ในปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 3 คิดเป็น 
ร้อยละ 34.05 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.29 ในปีก่อนหน้า ขณะที่สัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อม 
รัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 59.95 ลดลงจากร้อยละ 78.09 ในปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็น 
ว่าหน่วยงานมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

คะแนนรัฐบาลดิจิทัล (กลุ่มประเทศอาเซียน)

สัดส่วนระดับพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน

20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

587
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการด�าเนินการเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐ 
ได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐไปสู ่ดิจิทัล อาทิ โครงการจัดท�าบัญชี 
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การก�าหนดนโยบายและจัดท�าแผนงาน/
โครงการพัฒนาประเทศทุกระดับ และโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนการผลิตเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป นอกจากนี้ ในด้านการให้บริการ 
แก่ประชาชนได้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการของภาครัฐให้มีความสะดวก 
อาทิ โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพเพ่ือติดตามและประเมินความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ในกลุ ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย โดยเป็นการพัฒนาระบบบัตรสุขภาพเพ่ือใช ้
ส�าหรับผู้เดินทางซึ่งจะท�าหน้าที่บันทึกข้อมูลสุขภาพ ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ความเส่ียงจากประวัติการเดินทางของผู ้ใช ้บริการ และระงับการแพร่ระบาด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น 
ด ้านการท ่องเที่ยวและส ่งเสริมเศรษฐกิจให ้กับประเทศไทย อีกทั้ งสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับรูปแบบการท�างานของภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นดิจิทัล 
มากขึ้น อาทิ การท�างานในรูปแบบออนไลน์ การประชุมในรูปแบบ Video Conference และการใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่องานแทนรูปแบบเอกสารมากขึ้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าหน่วยของรัฐจะให้ความส�าคัญกับการน�าระบบดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่ประชนมากขึ้น แต่การน�าเทคโนโลยีไปประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญของหลายหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน 
ยังขาดระบบดิจิทัลส�าหรับใช้สนับสนุนการให้บริการหรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยน
ให้รองรับการท�างานแบบดิจิทัล นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเร่ง 
ให้เข้าสู ่รัฐบาลดิจิทัลเร็วข้ึน ส่งผลให้หน่วยงานหรือประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการปรับสู ่รัฐบาลดิจิทัล 
ได้ทันกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และความสามารถในการเข้าถึงการรับบริการในรูปแบบดิจิทัลของประชาชน 
มีความแตกต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายในปี 2565 ควรให้ความส�าคัญ 
กับการปรับทัศนคติในการท�างานของบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการท�าให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ
ไปสู่การด�าเนินการและให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มีประสิทธิภาพ 
และควรเร่งเพิ่มทักษะที่จ�าเป็นต้องใช้ในยุคดิจิทัลของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะการเร่งหาช่องว่าง 
ของทักษะในด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรเพ่ือพัฒนาให้ตรงจุด ส�าหรับการให้บริการแก่ประชาชน  
ควรเร่งพัฒนาให้มีความสะดวก เข้าถึงได้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
นอกจากน้ี ควรปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปรับเปล่ียนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล  
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ20
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การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างานเพ่ือประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าที่
รัฐที่กระท�าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 บุคลากรภาครัฐเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น  
การสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู ้ ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให ้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ต ้องพัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการ 
บริหารงานบุคคล การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร ้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น�า มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติ
หน ้าที่  มีทักษะการปฏิบัติงาน ท่ีทันสมัยและทันต ่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด ้วยการปรับปรุงกลไก 
ในการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติ เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ที่ผ่านมาแม้ว่าหลายหน่วยงาน 
จะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในด้านต่าง ๆ แต่โครงการการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากร การปลูกฝังค่านิยมการท�างานที่ดี 
ยังมีจ�านวนไม่มาก อีกท้ัง การด�าเนินการในบางกระบวนการต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจท�าให้เกิด 
การทุจริตน�ามาซึ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ จึงเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข  
เพ่ือผลักดันให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐประสบความส�าเร็จเป็นรูปธรรม

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ 
ยึดค ่านิยมในการท�างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง  
มุ ่ ง มั่ น  และ เป ็ นมื ออาชี พ  พิ จ า รณาจากดั ชน ี
ความผูกพันของบุคลากรภาครั ฐ  และ สัดส ่ วน 
เจ ้าหน้าที่ที่กระท�าผิดกฎหมายลดลง ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้จากจ�านวนคดีในความรับผิดชอบ 

 

2 

 

 1 
 2 

 3 

การดำเนินการที่ผานมา การดำเนินงานของหนวยงานของรัฐเนนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในดานตางๆ ใหมี4 

สมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยการจัดฝกอบรมบุคลากรทั้งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน เนนการพัฒนาบุคลากร5 

ภาครัฐใหมีทักษะที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อาทิ ทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดาน6 

ภาษาตางประเทศ ทักษะดานการบริหารจัดการ การสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับขาราชการไปศึกษาหรืออบรม7 

ตางประเทศ ซึ่งชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวไดอยางสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ สามารถ8 

ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ หลายหนวยงานไดจัดทำโครงการเพื่อปลูกฝงคุณธรรม 9 

จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่รฐัใหเปนคนดีคนเกง  10 

 11 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย หนวยงานของรัฐเนนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในดาน12 

ตาง ๆ เปนจำนวนมาก ทั้งฝกอบรมเพื่อสรางทักษะการทำงานในแบบทั่วไป ยังขาดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการ13 

พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำแผนการจัดการกำลังคนและเสนทางความกาวหนาใน14 

อาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนอันจะนำไปสูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสถานการณ การวาง15 

ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสะทอนศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน และการ16 

วางแผนและดำเนินการเพื่อสงเสริมสมรรถนะของผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถพัฒนาระบบ17 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหดีขึ้นยังมีนอย อีกทั้งแมภาครัฐจะนำระบบอิเล็คทรอนิคสมาใชในการย่ืนขอเพ่ือพิจารณา18 

อนุมัติ อนุญาต เพื่อลดการทุจริตของเจาหนาที่รัฐในภาพรวม แตก็ยังมีการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ จึงยังพบการ19 

รองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐอยู 20 

ขอเสนอแนะเพื่อการบรรลุเปาหมาย เนื่องจากเปาหมายการสัดสวนเจาหนาที่ที่กระทำผิดกฎหมายลดลง21 

บรรลุเปาหมายแลว การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระยะตอไป ควรใหความสำคัญกับการกระบวนการบริหารทรพัยากร22 

บุคคลเพื่อสรางและรักษา คนดีคนเกงในภาครัฐ หน่วยงานเจา้ภาพขับเคลื�อนประเด็น หน่วยงานเจา้ภาพขับเคลื�อน23 

เป้าหมายหน่วยงานเจา้ภาพขบัเคลื�อนเป้าหมายของแผนย่อยและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองมีการดวยการบูรณาการ24 

รวมกันอยางเปนรูปธรรม เพื่อผลักดันใหหนวยงานภาครัฐวางระบบการจัดการกำลังคนและเสนทางความกาวหนาใน25 

อาชีพเพื่อเปนขวัญกำลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีท่ีชวยในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานการบริหารงาน26 

บุคคลภาครัฐมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สงเสริมสมรรถนะของผูปฏิบัติงานดานนี้ใหมีความรูความเขาใจที่27 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของคดีในความรบัผิดชอบของศาลปกครอง เทียบกบั

ป 2560

ของศาลปกครอง ที่แสดงให้เห็นถึงการมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือการใช้อ�านาจในทางมิชอบ 
ของบุคลากรภาครัฐ พบว่า ในปีงบประมาณ 2562 ศาลปกครองมีคดีรับเข้าทั้งหมด 8,331 คดี ต่อมา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงเหลือ 5,759 คดี (ลดลงร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560) 
และปีงบประมาณ 2564 ลดลงเหลือจ�านวน 4,711 คดี (ลดลงร้อยละ 35.2 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560) 
นอกจากนี้ หากเทียบเคียงกับข้อมูลสถิติการรับฟ้องคดีของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบว่า การรับฟ้องคดีการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการในปี 2564  
มีจ�านวน 652 คดี ลดลงจาก 1,374 คดี ในปี 2563 และ 2,045 คดี ในปี 2562 สอดคล้องในการบรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าว

การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเน้นพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในด้านต่างๆ  
ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรทั้งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน เน้นการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้มีทักษะท่ีเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับข้าราชการ 
ไปศึกษาหรืออบรมต่างประเทศ ซ่ึงช ่วยส ่งเสริมให ้บุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวได ้อย ่างสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ หลายหน่วยงาน 
ได้จัดท�าโครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นคนดีคนเก่ง

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงานของรัฐเน ้นการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก ท้ังฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะการท�างานในแบบทั่วไป ยังขาดแผนงาน/โครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเร่ืองของการจัดท�าแผนการจัดการก�าลังคน 
และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน อันจะน�าไปสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การวางระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สะท้อน
ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และการวางแผนและด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของผู ้ปฏิบัติงาน 
ด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให ้สามารถพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให ้ ดีขึ้นยังมีน ้อย  
อีกทั้งแม้ภาครัฐจะน�าระบบอิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในการยื่นขอเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพ่ือลดการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่รัฐในภาพรวมแต่ก็ยังมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ จึงยังพบการร้องเรียนการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่

อัตราการเปลี่ยนแปลงของคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง
เทียบกับปี 2560

ที่มา: ศาลปกครอง
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200501

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากสัดส่วนเจ้าหน้าที่ที่กระท�าผิดกฎหมายลดลงจนบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระยะต่อไป จึงควรให้ความส�าคัญกับการกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างและรักษาคนดีคนเก่งในภาครัฐ หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1), หน่วยงานเจ ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็น 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2), หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) ต้องมีการท�างานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐวางระบบการจัดการก�าลังคนและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็นขวัญ
ก�าลังใจให้กับผู ้ปฏิบัติงาน น�าเทคโนโลยีที่ช ่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการบริหารงานบุคคล 
ภาครัฐมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ส่งเสริมสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบการท�างานที่เอื้อต่อการเรียนรู ้และการพัฒนากรอบ 
ความคิดและกรอบทักษะ ส�าหรับการท�างานและการด�าเนินชีวิต รวมท้ังปลูกฝังบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 
ให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง การมุ ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท�างาน 
บนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีคุณลักษณะในการเป็นผู ้ใฝ่เรียนรู ้และพัฒนา ให้ความส�าคัญกับประโยชน ์
ส่วนรวม ท�างานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากล  
เพ่ือร่วมกันสร้างภาครัฐท่ีทันสมัย เป็นท่ีพึ่งของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้
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ภาครัฐโปร่งใส  สังคมไทยปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21

21 การตอ่ตา้นการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ210001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท�างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชน์ส ่วนบุคคลและประโยชน์ส ่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน และสร้างจิตส�านึก 
และค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ 
แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถ
บรรลุ เป ้าหมายภาครัฐมีความโปร ่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเ ก่ียวข ้องโดยตรงกับ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 

 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ โดยพิจารณาจากดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย ซึ่งจัด 
อันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) 
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริตใน 
ปี 2563 อยู ่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ากับในปี 2562  
ทั้งนี้ ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่ 101  
เป ็น อันดับที่  104 จากทั้ งหมด 180 ประเทศ  
และในกลุ ่มประเทศอาเซียนไทยได้อันดับลดลงจาก 
อันดับที่ 6 ในปี 2562 เป็นอันดับท่ี 5 ในปี 2563  
ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม 
ของป ัญหาการทุจริตและคอร ์รัปชันในประเทศ 
ที่ยั ง ไม ่ลดลง ซึ่ งส ่ งผลให ้อาจไม ่สามารถบรรล ุ
เป้าหมายตามท่ีตั้งไว้ท่ีอันดับ 1 ใน 54 หรือได้คะแนน 
ไม่ต�่ากว่า 50 คะแนนไว้ภายในปี 2565 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต�่ากว่า 50 คะแนน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) 
ตั้งแต่ปี 2538 - 2563
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คะแนน 
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ตั้งแต่ปี 2538 - 2563

  
อันดับในระดับโลก 
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

 1 

 2 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  4 
การท างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล5 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ6 
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  7 
ทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอด 8 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมาย9 
ยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง10 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 11 

 12 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 13 

 14 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 

 16 

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 17 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน18 
ของประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 19 
2563 อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ากับในปี 2562 ทั้งนี้ ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่ 101 เป็นอันดับที่ 104  20 
จากทั้งหมด 180 ประเทศ และในกลุ่มประเทศ21 
อาเซียนไทยได้อันดับลดลงจากอันดับที่ 6 ในปี 2562 22 
เป็นอันดับที่ 5 ในปี 2563 ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าว23 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปัญหาการทุจริตและคอร์24 
รัปชันในประเทศที่ยังไม่ลดลงซึ่งส่งผลให้อาจไม่25 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ที่อันดับที่ 1 ใน 26 
54 หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนนไว้ภายในปี 27 
2565  28 

 29 

 30 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International 

 

1   2   3    4    5   6 

210001แดง 210001แดง 210001แดง เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  210001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

ที่มา: สรุปข้อมูลจาก Transparency International
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 ทั้ งนี้  ยังคงมีประเด็นท ้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพ่ือให ้บรรลุเป ้าหมายของแผนแม่บทฯ ได ้แก ่  
(1) การสร้างความรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ให้มีระดับ 85 คะแนนขึ้นไป อีกทั้งเร่งปลูกฝังและสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยม 
ในการไม่ยอมรับการทุจริต (2) การเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
โดยไม่ต้องร้องขอ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้คดีทุจริต 
และประพฤติมิชอบลดลง เนื่องจากประชาชนจะเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการด�าเนินการให้มีความโปร่งใส 
(3) การพัฒนาการพิจารณาคดีให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยก�าหนดกรอบระยะเวลาคดีให้ส้ันลง ซ่ึงจะส่งผล
ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งเร่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาคดี  เพื่อลดการประวิงเวลาคดีให ้หมดอายุความ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและก�าหนด 
พันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อเข ้าร ่วมการเป็นภาคีเครือข ่ายระหว่างประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง   

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

210001

210101 210102 210201

 

 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องการบรรลุในปี 2565 ได้แก่  
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซ่ือสัตย์สุจริต ในช่วงปี 2561-2565 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 50  
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในช่วงปี 2561-2565 ท่ีขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 50 และร้อยละของหน่วยงานที่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในปี 2565  
ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ที่ 85 คะแนน ขึ้นไป

 พิจารณาจากผลการประเมิน ITA ในปี 2564 ภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีผลการประเมิน 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.3 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี 67.9 คะแนน ท้ังน้ี มีจ�านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
(ระดับ 85 คะแนนข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จ�านวน 4,149 หน่วยงานหรือคิดเป็นร้อยละ 49.95 นอกจากนั้น 

210101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ21

594



 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ได้แก่ จ�านวนคดีทุจริต 
ในภาพรวมลดลง ในช่วงปี 2561-2565 ที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ในปี 2561-2565 ลดลงเฉล่ียร้อยละ 10 และสัดส่วนจ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท�า 
การทุจริตในปี 2561-2565 ลดลงร้อยละ 10 
 
 ใ นป ี ง บประม าณ  2564  จ� า น วนคดี ทุ จ ริ ต ใ นภาพร วมลดล งก ว ่ า เ ป ้ า หม ายที่ ตั้ ง ไ ว ้ ม า ก  โ ด ยลดล ง 
ร้อยละ 19.44 ซ่ึงสูงจากเป้าหมายในปี 2564 ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 10 ดังจะเห็นได้ว่า ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมมือกับ 
หน ่ วย ง านต ่ า งๆ  สามารถด� า เนิ นการตรวจสอบ เบื้ อ งต ้ นและ ไต ่ ส วนข ้ อ เท็ จจริ ง ไ ด ้ แล ้ ว เ ส ร็ จ  5 , 376  เ ร่ื อ ง  
(จากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้จ�านวน 6,565 เรื่อง) และผลจากการที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ท�าให้จ�านวนคดีทุจริตในภาพรวม 
ลดลงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก

210102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
ในปี 2565 ได้แก่ สัดส่วนกระบวนการด�าเนินคดีทุจริตที่จ�าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติท่ีกฎหมาย
ก�าหนดลดลง โดยในปี 2561-2565 จะต้องไม่เกินร้อยละ 25 และสัดส่วนจ�านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟ้องกลับลดลง โดยในปี 2561-2565 จะต้องไม่เกินร้อยละ 4 ของจ�านวนคดีที่ส่งฟ้อง

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ�านวน 725 เรื่อง และมีเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนและมีการขยายกรอบเวลาด�าเนินการเกินกว่า
กรอบเวลาปกติท่ีกฎหมายก�าหนด (2 ปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 532 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของเรื่อง 
กล่าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน นอกจากน้ันจ�านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตยังไม่ถูกฟ้องกลับจากคดีที่มีการส่งฟ้องศาล

210201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 

ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนินโครงการเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่ อาทิ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาและหลักสูตรวัยใสใจสะอาดในระดับอุดมศึกษา โครงการธรรมาภิบาล โปร่งใส โครงการประเมิน ITA ในหน่วยงาน 
ต ่าง ๆ โครงการพัฒนาแผนท่ีพื้น ท่ี เสี่ยงต ่อการทุจริตในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร ่ข ้อมูลเกี่ยวกับการป ้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

21การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทย่อย

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) เด็กและเยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 และหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 80 
(หรือ 85 คะแนนขึ้นไป)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

210101

 มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) เสริมสร้างการรับรู้และปรับฐานคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดย 
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ปรับฐานคิดของประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยให้มี
พฤติกรรมซื่อสัตย์และวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดท�าสื่อและประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ประสานพลังความร่วมมือ 
จากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการยกระดับ ITA โดยให้ความส�าคัญกับ 
การสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สนับสนุนองค์ความรู ้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้าน 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และช่วยยกระดับคะแนน ITA ของประเทศให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได  ้ 
(3) การปรับโครงสร้าง/ระบบที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจ แต่สนับสนุนการด�าเนินการท่ีเป็นมาตรฐาน 
และกรอบแนวคิดการพิจารณาใช ้อ�านาจที่ชัดเจน เป ็นธรรม และ (4) สนับสนุนการมีส ่วนร ่วมของ 
ภาคส่วนต่างๆ ในการตรวจสอบการด�าเนินโครงการของภาครัฐ การเฝ้าระวังการทุจริต และมีระบบเฝ้าระวัง 
ที่ มีประสิทธิภาพ ชี้ เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีทุจริต โดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ ้มครอง 
ผู ้ชี้เบาะแส พัฒนาบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้มีกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี รวมถึง 
การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย

จ.3
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210101

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  ในป ี  2564  
ส�านักงาน ป.ป.ช. มุ ่งด�าเนินโครงการที่สนับสนุน 
การปรับฐานความคิด แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลักดันหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาหรือโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
ใ ห ้ มี ผ ล ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ก ลุ ่ ม 
เป ้าหมายในพื้น ท่ีให ้มากข้ึน ตลอดจนสนับสนุน 
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใ ห ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม แ ล ะ พ ย า ย า ม ที่ จ ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง 
ในกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน ่วยงานภาครัฐ ( ITA) ให ้มากขึ้นตลอดจน 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (210101) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ร้อยละเด็ก 4 
และเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและร้อยละประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ5 
พฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 50 และร้อยละหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ 6 
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 80 (หรือ 85 คะแนนข้ึนไป)  7 

มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ (1) เสริมสร้างการรับรู้และปรับฐานคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยปลูกฝังคุณธรรม 8 
และจริยธรรม ปรับฐานคิดของประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต  9 
มีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์และวัฒนธรรมสุจริตผ่าน10 
หลักสูตรการศึกษา ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตั้ งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  รวมทั้ งจัดท าสื่ อ 11 
และประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ประสานพลังความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างความ12 
เปลี่ยนแปลงในการยกระดับ ITA โดยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 13 
ในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  14 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และช่วยยกระดับคะแนน ITA ของประเทศให้บรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 15 
(3) การปรับโครงสร้าง/ระบบที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจ แต่สนับสนุนการด าเนินการที่เป็นมาตรฐานและกรอบแนวคิด16 
การพิจารณา ใช้อ านาจที่ชัดเจน เป็นธรรม และ (4) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการตรวจสอบการด าเนิน17 
โครงการของภาครัฐ การเฝ้าระวังการทุจริต และมีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ ชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่ทุจริต 18 
โดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส พัฒนาบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้มีกลไกการป้องกันและปราบปราม 19 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 20 
รวมถึงการพัฒนาละจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย 21 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 22 

ในปี 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. มุ่งด าเนินโครงการที่สนับสนุนการปรับฐานความคิด แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์23 
ส่วนรวม ผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ให้มีผลในทางปฏิบัติ และครอบคลุม24 
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าร่วมและพยายาม 25 
ที่จะพัฒนาตนเองในกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้มากขึ้น ตลอดจนมุ่งพัฒนา 26 
ระบบสารสนเทศในหน่วยงานต่าง  ๆให้พร้อมต่อการประเมิน   ITA ให้สามารถน าข้อมูลที่27 
ได้จากการประเมินฯ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส 28 
รวมทั้งพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และ29 
สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้โปร่งใสมากขึ้น  30 

นอกจากนี้ แนวโน้มผลการประเมิน ITA ในภาพรวมประจ าปี 2564 เป็นไปใน 31 
ทางที่ดีขึ้น โดยมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.25 คะแนน เพิ่มขึ้น 32 
จากปี 2563 (67.9 คะแนน) ทั้งนี้ มีจ านวนหน่วยที่มีการประเมินผ่านเกณฑ์และ33 
มีจ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไป) 34 
จ านวน 4,149 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95 ซึ่งแม้ว่าจะยังต่ ากว่าเป้าหมาย35 
ตามที่ก าหนด แต่ก็ดีขึ้นจากปี 2563 ถึงร้อยละ 13.19 และหากพิจารณา36 
ประเด็นการประเมิน พบว่า เรื่องการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการ37 

210101 
ปี2562 

210101 
ปี 2564  

210101 
ปี 2563 

จ3 :  

มุ ่ งพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานต ่างๆ ให ้พร ้อมต ่อการประเมิน ITA และสามารถน�าข ้อมูล 
ที่ได้จากการประเมินฯ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งพัฒนากลไก 
การมีส ่วนร ่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
ให้โปร่งใสมากขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มผลการประเมิน ITA ในภาพรวมประจ�าปี 2564 เป็นไปในทางที่ดีข้ึน  
โดยมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 81.25 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 (67.9 คะแนน) ทั้งนี้ มีจ�านวนหน่วยงาน
ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไป) จ�านวน 4,149 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 49.95  
ซึ่งแม้ว่าจะยังต�่ากว่าค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนด แต่ก็ดีข้ึนจากปี 2563ท่ีร้อยละ 13.19 และหากพิจารณา 
ประเด็นการประเมิน พบว่า เรื่องการเป ิดโอกาสให้เจ ้าหน้าท่ีมีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบการใช ้จ ่าย 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ ้าง ท่ี เอื้อประโยชน ์ ให ้ผู ้ประกอบการรายใดรายหนึ่ ง  และความถูกต ้อง 
ในการขอใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ส�านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานภาครัฐต้องไม่มองข้าม 
เพราะจะมีผลต่อการสนับสนุนให้ประชาชนเชื่อมั่นในภาครัฐมีค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด�าเนินโครงการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในพื้นที่ อาทิ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน 
สุจริต) ประจ�าป ีงบประมาณ 2564 ขับเคลื่อนหลักสูตรต ้านทุจริตศึกษาและหลักสูตรวัยใสใจสะอาด 
ในระดับอุดมศึกษา โครงการธรรมาภิบาลโปร่งใส โครงการประเมิน ITA ในหน่วยงานต่างๆ โครงการพัฒนา
แผนที่พื้นที่เส่ียงต่อการทุจริตในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้ว่า ผลการด�าเนินการในปี 2564 ที่ประเมินโดยส�านักงาน ป.ป.ช. พบว่า   
ร้อยละ 78.30 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซ่ือสัตย์สุจริต และร้อยละ 70.90 ของประชาชน
มีวัฒนธรรม ค ่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการต ่อต ้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ 
นโยบาย ส�านักงาน ป.ป.ช. ได ้จัดท�าแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ติดตาม 
ความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแผน และได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนฯ ทั้งส้ิน 578 ล้านบาท  
มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 29 หน่วยงานและด�าเนินโครงการเพื่อตอบสนองแนวทางการปลูกฝังวิธีคิด  
ปลุกจิตส�านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต ภายใต้งบประมาณ 379.9 ล้านบาท และส�านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ร ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนปลูกฝังนักเรียนและบุคลากรการศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ตามค่านิยมเป้าหมาย 5 ประการ (ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  

