สรุปผลการปรับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้ง 23 ประเด็น

การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (01) ความมั่นคง

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
2
10

ตัวชี้วัด
2
11 (12)

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
2
34 (30)
11 (12)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)

3

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง
เป้าหมายระดับประเด็นมีการปรับตัวชี้วัด 1 ตัว
รหัส
เป้าหมาย
010001

เป้าหมาย Y2

เดิม

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ) (คะแนน)
(Global Peace Index)

ใหม่

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

1 ใน 75
ของโลก

1 ใน 50
ของโลก

1 ใน 25
ของโลก

1 ใน 10
ของโลก

Baseline
(ปี 2563)
2.098

1.89

1.73

1.57

**เปลี่ยนจาก อันดับ เป็น คะแนน โดยกาหนดค่าคาดหวังของไทยใน5ปีข้างหน้า จากGPIของไทยปี65 + GPIตลอด5ปี
ของมาเลเซีย โดย GPI ยิ่งน้อยยิ่งดี เป็น Negative index / 5 = ไม่สงบสุข

เหตุผล

ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

010002
เดิม

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย โลก (อันดับ)
(The World Happiness Report)

Baseline
(ปี 2565)
อันดับ 61
(5.891
คะแนน)

1 ใน 30
ของโลก

1 ใน 20
ของโลก

1 ใน 20
ของโลก

เหตุผล
nscr.nesdc.go.th

4

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 10 เป้าหมาย => ปรับ

ตัวชี้วัด 12 ตัว =>ปรับ 8 เยกเลิก 3

ค่าเป้าหมาย 12 => ปรับ 9 (เปลี่ยนตัวชีว้ ัด 8)
ค่าเป้าหมาย

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1

010101
เดิม

ใหม่

เหตุผล

ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ
และศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดี
ขึ้น (อันดับ)
ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม
(Human rights and rule of law index)

ปี 60-65
อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของ
โลก
Baseline
(ปี2565)
อันดับที่ 86
(7.6คะแนน)

ปี 66-70
อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของโลก

ปี 71-75
อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของโลก

ปี 76-80
อยู่ในลาดับ
1 