คะแนนภาพรวมระดับประเทศ
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และจิตสาธารณะ) ของโรงเรียนสุจริต ขยายผลหลักสูตรต ้านทุจริตและสนับสนุนกิจกรรมส�านักงาน 
เขตพ้ืนที่สุจริต จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตใน 245 เขต ตลอดจนประเมิน ITA ออนไลน์ ในส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและน�าข ้อเสนอแนะไปจัดท�ามาตรการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต ขณะนี้  
ส�านักงาน ป.ป.ช. อยู ่ในระหว่างการพัฒนาเครื่องมือ ก�าหนดกรอบการประเมินและการขับเคลื่อนหลักสูตร 
ให ้มีผลในทางปฏิบัติ  รวมทั้ งขยายการด�า เนินกิจกรรมสนับสนุนให ้ประชาชนสามารถพึ่ งพาตนเอง  
มีความซื่อสัตย์สุจริตให้มากข้ึน

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ส�านักงาน ป.ป.ช. มุ ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ  
และมีความก ้าวหน ้าอย ่างมาก แต ่ ในการผลักดันโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสร ้างการรับรู  ้
และปลูกฝังจิตส�านึก ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะหลักสูตรต้านทุจริตให้มีผลในทางปฏิบัตินั้น  
ส�านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานเก่ียวข้องควรร่วมกันก�าหนดนิยามและกรอบการประเมินความส�าเร็จ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต หรือวัฒนธรรมสุจริต ให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน มีรูปแบบการวัดผล 
ที่เป็นรูปธรรม มีกรอบแนวทาง ก�าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน นอกจากนี้  
ควรต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพ้ืนท่ีอย่างเต็มท่ี เพ่ือผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
หรือโครงการเก่ียวกับการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมความซ่ือสัตย์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่วนกระบวนการประเมิน ITA น้ัน ส�านักงาน ป.ป.ช. ยังต้องสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นกลุ ่มหน่วยงานที่มีจ�านวนมากที่สุดในการประเมินฯ เห็นถึงความส�าคัญและเข้าร่วมในการประเมินฯ 
เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน (โดยเฉพาะด้านงบประมาณ กลุ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ITA ของบุคลากร) เพ่ือเข้าร่วมในการประเมิน ITA ให้เต็มที่  
หน่วยงานได้ข้อมูลท่ีแท้จริง และน�าผลการประเมินฯ ไปใช้พัฒนาองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ผลักดันเครือข่ายในระดับท้องถิ่นให้เข ้าร ่วมในการประเมิน ITA  
ให ้มากขึ้น พัฒนาฐานข้อมูลตัวอย ่างโครงการของหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ในระดับสูงมาก  
(95 คะแนนขึ้นไป) ตลอดจนเสริมพลังแห่งความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรจัดท�าแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ITA เพื่อน�ามาสู่กระบวนการการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้าง 
ให ้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย ์สุจ ริตจากข ้อมูลเชิงประจักษ ์ เหล ่านี้  ซึ่ งจะมีผลต ่อ 
การสนับสนุนให้ประชาชนเชื่อมั่นในภาครัฐ มีค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตได้
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210102

ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) คดีทุจริตในภาพรวม 
จ�านวนคดทีจุรติรายหน่วยงาน จ�านวนขอ้รอ้งเรียน เจา้หนา้ทีภ่าครฐัทีถ่กูชีม้ลูเรือ่งวนัิย (ทจุริต) 
และจ�านวนข้อร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า กระท�าการทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 
รวมทั้งจ�านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองลดลงร้อยละ 25

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การปลุกจิตส�านึกและพฤติกรรมต้านทุจริต ของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตไม่ติดสินบน (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
และการปฏิบัติงานของภาครัฐ พัฒนาเครือข่ายและคุ ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในสังคม ให้ภาคประชาชนมีศักยภาพและส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น  สร้างกระแส 
สังคมให้ต้านการทุจริต ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต (3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (4) การพัฒนาระบบ
ราชการ โดยให้ความส�าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปราม
การทุจริต สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐในทุกข้ันตอนตั้งแต่ก่อน ระหว่าง 
และหลังการด�าเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ซึ่งช่วยสกัดก้ัน 
การทุจริตเชิงนโยบายและเป็นการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ทันถ่วงที  
(5) การพิจารณากฎหมาย กฎระเบียบให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตใช้บังคับ และการมีบทลงโทษ 
ที่เหมาะสม โดยปรับปรุงและพัฒนากลไก กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ช่วยลดคดีการทุจริตและการกระท�าทุจริตให้น้อยลง และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปราม 
การทุจริตมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ผลการด�าเนินการ
ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่า มีแนวโน้มที่จะสามารถ
บรรลุค่าเป้าหมายได้ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จ�านวน
คดีทุจริตในภาพรวมลดลงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก 
โดยลดลงร ้อยละ 19.44 ซึ่ งสูงจากเป ้าหมาย 
ในปี 2564 ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 10 ดังจะเห็นได้ว่า 
ส�านักงาน ป.ป.ช. ได ้ร ่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
สามารถด�าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวน 
ข ้อเท็จจริงแล ้วเสร็จได ้แล ้ว เสร็จ 5,376 เ ร่ือง  
(จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้จ�านวน 6,565 เร่ือง) และผลจากการที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ท�าให้จ�านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวมลดลงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก (2) จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ลดลงร้อยละ 33.33 และ (3) จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท�าการทุจริต 
ลดลงร้อยละ 19.36 ซึ่งสูงจากเป้าหมายในปี 2564 ที่ก�าหนดไว้ร้อยละ 8 ขณะที่ ตัวชี้วัดท่ี (4) ข้อมูลจ�านวน
คดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองท่ีผ่านมา (เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2561 จนถึงข้อมูล 
ปี 2563) ในส่วนข้อมูลประเภทกลุ่มคดีด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองและความมั่นคง และในส่วนข้อมูล
กลุ่มคดีด้านจริยธรรมและความประพฤติมิชอบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ส�านักงาน ป.ป.ช. ยังได้มุ่งพัฒนา
ระบบป้องการทุจริตเชิงรุก โดยออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อปรับปรุงกลไกในเกิดการบูรณาการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างทันท่วงที เช่น การมีค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรีท่ี 358/2562 จัดต้ังศูนย์ 
อ�านวยการต ่อต ้านการทุจริตแห ่งชาติ  (ศอตช.) ในส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) เพื่อมุ ่งเน ้นให ้ทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน โดยเร็ว โดยมี ศอตช.เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานผล 
การด�าเนินงานของส่วนราชการ กรณีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ด�าเนินโครงการปราบปรามการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน 
การปราบปรามการทุจริต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2561 โดยก�าหนดเป้าหมายการตรวจสอบเบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ 
ในปีงบประมาณ 2564 จ�านวน 6,565 เรื่อง ส่งผลให้ผู้กระท�าการทุจริตได้รับการลงโทษและท�าให้คดีการทุจริต 
ที่ค้างสะสมและคดีทุจริตท่ีรับใหม่ด�าเนินการได้แล้วเสร็จมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้ก�าหนด
กลไกก�ากับ ติดตามและบริหารงานคดีให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์ รวบรวมเร่ืองกล่าวหาร้องเรียนและคดีทุจริตต่างๆ 
ตลอดจนก�ากับติดตามการบริหารงานคดี แก้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงบริหารที่อยู ่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่ 
ของส�านักงาน ป.ป.ช. และแก้ไขปัญหาคดีค้าง เร่งรัดและประเมินผลการบริหารคดี โดยในปีงบประมาณ 2564 
คณะอนุกรรมการบริหารคดีได้ก�ากับ ติดตามการด�าเนินคดีที่เร ่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริง 
ท่ีใกล้ขาดอายุความและไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ ให้แล้วเสร็จ และแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกลางพิจารณาค�ากล่าวหาที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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จ านวนคดี (ราย) 

สถิติผลการชี้มูลความผิดเจ้าพนักงานของรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

กลุ่มคดีด้านกระบวนการยุติธรรม การเมืองและความมั่นคง 
กลุ่มคดีด้านจริยธรรมและความประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (210102) คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) คดีทุจริต 4 
ในภาพรวม จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน (จ านวนข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล เรื่องวินัย (ทุจริต)) และจ านวนข้อ5 
ร้องเรียน (เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า กระท าการทุจริต) ลดลงร้อยละ 10 รวมทั้งจ านวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง6 
ต าแหน่งทางการเมืองลดลงร้อยละ 25 7 

มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การปลุกจิตส านึกและพฤติกรรมต้านทุจริต ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ปราบปราม 8 
การทุจริตไม่ติดสินบน (2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังและการปฏิบัติงานของภาครัฐ พัฒนา9 
เครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคม ให้ภาคประชาชนมีศักยภาพและส่วนร่วม 10 
ในการตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตมากขึ้น  สร้างกระแสสังคมให้ต้านการทุจริต ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต (3) การพัฒนา11 
คุณธรรม จริยธรรม (4) การพัฒนาระบบราชการ โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูล12 
เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อน 13 
ระหว่างและหลังการด าเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก ซึ่งช่วยสกัดกั้นการทุจริต 14 
เชิงนโยบายและเป็นการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ทันถ่วงที (5) การพิจารณากฎหมาย 15 
กฎระเบียบให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตใช้บังคับ และการมีบทลงโทษที่เหมาะสม โดยปรับปรุงและพัฒนากลไก 16 
กระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดคดีการทุจริตและการกระท าทุจริตให้น้อยลง  17 
และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  19 

ผลการด าเนินการในปี 2564 สะท้อนให้เห็น20 
ว่า มีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุค่าเป้าหมาย21 
ได้ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จ านวนคดีทุจริต22 
ในภาพรวมลดลงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก 23 
โดยลดลงร้อยละ 19.44 ซึ่งสูงจากเป้าหมาย24 
ในปี 2564 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 10 ดังจะเห็น25 
ได้ ว่ า  ส านั กงาน ป.ป.ช. ได้ ร่ วมมือกับ26 
หน่วยงานต่างๆ สามารถด าเนินการตรวจสอบ27 
เบื้องต้นและไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จได้แล้ว28 
เสร็จ 5,376 เรื่อง (จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้29 
จ านวน 6,565 เรื่ อง) และผลจากการที่30 
ส านักงาน ป.ป.ช. ท าให้จ านวนคดีทุจริตใน31 
ภาพรวมลดลงสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก (2) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชีมู้ลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 32 
33.33 และ (3) จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริตลดลงร้อยละ 19.36 ซึ่งสูงจากเป้าหมายใน33 
ปี 2564 ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 8 34 

210102 
ปี 2562  

210102 
ปี 2563 

210102 
ปี 2564 

จ3 :  

สถิติผลการชี้มูลความผิดเจ้าพนักงานของรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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นอกจากน้ี ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) ยังได ้
ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ก�ากับให้หน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอโครงการ 
ที่มีความเส่ียงสูง เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและสร้างการรับรู ้ความเข้าใจ เพื่อให้การใช้จ ่ายงบประมาณ 
มีความคุ้มค่า โปร่งใส และก�าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ควรขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในภาคการเมือง เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู ้บังคับใช้กฎหมายให้เรียนรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ 
ส่วนรวมให้มากข้ึน สนับสนุนการบูรณาการด้านข้อมูล น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�ามาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถรับมือ 
กับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรพัฒนาระบบราชการ โดยสนับสนุนมาตรการลดการแทรกแซง  
และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ  ผลักดัน 
การน�าบทลงโทษหัวหน้าส่วนราชการ กรณีการด�าเนินการทางวินัยล่าช้าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือและข้อมูลการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ น�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล โดยเฉพาะคดีทุจริตส�าคัญ ให้สังคมรับทราบและมีส่วนร่วม
ติดตาม ตรวจสอบ เ พ่ือให ้ เกิดการเรียนรู ้ ร ่วมกันในสังคม นอกจากนี้  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้เป็นมืออาชีพ ไม่รับสินบน รวมทั้งบังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 
ก�าหนดอัตราโทษและมาตรการลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางสังคมท่ีรุนแรงพอท่ีจะผลักดันให้ผู ้กระท�า 
การทุจริตตัดสินใจยับยั้งความคิดการกระท�าผิด และควรสนับสนุนแนวร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ก�ากับ ติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

21การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ด้านการปราบปรามการทุจริต

แผนแม่บทย่อย

การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 กระบวนการด�าเนินคดีทุจริตที่จ�าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ
ที่กฎหมายก�าหนดไม่เกินร้อยละ 25 และจ�านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟอ้งกลับไม่เกินร้อยละ 4 ของจ�านวนคดีที่ส่งฟอ้ง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

210201

 มีป ัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ ได ้แก ่  (1) การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
ของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวนการท�างานด้านการปราบปราม 
การทุจริตเข ้าสู ่ระบบดิจิทัลให ้ได ้มาตรฐานสากลและเป ็นมาตรฐานเดียวกัน บูรณาการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินคดีทุจริต (2) การปรับปรุง
กระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยลดและปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินการ 
ที่ล ่ าช ้าของหน ่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให ้มีความรวดเร็ว การลงโทษผู ้กระท�า 
ความผิด เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล (3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปราม 
การทุจริต โดยการจัดท�าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างสมรรถนะ 
และความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี ให้มีความรู้และคุณธรรม

จ.3
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงบริหารที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช. อย่างทันท่วงที 38 
นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่างๆ ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต และได้พัฒนาระบบ39 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเชื่อมโยง40 
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน บริหารจัดการคดี บูรณาการข้อมูลกับ41 
หน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริต ท าให้สามารถตรวจสอบ42 
ข้อมูลและความก้าวหน้าในการด าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหา ร้องเรียนที่รับส่งระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และ43 
หน่วยงานภายนอก และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแสดงผลในเชิงสถิติได้  44 

ผลการจากการด าเนินการที่ผ่านมา มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แม้ในปี 45 
พ.ศ. 2564 จะยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ระดับร้อยละ 25 ดังจะเห็นได้ว่า ข้อมูล 46 
ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการตามเป้าหมายนี้ได้47 
ที่ระดับร้อยละ 73.37 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และข้อมูลจาก48 
ส านักงาน ป.ป.ท. (www.pacc.go.th) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายงาน49 
ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ 50 
กล่าวหาไว้ทั้งสิ้น 658 คดี  โดยในส่วนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม51 
พยานหลักฐาน พบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้วทั้งสิ้น 36,210 52 
คดี (โดยรับเร่ืองไว้ไต่ส่วนข้อเท็จจริงนับตั้งแต่ปี 2555-2564 จ านวน 6,793 53 
คดี และไม่รับไต่สวนฯ 16,185 คดี)  นอกจากนี้ ในส่วนของการไต่สวน54 
ข้อเท็จจริง (วินิจฉัยชี้มูล) พบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 55 
2,038 คดี โดยเป็นคดีผิดอาญาและวินัยจ านวน 1,087 คดี ไม่ผิดอาญาแต่56 
ผิดวินัยจ านวน 30 คดี ส่งส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 161 คดี ส่งพนักงาน57 
สอบสวน 177 คดีและยุติเรื่อง 583 คดี ทั้งนี้ ได้ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 58 
542 คดีและศาลมีค าพิพากษาแล้ว 306 คดี1 59 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  60 

ภารกิจการจัดท ารายงานหรือการเข้าน าข้อมูลในระบบ อาทิ ระบบของส านักงบประมาณ ระบบของส านักงานสภา61 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือระบบของส านักงาน ป.ป.ช. เป็นภารกิจมีปริมาณงานมากซึ่งต้องใช้เวลาใน62 
การด าเนินการมากข้ึนเช่นกัน นอกจากนี้ กรณีมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในภารกิจการปราบปรามการทุจริตใน63 
หน่วยงาน ย่อมมีผลท าให้การกรอกข้อมูลอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องและไม่ต่อเนื่องได้ ดังนั้น หน่วยงาน64 
ต่างๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบระบบ ต้องให้ความส าคัญกับการน าเข้าข้อมูลในระบบอย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบให้ง่ายแก่การ65 
ใช้งาน หรืออาจต้องจัดท าคู่มือการรายงานผลการด าเนินงานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน66 
ของหน่วยงานต่างๆ หากมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนบุคลากรก็สามารถศึกษาและด าเนินการได้เองอย่างต่อเนื่อง และมี67 
การแจ้งแนวทางการด าเนินงานล่วงหน้าให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นการล่วงหน้า 68 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  69 

ควรสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถูกกล่าวหา สร้างกลไกการบูรณาการ70 
ระหว่างหน่วยงานให้ครอบคลุมการปราบปรามและแก้ไขปัญหาเร่ืองการทุจริต  เสริมสร้าง ความพร้อมของระบบ71 
กระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายและก าหนด72 
พันธกรณีที่ต้องด าเนินการกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้การด าเนินการของ73 

                                                           
1

 แหล่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จากส านักงาน  ป.ป.ท. 

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย จากค ่าเป ้าหมายท่ีก�าหนด กระบวนการด�าเนินคดีทุจริตท่ีจ�าเป ็น 
ต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนด ไม่เกินร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2564  
พิจารณาโดยใช้จ�านวนเรื่องกล่าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐาน 
ในการประเมิน เปรียบเทียบกับจ�านวนเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนและมีการขยาย
กรอบเวลาด�าเนินการเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนด (2 ปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีผลการด�าเนินงาน ได้แก่ มีเร่ืองกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ�านวน 725 เรื่อง และมีเรื่องกล่าวหาท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนและมีการขยายกรอบเวลา 
ด�าเนินการเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก�าหนด (2 ปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�านวน 532 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก ส�านักงาน ป.ป.ช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 แจ้งว่าจ�านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงานไต่สวนคดี
ทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ�านวนคดีท่ีส่งฟ้อง ซึ่งค�านิยามของค�าว่า “หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต 
ถูกฟ้องกลับ” หมายถึง เมื่อหน่วยงานส่งเรื่องฟ้องร ้องไปยังศาลแล้ว ศาลพิจารณายกฟ้อง หน่วยงาน 
จึงอาจถูกฟ้องกลับ อันอาจเกิดจากการพิจารณาแล้วว่าจัดท�าส�านวนไม่ชอบ เป็นต้น พิจารณาโดยใช้จ�านวนคด ี
ที่ส่งฟ้องศาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐานในการประเมิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน
ไต่สวนคดีทุจริตยังไม่ถูกฟ้องกลับจากคดีท่ีมีการส่งฟ้องศาล
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1 แหล่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จากส�านักงาน  ป.ป.ท.

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้ด�าเนินการตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และมต ิ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระบบราชการ ท่ีก�าหนดให้มีกระบวนการร้องเรียนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การด�าเนินการทางวินัย  
การก�าหนดให้หน่วยงานต่างๆ มีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง 
การมีบทบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ก�าหนดเรื่อง 
การคุ้มครองพยานของผู้แจ้งเบาะแส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการด�าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อท�าติดตาม เร ่งรัดการด�าเนินการ บริหารงานคด ี
ให ้เป ็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล ่าว และสนับสนุนให้ศูนย ์ฯ เป ็นกลไกก�ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
และการบริหารจัดการคดีอย ่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก ้ไขปัญหาอุปสรรคเชิงบริหารที่อยู ่นอกเหนือ 
อ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ช. อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ส�านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่าง ๆ  
ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต และได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคล่ือน 
การด�าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ สถาบันการเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน บริหารจัดการคดี บูรณาการข้อมูลกับ 
หน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีทุจริต ท�าให้สามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลและความก้าวหน้าในการด�าเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหา ร้องเรียนที่รับส่งระหว่าง 
ส�านักงาน ป.ป.ช .  และหน ่วยงานภายนอก และน�าข ้อมูลมาวิ เคราะห ์ เพื่ อแสดงผลในเชิ งสถิติ ได ้  
ผลการจากการด�าเนินการที่ผ่านมา มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แม้ในปี พ.ศ. 2564 จะยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
ที่ระดับร้อยละ 25 ดังจะเห็นได้ว ่า ข ้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ส�านักงาน ป.ป.ช. ด�าเนินการ 
ตามเป้าหมายน้ีได้ท่ีระดับร้อยละ 73.37 ซึ่งยังต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และข้อมูลจากส�านักงาน ป.ป.ท.  
(www.pacc.go.th) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 รายงานว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�านักงาน ป.ป.ท.  
ได้รับเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาไว้ท้ังสิ้น 658 คดี โดยในส่วนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
พบว ่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล ้ว ท้ัง ส้ิน 36,210 คดี (โดยรับเ ร่ืองไว ้ ไต ่ส ่วนข ้อเท็จจริง 
นับตั้งแต่ปี 2555-2564 จ�านวน 6,793 คดี และไม่รับไต่สวนฯ 16,185 คดี)  นอกจากนี้ ในส่วนของการไต่สวน 
ข้อเท็จจริง (วินิจฉัยชี้มูล) พบว่า คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาแล้ว 2,038 คดี โดยเป็นคดีผิดอาญา 
และวินัยจ�านวน 1,087 คดี ไม่ผิดอาญาแต่ผิดวินัยจ�านวน 30 คดีส่งส�านักงาน ป.ป.ช. จ�านวน 161 คดี  
ส่งพนักงานสอบสวน 177 คดีและยุติเรื่อง 583 คดี ท้ังน้ี ได้ส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว 542 คดีและศาล 
มีค�าพิพากษาแล้ว 306 คดี1

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภารกิจการจัดท�ารายงานหรือการเข้าน�าข้อมูลในระบบ อาทิ 
ระบบของส�านักงบประมาณ ระบบของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือระบบ 
ของส�านักงาน ป.ป.ช. เป็นภารกิจมีปริมาณงานมาก ซ่ึงต้องใช้เวลาในการด�าเนินการมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ 
กรณีมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนผู ้รับผิดชอบในภารกิจการปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ย่อมมีผลท�าให้ 
การกรอกข้อมูลอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องและไม่ต ่อเนื่องได้ ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ  
ที่เป็นผู้รับผิดชอบระบบ ต้องให้ความส�าคัญกับการน�าเข้าข้อมูลในระบบอย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบให้ง่าย 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ21

604



210201

แก่การใช้งาน หรืออาจต้องจัดท�าคู ่มือการรายงานผลการด�าเนินงานให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้ผู ้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ หากมีการโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนบุคลากรก็สามารถศึกษา 
และด�าเนินการได้เองอย่างต่อเน่ือง และมีการแจ้งแนวทางการด�าเนินงานล่วงหน้าให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เป็นการล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ถูกกล่าวหา สร้างกลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้ครอบคลุมการปราบปรามและแก้ไขปัญหา 
เ ร่ืองการทุจริต  เสริมสร ้างความพร้อมของระบบกระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายและก�าหนดพันธกรณีท่ีต้องด�าเนินการกับเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้การด�าเนินการของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลบูรณาการคดีเกี่ยวกับการทุจริตและการติดตามผลของคดี โดยเฉพาะ
การด�าเนินการ ตามมมาตรการ 3 P’s (Punishment Prevention and Promotion) อย่างต่อเนื่อง ให้ภาคี 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินการได้อย่างไม่ซับซ้อน และรวดเร็ว และผลักดัน
การใช้กลไกที่มีอยู ่ เช่น ศูนย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ภายในส�านักงาน ป.ป.ท. หรือ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล  
และรวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได ้บูรณาการแก้ไขปัญหาทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย ่างยั่งยืน 
และเป็นกลไกตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานผลการด�าเนินการตรวจสอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการพัฒนาเครือข ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ 
ได้มากขึ้น
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มุ่งเน้นกฎหมายให้มีเท่าที่จ�าเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ในทุกมิติ รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชน

และปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค 
เป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22

22 กฎหมาย
และกระบวนการยตุธิรรม

“

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



จ.1

 
 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

220001

	 คะแนนดัชนีนิติธรรมของ	 4	 ปัจจัย	 จากทั้งหมด	 8	 ปัจจัย	 ได ้แก ่	 (1)	 การจ�ากัดอ�านาจรัฐ	 
(2)	 รัฐบาลโปร่งใส	 (3)	 สิทธิขั้นพื้นฐาน	และ	 (4)	 ความเป็นระเบียบและความมั่นคง	คะแนนไม่ต�่ากว่า	 
0.65	คะแนน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็น	 (22)	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญตอบสนองต่อกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติด้วยกำรมุ่งเน้นให้มีกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น 
สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำในทุกมิติได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง มีกระบวนกำรยุติธรรมที่เคำรพสิทธ ิ
ของมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนด้วยควำมเสมอภำค เป็นกลำง น่ำเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้   
โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับประเด็น ได้แก่	 (1)	กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	และ	 (2)	การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค	โปร่งใส	 
เป็นธรรม	ทั่วถึง	 และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็น
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ที่มำ: โครงกำรควำมยุติธรรมโลก (World Justice Project (WJP)

การอ�านวยความยุติธรรมเป ็นไปโดยความเสมอภาค	
โปร่งใส	เป็นธรรม	ทั่วถึง	และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

220002 จ.2

22กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

607



 

 จำกข้อมูลค่ำคะแนนทั้ง 4 ปัจจัยของดัชนี
นิติธรรม ที่ จัดท�ำโดย โครงกำรควำมยุติธรรมโลก 
(World Justice Project : WJP) พบว่ำ ในปี 2564 
ประ เทศไทย มีค ่ ำคะแนนเฉ ลี่ ยภำพรวมอยู ่ ที่  
0.53 คะแนน ซึ่งมีค ่ำคะแนนลดลงจำกปี 2563  
ท่ีผ ่ำนมำ ที่มีค ่ำคะแนนเฉลี่ยอยู ่ ท่ี 0.55 คะแนน  
โดยเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดมี 3 ปัจจัย ที่มีค่ำคะแนน
เฉล่ียลดลงจำกปี 2563 ได้แก่ (1) ปัจจัยกำรจ�ำกัด
อ�ำนำจรัฐ ที่มีค่ำคะแนนอยู ่ที่ 0.46 คะแนน ลดลง 
จำก 0.48 คะแนน (2)  ป ัจจัยรัฐบำลโปร ่ ง ใส มีค ่ ำคะแนนอยู ่ที่  0 .49 ลดลงจำก 0.51 คะแนน  
และ (3) ปัจจัยสิทธิข้ันพื้นฐำน มีค่ำคะแนนอยู่ท่ี 0.47 ซึ่งลดลงจำก 0.49 คะแนน และปัจจัยควำมเป็นระเบียบ 
และควำมมั่นคง มีค่ำคะแนนคงที่อยู่ที่ 0.71 คะแนน ซึ่งส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมลดลงจำกปี 2563 เล็กน้อย 
นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำจำกอันดับค่ำคะแนนเฉลี่ยของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในปี 2564 
ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 10 จำกทั้งหมด 15 ประเทศ ซึ่งมีอันดับคงที่เท่ำกับปี 2562 และปี 2563 

ดัชนีนิติธรรม	(Rule	of	Law	Index)
ปี	2562	-	2564

 อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ยังคงมีประเด็นท้ำทำย ได้แก่  
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด ้ำนกฎหมำย 
ให้มีควำมสมบูรณ์ ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบกลำงทำงกฎหมำยได้โดยสะดวก  
รวมทั้งกำรสนับสนุนให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส ่วนร่วม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรบูรณำกำร 
กำรด�ำเนินงำนเพื่อให้กำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ประกอบด้วย 4 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

220001

220101 220102 220103

220002

220201

*สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยประจ�ำปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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	 กฎหมายไม่เป ็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู ่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ มุ ่งให้ประชาชน 
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	 ได้แก	่
กฎหมายที่ได ้รับการทบทวนแก้ไข	 ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก	 ให้มีเนื้อหาที่ไม ่เป ็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	 
ร้อยละ	50	ของกฎหมายทั้งหมด	

 โดยในปี 2564 สำมำรถเทียบเคียงได้จำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤท ธ์ิของกฎหมำย พ.ศ .  2562 ในกำรด� ำ เนินกำรเพื่ อรองรับและขับเคลื่ อนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ  
ที่ ให ้หน ่วยงำนของรัฐด�ำเนินกำร ได ้แก ่  (1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย โดยประกำศรำยชื่อหน ่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ และระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ (2) กำรเข้ำถึงบทบัญญัติในกฎหมำย โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะต้อง
ด�ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำย กฎเกณฑ์ และค�ำอธิบำยกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับอยู ่ก ่อนวันบังคับใช้พระรำชบัญญัติ 
หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 และ (3) กำรด�ำเนินกำร 
เพื่อให ้สอดคล ้องกับมำตรำ 22 ของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ทั้งนี้  ยังไม ่มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย จึงส่งผลให้มีสถำนะกำรบรรลุเป ้ำหมำย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

220101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 ทั่วถึง	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และเป็นธรรม	
ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	 (1)	 สัดส่วนการน�าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศ 
มาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ�านวนกฎหมาย	ร้อยละ	50	ของกฎหมาย	 (2)	ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้ 
กฎหมาย	ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น	ร้อยละ	50	

 โดยเทียบเคียงจำกมิติด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม (The Rule  
of Law Index) จัดท�ำโดย World Justice Project (WJP) จะพบว่ำ ในปี 2564 มิติด ้ำนกำรบังคับใช ้กฎหมำย  
(Regulatory Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) ประเทศไทย มีค่ำคะแนน 0.46 คะแนน  
ลดลงจำกปี 2563 ท่ี 0.47 คะแนน และปี 2562 ที่ 0.48 คะแนน ส่งผลให้มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยอยู ่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต

220102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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	 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย	ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	จ�านวน/ระดับ 
ของมาตรการ/กลไก	 ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ�าเป็น	 เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	 
ร้อยละ	50	

 โดยในปี 2564 สำมำรถเทียบเคียงจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อรองรับและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ ประกอบกับระบบ
กลำงด้ำนกฎหมำยได้เปิดให้บริกำรในระยะที่หนึ่งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและแสดงควำมคิดเห็น
ต่อร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยได้รวดเร็วกว่ำในช่วงปีที่ผ ่ำนมำ จึงส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมาย 
ตำมที่ก�ำหนดไว้

220103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส	 สะดวก	 รวดเร็ว	 เสมอภาค	ทั่วถึง	 เป็นธรรม	และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ 	 ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 อัตราส ่วนที่ เพิ่มขึ้นของจ�านวนขั้นตอนในการอ�านวย 
ความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส	 ความสะดวกและรวดเร็ว	 ร้อยละ	 75	ของจ�านวน 
ขั้นตอนท่ีส�าคัญ	

 โดยเทียบเคียงจำกปัจจัยที่ 6 กำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcement) ปัจจัยท่ี 7 กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงแพ่ง (Civil Justice) และปัจจัยที่  8 กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal Justice) ของดัชนีนิติธรรม  
(Rule of Law Index) พบว่ำ ในปี 2564 ในปัจจัยท่ี 6 กำรบังคับใช้กฎหมำย มีค่ำคะแนน 0.46 คะแนน ลดลงจำก 0.47 
คะแนน ในปี 2563 ปัจจัยท่ี 7 กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง มีค่ำคะแนนคงที่ 0.48 คะแนน และปัจจัยที่ 8 กระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ มีค่ำคะแนนคงที่ 0.43 คะแนน โดยค่ำคะแนนยังอยู ่ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย จึงส่งผลให้สถำนะกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

220201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม22

610



220101

การพัฒนากฎหมาย

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหา
ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 50 ของกฎหมายทั้งหมด

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เมื่อบริบททำงสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ซึ่งหำกไม่มีกำรทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชำชนในวงกว้ำง ดังนั้น กฎหมำยจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำและจัดระเบียบ 
ในสังคมให้เกิดควำมเป็นธรรม โดยกำรทบทวนควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของกฎหมำย แก้ไข ปรับปรุง 
ยกเลิกกฎหมำยที่มี เนื้อหำที่ ไม ่จ�ำ เป ็นหรือเป ็นอุปสรรคต ่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของประชำชน รวมทั้งกำรก�ำหนดระยะเวลำกำรทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยให้ทันสมัย โดยต้องด�ำเนินกำร 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ 
ตลอดจนเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ต ่อประชำชน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 
และเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ ท้ังนี้ กำรด�ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ ได้แก่  
กลไกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบกำรประเมินกฎหมำย 
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ และกลไกกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกฎหมำย ในส่วนของกำรวิเครำะห์ 
ผลกระทบอย่ำงรอบด้ำนเพื่อให้กฎหมำยมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ในส ่วนของกำรมีส ่วนร ่วมของทุกภำคส ่วน กำรใช ้ เทคโนโลยี เป ็นเครื่องมือ และสื่อประชำสัมพันธ  ์
เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ซ่ึงในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยส�ำคัญ ที่สำมำรถท�ำให้ 
บรรลุเป้ำหมำยโดยหน่วยงำนของรัฐจะต้องด�ำเนินกำรเพื่อรองรับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ ์
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ในกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด  
เพ่ือให้กำรประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ

จ.3
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงำนของรัฐได้ประกำศรำยชื่อกฎหมำย หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ และกำรเผยแพร่กฎหมำย กฎเกณฑ์ ค�ำอธิบำย และค�ำแปล
กฎหมำย รวมทั้งกำรเปิดใช้งำนระบบกลำงทำงกฎหมำย (Law Portal) บนเว็บไซต์ www.law.go.th  
ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำร่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ซ่ึงเป็นกำรด�ำเนิน
กำรในระยะที่หนึ่ง ส�ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมำย เพื่อเป็นช่องทำงให้หน่วยงำนของรัฐและประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกฎหมำยต่ำง ๆ 
ได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันระบบกลำงทำงกฎหมำยยังอยู ่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในระยะที่สอง 
ในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศ นอกจำกนี้ มีโครงกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงำนท่ีเกี่ยวกับกำรอนุญำต เพ่ือลดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรและกำรอนุญำต 
ที่ไม่จ�ำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด�ำเนินธุรกิจของประชำชน โดยมีกระบวนงำน 
ทั้งสิ้น 1,094 กระบวนงำน ประกอบด้วย (1) กระบวนงำนที่หน่วยงำนรับด�ำเนินกำร จ�ำนวน 885 กระบวนงำน 
(2) กระบวนงำนท่ีหน่วยงำนอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร จ�ำนวน 90 กระบวนงำน และ (3) กระบวนงำนที่หน่วยงำน
ไม่มีกำรแจ้งตอบกลับจ�ำนวน 119 กระบวนงำน ท้ังนี้ กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำรขับเคล่ือน 
ให้กลไกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ในส่วนของกำรก�ำหนดผู ้ รับผิดชอบกำรประเมินกฎหมำย  
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย กำรรับฟ ังควำมคิดเห็นและข ้อเสนอแนะ ช ่องทำง 
กำรเข้ำถึงกฎหมำยที่หลำกหลำย ระบบฐำนข้อมูลกลำงและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำย  
และส่ือประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2564 เห็นชอบการด�าเนินการ 
เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	 2562 โดยให้หน่วยงำนของรัฐด�ำเนินกำร ได้แก่ (1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมำย โดยประกำศรำยช่ือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ (2) กำรเข้ำถึง
บทบัญญัติในกฎหมำย โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะต้องด�ำเนินกำรเผยแพร่ข ้อมูลกฎหมำย กฎเกณฑ์  
และค�ำอธิบำยกฎหมำยท่ีมีผลใช้บังคับอยู ่ก่อนวันบังคับใช้พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 และ (3) กำรด�ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ 22  
ของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562  
โดยตรวจสอบกฎหมำยในควำมรับผิดชอบว่ำมีกรณีที่หน่วยงำนจะต้องด�ำเนินกำรออกกฎหรือกำรด�ำเนินกำร 
เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำย รวมทั้งมีกำรเปิดใช้งำน 
ระบบกลำงทำงกฎหมำย (Law Portal) เว็บไซต์ www.law.go.th ในระยะที่หนึ่ง ซึ่งเป็นช่องทำงส�ำหรับ 
กำรรับฟังควำมคิดเห็น โดยประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบดังกล่ำว  
และมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติฯ โดยกำรจัดท�ำสื่อ 
วิดีทัศน์ที่มีกำรเผยแพร่ อำทิ บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนตำมพระรำชบัญญัติฯ กำรท�ำควำมรู้จักกับหลักเกณฑ์ 
กำรร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย และขั้นตอนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่ำพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้มำระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้กำรด�ำเนิน
กำรของทุกหน่วยงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงควรมุ ่งเน้นสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ ซ่ึงหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมำยตำมกรอบ 
ระยะเวลำ รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบกลำงทำงกฎหมำยท่ีเป็นข้อมูลให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำยในปี 2565 ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนของรัฐจะต้องสร้ำงควำมเข้ำใจและติดตำมกำรด�ำเนินกำร 
เก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐจะต้องเป็นกำรส่งเสริมและบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อมองเป้ำหมำยร่วมกัน และควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรค�ำนึงถึงสภำพปัญหำในกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีกฎหมำยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกฎหมำย  
โดยกำรศึกษำแนวโน ้ม เป ้ำหมำยและนโยบำยของรัฐ และกำรบูรณำกำรและกำรแลกเปลี่ยนข ้อมูล 
ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
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การพัฒนากฎหมาย

แผนแม่บทย่อย

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 (1) สัดส่วนการน�าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมายต่อจ�านวนกฎหมาย ร้อยละ 50 ของกฎหมาย (2) ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50 (3) ระดับ
ความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 75 ของประชาชนเชื่อมั่นในการ
บังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

220102

 ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม ่
มำใช้ในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมส�ำคัญมำกยิ่งข้ึนโดยเฉพำะในกำรท�ำให้หน่วยงำนของรัฐ 
สำมำรถบังคับใช้กฎหมำยได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และประหยัด ในขณะเดียวกันสำมำรถ
ท�ำให้ประชำชนรับรู ้และเข้ำใจสิทธิหน้ำท่ีตำมกฎหมำยได้อย่ำงสะดวกและทั่วถึง โดยปัจจัยส�ำคัญในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยคือกำรท่ีมีกลไกกำรบังคับใช้กฎหมำยท่ีมีประสิทธิภำพ ผู ้มีอ�ำนำจหน้ำที่ 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมเป็นกลำง และมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงถ่องแท้  
และประชำชนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจกฎหมำยโดยเฉพำะที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบอำชีพ และชีวิตประจ�ำวัน 
ของตน ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่ำนมำควำมท้ำทำยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยนี้คือกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง 
หน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้องกับกำรบังคับใช ้กฎหมำยยังไม ่มีควำมเป ็นรูปธรรม และยังขำดกำรส ่ ง เสริม 
ให้ประชำชนรับรู้และเข้ำใจกฎหมำย และพัฒนำศักยภำพของผู้มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำย

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพในกำรบังคับใช ้กฎหมำยของประเทศไทย  
โดยเทียบเคียงจำกมิติด ้านการบังคับใช ้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม  
(The Rule of Law Index) จัดท�ำโดย World Justice Project (WJP) จะพบว่ำ ในปี 2564 ประเทศไทย 
มีคะแนน 0.46 คะแนน โดยจัดอยู่ล�ำดับท่ี 95 จำกท้ังหมด 139 ประเทศท่ัวโลก	 โดยคะแนนในการบังคับใช ้
กฎหมายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง	จาก	0.50	คะแนนในปี	 2561	 เป็น	0.48	คะแนน 
ในปี	2562	และ	0.47	คะแนนในปี	2563	และ	0.46	คะแนนในปี	2564 เม่ือพิจำรณำคะแนนรำยองค์ประกอบ
ของมิติด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยจะพบว่ำ องค์ประกอบ “ควำมชอบด้วยกระบวนกำรในกำรด�ำเนินกำร 
ทำงปกครอง” (Due process is respected in administrative proceedings) เป็นองค์ประกอบที่ประเทศไทย
มีคะแนนต�่ำที่สุดคือ 0.28 คะแนน และองค์ประกอบ “ควำมไม่ล ่ำช ้ำโดยไม่มีเหตุผลของกระบวนกำร 
ทำงปกครอง” (Administrative proceedings are conducted without unreasonable delay)  
เป็นองค์ประกอบที่มีคะแนนต�่ำรองลงมำคือ 0.42 คะแนน ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย	 
โดยเฉพาะในกระบวนการทางปกครองยังคงเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทยท่ีต้องเร่งแก้ไข และยังคงเป็น
ประเด็นท้ำทำยต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย “กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ  
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม”

การด�าเนินการที่ผ่านมา  ในปี 2564 มีกำรด�ำเนินกำรส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยคือกำรเริ่มใช้งำน
ระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ https://law.go.th ท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กฤษฎีกำ (สคก.) และส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิ จิทัล (องค ์กำรมหำชน) (สพร.) ได ้ร ่วมกันพัฒนำขึ้น 
ตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562  
เพื่อเป็นช่องทำงให้หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย เปิดให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดง 
ควำมคิดเห็นต่อกฎหมำยและติดตำมตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐในกระบวนกำรที่เก่ียวข้อง
กับกฎหมำย รวมท้ังเป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศ โดยปัจจุบันเว็บไซต์ https://law.go.th 
สำมำรถให้บริกำรในระยะท่ีหนึ่งคือเป็นระบบรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐแล้ว และอยู ่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในระยะที่สอง 
คือ กำรเป็นฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศต่อไป ทั้งน้ี ป ัจจุบันมีหน่วยงำนของรัฐแจ้งควำมประสงค์ 
ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยในปี 2565 จ�ำนวน 105 ฉบับ ในปี 2566 จ�ำนวน 76 ฉบับ ในปี 2567 
จ�ำนวน 193 ฉบับ และในปี 2568 จ�ำนวน 184 ฉบับ นอกจำกนั้น ยังมีกำรด�ำเนินโครงกำรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
กำรบรรลุเป้ำหมำย อำทิ โครงกำรก�ำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุม ก�ำกับดูแลและบังคับกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย และกลไกกำรขับเคลื่อนโครงกำรก�ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมำยใหม ่
กับกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ/ทักษะ/ควำมเชี่ยวชำญของผู้บังคับใช้กฎหมำย 
ให้มีประสิทธิภำพ และโครงกำรกำรพัฒนำระบบบริหำรคดีด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DSI Case Intelligence 
System : CIS) ระยะที่สองของกระทรวงยุติธรรม โครงกำรกำรเสวนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เก่ียวกับกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแก่หน่วยงำนของรัฐอื่นของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขัน 
ทำงกำรค ้ำ โครงกำรส ่งเสริมควำมรู ้ด ้ำนกฎหมำยกำรศึกษำและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข ้องของส�ำนักงำน 
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยภำยใต้พระรำชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
โครงกำรส่วนมำกจะมุ่งพัฒนำศักยภำพของหน่วยงำนของรัฐในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่หน่วยงำนรับผิดชอบ  
ในขณะที่ยังคงขำดกำรด�ำเนินกำรในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจระบบกฎหมำย รวมท้ังสิทธิหน้ำที่ 
ตำมกฎหมำยในภำพรวม นอกจำกนั้น ระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal) เว็บไซต์ https://law.go.th  
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในกำรบูรณำกำรกฎหมำยต่ำง ๆ และเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและติดตำม
ผลกระทบจำกกฎหมำย และกำรบังคับใช้กฎหมำยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำมิติด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory  
Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) ที่ประเทศไทยมีคะแนนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  
จะเห็นว่ำมีควำมท้ำทำยมำกท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย “กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ ้มค่ำ 
ทำงเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม” ในปี 2565 ได้ นอกจำกนั้น ร่ำงกฎหมำยส�ำคัญ ได้แก่  
ร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท�ำประมวลกฎหมำยและกฎเพื่อให ้ประชำชนเข ้ำถึงได ้โดยสะดวก พ.ศ. . . . . ยังคงอยู ่ระหว ่ำง 
กำรด�ำเนินกำร ประกอบกับปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่น
ของประชำชนในกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม อย่ำงไรก็ตำม กำรเริ่มใช้งำนระบบกลำง 
ด้ำนกฎหมำย (Law Portal) ในระยะท่ีหน่ึง ซ่ึงเป ็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำย 
และกระบวนกำรยุติธรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะเร่งกระบวนกำรพัฒนำ และบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ
ได้ในระยะต่อไป

ข ้อ เสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ส� ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส� ำนักงำนพัฒนำ 
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ควรเร่งสร้ำงควำมรับรู้และประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนของรัฐและประชำชน 
ใช ้ งำนระบบกลำงด ้ำนกฎหมำย (Law Portal )  เว็บไซต ์  https://law.go.th ในกำรร ่วมพัฒนำ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัด
พัฒนำระบบกลำงด้ำนกฎหมำยในระยะท่ีสองเพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศต่อไป  
นอกจำกนั้น ควรเร่งรัดกำรประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม 
พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำประมวลกฎหมำยและกฎเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก  
พ.ศ. .... รวมท้ังใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีมำสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ซ่ึงมีหน้ำที่บังคับใช้ 
กฎหมำยและประชำชนรับรู ้และเข ้ำใจกฎหมำยในภำพรวม และเพื่อลดอ�ำนำจดุลพินิจของเจ ้ำหน้ำที่ 
เพื่อเพ่ิมควำมเช่ือมั่นของประชำชนต่อกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
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การพัฒนากฎหมาย

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวน/ระดับของมาตรการ/กลไก ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ�าเป็น 
เหมาะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ร้อยละ 50

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 กฎหมำยเปรียบเสมือนกติกำของสังคมเพ่ือให้ทุกคนอยู ่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข โดยในช่วงที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยได้มีกำรตรำกฎหมำยในระดับต่ำง ๆ ขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก ขณะที่บริบทกำรพัฒนำเทคโนโลยี  
และสภำพแวดล้อม มีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนจึงมีควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรทบทวนควำมจ�ำเป็น ควำมเหมำะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย เพื่อพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้อง 
กับสภำพกำรณ์และบังคับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดนั้น มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ เช่น ข้อมูลกฎหมำย ในส่วนของกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 
กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน และกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยกำรแสดงควำมคิดเห็น 
ของประชำชน รวมท้ังควำมสะดวกในกำรเข ้ำถึงกฎหมำย และสื่อประชำสัมพันธ ์ ซึ่งในช ่วงที่ผ ่ำนมำ 
มีประเด็นท้ำทำยท่ีส�ำคัญ คือ กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง กรอบระยะเวลำตำมพระรำชบัญญัต ิ
หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำนต่ำง ๆ  
รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกลำงทำงกฎหมำย (Law Portal) เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐและประชำชนสำมำรถ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย  ภำยหลังจำกที่พระรำชบัญญั ติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มกรำคม 
2564 เห็นชอบกำรด�ำเนินกำรเพื่อรองรับและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยให้ 
หน่วยงำนของรัฐก�ำหนดหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ กำรเผยแพร่ข ้อมูล  
ค�ำอธิบำยของกฎหมำย และกำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับมำตรำ 22 ของพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ที่ต้องตรวจ
สอบกฎหมำยในควำมรับผิดชอบในกำรออกกฎหรือด�ำเนินกำรเพ่ือประชำชนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย 
หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยท่ีมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้นในกำรด�ำเนินกำร ประกอบกับช่วงที่ผ ่ำนมำ 
ระบบกลำงทำงกฎหมำย (Law Portal) ได้เปิดให้บริกำรในระยะที่หนึ่งอย่ำงเป็นทำงกำร โดยเป็นช่องทำง 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่ำสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรทบทวนควำมจ�ำเป็นเหมำะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
ได้ร ่วมมือกันพัฒนำและเปิดใช้งำน “ระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal)” โดยเป็นกำรด�ำเนินกำร 
ในระยะที่หนึ่งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำย 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย รวมถึงเป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศเพื่อให้ประชำชน 
และภำคส่วนต่ำง ๆ ใช้ในกำรศึกษำและอ้ำงอิงได้ โดยในช่วงที่ผ่ำนมำได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำง
ทำงกฎหมำยหลำยฉบับ เช ่น โครงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เกี่ยวกับอัตรำ 
ดอกเบี้ย โครงกำรร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. และโครงกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอ 
กฎหมำย พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 27 พฤษภำคม 2564 โดยพระรำชบัญญัติดังกล่ำวจะเป็น 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนสำมำรถเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยได้ และมีกำรจัดกิจกรรมสัมมนำ 
ในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรเข้ำชื่อเสนอ
กฎหมำย กำรเข้ำชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกลไกช่วยเหลือประชำชน
ในกำรจัดท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำยได้อย ่ำงถูกต้อง ทั้งนี้  กำรด�ำเนินกำรจะส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนได้ 
โดยข้อมูลกฎหมำย ท่ีมีสำระส�ำคัญของกฎหมำยกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน และกระบวนกำร 
สร้ำงกำรมีส ่วนร ่วมโดยกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน กำรน�ำเทคโนโลยีมำเพื่อใช ้เป ็นช่องทำง 
กำรเข้ำถึงกฎหมำย ตลอดจนกำรมีฐำนข้อมูลเดียวกัน
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยจำกกำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำร
และกำรขับเคลื่อนตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ ์
ทำงกฎหมำย พ.ศ. 2562 ให้มีควำมชัดเจน รวมทั้งมีกำรเปิดใช้งำนระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal)  
เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำยแล้วนั้น ประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
ในระยะต่อไป คือกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศในระยะท่ีสองให้เสร็จตำมเป้ำหมำย 
และกรอบระยะเวลำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมสะดวกในกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนกลุ่มต่ำง ๆ และประสิทธิภำพ
ของระบบค้นหำข้อมูล ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ค�ำพิพำกษำ และควำมเห็น 
ทำงด้ำนกฎหมำยของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง มีระบบฐำนข้อมูลกลำงท่ีมีควำมสมบูรณ์ รวมท้ังสนับสนุน 
ให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย ที่จะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 
ไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	หน่วยงำนผู ้รับผิดชอบตำมกฎหมำย ควรด�ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
ของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 
อย่ำงเคร่งครัด และหน่วยงำนก�ำกับกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal) และเร่งพัฒนำ
ระบบในระยะที่สองให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด เพ่ือให้ระบบกลำงด้ำนกฎหมำยมีควำมสมบูรณ์ 
เกิดประสิทธิภำพในกำรให ้บริกำรแก ่ประชำชนได ้เข ้ำถึงกฎหมำยโดยสะดวก รวมทั้งเผยแพร ่ควำมรู  ้
กฎหมำย โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้มีกำรใช้งำนระบบมำกยิ่งขึ้น กำรมีข้อมูลกฎหมำยที่เป็นกำรใช้ภำษำ 
ที่เข้ำใจง่ำย กระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมโดยกำรติดตำมสถำนะของกฎหมำย เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำกฎหมำยได้ตำมเป้ำหมำยต่อไป
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การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

แผนแม่บทย่อย

การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 อัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นของจ�านวนขั้นตอนในการอ�านวยความยุติธรรมท่ีใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ 75 ของจ�านวน 
ขั้นตอนที่ส�าคัญ และประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพ่ือความเสมอภาค 
ในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 100 (มาตรการเพ่ือคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวก 
ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

220201

 แผนแม่บทย่อยกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมมีจุดเน้นให้มีกระบวนกำรยุติธรรมท่ีเคำรพต่อสิทธ ิ
มนุษยชน มีธรรมำภิบำล และมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำระดับสำกล ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
ได้โดยสะดวกและเสมอภำค เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรมมีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร โดยมีปัจจัยส�ำคัญท่ีส่งผลต่อ 
กำรบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพของผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องในกำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึก 
และกำรปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพื่อให้สังคมสงบสุข กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมที่ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำมำ 
มีส ่วนร ่วม ตลอดจนกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งระบบ  
ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่ำนมำยังคงมีควำมท้ำทำยในกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนกำรยุติ ธรรม ตลอดจนหน ่วยงำนท่ี เกี่ ยวข ้องในกระบวนกำรยุ ติธรรมหลำยหน ่วยงำน 
ยังคงมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่ำงกันในกำรด�ำเนินงำน รวมถึงมีกฎหมำย จริยธรรม/จรรยำบรรณวิชำชีพ 
ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมสำมำรถเทียบเคียง 
จำกข้อมูลรำยงำนที่เก่ียวข้อง คือ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) จัดท�ำโดย World Justice Project 
(WJP) โดยพิจำรณำจำกมิติด้ำนที่ 6 กำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcement) มิติด้ำนที่ 7 
กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง (Civil Justice) และมิติด้ำนที่ 8 กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal  
Justice) จะพบว่ำ (1)	มิติด้านที่	6	การบังคับใช้กฎหมาย	 (Regulatory Enforcement) คะแนนในกำรบังคับใช้ 
กฎหมำยของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำก 0.50 คะแนน ในปี 2561 เป็น 0.48 คะแนน 
ในปี 2562 และ 0.47 คะแนน ในปี 2563 และ 0.46 คะแนน ในปี 2564 จัดอยู่ล�ำดับที่ 95 จำกทั้งหมด  
139 ประเทศท่ัวโลก (2)	มิติด้านที่	7	กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) คะแนนของกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงแพ่งของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก 0.53 คะแนนในปี 2561 เป็น 0.49 คะแนน
ในปี 2562 และ 0.48 คะแนนในปี 2563 และปี 2564 โดยจัดอยู่ในล�ำดับที่ 88 จำกทั้งหมด 139 ประเทศ 
ทั่วโลก และ (3)	มิติด้านที่	 8	กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) คะแนนของกระบวนกำร
ยุติ ธรรมทำงอำญำของประเทศไทยมีแนวโน ้ม ท่ี ดีขึ้นอย ่ำงต ่อ เนื่ องจำก 0.40 คะแนนในป ี  2561  
เป็น 0.42 คะแนนในปี 2562 และ 0.43 คะแนนในปี 2563 และ 0.48 คะแนนในปี 2564 ซ่ึงเป็นล�ำดับที่ 75  
จำกทั้ งหมด 139 ประเทศท่ัวโลก ซึ่ งสะท ้อนว ่ำประเทศไทยยังคงมีป ัญหำในกำรบังคับใช ้กฎหมำย 
และกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง ในขณะท่ีกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ส่งผลให้ 
ในภำพรวมสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำย “กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมมีควำมโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภำค 
ทั่วถึง เป็นธรรม และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ” ยังคงต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยในระดับเสี่ยง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา  ในปี 2564 มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญเพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2561	–	2565) 
โดยเฉพำะในด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมสู ่กำรปฏิบัติ และวำงกรอบในกำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก	สร้างความสมานฉันท์
ในสังคม โดยใช้มำตรกำรพิเศษแทนกำรด�ำเนินคดีอำญำ ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 โดยกระทรวงยุติธรรม 
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนมีนโยบำยน�ำเอำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ (Restorative 
Justice) เข ้ำมำใช้ในกระบวนกำรยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยำวชน โดยมุ ่งให้ผู ้ เสียหำยได้รับกำรรักษำ 
เยียวยำและชดใช้ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น อีกทั้งเปิดโอกำสให้ครอบครัวและชุมชนของผู ้กระท�ำผิดได้เข้ำมำ 
มีส ่วนร่วมในกำรแก้ไขบ�ำบัดฟื ้นฟูด ้วย	 โครงการค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ ่าย 
แก่จ�าเลยในคดีอาญา ที่มุ่งให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรม 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้เสียหำย 
ในคดีอำญำหรือบุคคลซึ่งได ้รับควำมเสียหำยถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร ่ำงกำยหรือจิตใจ เนื่องจำกกำรกระท�ำ 
ควำมผิดอำญำของผู ้อื่น โดยตนมิได ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับกำรกระท�ำควำมผิดนั้น (2) จ�ำเลยในคดีอำญำ  
และถูกคุมขังระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี หำกปรำกฏตำมค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดในคดีนั้นว ่ำ ข ้อเท็จจริง 
ฟังเป็นท่ียุติว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิด หรือกำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด ให้ได้รับกำรช่วยเหลือ
เยียวยำโดยรัฐตำมรัฐธรรมนูญฯ และโครงการส่งเสริมการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับตรวจสอบหรือจ�ากัด 
การเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยช่ัวคราว	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564 ที่กระทรวงยุติธรรม 
และส�ำนักงำนศำลยุติธรรมมีกำรน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับตรวจสอบหรือจ�ำกัดกำรเดินทำงของบุคคล 
มำใช้ในกำรปล่อยช่ัวครำว (Electronic Monitoring : EM) มำใช้กับผู ้กระท�ำผิดในระบบงำนคุมประพฤติ 
จ�ำนวน 30,000 เครื่อง ครอบคลุมศำลยุติธรรม จ�ำนวน 171 ศำล เพื่อให้ผู ้ต ้องหำและจ�ำเลยมีโอกำส 
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ได ้ รับกำรปล ่อยตัวมำกข้ึน อันเป ็นกำรคุ ้มครองสิทธิ เสรีภำพแก ่ผู ้ต ้องหำและจ�ำเลยตำมเจตนำรมณ์ 
ของกฎหมำย ในขณะท่ีมีกำรด�ำเนินกำรส�ำคัญเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
อำทิ โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	มีวัตถุประสงค์ 2 ประกำร ได้แก่ (1) ช่วยเหลือประชำชน 
ในทำงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และกำรไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพำทในชุมชน (2) เสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมเข ้มแข็งด ้ ำนกฎหมำยและควำมยุ ติธรรมแก ่ประชำชน ท้ังนี้  ส� ำนักงำนยุ ติธรรมจังหวัด 
ท่ัวประเทศได ้ด�ำเนินกำรจัดตั้ งศูนย ์ยุ ติธรรมชุมชนแล ้ว 7,788 ศูนย ์  โดยจัดต้ังอยู ่ ในทุกพ้ืนที่องค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเพื่อเป็นช่องทำง 
ในกำรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้ข้อมูลส�ำคัญแก่ประชำชน โครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
เคล่ือนท่ี จัดตั้งขึ้นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรเข้ำมำติดต่อกระทรวงยุติธรรม โดยกำรน�ำบทบำท
ภำรกิจของกระทรวงยุติธรรมและกำรน�ำควำมรู ้ด้ำนกฎหมำย เผยแพร่ให้เข้ำถึงประชำชนในเชิงรุก รวมทั้ง 
กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมุ่งเน้นในเขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหำนคร 
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่	ของส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดที่เป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงงำนบริกำรของกระทรวง
ยุติธรรมอย่ำงบูรณำกำรในระดับจังหวัด	 โครงการยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน ที่มุ ่งให้องค์ควำมรู ้
ในเรื่องกำรท�ำนิติกรรมสัญญำต่ำง ๆ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องแก่ประชำชนในชุมชน/หมู ่บ ้ำน/ครัวเรือน  
เพื่อแก้ปัญหำหน้ีนอกระบบ ในพื้นท่ีควำมรับผิดชอบของศูนย์ยุติธรรมชุมชน	โครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการไกล ่ เกล่ียข ้อพิพาท	 พ.ศ.	 2562 ก�ำหนดให ้กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  
และส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเป ็นหน่วยงำนซึ่งด�ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข ้อพิพำท ในส่วนกลำง 
และส่วนภูมิภำค โครงการสนับสนุนการด�าเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	ที่มุ ่งพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู ้ท�ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยและประนอม 
ข้อพิพำทประจ�ำอ�ำเภอให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำท 
ทำงแพ่ง พ.ศ. 2553	โครงการเสริมสร้างกระบวนการและข้อพิจารณาให้กับคู่กรณี	ประชาชน	และเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวกับการไกล ่ เกลี่ยข ้อพิพาทในคดีปกครอง เพื่อให ้คดีเสร็จจำกศำลโดยเร็ว นอกจำกนั้น  
ยังมีโครงกำรส�ำคัญอื่น ๆ ที่ด�ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการกองทุนยุติธรรมมีภำรกิจหลักส�ำคัญ 
ในกำรให ้ควำมช ่วยเหลือประชำชนที่ เดือดร ้อนหรือด ้อยโอกำสให ้ ได ้ รับกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม 
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค โดยมี 4 ภำรกิจ ได้แก่ กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด�ำเนินคดี กำรขอปล่อยชั่วครำว 
ผู ้ต้องหำหรือจ�ำเลย กำรให้ควำมช่วยเหลือผู ้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู ้
ทำงกฎหมำย โครงการค่าใช้จ ่ายสายด่วนยุติธรรม บริกำรให้ค�ำปรึกษำกฎหมำย หรือสอบถำมข้อมูล  
หรือสอบถำมภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมผ่ำนช่องทำง 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง 
โครงการทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจซึ่งจัดหำทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจให้ครบทุกสถำน ี
ทั่วประเทศ เพ่ือให้มีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ และจ�ำเลย ให้เข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจำกนั้น ยังมีการด�าเนินการส�าคัญเพื่อพัฒนา 
ระบบงานยุติธรรม	อำทิ โครงกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี 3 โครงกำร 
บูรณำกำรงำนวิจัยของกระทรวงยุติธรรม โครงกำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู ้และพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรมในทุกมิติ โครงกำรขับเคลื่อนและส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
สู ่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนกำรดิจิทัลด้ำนอ�ำนวยควำมยุติธรรม 
และด้ำนติดตำมสถำนะคดี ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)  
ซึ่งเป็นระบบที่มีหน่วยงำนเป็นสมำชิกจ�ำนวน 25 หน่วยงำน และโครงกำรพัฒนำระบบกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี
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ปกครองและบริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำงศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการมีกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนโดยเริ่มใช้งำนระบบกลำง 
ด้ำนกฎหมำย (Law Portal) เว็บไซต์ https://law.go.th ในระยะท่ีหนึ่งคือเป็นระบบรับฟังควำมคิดเห็น 
ในกำรจัดท� ำร ่ ำงกฎหมำยและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมำย และติดตำมตรวจสอบกำรด�ำ เนิน 
กำรทำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในระยะที่สองคือกำรเป็นฐำน
ข้อมูลกฎหมำยของประเทศต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญในปี 2564 จะพบว่ำ
ประเด็นกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือลดควำมซ�้ำซ้อนของภำรกิจ เช่น  
กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กำรส่งเสริมกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกยังคงเป็นควำมท้ำทำยในกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยอีกท้ังหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยส่วนมำกจะเป็นหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม 
ที่อยู ่ ในระดับกลำงน�้ำ (ได ้แก ่ ส�ำนักงำนอัยกำร ส�ำนักงำนศำล) และปลำยน�้ำ (ได ้แก ่ กรมรำชทัณฑ ์ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก) รวมท้ังกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกที่เป็นกำรลดภำระของกระบวนกำรยุติธรรม  
แต่หน่วยงำนที่อยู ่ในระดับต้นน�้ำของกระบวนกำรยุติธรรม (ได้แก่ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำน 
ที่ ใช ้อ� ำนำจในทำงปกครอง)  ยั ง ไม ่ มีกำรด�ำ เนินงำนส�ำคัญที่ ส ่ งผลต ่อป ัจ จัยในกำรบรรลุ เป ้ำหมำย 
อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนที่เ ก่ียวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมต้องให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนกันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน และอ�ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว 
ของกระบวนกำรยุติธรรม รวมทั้งหน่วยงำนในระดับต้นน�้ำของกระบวนกำรยุติธรรมต้องให้ควำมส�ำคัญ 
ในกำรเปิดโอกำสในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมที่เสมอภำค เพ่ือยกระดับระบบงำนยุติธรรมให้เป็นไป 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลของกระบวนกำรยุติธรรม
ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง สำมำรถสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำย “กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม 
มีควำมโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ทั่วถึง เป็นธรรม และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ” ให้เกิดขึ้นได ้
อย่ำงเป็นรูปธรรม

22กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 23

23 การวจิยั
และพัฒนานวตักรรม
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

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

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน

230001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค ์
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมท้ังเพิ่มมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ เพื่อให้การด�าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหา 
ท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ รวมทั้ง สามารถรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมี 
2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี  
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน และ (2) มูลค่าการลงทุนวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรรล ุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 
 

 การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขัน
ด ้ า น โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ้ื น ฐ า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี  
และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น ได้ก�าหนดค่าเป้าหมายการจัด
อันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการ
นานาชาติอยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ซ่ึงสามารถประเมิน 
ได ้จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) โดยการ 
จัดอันดับในปี 2564 ความสามารถในการแข่งขันด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู ่ในอันดับที่ 37  
ลดลงจากอันดับท่ี 34 ในปีก ่อนหน้านี้  ในขณะที่ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับ 1 ใน 30

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1
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ที่มา : สถาบันการจดัการนานาชาติ 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มา : สถาบันการจดัการนานาชาติ 

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

ที่มา: สถาบันการจัดการนานาชาติ

23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู ่ในอันดับ 
ท่ี 38 เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 39 ของปีก่อน โดยการจัด
อันดับในทั้ง 2 ด้าน หากพิจารณาแนวโน้มในช่วง 5 ปี 
ท่ีผ ่านมาจะพบว่า ยังคงเป ็นแนวโน ้มที่มี ทิศทาง 
ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จากผลการจัดอันดับ 
ดังกล่าวพบว่า แม้คะแนนและอันดับในปัจจัยย่อย 
จะดี ขึ้ น แต ่ โ ค ร งสร ้ า ง พ้ื น ฐ านทา ง เทค โน โลยี 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะก่อให้เกิดการขยายผลควบคู่ 
ไปกับโครงสร ้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์ลดลง 
เล็กน้อย ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงจ�าเป็นต้องร่วมกัน
ก�าหนดทิศทางการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทุกมิติ  
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ที่มา : สถาบันการจดัการนานาชาติ 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มา : สถาบันการจดัการนานาชาติ 

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ที่มา: สถาบันการจัดการนานาชาติ

เ พ่ือให ้บรรลุเป ้าหมายที่ตั้ งไว ้ได ้ในปี 2565 ขณะเดียวกันผลกระทบจากสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้ อ โควิด -19 ท� า ให ้การ จัดสรรงบประมาณจ� า เป ็นต ้องมุ ่ ง เน ้นไปที่ การฟ ื ้ น ตัวของเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมเป ็นส�าคัญ ส ่งผลให ้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จ�าเป็นต้องชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

230002 จ.2

 
  

 การประเมินผลลัพธ ์การด� า เนินการที่ ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้ าหมาย มูลค ่ าการลงทุนวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น โดยได้ก�าหนดค่าเป้าหมายสัดส่วนมูลค่า 
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) ที่ร้อยละ 1.5  
ภายในปี 2565 ซ่ึงในปี 2562 ประเทศไทยมีสัดส่วน GERD/GDP อยู ่ที่ร ้อยละ 1.14 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ซ่ึงมีสัดส่วนอยู ่ที่ร ้อยละ 1.11 โดยมีมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยรวมทั้งสิ้น  
193,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.87 ซ่ึงเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นน้อยลงเมื่อเทียบกับอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมาร้อยละ 17.54 เนื่องจากสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงปลาย 
ป ี  2562 ส ่งผลให ้การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง มีผลให ้สัดส ่วนการลงทุนด ้านวิจัยและพัฒนา 
ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ในส่วนของสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 70:30 แต่ทั้งนี้ในปี 2562 มีสัดส่วนเท่ากับ  
77:23 ลดลงจากปี 2561 ท่ีมีสัดส ่วนอยู ่ ท่ี 78:22 เล็กน้อย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GERD/GDP) ท่ีร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม23
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ของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม  
ภาครัฐยังคงต้องให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับทิศทาง ร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. 2566 - 2570 จึงท�าให้มีแนวโน้มการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ตามกรอบเวลาดังกล่าวข้างต้น

การลงทุนด้านวิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น (1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น มีประเด็นท้าทาย 
ที่ต ้องเร ่งพัฒนา อาทิ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อรองรับ 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพัฒนางาน
วิจัยและสร้างนวัตกรรมชั้นแนวหน้า และการสร้างแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดให้ภาคเอกชนลงทุนท�าการวิจัย 
และนวัตกรรม และการสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและต่อยอด
วิสาหกิจส่งออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง การสนับสนุนการท�าวิจัยทางสังคมและการน�างาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน รวมทั้ง การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการประยุกต์ใช ้ความรู ้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว ส�าหรับเป้าหมายระดับประเด็น (2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน แม้ว่าสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนจะเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ืองแต่ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งพัฒนา อาทิ การพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการวิจัย 
ที่ เป ็นมืออาชีพท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มจ�านวนห ้องปฏิบั ติการของภาครัฐที่มีการรับรอง 
ตามระบบคุณภาพสากล และการพัฒนาฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีของประเทศ ซ่ึงจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่อไป

23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ประกอบด้วย 7 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

230001

230101 230102 220201

230002

230301

230401 230501 220502

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

 ซึ่ ง เทียบเคียงจากข ้อมูลการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนโดยในป ี  2562 การลงทุนมีมูลค ่ารวม  
149,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีการลงทุนจ�านวน 123,942 ล้านบาท โดยมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 โดยส่วนใหญ่
ยังเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยไม่ได้เป็นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต อาทิ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล ข ้อมูล ป ัญญาประดิษฐ ์ อีกท้ังในภาพรวมค่าใช ้จ ่ายด ้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 
ของประเทศที่มีอัตราการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอื่นๆ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์
จากการกลั่นป ิ โตรเลียม บริการการเงินและประกันภัย และยานยนต ์  ท� า ให ้ยั งคงมีสถานะการบรรลุ เป ้าหมาย  
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายในระดับเสี่ยง

230101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 วิสาหกิจในกลุ ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่ มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ค ่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565  
จ�านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่าจากปีฐาน 
 
 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนผู ้ประกอบการที่มีการด�าเนินกิจกรรมนวัตกรรม ซึ่งในปี 2560 มีจ�านวนเพ่ิมขึ้น 
เป็น 113,020 กิจการ จากจ�านวน 53,365 กิจการในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ประกอบกับประเทศไทยมีอันดับ 
ความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก (Global Innovation Index: GII) เพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 43 ของโลก ในปี 2564  
ซึ่งปรับขึ้นมาจากอันดับท่ี 44 ในปี 2563 อีกท้ังปัจจัยด้านศักยภาพด้านผลผลิตจากการพัฒนาความรู ้และเทคโนโลยี  
มีอันดับที่ดีขึ้น จากอันดับท่ี 44 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 40 ในปี 2564 จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ  
บรรลุค่าเป้าหมาย

230102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 คุณภาพชีวิ ต  ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  และความเสมอภาคทางสั งคมได ้ รับการยกระดับ เพิ่ มขึ้ น  
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับ
คุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ 

 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขอรับสนับสนุนเงินทุนและการก่อให้เกิดมูลค่า 
การลงทุนของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พบว่า ในปี 2563 มีจ�านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขอรับสนับสนุน 
เงินทุน จ�านวน 97 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจ�านวน 25 โครงการ ถึง 4 เท่า ถึงแม้เมื่อพิจารณาสัดส่วนการลงทุน 
จะลดลงจาก 4.52 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ ในปี 2562 เป็น 1.64 ล้านบาท ในปี 2563 แต่ทั้งน้ีจากจ�านวนโครงการ 
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงคาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากการกระจายการลงทุนไปยังนวัตกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงมีสถานการณ์
บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

230201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 การประยุกต์ใช้ความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น  
ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จัดท�าฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 ซึ่ งพิจารณาได ้จากข ้อมูลท่ีประเทศไทยได ้รับสิทธิ บัตรในหมวดของ (1) Agriculture, Food Chemistry  
(2) Agriculture & Food Processing Machinery (3) Organic Fine Chemistry (4) Biotechnology และ  
(5) Environmental Technology ซ่ึงในช่วงปี 2558 - 2563 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 3 สิทธิบัตร เป็น 33 สิทธิบัตร  
โดยพบว่า มีจ�านวนสิทธิบัตรด้าน Biotechnology สูงสุดจ�านวน 23 สิทธิบัตร และในปี 2563 มีสินค้า GI ขึ้นทะเบียน 
รวม 145 รายการ กระจายอยู ่ทั่วประเทศ จึงมีสถานการณ์บรรลุเป ้าหมายอยู ่ในระดับ บรรลุค ่าเป ้าหมายพิจารณา 
ได ้จากข้อมูลท่ีประเทศไทยได ้รับสิทธิบัตรในหมวดของ (1) Agriculture, Food Chemistry (2) Agriculture &  
Food Processing Machinery (3) Organic Fine Chemistry (4) Biotechnology และ (5) Environmental  
Technology ซ่ึงในช่วงปี 2558 - 2563 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 3 สิทธิบัตร เป็น 33 สิทธิบัตร โดยพบว่า มีจ�านวน 
สิทธิบัตรด้าน Biotechnology สูงสุดจ�านวน 23 สิทธิบัตร และในปี 2563 มีสินค้า GI ขึ้นทะเบียนรวม 145 รายการ  
กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงมีสถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

230301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย  ค่าเป้าหมาย
ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ดิจิทัล อยู่ในอันดับท่ี 1 ใน 20 ของประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

 ซึ่งเทียบเคียงได้จากดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบมูลค่าการช�าระเงินทางเทคโนโลยีระหว่างไทย
กับประเทศในเอเชีย ที่สะท้อนสถานะของประเทศในการเป็นผู้รับหรือผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในปี 2563 ประเทศไทย 
ขาดดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยี 240,561 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19,586 ล้านบาท แต่เป็นปีแรกที่มีแนวโน้ม 
การขาดดุลการช�าระเงินลดลง และเมื่อพิจารณาการขาดดุลการช�าระเงินกับจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนพบว่าขาดดุลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ และยังคงมี
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

230401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 จ�านวนโครงสร ้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่ที่จ�าเป ็นต ่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราจ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ�าเป็น 
ต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนห้องปฏิบัติการลดลง 
จากในปี 2558 ไทยมีห้องปฏิบัติการทั่วประเทศรวมทั้งหมด 8,580 แห่ง ลดลงเหลือ 8,154 แห่ง ในปี 2564 หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 5 แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาท่ีท�างานวิจัยเต็มเวลา พบว่า 
มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 24 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2561 เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2562  
อีกทั้ง สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ 38 ในปี 2564 ดีขึ้นจากอันดับที่ 39 ในปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเม่ือเทียบกับบริบทสากล แต่ท้ังน้ีแม้คนไทยมีการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การใช้งานส่วนมากยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ จึงแสดง
ให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

230501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 
สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นที่ระดับ 70:30  

 ซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูล สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐในช่วงปี 2558 – 2562  
โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ปี 2558 และมีสัดส่วน 
เป็น 77:23 ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 59,442 ล้านบาท  
ในปี 2558 เป็น 149,224 ล้านบาท ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู ่ในระดับ  
บรรลุค่าเป้าหมาย
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า 
เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
จะช่วยเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและก่อให้เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย น�าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีปัจจัยขับเคล่ือนที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
การส่งเสริมการน�านวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงยังไม่มีการถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อให้บุคลากรภายในประเทศสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้เอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีจะสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่า 
ที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
จากการวิจัยและนวัตกรรม สามารถเทียบเคียงได้จาก
รายงานค่าใช ้จ ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาค
เอกชน จ�าแนกตามรายอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 
การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 
149,244 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 123,942 ล้านบาท  
ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ 20.4 (ข้อมูลการ
ส� า รวจจากส� านั ก ง านการวิ จั ยแห ่ งชาติ  ( วช . )  
แ ล ะ ส� า นั ก ง า น ส ภ า น โ ย บ า ย ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)) 
โดยส ่วนใหญ ่ ยั ง เป ็นการลงทุนในอุตสาหกรรม 
อ า ห า ร  โ ด ย ไ ม ่ ไ ด ้ เ ป ็ น ก า ร ล ง ทุ น วิ จั ย แ ล ะ 
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต อาทิ  
อุ ตส าหกรรมดิ จิ ทั ล  ข ้ อมู ล  ป ัญญาประดิ ษฐ ์  
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมค่าใช ้จ ่ายด้านการวิจัย 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
อ่ืน ๆ ของประเทศมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดย เฉพาะอุ ตสาหกรรมอาหารและ เครื่ อ ง ด่ื ม  
รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม 
บริ ก า รการ เ งิ นและประกั นภั ย  และยานยนต ์  
ตามล�าดับ 

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการของภาคเอกชน

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการพัฒนา 
และใช ้ประโยชน ์จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข ่งขัน  
โดยมีโครงการส�าคัญ อาทิ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโซเดียมต�่าจากเห็ดโคนน้อย โครงการพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการใช้ต�ารับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา (ท�าลายพระสุเมรุ) ในการรักษาผู ้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และโครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่ 
บนฐานการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ซ่ึงการด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัย 
ความส�าเร็จโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ตามความต้องการอุตสาหกรรม 
เป ้าหมาย คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยได ้ รับการยอมรับ และการต่อยอดธุรกิจท่ีเกิดจากงานวิจัย/ 
เทคโนโลยีเชิงลึก

ที่มา: ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ อว. (2564)

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
แยกรายอุตสาหกรรม ปี 2558 - 2562

ที่มา: ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ อว. (2564)

       ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

       และนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2564)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน  
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อป ี
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะช่วยเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การบริการวิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงยังไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อให้บุคลากร
ภายในประเทศสามารถวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการจากการวิจัยและนวัตกรรม 
สามารถเทียบเคียงได้จากรายงานค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน จ าแนกตามรายอุตสาหกรรม โดยในปี 2562  
การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 149,244 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 123,942 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20.4 (ข้อมูลการส ารวจจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)) โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยไม่ได้เป็นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต อาท ิอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอื่น ๆ ของประเทศมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม บริการการเงินและประกันภัย และยานยนต์ ตามล าดับ  
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ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและการบริการของภาคเอกชน  
                                    ปี 2558-2562                       หน่วย: ล้านบาท 

ที่มา : ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ, อว. (2564) 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2564) 

               
จ.3         

 
 
 
 
การด าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส
โซเดียมต่ าจากเห็ดโคนน้อย โครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา (ท าลายพระสุเมรุ) ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และโครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตามความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย คุณภาพและมาตรฐานการวิจัยได้รับการยอมรับ และการต่อยอดธุรกิจที่
เกิดจากงานวิจัย/เทคโนโลยีเชิงลึก 
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากรายงานสมรรถนะบุคลากรในอนาคตส าหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(พ.ศ. 2563 – 2567) โดย สอวช. พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีความ
ต้องการบุคลากร จ านวน 30,742 คน ซึ่งถือเป็นจ านวนที่สูงมาก ท าให้กลายเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อจ ากัดทางโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยียังส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมช้ันแนวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  รวมทั้งยังขาด
สิ่งจูงใจทั้งทางภาษีและไม่ใช่ภาษีที่เพียงพอต่อการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนในการท าการวิจัยและนวัตกรรมมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ให้มากข้ึน โดยภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม  รวมถึงบูรณาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะก าลังคนและผู้ประกอบการเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตที่จะ
ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการขยายตัวอย่างเนื่อง และจัดท าข้อมูลมูลค่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการทีเ่ป็นผลจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากรายงานสมรรถนะบุคลากรในอนาคตส�าหรับ 12 กลุ ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567) โดย สอวช. พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีความต้องการบุคลากร จ�านวน 30,742 คน ซึ่งถือเป็นจ�านวน 
ที่สูงมาก ส ่งผลให้กลายเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว อีกท้ังยังมีข้อจ�ากัดทางโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีที่ส ่งผลให้ไม่สามารถพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมชั้นแนวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  
รวมทั้งยังขาดการจูงใจ ท้ังทางภาษีและไม่ใช่ภาษีที่เพียงพอ ในการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนในการท�าการวิจัย 
และนวัตกรรมมากข้ึน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศให้มากขึ้น โดยภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุนวิจัย 
และนวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการบริการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาในการเพิ่มสมรรถนะก�าลังคน 
และผู ้ประกอบการเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตท่ีจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตและบริการขยายตัวอย่างเนื่อง และจัดท�าข้อมูลมูลค่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ที่เป็นผลจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 1 เท่าจากปีฐาน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 การส ่งเสริมการใช ้นวัตกรรมในวิสาหกิจจะเป ็นการพัฒนาศักยภาพและสร ้างความเข ้มแข็ง 
ให้กับวิสาหกิจอันน�ามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม โดยการด�าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายมีปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ ความสามารถทางนวัตกรรมของผู ้ประกอบการวิสาหกิจ การเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สามารถน�าไปพัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจได้ องค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี  
โดยจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้ กฎหมาย นิเวศนวัตกรรม 
และสภาพแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มข้ึนจนน�าไปสู่การบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย การขับเคลื่อน
วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นสามารถพิจารณาจากตัวชี้วัดจ�านวนผู้ประกอบ
การที่ มีการด�าเนินกิจกรรมนวัตกรรม ซึ่ งพบว ่า  
ในป ี  2562  ประ เทศไทย มีผู ้ ป ระกอบการที่ ม ี
การด�าเนินกิจกรรมนวัตกรรม 113,020 กิจการ  
ปรับเพิ่มขึ้นจาก 53,365 กิจการในปี 2560 หรือ 
เพิ่ มขึ้ น เท ่ าตั ว  ตลอดจนเมื่ อพิจารณาจากดัชนี
นวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII)  
ในปี 2564 พบว่า อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม
ของประเทศไทย อยู ่ ในอันดับ ท่ี  9 ของภูมิภาค 
เอเซีย และอันดับที่  43 ของโลก ซึ่ งปรับขึ้นมา 
จากอันดับที่ 44 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยด้านศักยภาพ
ทางการตลาด (Market Sophistication) อันดับ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทย (GII)

ที่มา: WIPO (2564)
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ลดลงจากอันดับท่ี 22 ในปี 2563 เป็นอันดับที่ 27  
ในป ี 2564 ส ่วนศักยภาพทางธุรกิจ (Business  
Sophistication) ยังคงอันดับเดิมท่ี 36 ในปี 2564 
เนื่ อ งจากสถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของเชื้ อ 
โควิด-19 จึงเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ทางการตลาดและการด�าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ 
ที่พัฒนานวัตกรรมการออกมาในช ่ วงที่ ผ ่ านมา  
อย ่างไรก็ตาม ป ัจจัยด ้านศักยภาพด ้านผลผลิต 
จากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge 
and Technology Outputs )  มีอันดับที่ ดีขึ้ น  
จากอันดับ ท่ี  44 ในป ี  2563 เป ็นอันดับ ท่ี  40  
ในปี 2564 สอดคล้องกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GII)

ที่มา: WIPO (2564)

(Infrastructure) ที่มีอันดับดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการท่ีภาครัฐพยายามสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนวิสาหกิจ 
ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมผ่านการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้ เงินทุนให้แก่วิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีกระจายอยู ่ในทุกภาค โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ซ่ึงท�าหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะ 
วิสาหกิจที่สนใจสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลประกอบการ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในปี 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
มีการด�าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจและผู ้ประกอบการ 
เข้าถึงได้มากข้ึนกว่าในปี 2563 อาทิ โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู ้และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพื่อต่อยอด 
เชิ งพาณิชย ์  เพื่อ เป ็นการใช ้ประโยชน ์ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย ์  โครงการการถ ่ายทอดเทคโนโลย ี
แก่ผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจ และโครงการ 
นวัตกรรมส�าหรับเมืองและชุมชน เพื่อใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือนสังคมในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการท่องเที่ยว
ชุมชนและเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย การด�าเนินการขับเคลื่อนวิสาหกิจในกลุ ่มเป ้าหมาย 
ด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ยังมีประเด็นข้อจ�ากัดด้านการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การสร้างความร่วมมือในพื้นที่ 
และการเข้าถึงความช่วยเหลือที่จ�าเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมของผู ้ประกอบการ การเข้าถึงเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อให้สามารถพัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจ และการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจที่มีนวัตกรรม 
สามารถออกสู ่ตลาดหรือเชิ งพาณิชย ์ ได ้ทั้ ง ในและต ่างประเทศได ้อย ่างเข ้มแข็ง  รวมถึงผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ท�าให้การเติบโตของวิสาหกิจชะลอตัว และเป็นข้อจ�ากัด 
ในการลงทุนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในการยกระดับไปสู่วิสาหกิจนวัตกรรม 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรผลักดันให้มีงานวิจัยในประเด็นนวัตกรรมให้มากขึ้น  
โดยเฉพาะในด้านระบบนิเวศนวัตกรรม ท้ังโครงสร้างพ้ืนฐาน พื้นที่เศรษฐกิจ ความร่วมมือในพื้นท่ี ตลอดจน 
การเช่ือมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศกับต่างประเทศ ซ่ึงต้องอาศัยการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ 
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข ้อง การพัฒนาฐานข้อมูลนวัตกรรมกลางให้มีความทันสมัย 
และครอบคลุม ตลอดจนการพัฒนาตลาดให ้รองรับสินค ้านวัตกรรมที่ มีแนวโน ้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  
ซ่ึงอาจสนับสนุนการลงทุนการวิจัยในนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี
ให้กับผู ้ประกอบการ รวมทั้งการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกในวิสาหกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรม 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจอย่างก้าวกระโดด
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพ่ิมขึ้น จากผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การพัฒนาประเทศมี เป ้าหมายส�าคัญในการสร ้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล 
ครอบคลุม และยั่งยืน โดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับ 
คุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพคน และสร้างความเสมอภาคทางสังคมได้ โดยมีประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ 
ตามห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพื่อสังคม การพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม เพ่ือประชากร 
ทุกช่วงวัยอยู ่ร ่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้การพัฒนา
นวัตกรรมสามารถตอบโจทย์และน�าไปใช้ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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สัดส่วนการลงทุนต่อโครงการ

ที่มา: ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สัดส่วนการลงทุนต่อโครงการ

ที่มา: ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงานภาครัฐได ้ให ้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาส�าคัญทางสังคมของประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน 
โดยสร้างองค์ความรู ้เชิงนวัตกรรมเพื่อสังคมผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  
เพ่ือสามารถตอบโจทย์ของสังคมได้อย่างสอดคล้องกับประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา จากรายงาน
ประจ�าป ีของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) พบว่า ประเทศไทยมีโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
ที่ขอรับสนับสนุนเงินทุนเพิ่มข้ึนจาก 25 โครงการในปี 2562 เป็น 97 โครงการ ในปี 2563 หรือคิดเป็น 4 เท่า 
ของการเพิ่มขึ้นของจ�านวนโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนต่อโครงการมีแนวโน้มลดลง  
โดยในปี 2563 สัดส่วนการลงทุนต่อ 1 โครงการมีมูลค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.64 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2562  
ที่มีมูลค ่าการลงทุนต่อ 1 โครงการอยู ่ที่  4.52 ล ้านบาท ซึ่งเป ็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
ตลอดช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากจ�านวนโครงการที่เพ่ิมมากขึ้น คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากการกระจาย 
การลงทุนไปยังนวัตกรรมท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนด้วยเช่นกัน

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการ 
ที่มุ ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ ภายใต้การด�าเนินการ 
ของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขัง 
สูงอายุในประเทศไทย เ พ่ือแสวงหาแนวทางในการคุ ้มครองและส ่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู ้ต ้องขัง 
สูงอายุในประเทศไทยที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  
ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการส่งเสริมการท�าวิจัยเชิงพื้นที่ 
เพื่อการจัดท�านโยบายการจัดการเรียนรู ้วิถีใหม่ เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
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การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินการที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการที่มุ่งเน้นการ28 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลด29 
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 30 
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย เพื่อแสวงหาแนวทางใน31 
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทยที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและ32 
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการส่งเสริม33 
การท าวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 34 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 
เป็นต้น 36 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แมว้่าประเทศไทยจะมีแนวโน้มของโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นไปใน37 
ทิศทางที่ดีขึ้น พิจารณาจากจ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2563) ที่มีอัตราการเติบโต38 
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐยังคงต้องส่งเสริมตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสังคมเชิงสร้างสรรค์บนความ39 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง40 
สังคม บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถ41 
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 42 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม และ43 
องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม ในการส ารวจ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมในทุกระดับ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ  44 
การจัดท าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติ45 
ใช้ได้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเสมอภาคทางสังคม 46 
ตลอดจนควรให้ความส าคัญกับการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการสร้าง47 
นวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างตรงจุด รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา48 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  รองรับการขยายตัวตาม49 
แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตต่อไป 50 
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การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินการที่ส าคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการที่มุ่งเน้นการ28 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม อาทิ โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการลด29 
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 30 
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย เพื่อแสวงหาแนวทางใน31 
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทยที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและ32 
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งด าเนินการโดย ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โครงการส่งเสริม33 
การท าวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 34 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 
เป็นต้น 36 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แมว้่าประเทศไทยจะมีแนวโน้มของโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นไปใน37 
ทิศทางที่ดีขึ้น พิจารณาจากจ านวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2563) ที่มีอัตราการเติบโต38 
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐยังคงต้องส่งเสริมตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสังคมเชิงสร้างสรรค์บนความ39 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง40 
สังคม บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถ41 
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 42 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม และ43 
องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม ในการส ารวจ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมในทุกระดับ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ  44 
การจัดท าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายเพื่อสังคมที่เป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติ45 
ใช้ได้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเสมอภาคทางสังคม 46 
ตลอดจนควรให้ความส าคัญกับการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการสร้าง47 
นวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างตรงจุด รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา48 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  รองรับการขยายตัวตาม49 
แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตต่อไป 50 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่าประเทศไทยจะมีแนวโน้มของโครงการนวัตกรรม 
เพ่ือสังคมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น พิจารณาจากจ�านวนโครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมในช่วง 4 ปีที่ผ ่านมา  
(ปี 2560-2563) ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐยังคงต้องส่งเสริม 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสังคมเชิงสร้างสรรค์บนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคม บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ 
จากนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้สามารถน�าไปสู ่การยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม และองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม ในการส�ารวจ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านสังคมในทุกระดับ  
โดยตั้งอยู ่บนพื้นฐานของการจัดท�าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อน�าไปสู ่การก�าหนดนโยบายเพื่อสังคม 
ที่เป ็นรูปธรรม และสามารถน�าไปปฏิบัติใช ้ได ้จริง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างความเสมอภาคทางสังคม ตลอดจนควรให้ความส�าคัญกับการท�างานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
ของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างตรงจุด รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รองรับการขยายตัวตามแนวโน้มการพัฒนา 
ของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตต่อไป
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จัดท�าฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการสร้างองค์ความรู ้ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ  
และพลังงานหมุนเวียน โดยมีประเด็นท่ีควรให้ความส�าคัญตามห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว มาตรการส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจสีเขียว และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการต่อยอดสู่รูปแบบธุรกิจสีเขียว การพัฒนา
มาตรการการใช ้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่อย ่างจ�ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการขับเคลื่อนห่วงโซ ่คุณค่า 
ภายใต้ประเด็นเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวของธุรกิจและผู้ประกอบการ
สู่เศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กระทรวงพาณิชย์ 
โดยกรมทรัพย ์ สิ นทางป ัญญา  เป ็ นผู ้ ร วบรวม 
และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุสิทธิ
บัตรของประเทศ โดยสามารถสืบค ้นระบบฐาน 
ข้อมูลได้จาก www.ipthailand.go.th ซ่ึงเป็นข้อมูล 
ที่ ส า ม า ร ถ น� า ม า วิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
เพื่อการน�าไปใช้ในการติดตามการด�าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล เช่น จ�านวนการยื่นขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จ�านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิ
บัตรรายปี แยกตามประเภทสิทธิบัตร ประกอบด้วย 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการประดิษฐ์
  

การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ�าแนกตามสาขาเทคโนโลยี
ปี 2558-2563

ที่มา: กรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 31 
 32 
  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 41 

 42 
 43 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  44 

ภาครัฐได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 45 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย46 
ของชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ47 
สีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย 48 
ให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพ่ือการเกษตรและพลังงานชุมชน และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล49 
และการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ 50 
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การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ าแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2558 - 2563 
Agriculture, food chemistry

Agriculture and food processing
machinery and apparatus

Organic fine chemistry

Biotechnology

Environmental technology

Total

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

 31 
 32 
  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 

 41 

 42 
 43 

การด าเนินงานที่ผ่านมา  44 

ภาครัฐได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 45 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย46 
ของชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ47 
สีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย 48 
ให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพ่ือการเกษตรและพลังงานชุมชน และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล49 
และการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ 50 
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การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ าแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2558 - 2563 
Agriculture, food chemistry

Agriculture and food processing
machinery and apparatus

Organic fine chemistry

Biotechnology

Environmental technology

Total

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
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อย่างไรก็ตาม ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวอยู ่ระหว่าง 
พัฒนารูปแบบการน�าเสนอข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ซึ่งจ�าเป็นจะต้องบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้อง อาทิ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 
เป็นต้น เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความครอบคลุม สามารถ
เข ้าถึงการใช ้งานได ้โดยง ่าย และสามารถบรรลุ 
เป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ในแผนแม่บทย่อยการวิ จัย 
และพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส�าหรับประเด็น
ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ความรู ้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืน สามารถพิจารณาข้อมูลที่ประเทศไทยได้
รับสิทธิบัตรในหมวดของ (1) Agriculture, Food 
Chemistry (2) Agriculture & Food Processing 
mach inery  and apparatus  (3 )  Organ ic  
Fine Chemist ry (4 )  B iotechnology และ  
(5) Environmental Technology ซ่ึงในช ่วง 
ปี 2558 - 2563 มีจ�านวนเพิ่มข้ึนจาก 3 สิทธิบัตร 
เป ็น  33  สิท ธิ บัตร  (ข ้ อมู ลจากกรมทรัพย ์ สิน 
ทางป ัญญา) โดยพบว ่า มีจ� านวนสิทธิบัตรด ้าน  
Biotechnology สูงสุดจ�านวน 23 สิทธิบัตร ขณะที่
ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้มีการน�าเสนอในรูป 
ของแหล ่ งก� า เนิดสินค ้ าแยกเป ็น  4 ภาค และ 
ในรูปแบบประเภทสินค้า เช่น พันธุ ์ข้าว ผัก/ผลไม้ 
อาหาร  เป ็นต ้น  โดยในป ี  2563 มี สิ นค ้ า  G I  
ขึ้นทะเบียนรวม 145 รายการ อาทิ สินค ้าข ้าว  
18 รายการ ผัก/ผลไม้ 65 รายการ อาหาร 28 รายการ 
เป ็นต ้น กระจายอยู ่ทั่ วประเทศ โดยภาคเหนือ 
มีสินค้า GI สูงสุด จ�านวน 38 รายการ  
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การด าเนินงานที่ผ่านมา  44 

ภาครัฐได้ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย 45 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย46 
ของชุมชนชาวเขาบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ47 
สีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล าไย 48 
ให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพ่ือการเกษตรและพลังงานชุมชน และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล49 
และการเพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ 50 
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การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ าแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2558 - 2563 
Agriculture, food chemistry

Agriculture and food processing
machinery and apparatus

Organic fine chemistry

Biotechnology

Environmental technology

Total

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
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การได้รับสิทธิบัตรของคนไทย จ าแนกตามสาขาเทคโนโลยี ปี 2558 - 2563 
Agriculture, food chemistry

Agriculture and food processing
machinery and apparatus

Organic fine chemistry

Biotechnology

Environmental technology

Total

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

ที่มา : กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ที่มา: กรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ภาครัฐได้ด�าเนินการพัฒนาองค์ความรู ้และทักษะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
ภายใต ้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ส ่งเสริมการประยุกต ์ 
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสีเขียวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนืออย่างยั่งยืน ส่งเสริม
การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตล�าไยให้เป็นวัสดุชีวภาพสีเขียวเพื่อการเกษตรและพลังงานชุมชน 
และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช ้ทางการเกษตร  
ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
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และสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรทางบก ทางน�้า ทางทะเล  
ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ นอกจากนั้นภาครัฐยังได้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว 
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การผลิตและการบริโภคแบบคาร์บอนต�่าและลดการเกิดของเสีย  
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานรองรับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว  
ด้วยการสร้างฐานข้อมูลวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม สร้างและพัฒนาก�าลังคนเพื่อรองรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการผลิตที่เหมาะสมกับการพัฒนาและสร้างมูลค่า
เพิ่มของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ยังมีข้อจ�ากัดหลายด้าน อาทิ การขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว การปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการผลิต 
และบริโภคแบบคาร์บอนต�่า ยังขาดแรงจูงใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบ
การผลิตและบริโภคของสังคม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการต่อยอดเพื่อการน�าไปใช้
ประโยชน์ได ้จริง ในขณะเดียวกันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการจดสิทธิบัตร 
ยังคงมีต้นทุนที่สูง กระบวนการของภาครัฐยังมีความล่าช้าและส่วนใหญ่ประเทศไทยยังคงอาศัยเทคโนโลย ี
จากต่างประเทศ รวมถึงยังคงขาดการมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ส่งผล 
ให้มีต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น น�าไปสู่ประเด็นท้าทายในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยี 
เพื่อให้สามารถจดสิทธิบัตรได้เพิ่มข้ึนในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การจัดท�าฐานข้อมูลและข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
สิ่ งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์ด ้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพเป ็นระบบและสามารถติดตามแนวโน ้มการพัฒนา 
และการลงทุนด้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างครอบคลุม ควรเร่ง
เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างช่องทางการสืบค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซ่ึงยังอยู  ่
ระหว่างปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งควรผลักดัน 
และส่งเสริมการน�างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ 
และพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง สามารถขับเคลื่อน 
ไปสู ่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสีเขียวได ้อย ่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ 
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความรวดเร็วและครอบคลุมมากข้ึน รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า 
ของเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของเอเชีย จ�าเป็นต้อง 
มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู ้พื้นฐาน เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู ่องค์ความรู ้ 
ที่เป็นเลิศและนวัตกรรมระดับสูง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลย ี
ดิจิทัล ซึ่งมีปัจจัยความส�าเร็จท่ีส�าคัญ คือ การส่งเสริมการท�าวิจัยพื้นฐานและขั้นแนวหน้า การผลิตและพัฒนา 
นักวิจัยอาชีพ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งอนาคต และการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย โดยที่ผ่านมาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐานมีประเด็นท้าทาย
ที่ส�าคัญ คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการวิจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยี 
ในด้านดังกล่าว  

จ.3

สถานการณ ์การบรร ลุ เป ้ าหมาย  ในป ั จจุบัน 
ยั ง ไ ม ่ มี ก า ร จั ด ท� า อั น ดั บ ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ท า ง 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลย ี 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการเฉพาะ จึงไม่สามารถ 
วัดการบรรลุ เป ้ าหมายได ้ โดยตรง ซึ่ งสามารถ 
พิจารณาเทียบเคียงความก ้าวหน ้าของขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้านของประเทศไทย
ไ ด ้ โ ด ยก า ร เ ป รี ย บ เ ที ยบมู ล ค ่ า ก า ร ช� า ร ะ เ งิ น 
ทางเทคโนโลยีระหว ่างไทยกับประเทศในเอเชีย  
โดยในป ี  2563 ประเทศไทยขาดดุลการช� าระ 
เงินทางเทคโนโลยี  240,561 ล ้ านบาท ลดลง 

ดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
ปี 2559-2563

ที่มา: อว. (2564)
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จากปีก ่อน 19,586 ล ้านบาท แม้ว ่าการขาดดุล 
ก า ร ช� า ร ะ เ งิ น จ ะ ส ะ ท ้ อ น ภ า พ ส ถ า น ก า ร ณ  ์
ที่ประเทศไทยเป็นผู ้ รับเทคโนโลยี โดยเฉพาะกับ 
ญี่ปุ ่น สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อย ่างไรก็ ดี  
ป ี  2563 เป ็นป ีแรกที่ แนวโน ้มการขาดดุลการ 
ช� าระ เ งิ นลดลง  โดย เฉพาะกับญี่ ปุ ่ น  สิ งค โปร ์  
และมาเลเซีย ในขณะที่มีการขาดดุลการช�าระเงิน 
กับจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพิ่ ม ข้ึน เพียง เล็กน ้อย อีก ท้ั ง เมื่ อ 
พิจารณามูลค ่าการช�าระเ งินในเรื่องดังกล ่าวกับ
ประเทศเ พ่ือนบ ้าน อาทิ  เวียดนาม สปป.ลาว  
และอินโดนีเซีย ประเทศไทยยังคงได้ดุลการช�าระเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง สะท้อนสถานะของประเทศไทย 
ท่ีเริ่มมีการปรับสถานะเป็นผู ้รับเทคโนโลยีน้อยลง 
และเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมากข้ึน

ดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
กับประเทศในเอเชีย ปี 2563

ที่มา: อว. (2564)

การด�าเนินการท่ีผ่านมา อว. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักผ่านหน่วยงานใต้สังกัด และเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้และขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานเพิ่มขึ้น ซ่ึงมีบทความตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Citation Index มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากการต่อยอด 
จากเทคโนโลยีฐานเพิ่มขึ้น และมีต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดขีดความสามารถและน�าไปพัฒนา 
เป็นแนวทางแก้ปัญหาให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการขับเคลื่อนส�าคัญ ได้แก่ (1) ด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยการพัฒนาความสามารถในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ  
(Integrated Omics) สร้างองค์ความรู้ปฏิสัมพันธ์ของชีววิทยาระบบ (Systems Biology) (2) ด้านเทคโนโลยี
วัสดุ โดยการพัฒนากระบวนออกแบบและการขึ้นรูปวัสดุที่มีสมบัติเฉพาะ และการพัฒนากระบวนการแปรรูป
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า (3) ด้านนาโนเทคโนโลยี โดยการพัฒนาการกักเก็บสารส�าคัญ
ระดับนาโนและระบบน�าส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน�าส่งสารส�าคัญ (4) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาการค�านวณและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และการพัฒนาเทคโนโลยีด ้านระบบอัจฉริยะและเครือข่าย (Intelligent  
Systems and Networks) เพื่อช่วยประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการ และการเกษตรแม่นย�า  
และ (5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานวิจัยต่างประเทศในระดับ
นานาชาติและการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. และต่างประเทศ 
โดยการด�าเนินงานของภาครัฐที่ผ ่านมาสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จในการขับเคลื่อนขีดความสามารถ 
ของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ด้าน ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ลดการน�าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างชาติ และส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเอเชีย
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน 
ทั้ง 4 ด้านทัดเทียมกับประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชียนั้น ไทยยังมีข้อจ�ากัดในด้านองค์ความรู้และสภาพแวดล้อม 
ที่จ�าเป็นต่อการท�าวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า (Basic and Frontier Research) รวมถึง 
ด้านบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให ้ไทยสามารถ 
พัฒนาเทคโนโลยีฐานส�าคัญที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รองรับและต่อยอดการผลักดันให้ประเทศไทย 
เป็นผู ้น�าเทคโนโลยี ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่มีการจัดอันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีฐานอย่างเป็นทางการ  
จึงท�าให ้ยังไม ่มีฐานข ้อมูลส�าหรับเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศได ้โดยละเอียด เพื่อเป ็นแนวทาง 
ในการยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาควรเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานท้ัง 4 ด้านและการวิจัยข้ันแนวหน้าร่วมกัน ผ่านการพัฒนา 
ระบบ กลไก ฐานข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ สร้างสรรค์เทคโนโลยีงานวิจัยค้นพบใหม่และนวัตกรรมต้นแบบ 
และได้มาตรฐานงานวิจัยระดับสากล รวมท้ังการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพครอบคลุมบุคลากรด้านการวิจัย 
ขั้นพื้นฐานและขั้นแนวหน้าให้เพียงพอ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา และเป็นช่องทางในการศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
ในเอเชีย เพื่อน�ามาพัฒนาแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยให้อยู ่ในระดับแนวหน้า 
ของเอเชียต่อไปในอนาคต
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ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อัตราจ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ�าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  
อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี เป็นต้น โดยปัจจัย 
ขับเคลื่อนที่ส�าคัญ อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา 
ห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศให้ท�างาน 
เป็นระบบเดียวกันและมีความเป็นสากล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่เท่าเทียมระดับโลก เป็นต้น 

230501

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สามารถเทียบเคียงจากจ�านวนห้องปฏิบัติการ โดยในปี 2558 ไทยมีห้องปฏิบัติ
การทั่วประเทศรวมท้ังหมด 8,580 แห่ง ลดลงเหลือ 8,154 แห่ง ในปี 2564 หรือลดลงประมาณร้อยละ 5  
โดยส่วนใหญ่เป็นห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 4,218 แห่ง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.7 
อย่างไรก็ตาม มีจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท�างานวิจัยเต็มเวลา (Full-Time equivalence: FTE) 
เพิ่มขึ้นจาก 24 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2561 เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2562  
ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นในการยกระดับจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ แม้ว่าโครงสร้าง 
พื้นฐานรองรับการพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนของห้องปฏิบัติการจะลดลงก็ตาม
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ทั้งน้ี ในปี 2564 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: 
IMD) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของไทย 
ให้อยู่ในอันดับท่ี 38 ดีข้ึนจากอันดับท่ี 39 ในปี 2563 สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเมื่อเทียบกับบริบทสากล นอกจากนี้ ภาพรวมการเข้าถึงและใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่การใช้งานส่วนมากยังคงกระจุกตัว
อยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีความแตกต่างระหว่างกรุงเทพมหานคร 
กับภูมิภาคอื่น ค่อนข้างมาก อาทิ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 43.0  
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป ็นร ้อยละ 20.1 และการใช ้งานอินเทอร ์ เน็ตในป ี เดียวกัน  
ในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 85.3 และ 56.8 ตามล�าดับ

การใช้งานคอมพิวเตอร์ จ�าแนกตามภูมิภาค

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การใช้งานคอมพิวเตอร์ จ�าแนกตามภูมิภาค

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ด�าเนิน
การโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องดังกล่าว อาทิ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด�าเนินการ
โครงการรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุสัมผัสอาหาร 
ผลิตภัณฑ์ยาง ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา ออกแบบ พัฒนา และทดสอบน�าร่องระบบเชื่อมโยง 
ข้อมูล ด ้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และภาคเอกชน รวมท้ังเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สะท้อนขีดความสามารถด้าน อววน. ต่อสาธารณชน 
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ด�าเนินการโครงการ
ระบบดาวเทียมส�ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อพัฒนาระบบสถานีภาครับสัญญาณและสถานี 
ควบคุมดาวเทียมแบบหลายดวง แอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวม 
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะน�าไปสู ่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจอวกาศ เป็นต้น โดยจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องดังกล่าวของภาครัฐ ยังส่งผลให้ 
ในปี 2562 มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นเป็น 77:23 จากเดิม 
ในปี 2561 เท่ากับ 78:22 
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การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผดิชอบในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการโครงการ29 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเร่ืองดังกล่าว อาทิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินการโครงการรับรองผลิตภัณฑ์30 
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์31 
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุสัมผัสอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง  ส านักงานสภานโยบายการ32 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา 33 
ออกแบบ พัฒนา และทดสอบน าร่องระบบเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 34 
ของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สะท้อนขีดความสามารถด้าน อว35 
วน. ต่อสาธารณชน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ด าเนินการ36 
โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อพัฒนาระบบสถานีภาครับสัญญาณและสถานีควบคุม37 
ดาวเทียมแบบหลายดวง แอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมและพัฒนาศักยภาพของ38 
บุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่39 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ  เป็นต้น โดยจาก40 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเร่ืองดังกล่าวของภาครัฐ ยังส่งผลให้ในปี 2562 มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาใน41 
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึนเป็น 77:23 จากเดิมในปี 2561 เท่ากับ 78:22  42 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐรวมถึงการพัฒนาบุคลากร43 
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท างานวิจัยเต็มเวลามีจ านวนเพิ่มข้ึน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส44 
โคโรนา 2019 การด าเนินงานจึงต้องมีการระงับหรือชะลอการด าเนินงาน อาทิ การลงพื้นที่เพื่อติดต่อส่ือสาร การเก็บ45 
ข้อมูล การด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงจ านวนห้องปฏิบัติการของภาครัฐที่มีการรับรองตาม46 
ระบบคุณภาพสากล (หนึ่งแห่งสามารถได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบคุณภาพ) มีจ านวนที่ลดลงจาก 4,381 แห่ง  47 
ในปี 2563 เหลือ 4,218 แห่ง ในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 3.74 48 
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การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผดิชอบในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการโครงการ29 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเร่ืองดังกล่าว อาทิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ด าเนินการโครงการรับรองผลิตภัณฑ์30 
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์31 
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุสัมผัสอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาง  ส านักงานสภานโยบายการ32 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา 33 
ออกแบบ พัฒนา และทดสอบน าร่องระบบเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 34 
ของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน รวมทั้งเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์สะท้อนขีดความสามารถด้าน อว35 
วน. ต่อสาธารณชน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ด าเนินการ36 
โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) เพื่อพัฒนาระบบสถานีภาครับสัญญาณและสถานีควบคุม37 
ดาวเทียมแบบหลายดวง แอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบองค์รวมและพัฒนาศักยภาพของ38 
บุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่39 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ  เป็นต้น โดยจาก40 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งเร่ืองดังกล่าวของภาครัฐ ยังส่งผลให้ในปี 2562 มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาใน41 
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึนเป็น 77:23 จากเดิมในปี 2561 เท่ากับ 78:22  42 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐรวมถึงการพัฒนาบุคลากร43 
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท างานวิจัยเต็มเวลามีจ านวนเพิ่มข้ึน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส44 
โคโรนา 2019 การด าเนินงานจึงต้องมีการระงับหรือชะลอการด าเนินงาน อาทิ การลงพื้นท่ีเพื่อติดต่อส่ือสาร การเก็บ45 
ข้อมูล การด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงจ านวนห้องปฏิบัติการของภาครัฐที่มีการรับรองตาม46 
ระบบคุณภาพสากล (หนึ่งแห่งสามารถได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบคุณภาพ) มีจ านวนที่ลดลงจาก 4,381 แห่ง  47 
ในปี 2563 เหลือ 4,218 แห่ง ในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 3.74 48 
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ประเด็นท้าทายท่ีส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย การลงทุนด ้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐรวมถึง 
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท�างานวิจัยเต็มเวลามีจ�านวนเพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การด�าเนินงานจึงต้องมีการระงับหรือชะลอการด�าเนินงาน อาทิ การลง 
พื้นที่ เพื่อติดต่อสื่อสาร การเก็บข้อมูล การด�าเนินงานกับเจ ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู ่ต ่างประเทศ เป็นต้น รวมถึง 
จ�านวนห ้องปฏิบัติการของภาครัฐที่มีการรับรองตามระบบคุณภาพสากล (หนึ่ งแห ่งสามารถได ้รับ 
การรับรองมากกว่าหน่ึงระบบคุณภาพ) มีจ�านวนที่ลดลงจาก 4,381 แห่ง ในปี 2563 เหลือ 4,218 แห่ง  
ในปี 2564 หรือลดลงร้อยละ 3.74

ดังนั้น กระบวนการรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการก�ากับและตรวจสอบมาตรฐานห้องปฏิบัติ
การยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของการบรรลุเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องบุคลากรวิจัย 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในการตอบโจทย์ความต้องการของท้ังภาคผลิตและบริการ 
ในเชิงสังคมและพื้นท่ี เพ่ือยกระดับคุณภาพและความเช่ือมั่นของผู ้ใช้งานห้องปฏิบัติการ ผู ้ประกอบการ  
นักลงทุน รวมไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและน�าข้อมูลไปให้ประโยชน์ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาควิชาการทั้งใน 
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ข้ันสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม ่
ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศให้เป็นสากล ขณะเดียวกันจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น  
รวมถึงเพิ่มจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท�างานวิจัยเต็มเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนภาครัฐ
และเอกชนท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศสู่การเติบโตบนฐานนวัตกรรม
อย่างม่ันคงและยังยืนต่อไป

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

 49 

ดังนั้น กระบวนการรับรองมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการก ากับและตรวจสอบมาตรฐานห้องปฏิบัติการยังคงเป็น50 
ความท้าทายที่ส าคัญของการบรรลุเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากรวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 51 
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคผลิตและบริการในเชิงสังคมและพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ52 
และความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัย53 
และพัฒนานวัตกรรม  54 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความส าคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้าน55 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลไปให้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 56 
รวมถึงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาควิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและ57 
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ให้เป็นสากล 58 
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรอง59 
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นต้น รวมถึงเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่ท างานวิจัยเต็มเวลา 60 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่61 

 การเติบโตบนฐานนวัตกรรมอย่างมั่นคงและยังยืนต่อไป62 

 63 

 64 
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ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นที่ระดับ 70:30

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ ท�าให้เกิดนวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างกว้างขวาง น�าไปสู่การผลักดันให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยเติบโตและหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
ที่จะช่วยให้บรรลุเป ้าหมายตามห่วงโซ ่คุณค่าของประเทศไทย ได ้แก ่ การพัฒนาธุรกิจโดยการอ�านวย 
ความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ บ่มเพาะผู้ประกอบการและส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยง
ธุรกิจผู ้ประกอบการกับนักลงทุน การสร้างแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์งานวิจัย มาตรการทางการเงิน 
และการคลังเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง รวมทั้งมีกลไกการใช้ประโยชน ์
ผลงานวิจัย โดยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างกลไกการท�างาน
วิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน และการบริหารจัดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายปี 2564 คือ การเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคบริการและภาคค้าปลีก/ค้าส่ง เนื่องจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาราย
อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขณะที่นวัตกรรมด้านการค้าปลีก/ค้าส่ง  
มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะนวัตกรรมจากต่างประเทศ

จ.3

230401230502

23การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

649



230502

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2558-2562 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 
มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มข้ึนจาก 84,671 
ล ้านบาท เป ็น 193,072 ล ้านบาท ในปี 2562  
หรือเพิ่มขึ้น 2.2 เท ่า โดยสัดส ่วนการลงทุนวิจัย 
และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐบรรลุเป้าหมาย
ที่ระดับ 70:30 ตั้ งแต ่ป ี  2558 โดยในป ี  2562  
มีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
ต่อภาครัฐ เท่ากับ 77:23 โดยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 
และพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง 
จาก 59,442 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 149,224  
ล ้ านบาท ในป ี  2562  หรื อ เพิ่ ม ข้ึน  2 .5  เท ่ า  
แสด ง ให ้ เ ห็ น ว ่ า ก า รล ง ทุน วิ จั ย และพัฒนา ใน 
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่องในช่วงที่ผ ่านมา   
เ ม่ือพิจารณาสัดส ่วนการลงทุนด ้านการวิจัยและ 
พัฒนาเปรียบเทียบกับ GDP ของไทยในปี 2562  
พบว ่ า  อยู ่ ที่ ระ ดับร ้อยละ 1 .14 ซ่ึ ง ยั งมี ระ ดับ 
ท่ีต�่ ากว ่าหลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจในภูมิภาค  
เช่น เกาหลีใต้ (ร้อยละ 4.53) ไต้หวัน (ร้อยละ 3.36) 
จีน (ร้อยละ 2.14) และมาเลเซีย (ร้อยละ 1.84) 
(สอวช., 2564) ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุน 
การลงทุนด ้านการวิจัยและพัฒนาทั้งของภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนไทย 
สู่การเป็นประเทศรายได้สูงในระยะต่อไป

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของเอกชนต่อภาครัฐ

ที่มา: ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
       ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
       และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน
หน่วย : ล้านบาท

 31 

 32 

ที่มา : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  33 
 ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 34 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 35 

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 36 

โดยได้จัดฝึกอบรมสร้างความรู้และให้ทุนเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาทักษะนักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็น37 

มืออาชีพ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ38 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ39 

นวัตกรรม การพัฒนาระบบส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งปลดล็อคข้อจ ากัด40 

ในเรื่องกฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยและมีมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการเงินและ 41 

การคลัง ผ่านการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564  42 
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ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน  
หน่วย : ล้านบาท 

ภาคเอกชน ภาครัฐ 

84,671 
113,527 

155,143 
182,357 193,072 
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความส�าคัญ 
และด�าเนินการมาอย ่างต ่อเนื่อง โดยได ้จัดฝ ึกอบรมสร ้างความรู ้และให ้ทุนเพ่ือสร ้างนักวิ จัยรุ ่นใหม ่  
พัฒนาทักษะนักวิจัยให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมและการบริหารระบบ 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาระบบส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังปลดล็อคข้อจ�ากัดในเรื่องกฎหมายที่ เอื้อประโยชน์ต ่อการใช้ประโยชน์งานวิจัย 
และมีมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการเงินและการคลัง ผ่านการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน ์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

84,641
113,527

155,143
182,357 193,072

25,229

59,442

30,826

82,701
123,942

31,201

142,971

39,386

149,244

43,828
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย 
มีสัดส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นอย่างมั่นคงนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคง 
มีความท้าทายในการขับเคลื่อนโครงการท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณภาครัฐ ตลอดจนสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนไม่เอื้อให้มีการลงทุน 
ในการน�าผลงานวิจัยไปใช ้ประโยชน ์ เชิงพาณิชย ์มากนัก ขณะที่การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร ์  วิจัย 
และนวัตกรรม (ววน.) และระบบบริหารจัดการงานวิ จัยและนวัตกรรมยังคงขาดแหล่งข ้อมูลปฐมภูมิ  
(Primary Source) ผู ้ เชี่ยวชาญ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังขาดแรงจูงใจที่มากพอ 
ส�าหรับกระตุ ้นให้ภาคเอกชนลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ข้อจ�ากัดด้านการจัดการ 
ทางทรัพย์สินทางปัญญาและการอ้างสิทธิในเทคโนโลยีที่คิดค้นใหม่ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการ 
ของรัฐท่ีมีความล ่าช ้า ท�าให ้ภาคเอกชนชะลอการลงทุนในการวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย ์  

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  แม ้สัดส ่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต ่อภาครัฐ 
จะบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว แต่ป ัจจุบันองค์ความรู ้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เป็นปัจจัยที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการแข่งขันในเวทีโลกท่ีจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศในระยะยาว  
ภาครัฐจึงควรมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของทั้งเอกชนและภาครัฐให้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้ง ควรพิจารณาปรับและพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์เป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศในองค์รวม ทั้งการพัฒนาบุคลากรวิจัย โดยมีมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง 
และพัฒนาระบบนิเวศเพื่อบ่มเพาะผู ้ประกอบการ และการเชื่อมโยงกับนักลงทุน ซ่ึงรวมถึงการยกระดับ 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ และการสนับสนุนงบประมาณรูปแบบการวิจัยเชิงพาณิชย์ 
ที่อาจด�าเนินการร่วมกับต่างประเทศ โดยมีมาตรการทางการเงินและการคลังเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
และการส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 และเน้นการจัดท�าโครงการสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาธุรกิจในการสร้าง 
นวัตกรรมให้มากข้ึน

230502
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ส่วนที ่3 ประเดน็ทา้ทาย
และการด�าเนนิการในระยะตอ่ไป



ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

สถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ในภาพรวมปี 2564 มีเป้าหมาย 
ท่ีมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย (สีแสดงสถานะ สีเขียว) เท่ากับปี 2563 จ�านวน 7 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล เป้าหมาย 
ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศดขีึน้ แผนแม่บทฯ ประเดน็ (9) เขตเศรษฐกิจพเิศษ 
เป ้าหมายการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได ้ รับการยกระดับ แผนแม่บทฯ ประเด็น  
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เป้าหมายคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา เป้าหมาย คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย 
เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬาแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม เป้าหมายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายสภาพแวดล้อม 
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน และแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) เป้าหมายภาครัฐมีการด�าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งน้ี ในปี 2564 มี 4 เป้าประเด็นของ 
แผนแม่บทฯ ที่มีสถานะการด�าเนินการในทิศทางที่ดีข้ึน ได้แก่ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว เป้าหมายรายได้
จากการท่องเท่ียวในเมืองรองเพิ่มข้ึน ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เป้าหมาย 
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้า 
ทั้งระบบเป้าหมายความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น และประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมายมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 
เป้าประเด็นที่มีสถานะการบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต (สีแสดงสถานะ สีแดง) ในปี 2564 มีจ�านวน 
เพ่ิมขึ้นกว่าปี 2563 และ ปี 2562 ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังคงมีสีแสดงสถานะดังเดิม ได้แก่ แผนแม่บทฯ ประเด็น 
(1) ความมั่นคง แผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรม 
และบริการแห่งอนาคต แผนแม่บทฯ ประเด็น (5) การท่องเที่ยว แผนแม่บทฯ ประเด็น (6) พื้นที่และเมือง 
น่าอยู่ แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเป็นประเด็นที่ม ี
การปรับลดสีแสดงสถานะมาเป็นสีแดง ได้แก่ แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต เป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น และแผนแม่บทฯ 
ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ เป้าหมายผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มข้ึน ในการใช้น�้าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาถึงแม้ส�านักงานฯ ร่วมกับหน่วยงาน 
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ประเด็นท้าทายตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

ของรัฐได้มีความพยายามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย ปัญหาและอุปสรรค 
หลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ รวมทั้ง 
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3  
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... การจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ�าป ีงบประมาณ 2565 และประจ�าป ีงบประมาณ 2566 เป ็นต ้น ส ่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยง 
ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่ก�าหนด  
โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

Plan – แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับ 
เป้าหมายการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมี 
เป ้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ไม ่สามารถสะท้อนการบรรลุเป ้าหมายแผนแม่บท 
ระดั บประเด็นได ้อย ่ าง เป ็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ ์ เชิ ง เหตุและผล  
(Causal Relationship : XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยอาจไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ เป ็นปัจจุบัน ส ่งผลให้จ�าเป็นต้องใช ้
ตัวช้ีวัดเทียบเคียงทดแทน ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม 
และเป็นรูปธรรม

Do – การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดท�าโครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุ 
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 - 2566 การจัดท�าแผน 
ระดับท่ี 3 เป็นต้น พบปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้
1. โครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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ท่ีผ ่านมา ส�านักงานฯ ได ้ด�าเนินการประสานหน่วยงานเจ ้าภาพขับเคลื่อน 
แผนแม่บทภายใต ้ ยุทธศาสตร ์ชาติ ท้ัง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน ่วยงาน 
เจ ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน ่วยงานเจ ้าภาพขับเคล่ือน 
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ ้าภาพเป้าหมาย 
ระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุกหน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า  
ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ่งมีส ่วนเก่ียวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งม ี
ประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพ่ือบรรล ุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น  การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่กำหนด โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่สำคัญ
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็นท้าทายตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plan –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมาย
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอาจไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงทดแทน 
ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

Do –  การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 การจัดทำแผนระดับที่ 3 เป็นต้น  
พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้  
1.  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
1.1 แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน ยังพบประเด็นท้าทายที่สำคัญ

ประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ  อาจยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น  การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่กำหนด โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่สำคัญ
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็นท้าทายตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plan –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมาย
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอาจไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงทดแทน 
ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

Do –  การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 การจัดทำแผนระดับที่ 3 เป็นต้น  
พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้  
1.  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
1.1 แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน ยังพบประเด็นท้าทายที่สำคัญ

ประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ  อาจยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป
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  1.1 แนวทางท่ี 1 การมองเป ้าหมายร ่วมกัน  ยังพบประเด็นท ้าทาย 
 ท่ีส�าคัญประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ อาจยังไม่ได ้
 มีการด�าเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน 
 การด�าเนินการตามป ัจจัยภายใต ้ห ่วงโซ ่คุณค ่าของเป ้าหมายแผน 
 แม่บทย่อยในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพท้ัง 3 ระดับ ขณะที่ในฐานะ 
 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ อาจยังขาดความเข้าใจ 
 ในทิศทางการขับเคลื่อนประเทศและบทบาท ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ในการมีส ่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทฯ ให้สามารถบรรลุ 
 เป้าหมายได้ตามที่ก�าหนด นอกจากนี้ อาจยังไม่ได้มีการด�าเนินการ 
 ประสานบูรณาการการท�างานร ่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท้ังหมด 
 ภายใต ้ เป ้าหมายแผนแม ่บทย ่อยได ้อย ่างบูรณาการส ่งผลให ้ขาด 
 ความครอบคลุมของหน่วยงานต่อปัจจัยภายใต ้ห ่วงโซ ่คุณค่าของ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รวมทั้งการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  
 ยังด�าเนินการเพ่ือตอบโต้ภารกิจของหน่วยงานเป็นหลักโดยไม่ได้ค�านึง 
 ถึงการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

   1.2 แนวทางที่ 2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 
 แผนแม่บทย่อยและจัดท�าข้อเสนอ โครงการเพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุ 
 เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติยังพบประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในส่วนของ  
 (1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ หน่วยงาน 
 อาจยังพิจารณาเลือกปัจจัยภายใต้องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าในการ 
 จัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานได้ไม่ครบถ้วนและครอบคลุม ส่งผลให้ 
 บางองค์ประกอบและบางปัจจัยไม่มีโครงการมารองรับ ท�าให้เกิดช่องว่าง 
 ในการขับเคลื่อนการด�า เนินการต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  จ�านวน  
 5 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 040401 ประเทศไทย 
 เป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยาน 
 รุ่นใหม่ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 040502 การส่งออกของอุตสาหกรรม 

 ความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 050302  
 อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย เป้าหมาย 
 แผนแม่บทย่อย 090202 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 
 พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 100201 
  ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น (2) การจัดท�า 
 ข้อเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 บางหน่วยงานมีการจัดท�าข ้อเสนอโครงการไม ่สอดคล ้องกับหลัก 
 ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล XYZ (Causal Relationship) และ 
 ข้อเสนอโครงการของหน่วยงานมีรายละเอียดตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/ 

 การส่งผลต่อการบรรลุค ่าเป ้าหมายยังไม ่ชัดเจน รวมท้ังข ้อเสนอ 
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 โครงการของหน่วยงานมีรายละเอียดโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน การจัดท�า 
 โครงการร่วมกันขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ไม่สะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมาย 
 แผนแม่บทฯ อาทิ ข้อมูลตัวเลขสถิติ และงานวิจัย นอกจากนี้ หลายหน่วยงาน 
 ที่มีภารกิจหลักและสนับสนุนตามหลักการการจัดท�าโครงการเพ่ือขับเคล่ือน 
 การบรรลุ เป ้าหมายตามยุทธศาสตร ์ชาติที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
 แผนแม่บทย่อยไม่มีการด�าเนินการจัดท�าโครงการ หรือมีการจัดส่งข้อเสนอ 
 โครงการแต่ไม่ผ่านกระบวนการในการจัดล�าดับความส�าคัญ ซึ่งตามหลักการ 
 การจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป ้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 หน่วยงานที่มีภารกิจหลักจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าโครงการรองรับเพื่อส่งผลต่อ 
 การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ในขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 สนับสนุน จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท�าโครงการที่ส่งผลต่อ 
 การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย

   1.3 แนวทางท่ี 3 การจัดล�าดับความส�าคัญของข้อเสนอโครงการ ยังพบประเด็น 
 ท้าทายที่ส�าคัญ คือ การให้คะแนนโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติของผู ้มีสิทธิ์ประเมินคะแนน ในหลายเป้าหมายอาจ 
 ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนได้จากความสัมพันธ์ของคะแนนท่ีผ่าน 
 การวิ เคราะห ์ทางกระบวนการทางสถิ ติในการจัดล�าดับความส�าคัญของ 
 โครงการฯ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจ�ากัดในความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ 
 และหลักการการให้คะแนนของผู้มีสิทธิ์ประเมิน รวมท้ังห่วงโซ่คุณค่าฯ และ 
 หลักการความสัม พันธ ์ เชิ ง เห ตุและผล (XYZ)  ในการถ ่ ายระ ดับแผน 
 และโครงการฯ  

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป

656



2. การจัดท�าแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย�้า 
ความส�าคัญของการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการด�าเนินงานเพื่อบรรล ุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้
เครื่องมือและข้อมูลประกอบการด�าเนินการที่หลากหลายส่งผลให้การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐัตามยทุธศาสตร์ชาต ิ
ขาดการบูรณาการการด�าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการน�าข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบ 
ไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ ่านมาอาจยังไม่มีการน�าข้อมูลจาก 
แหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูล
จากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value Chain  
Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้
เป็นข้อมลูประกอบการปรบัปรงุ แก้ไข และพฒันากระบวนการจดัท�าแผนระดบัที ่3 
โครงการ และการด�าเนินงานเพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานะ 
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   1.4 แนวทางที่ 4 การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ ยังคงพบประเด็นท้าทาย 
 ท่ีส�าคัญคือ หน่วยงานของรัฐไม่มีการน�าเข้าแผนฯ ในระบบ eMENSCR  
 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลผ่านทางระบบ eMENSCR พบว่าหน่วยงาน 
 ของรัฐได้มีการน�าเข้าแผนปฏิบัติราชการจ�านวน 550 แผน โดยจ�าแนกเป็น 
  แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี จ�านวน 75 แผน และแผนปฏิบัติราชการ 
 รายปี จ�านวน 475 แผน (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564)
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จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของส�านักงานฯ เพื่อประกอบ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีท่ีผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ไม่มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 
(2) แผนปฏิบัติการด ้าน.. . ในส ่วนของกรอบระยะเวลาการด�าเนินการ 
จัดท�าแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผนแม่บทฯที่ก�าหนดไว้ (2565 
2570 2575 2580)  (3 )  แผนปฏิบัติการด ้ าน. . .  อาจมีความซ�้ าซ ้อน  
( เนื่ องจากมีหลายแผนจากหลายหน ่วยงานในประเด็นเดียวกัน)  และ  
(4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดท�าขึ้น โดยไม่มีความจ�าเป็น
และไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดท�าแผนฯ
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ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยูท่ี ่5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

2. การจัดทำแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... 
จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 (2) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ ที่กำหนดไว้ (2565 2570 2575 2580) (3) แผนปฏิบัติการด้าน... อาจมีความ
ซ ้ ำซ ้ อน  ( เน ื ่ อ งจากม ีหลายแผนจากหลายหน ่ วยงานในประเด ็นเด ี ยวก ัน)                             
และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยไม่มีมีความจำเป็นและ
ไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดทำแผนฯ 

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการประยกุตใ์ช้
หลักการ PDCA ในการดำเนินงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้เครื่องมือและข้อมูลประกอบการดำเนินการที่หลากหลาย
ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติขาดการบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการนำข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและ
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 โครงการ และการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยูท่ี ่5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

2. การจัดทำแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... 
จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 (2) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ ที่กำหนดไว้ (2565 2570 2575 2580) (3) แผนปฏิบัติการด้าน... อาจมีความ
ซ ้ ำซ ้ อน  ( เน ื ่ อ งจากม ีหลายแผนจากหลายหน ่ วยงานในประเด ็นเด ี ยวก ัน)                             
และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยไม่มีมีความจำเป็นและ
ไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดทำแผนฯ 

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการประยกุตใ์ช้
หลักการ PDCA ในการดำเนินงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้เครื่องมือและข้อมูลประกอบการดำเนินการที่หลากหลาย
ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติขาดการบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการนำข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและ
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 โครงการ และการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานจากการประเมินเป ้าหมายของแผนแม ่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้

    1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย มีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว ประชาชนประสบ 
 ปัญหาภาวะว่างงานเพิ่มข้ึนรายได้ลดลง อีกทั้ง ผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการ 
 ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ มาตรการล็อกดาวน์ ที่ส่งผลกระทบ 
 กับประชากรหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ครอบครัวยากจน คนเร่ร่อน มาตรการ 
 เว้นระยะห่างทางสังคมท่ีท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ซ่ึงอาจน�ามาสู่ปัญหาไม่พึงประสงค์ 
 ในสังคม อาทิ ปัญหาความเครียด ปัญหาด้านสุขภาพจิต ความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะ 
 ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง 
 สมรรถภาพในการรับมือภัยความมั่นคงท่ีมีความซับซ้อน ซ่ึงอาจส่งผลต่อขีดความสามารถ 
 ของประเทศในการป้องกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ มีประเด็น 
 ท ้าทายส�าคัญท่ีส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป ้าหมาย ได ้แก ่ การท่องเที่ยวในอนาคตอาจ 
 เปล่ียนแปลงไปตามวิถีใหม่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นการด�าเนินการ 
 ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของประเทศในภาพรวม เศรษฐกิจชะลอตัวอันเกิดจาก 
 ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากประชาชนระมัดระวัง 
 พฤติกรรมการใช้จ่ายมากข้ึน ส่งผลให้การลงทุนชะลอตัว และการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบ 
 ออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มอาจยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนิน 
 ธุรกิจให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง 23 ประเด็น

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”
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    3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีประเด็นท้าทายส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรล ุ
 เป้าหมาย ได้แก่ ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ส่งผลให ้
 เกิดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาท่ีอาจเพิ่มมากขึ้น อาทิ ความพร้อมและอุปกรณ์เพื่อรองรับ 
 ในการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนของแต ่ละคนไม ่ เท ่ากันอาจเกิดความเหลื่อมล�้า 
 ในการเข้าถึง ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
 โควิด -19 ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวต้องหันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้น ท�าให้ขาดการดูแลเอาใจใส ่
 ซ่ึงกันและกัน ความสัมพันธ์ทางครอบครัวเร่ิมลดน้อยลง บุคลากรการแพทย์ไม่เพียงพอ ส่งผลให ้
 ประชาชนที่ต้องการเข้ารับบริการทางการรักษาไม่เพียงพอและเกิดความเหล่ือมล�้าทางการรักษา 
 โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกลอาจไม่เข้าถึงการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

   4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม มีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส ่งผลกระทบต่อ 
 การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชน 
 จ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น  
 กลุ่มคนเปราะบางต้องการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สิทธิในการรักษาพยาบาล 
 และสิทธิอื่น ๆ ที่พึงจะได้รับเกิดความเหล่ือมล�้าและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง  
 การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
 ในการดูแลรักษา และเตรียมความพร้อมด้านมาตรการให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
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    5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ปริมาณของขยะติดเชื้อจาก 
 หน ้ากากอนามัยและพลาสติกมีปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้น ส ่งผลกระทบต ่อสภาพแวดล ้อม 
 และความหลากหลายทางชีวภาพ หากยังขาดมาตรการบริหารจัดการที่ดี การเผชิญปัญหาน�้าท่วม 
 และภัยแล ้ งที่ มี แนวโน ้มรุนแรง เพิ่ มมาก ข้ึนส ่ งผลกระทบโดยตรงต ่อผลผลิตที่ ลดลง 
 ทั้ งในด ้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส ่งผลต ่อวิถีชีวิตที่ เปล่ียนไปของประชาชน  
 ทั้งการด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย

    6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ มีประเด็นท้าทาย 
 ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลย ี
 ดิจิทัลขาดวัฒนธรรมของภาครัฐ และบางกรณีเป็นเหตุผลส�าคัญในการขัดขวางการน�าเทคโนโลยี 
 ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ การขาดความยืดหยุ ่นในการบริหารจัดการ 
 ภาครัฐ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ที่มักยึดติดกับข้ันตอนและระเบียบมากเกินควร การขาดการบูรณาการในการด�าเนินงานระหว่าง 
 หน่วยงาน ท�าให้เกิดความซ�้าซ ้อนกันทั้งบทบาทและภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงาน 
 ที่ เ ก่ียวข ้องหลักจะต ้องให ้ความส�าคัญต ่อการบูรณาการในการด�าเนินงานอย่างเป ็นระบบ 
 เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน รวมไปถึงอ�านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศยังขาดการบูรณาการและการบริหาร 
 อย่างเป็นระบบ ขาดการน�ามาวิเคราะห์และใช้งานในการตัดสินใจ  

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

ค่อนข้างคงท่ีประสิทธิภาพภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการพัฒนา จากปี 2563
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกที่คาดว่าอาจส่งผล
ต่อบริบทการพัฒนาประเทศและการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยจ�าเป็นต้องศึกษา พิจารณา 
และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกที่คาดว่าอาจส่งผลต่อบริบทการพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อน�าไปสู ่การเตรียมการรองรับที่เหมาะสมได้อย่างมีศักยภาพ โดยที่ผ ่านมา 
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส ่งผลกระทบต่อประเทศไทยในวงกว้าง 
ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข รวมไปถึงการปรับวิถีการด�ารงชีวิตของคน 
ในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมากจนเกิดเป็นความปกติใหม่ในสังคม นอกจากนี้ คาดว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญ
บริบทการพัฒนาที่มีลักษณะของการมีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty)  
ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) สูง ส่งผลให้การพัฒนาประเทศไทย 
ในระยะต่อไปจะมีความเสี่ยงและความท้าทายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม 
ในมิติต่าง ๆ อย่างรวดเร็วเกิดเป็นความปกติแบบใหม่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมืออย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่แนวโน้มการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย สามารถสรุปได้ ดงันี้ 

    1.  การฟ ื ้นฟูด ้านเศรษฐกิจ  ที่ผ ่ านมาสถานการณ ์ 
 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้จ�านวน 
 ประชากรในประเทศเป็นจ�านวนมากได้รับผลกระทบ 
 อาทิ คนตกงานจ�านวนมากเนื่องจากผู ้ประกอบการ 
 ไม ่สามารถแบกรับภาระได ้ไหว นักศึกษาจบใหม ่
 ทีไ่ม่สามารถหางาน ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม SMEs มีการปิดกิจการอย่างเป็นจ�านวนมาก 
 ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็น 
 ต้องเร่งด�าเนินการยกระดับทักษะผู้ได้รับผลกระทบ 
 จากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด -19 เพ่ือกลับสู ่
 ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพใหม่โดยเฉพะ 
 กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ที่เป็นก�าลังของประเทศ

     2. ความก้าวหน้าและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยส�าคัญ 
 ที่จะน�าไปสู ่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยในปัจจุบัน 
 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่ยุคดิจิทัล (Digital  
 Transformation) โดยมีการวัดจากการจัดอันดับขีดความ 
 สามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) โดยจากผลส�ารวจ 
 จาก 64 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จาก 64 ประเทศ 
 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีแนวโน้มในความพร้อม 
 ที่จะปรับเปลี่ยนการด�าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล 
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      3. การเข้าสูส่งัคมสงูวยั ปัจจบัุนประเทศไทยก�าลงัเข้าสูส่งัคม
 สูงวัยแบบสมบูรณ์ (Aged Society) อย่างรวดเร็ว  
 โดยคาดว่าจะเกิดข้ึนในปี 2567 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความ 
 ท้าทายต่อการรกัษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยจ�านวน
 ของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ภาครัฐต้อง 
 จัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการชราภาพและด้าน 
 สาธารณสุขเพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกัน จ�านวน 
 ของประชากรวัยแรงงานท่ีลดลงจะยิ่งมีผลกระทบกับ 
 ความสามารถของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี ท�าให ้
 มีงบประมาณที่เหลือส�าหรับค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา 
 ประเทศลดน้อยลง ซ่ึงอาจส ่งผลต ่อความสามารถ 
 ในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได ้
 ของภาครัฐซึ่งมีแนวโน้มต�่ากว่าประมาณการอยู่แต่เดิม

 มากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีการปรับเปลี่ยนการด�าเนินการต่าง ๆ ให้สอดรับกับ 
 สถานการณ์ อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการภาครัฐที่ส�าคัญ ประกอบด้วย Biz Portal เป็นแอปพลิเคชัน 
 ในการเริ่มต้นท�าธุรกิจและการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ 
  และ Citizen Portal หรือ ทางรัฐ เป็นแอปพลิเคชันท่ีให้บริการของหน่วยงานภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐท่ีหลากหลายได้ในช่องทางเดียว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพัฒนา 
 เทคโนโลยีดิจิทัลจะก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ยังคงพบปัญหาที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนา อาท ิ
  การบริหารจัดการภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเท่าที่ควร 
 ท�าให้งานบริการต่าง ๆ ยังมีความซ�้าซ้อนในการเข้ารับบริการ ความส�าคัญ ประกอบด้วย Biz Portal  
 เป็นแอปพลิเคชันในการเริ่มต้นท�าธุรกิจและการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต  
 และเอกสารต่าง ๆ และ Citizen Portal หรือ ทางรัฐ เป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่หลากหลายได้ในช่องทางเดียว อย่างไรก็ตาม 
 แม้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจะก้าวกระโดดข้ึนมาอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงพบปัญหาที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับ 
 การพัฒนา อาทิ การบริหารจัดการภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบ 
 ดิจิทัลเท่าที่ควร ท�าให้งานบริการต่าง ๆ ยังมีความซ�้าซ้อนในการเข้ารับบริการ ความปลอดภัยของข้อมูล 
 ทั้งในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ และเป็นเรื่องที่ยากต่อการจัดการ 
 เน่ืองจากการโจมตีของภัยไซเบอร์มีหลากหลายรูปแบบ
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     4. สุขภาวะทางจิตใจ เป็นความท้าทายท่ีส�าคัญซ่ึงจากข้อมูล 
 การประเมินสุขภาพจิตคนไทยจากกรมสุขภาพจิต พบว ่า  
 ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับแนวโน้มกับผู้ป่วยสุขภาพจิตที่สูงขึ้น 
 ท้ังจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ 
 โควิด-19 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมผลกระทบจาก 
 ความเครียดผลกระทบจากปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
 ที่กระทบต่อปัญหาด้านสุขภาวะ และอื่น ๆ ซึ่งสาเหตุดังกล่าว 
 ส่งผลให้อัตราความเส่ียงท่ีประชาชนมีภาวะเครียดสูงเส่ียงซึมเศร้า 
 ร้อยละ 28.50 และเสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 18.04 โดยแนวโน้ม 
 ของผู ้ป่วยจะอยู ่ในกลุ ่มที่ปัญหาสุขภาพจิตเดิม กลุ ่มที่ตกงาน 
 ขาดรายได้และธุรกิจประสบปัญหา ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มปัญหา 
 ดังกล่าวจะพุ่งสูงขึ้นต่อไป

    5. การน�าซอฟต์พาวเวอร์ไปใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 
 ในการยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการ ปัจจุบันแนวโน้ม 
 การผลักดันการน�าซอฟต์พาวเวอร์ไปใช้ในการยกระดับ 
 มูลค ่ าสินค ้ าและบริการ  เป ็นที่ กล ่ าวถึ งกันทั่ ว โลก  
 ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีต ้นทุนเรื่องของ 
 มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ โดยได้รับ 
 การจัดอันดับจาก CEO World magazine ในปี 2564  
 ให้เป็นประเทศท่ีทรงอิทธิพลทางด้านมรดกวัฒนธรรมของ 
 โลกอันดับที่  5 จาก 165 ประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า 
 การด�าเนินการดังกล่าวสามารถน�ามาต่อยอดและยกระดับ 
 เศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดกระแสและความนิยม 
 ในสินค้าและบริการอย่างมีนัยส�าคัญ
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     2.การจัดท�าพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการก�าหนดให ้
 การแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19 เป ็นโรคติดต ่ออันตราย โดย พ.ร .บ.  ดังกล ่าวก�าหนดขึ้น 
 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อท่ีอุบัติข้ึน มีการปรับโครงสร้าง 
 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อที่ให้อ�านาจตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับหมู่บ้าน รวมทั้ง 
 จัดท�าแนวทางเฝ้าระวังและวิธีปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การควบคุม 
 โรคติดต่อมีประสิทธิภาพและสามารถปกป้องชีวิตและเศรษฐกิจไทยได้อย่างทันท่วงที 

      1.การจัดท�าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด–19 พ.ศ. 2564 - 
 2565 ซึ่งได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยมีแนวคิด“ล้มแล้ว  
 ลุกไว (Resilience)” ซึ่งเป ็นการก�าหนดประเด็น 
 และแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความส�าคัญในช่วง 
 ระยะเวลา 2 ปี ด�าเนินการคู ่ขนานกับแผนแม่บทฯ  
 ทั้ ง  2 3  ประ เ ด็ น  โ ดยแผนแม ่ บท เ ฉพาะกิ จฯ  
 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีพ 
 ในสถานการณ์การแพร ่ระบาดของเ ช้ือโควิด-19  
 ได้ และผลักดันการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
 ไปสู่หัวเมืองหลักและเมืองรองและเสริมสร้างการวาง 
 รากฐานโครงสร้างของประเทศเพื่อรองรับการพัฒนา 
 ทางเศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต ่อ 
 ประชาชนให้สามารถด�ารงชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ 

การด�าเนินการที่ผ่านมาในการบรรเทาผลกระทบ
อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ
ส�านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงนับต้ังแต่ปี 2563 มีการด�าเนินการ ดังนี้

 การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได ้อย ่างเข ้มแข็ง และสามารถฟื ้นตัวได ้รวดเร็วจากโครงสร ้าง 
 พื้นฐาน และการร ่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่ เอื้ออ�านวยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกระดับ  
 ซึ่งแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ นี้จะเป็นแผนที่สามารถยกระดับในการเยียวยาฟื้นฟู ให้ประเทศไทยสามารถ 
 กลับเข ้าสู ่สภาวะปกติได ้เร็วที่ สุด โดยส�านักงานฯ จะมีการรายงานผลการด�าเนินงานท่ีผ ่านมา 
 ในปี พ.ศ. 2565 ให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป

664



     3.การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของเช้ือโควิด-19 ส�านักงานฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด�าเนินการแก้ไข 
 ป ัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ ได ้รับผลกระทบจากการแพร ่ระบาดฯ  
 โดยก�าหนดพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู ้เงินเพื่อแก้ไข 
 ป ัญหาเยียวยาและฟ ื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได ้รับผลกระทบจาก 
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และฉบับเพิ่มเติม 

เว็บไซต์ ThaiME

 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. กู้เงินฯ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเงินให้กับทางการแพทย์และสาธารณสุข  
 รวมทั้งช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร ผู ้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ  
 ตลอดจนการฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประชาชน ได้รับการเยียวยาเพ่ือบรรเทา 
 ความเดือดร้อนผ่านโครงการภาครัฐต่าง ๆ เช่น โครงการคนละคร่ึง โครงการเพ่ิมก�าลังซ้ือให้แก่ผู ้มี 
 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเราชนะ เป็นต้น รวมท้ังเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้าง 
 พื้นฐานท่ีจ�าเป ็นต ่อการด�ารงชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้  หน ่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  
 และภาคประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ ผ่านทาง 
 เว็บไซต์ ThaiME (Monitoring & Evaluation) ซึ่งมีการรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 และโครงการต่าง ๆ ท่ีขอรับงบประมาณเงินกู้ รวมทั้งรายละเอียดโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินในโครงการ 
 ผ่านระบบ eMENSCR อย่างสะดวกและเกิดความโปร่งใสในการเบิกจ่ายประมาณเพื่อท�าให้ประเทศ 
 สามารถฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

     4.การจัดท�า (ร ่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ส�านักงานฯ อยู ่ระหว่าง 
 การจัดท�าแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
 ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ืองในแต่ละช่วงระยะเวลาห้าปีที่มีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย 
 แห ่งรัฐ ยุทธศาสตร ์ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งของประเทศและของโลก  
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
 โดยมีแนวคิดที่ส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แนวคิด Resilience  
 (3) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และ (4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG และมีเป้าหมายหลัก 
 ที่ต้องการบรรลุผล 5 ประการ ประกอบด้วย (1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
 (2) การพัฒนาคนส�าหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (4) การเปลี่ยนผ่าน 
 ไปสู ่ความยั่งยืน และ (5) การเสริมสร ้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง  
 และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยมี 13 หมุดหมายการพัฒนา จ�าแนกออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

  4.1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่  1  
 ไทยเป็นประเทศช้ันน�าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็น 
 จุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิต 
 ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนหมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส�าคัญของภูมิภาค  
 และหมุดหมายที่  6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 ของอาเซียน
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ทั้งนี้ การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จะเป็นด�าเนินการคู ่ขนานไปกับแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ 
โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ยังคงเป็นแผนระดับท่ี 2 ที่ส�าคัญ ที่ทุกหน่วยงานของรัฐ 
จะต้องด�าเนินการตามมาตรา 10 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

  4.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 หมุดหมาย ได้แก่  
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
 แข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู ่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 และหมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
 ที่เพียงพอและเหมาะสม

   4.3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่  
 หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต�่า และหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถ 
 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   4.4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายท่ี 12  
 ไทยมีก�าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมุดหมายที่ 13 
  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
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ข้อเสนอแนะต่อประเด็นท้าทายและการด�าเนินการในระยะต่อไป

จากประเด็นท้าทายท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริบทโลกที่คาดว่าอาจส่งผลต่อบริบทการพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ รวมทั้งความจ�าเป็นในการฟื ้นฟูประเทศกลับสู ่ระดับการพัฒนาก่อนสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ส�านักงานฯ จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามหลักการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป ดังนี้

Plan – หน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
(Final Value Chain Thailand : FVCT) ที่มีรายละเอียดองค์ประกอบและปัจจัย 
ทีจ่ะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพือ่เป็นกรอบในการวางแผนการด�าเนนิงาน 
ต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องมองเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศเป็นเป้าหมายการท�างานร่วมกันของหน่วยงาน ตามหลักการความ
สัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)

Do – หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท�าแผนระดับที่ 3 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการ 
ราย 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีท่ีสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทฯ และ 
จะต้องวางแผนจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. จัดท�าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้
  1.1 จัดท�าโครงการการด�าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ (ร ่าง) แผนพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นกลไกในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่ 
 การปฏิบัติโดยท�าหน้าที่ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาท่ีประเทศควรให ้
 ความส�าคัญและมุ่งด�าเนินการในระยะ 5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2570
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หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น  การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่กำหนด โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่สำคัญ
สรุปได ้ดังนี้ 

ประเด็นท้าทายตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Plan –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมาย
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอาจไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงทดแทน 
ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

Do –  การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 การจัดทำแผนระดับที่ 3 เป็นต้น  
พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้  
1.  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
1.1 แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน ยังพบประเด็นท้าทายที่สำคัญ

ประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ  อาจยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

PDCA ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทาย 
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น  การวิเคราะห์แผนระดับที่ 3 ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการด้าน... การจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
2565 และประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นต้น ส่งผลให้ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามที่กำหนด โดยสามารถสรุปประเด็นท้าทายที่สำคัญ
สรุปได ้ดังนี้ 
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Plan –  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมาย
การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง หลายประเด็นแผนแม่บทอาจยังมีเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อยที่ไม่สามารถสะท้อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) รวมทั้งหลายเป้าหมายระดับประเด็นและเป้าหมายแผนแม่บทย่อยอาจไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเทียบเคียงทดแทน 
ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม 

Do –  การแปลงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566 การจัดทำแผนระดับที่ 3 เป็นต้น  
พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้  
1.  โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.1) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผน
แม่บทฯ (จ.2) และหน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.3) รวมทั้งทุก
หน่วยงานของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเท่า ในฐานะหน่วยปฏิบัติซึ ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นท้าทายสรุปได้ตาม 4 แนว
ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
1.1 แนวทางที่ 1 การมองเป้าหมายร่วมกัน ยังพบประเด็นท้าทายที่สำคัญ

ประกอบด้วย ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ  อาจยังไม่ได้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความครบถ้วนของหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป
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1.2 ใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการจัดท�าโครงการฯ อาทิ (1) ห่วงโซ ่
 คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ของแต่ละ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพื่อน�ามาประกอบในการดูช่องว่างเชิงการพัฒนา (Gap) 
 ในการจัดท�าโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (2) ข้อมูล 
 สถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และรายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประจ�าปี 2562 และปี 2563 และ(3) การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลภาครัฐ อาท ิ
 ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open-D) ระบบ eMENSCR และ (4) การใช้ประโยชน์ 
 จากจากไฟล์ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งหน่วยงานสามารถ 
 ใช้ประโยชน์ในการก�ากับและติดตามการด�าเนินการตามแผนระดับ 3 รวมถึง 
 กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานเจ้าภาพ 
 ท้ัง 3 ระดับ มีทิศทางและมาตรฐานในการด�าเนินงานเดียวกัน รวมถึงมีความ 
 เชื่อมโยงฐานข้อมูลชุดเดียวกันที่สามารถใช้ประโยชน์ร ่วมกันได้ อาทิ ข้อมูล 
 โครงการ/กิจกรรมงบประมาณและหน ่วยงานที่ ระบุความเกี่ยวข ้อง ทั้ งนี้  
 หากมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์ JSON เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานจะสามารถ 
 ทราบได้ว่ามีโครงการรูปแบบใดบ้างท่ีแต่ละหน่วยงานน�าเข้าในระบบที่มีลักษณะ 
 เดียวกัน แต่กลับไม่ได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งที่มีการด�าเนิน 
 โครงการ/ กิจกรรมลักษณะนี้จ�านวนมาก 

2 .  ศึกษาท� าความ เข้ า ใจบทบาทภาร กิจของหน่วยงานในการ จัดท� า 
โครงการเ พ่ือขับเคลื่อนการบรรลุ เ ป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่ ส่ งผลต่อการบรรลุ เ ป้ าหมาย ยุทธศาสต ร์ชา ติแล ะแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

  2 . 1  ศึ กษาความ เกี่ ย วข ้ อ งกั บ เป ้ าหมายแผนแม ่ บทย ่ อ ย  เ พ่ื อมอง เป ้ าหมาย 
 การพัฒนาร ่วมกันอันจะเป ็นประโยชน์ต ่อด�าเนินโครงการในระดับแผนแม่บทให้ 
 สอดคล ้องและเป ็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเป ็นการป ิดช ่องว ่างของนโยบาย 
 (Pol icy Gap) ของแต ่ละหน ่วยงานที่มีหน ้าที่และพันธกิจแตกต ่างกันอีกด ้วย 
  ทั้งนี้  หน่วยงานควรให้ความส�าคัญต่อการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์  
 ตัวชี้วัด ร วม ถึ งกลุ ่ ม เป ้ าหมาย ให ้ มี ค ว ามชั ด เ จน  เพื่ อ ให ้ ง ่ า ยต ่ อการติ ดตาม 
 และประ เมิ นผลของการด� า เนิ น งานให ้บรร ลุ เป ้ าหมายยุทธศาสตร ์ ช า ติและ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

     2.2 ยึดหลักการความสัมพันธ ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยอาศัยข ้อมูลเชิงประจักษ ์
 จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบภายใต้ 
 ห ่ ว ง โซ ่ คุณค ่ าที่ ยั ง ไม ่ ปรากฏในการ จัดท� า โครงการ เ พ่ือ ขับ เค ล่ือนการบรร ลุ 
 เป ้าหมายฯ ดังกล ่าว ดังนั้น จึงต ้องมีการวิ เคราะห์เพื่อระบุหรือชี้ชัดให ้ได ้ว ่ายัง 
 ขาดองค์ประกอบใดอีกบ้างภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนบทย่อยที่จะต้อง 

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

การใช้ประโยชน์
ไฟล์ JSON 

จากระบบ eMENSCR

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป
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Check – หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องน�าเข้าแผนระดับที่ 3 และรายงานผล
สัมฤทธิ์การด�าเนินงานตามแผนในระบบ eMENSCR รวมทั้งน�าเข ้าโครงการ/ 
การด�าเนินงานในระบบ eMENSCR และรายงานผลการด�าเนินการตามกรอบ 
ระยะเวลาที่ก�าหนดตามระเบียบอย่างเคร ่งครัด เพ่ือที่กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ  
ท่ี เกี่ ยวข ้องสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการด�า เนินการตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการ

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องน�าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูล 
ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการ 
ประมวลและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
กระบวนการจัดท�าแผนระดับที่ 3 โครงการ และการด�าเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการ
พัฒนาให ้สอดคล้องกับสถานะการบรรลุเป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ชาติได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

 ได้รับการเติมเต็มองค์ประกอบภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าฯให้ครบถ้วน นอกจากนั้น 
 หน่วยงานควรมีการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานสนับสนุนหลักต้องมีโครงการฯ ให้รองรับการด�าเนินการภายใต้ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องด้วย
 
   2.3 ศึกษาและท�าความเข้าใจกระบวนการประเมินโครงการฯ ซ่ึงอยู่บนหลักการ 
 มองเป้าหมายร่วมกัน ในส่วนของกระบวนการประเมินโครงการฯ นั้น หน่วยงาน 
 ควรให ้คะแนนการประเมินอย ่างเที่ยงตรง โดยยึดตามหลักข ้อเท็จจริง 
 ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความพ้องต้องกันของคะแนนระหว่าง 
 หน่วยงานผู้ให้คะแนนโครงการดังกล่าว

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ส�านักงานฯ ขอปรับ จากค�าว่า “โครงการส�าคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยูท่ี ่5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
 

คว
าม

ก้า
วห

น้า
 

ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

2. การจัดทำแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... 
จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 (2) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ ที่กำหนดไว้ (2565 2570 2575 2580) (3) แผนปฏิบัติการด้าน... อาจมีความ
ซ ้ ำซ ้ อน  ( เน ื ่ อ งจากม ีหลายแผนจากหลายหน ่ วยงานในประเด ็นเด ี ยวก ัน)                             
และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยไม่มีมีความจำเป็นและ
ไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดทำแผนฯ 

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการประยกุตใ์ช้
หลักการ PDCA ในการดำเนินงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้เครื่องมือและข้อมูลประกอบการดำเนินการที่หลากหลาย
ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติขาดการบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการนำข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและ
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 โครงการ และการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ: นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ขอปรับ จากคำว่า “โครงการสำคัญ” เป็น “โครงการเพื่อขบัเคลือ่นการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท้าทายตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานจากการประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้ง 23 ประเด็น พบประเด็นท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

• ความอยู่ดีมีความสุขของประชากรมีค่าคะแนนลดลงอยูท่ี ่5.985 จากปี 2563 
• ความขัดแย้งภายในประเทศที่ยังคงมีการก่อตัวความไม่พอใจและความขัดแย้ง

ทางการเมือง 
• ศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหารของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
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ประชาชนไทยมีระดับความอยู่ดีและมีความสุขลดลง จากปี 2563 เล็กน้อย 

2. การจัดทำแผนระดับท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... 
จากข้อมูลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนของสำนักงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา พบว่า (1) แผนปฏิบัติการด้าน... ไม่มีการปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ/หรือแผนระดับที่ 2 (2) แผนปฏิบัติการด้าน... 
ในส่วนของกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดทำแผนฯ ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาของแผน
แม่บทฯ ที่กำหนดไว้ (2565 2570 2575 2580) (3) แผนปฏิบัติการด้าน... อาจมีความ
ซ ้ ำซ ้ อน  ( เน ื ่ อ งจากม ีหลายแผนจากหลายหน ่ วยงานในประเด ็นเด ี ยวก ัน)                             
และ (4) แผนปฏิบัติการด้าน... หลายแผนฯ หน่วยงานจัดทำขึ้นโดยไม่มีมีความจำเป็นและ
ไม่มีกฎหมายรองรับให้จัดทำแผนฯ 

Check – ถึงแม้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มีมติเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการประยกุตใ์ช้
หลักการ PDCA ในการดำเนินงานเพื ่อบรรลุเป้าหมายและวิส ัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างไรก็ตาม ภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงใช้เครื่องมือและข้อมูลประกอบการดำเนินการที่หลากหลาย
ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์ชาติขาดการบูรณาการการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งอาจยังขาดการนำข้อมูลจากระบบ eMENSCR และข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ACT – กลไกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาอาจยังไม่มีการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ระบบ eMENSCR ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON ข้อมูลจากระบบ Open-D ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
ประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ไปใช้ประกอบการประมวลผลและ
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการ
จัดทำแผนระดับที่ 3 โครงการ และการดำเนินงานเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานะการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทาย
และการด�าเนินการในระยะต่อไป
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

กรมประชำสัมพันธ์

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลำโหม

กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร

กระทรวงคมนำคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายชื่อหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ

กระทรวงพำณิชย์

กระทรวงพลังงำน

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์

กระทรวงมหำดไทย

กระทรวงยุติิธรรม

กระทรวงแรงงำน

กระทรวงวัฒนธรรม

ตร.

ทส.

นร.

BOI

ป.ป.ช.

พณ.

พน.

พม.

มท.

ยธ.

รง.

วธ.
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กระทรวงศึกษำธิกำร

ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ

กระทรวงสำธำรณสุข

สภำกำชำดไทย

สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมนิทรรศกำร

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม

กระทรวงอุตสำหกรรม

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ศธ.

สกพอ.

สขช.

สทนช.

สธ.

สภำกำชำดไทย

สมช.

สศช.

สสปน.

สสว.

อก.

อว.
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รายชื่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) และเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รหัส

ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

010001 01010101 
ความมั่นคง

ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย ์ พร ้อมธ�ารง 
รักษาไว้ซ่ึงสถาบันของชาติ สถาบันศาสนาเป็น 
ที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

010002 010102

การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น010103

ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู ่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา 
ยาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได ้รับการแก ้ ไขจนไม ่ส ่ งผลกระทบต ่อ 
การบริหารและพัฒนาประเทศ

010201

ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็นมากขึ้น010202

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง 
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียม 
พร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

010301

กองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงมีความ 
พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ 
และทุกระดับความรุนแรง

010302

ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

010401

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก�าหนดทิศทาง 
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ัง 
เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

010402

กลไกการบริหารจัดการความม่ันคงมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

010501

ประเทศไทยเป็นหุ ้นส ่วนการพัฒนาท่ียั่งยืนกับ 
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของโลก

020202

การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน มีมาตรฐานสากล  
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

ประเทศไทยเป็นหน่ีงในศูนย์กลางการค้า การลงทุน 
การบริหาร และความเชื่อมโยงที่ส�าคัญในภูมิภาค 
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น

020001 02020102 
การต่างประเทศ
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

02 
การต่างประเทศ

04 
อุตสาหกรรม
และบริการ
แห่งอนาคต

020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
สากลในทุกมิติ  และสามารถมีบทบาทเชิงรุก 
ในการร่วมก�าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน

020401 ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ�านาจต่อร่อง และได้รับ 
การยอมรับในสากลมากขึ้น

020501

030302

ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการขบัเคล่ือนการต่างประเทศ 

อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 

กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมีการจัดต้ังทุกต�าบลเพิ่มขึ้น

03 
การเกษตร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคบริการเพิ่มขึ้น

ผลิตภาพมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

030001

040001

040002

030002

030101

030201

030301

030401

030501

030502

030601

040101

040201

030202

030602

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรแปรรูปมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช ้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 
มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์ มกีารขยายตวั
เพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ 
การยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและ
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ 
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

04 
อุตสาหกรรม
และบรกิาร
แห่งอนาคต

05 
การท่องเทีย่ว

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับ 
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุม
นานาชาติของไทย

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้น

อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของไทยดีขึ้น

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น

อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

040301

050101

050102

050103

050201

050202

050301

050302

050303

040302

040402

040501

040502

040601

040602

040401

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยว 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยดีขึ้น

050001

050002

050003
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

05 
การท่องเทีย่ว

050401

050402

050501

050601

050602

050603

060101

060201

060202

070101

070102

070103

070105

070201

070202

070104

รายได้การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย 
เพิ่มขึ้น

ประเทศไทยเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางของ 
นักท่องเท่ียว

นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น

โครงสร ้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว 
มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 
เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหล่ือมล�้า 
ในทุกมิติ

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีม ี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได้มาตรฐาน

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศลดลง

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยมีอันดับหรือคะแนนดีขึ้น

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ

เพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมือง 
หรือในภูมิภาค

06 
พืน้ท่ีและ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

07 
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ระบบโลจสิตกิส์
และดจิิทลั

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ความสามารถในการแข่งขันด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น

ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดี

ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่ลดลง

060001

070001

060002

060003

ภาคผนวก ข
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

07 
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ระบบโลจสิตกิส์
และดจิทิลั

08 
ผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิ

ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
ยคุใหม่

09 
เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ

อตัราการขยายตวัสินเชือ่ธุรกิจรายใหม่ทีไ่ม่ใช่รายใหญ่ 
ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการท่ีเริ่ม 
ตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น

การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น

เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยดีขึ้น

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ี
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมเพิ่มขึ้น

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย 
สมาร์ทกริด

ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย 
เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึน

070203

080201

080202

080301

090202

090203

080302

090101

090102

090201

080303

070204

070301

080101

080102

ผู ้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการ 
ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น

การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ได้รับการยกระดับ

080001

090001

090002

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ 
และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ 
ความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น

080401

ภาคผนวก ข
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

090301

090302

090303

100101

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที ่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เพิ่มขึ้น

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

09 
เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ

10 
การปรับเปลีย่น

ค่านิยมและ
วฒันธรรม

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ 
มีความรักและภูมิใจ ในความเป ็นไทยมากขึ้น  
น� าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  ้
ในการด�ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเป ็น 
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น

100001

100201

110201

110101

100301

110301

110401

ภาคธุรกิจมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

ครอบครัวไทยเข้มแข็ง และมีจิตส�านึก 
ความเป็นไทย ด�ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น

ส่ือในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง 
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท�าให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รู ้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู ้ มีส�านึกพลเมือง  
มีความกล ้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา และ ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ 
อาชีพสูง ตระหนักในความส�าคัญที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

11 
การพฒันา
ศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชวีติ

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

110001

ภาคผนวก ข
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คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะที่จ�าเป ็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และ
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได ้
เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส�านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

จ�านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจาก 
การขยายจ�านวนหน่วยบรกิารปฐมภมู ิและเครอืข่าย 
หน่วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานท่ีประชาชน 
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน

คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 
อย่างสม�่าเสมอเพ่ิมขึ้น

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเพิ่มข้ึน

นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน 
ระดับนานาชาติ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล�้าลดลง

ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และ 
อุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

120101 

120201 

130101 

130201 

130301 

140101 

140301 

140201 

130401 

130501 

12 
การพฒันา 
การเรยีนรู้

14 
ศกัยภาพ
การกฬีา

13 
การเสรมิสร้าง

ให้คนไทย
มีสุขภาวะทีด่ี

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียน รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย
เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

คนไทยได ้ รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

120001

140001

130001

120002

110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
เข้ามาท�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

11
การพฒันา
ศกัยภาพคน

ตลอดช่วงชวีติ
ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต 
มีทักษะการด�ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น

110501
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

150201

150202

ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอาย ุ
เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

15 
พลังทางสังคม

160101

160201

180101

160202

170101

170201

180102

180201

180301

180401

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ 
ฐานรากเพ่ิมข้ึน

ผู ้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน 
สูงขึ้น

กลุ่มประชากรรายได้ต�่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ ่มด้อยโอกาสและ 
กลุม่เปราะบางได้รบัการคุม้ครองและมหีลกัประกนั 
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ 
กลุ ่มเป้าหมายที่ต ้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน 
และแหล่งน�า้ทะเลมคีณุภาพเหมาะสมกับประเภท
การใช้ประโยชน์

16 
เศรษฐกจิ
ฐานราก

18 
การเตบิโต
อย่างย่ังยนื

17 
ความเสมอภาค
และหลักประกนั

ทางสังคม

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น 
อย่างยั่งยืน

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน 
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

160001

180001

170001

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

150101 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น150001
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180402

180501

180403

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู ่
ระดับมาตรฐานของประเทศไทย

คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ 
ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตร
และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

18 
การเตบิโต
อย่างยัง่ยนื

รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

19 
การบรหิาร
จัดการน�า้
ท้ังระบบ

ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น190001 ระดับความม่ันคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 
จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดท่ีระดับ5)

190101

ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มข้ึนในการใช้น�้า 
อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได ้รับ 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

190002

190003

ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้าเพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ผลิตภาพจากการใช้น�้าเพิ่มขึ้น

ระดับความม่ันคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น

ระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า

แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
มีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี ท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน

190102 

190201 

190203 

190202 

190103 

190301 

20 
การบรกิาร

ประชาชนและ
ประสทิธภิาพ

ภาครฐั

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น200101 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที ่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ

200001

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

200201 ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน�า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

200002

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัด
บริการ และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

200301 

ภาคผนวก ข
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

230101 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่า
เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้เกิด 
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

23 
การวิจัย

และพฒันา
นวตักรรม

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

230001

230002

21 
การต่อต้าน

การทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ210001 210101

210102

220103

230102

210201

220101

220102

220201

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

คดทุีจรติและประพฤตมิชิอบลดลง

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

วิสาหกิจในกลุ ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมี 
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ 
และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้
ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศโดยทั่วถึง

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความ 
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและ 
เป็นธรรม

การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

22 
กฎหมายและ
กระบวนการ

ยุตธิรรม

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึงและปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

220001

220002

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างานเพื่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึกมีความสามารถ 
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสมรรถนะและ 
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

200401 

200501 

200302 20 
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธภิาพ

ภาครัฐ

ภาคผนวก ข
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รหัสประเด็น เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) รหัส เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)

230201

230301

230401

230501

230502

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ  
ความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น 
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน 
เพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมขีีดความสามารถของเทคโนโลยพีืน้ฐาน
ทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

จ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
ต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น

23 
การวจิยั

และพฒันา
นวตักรรม
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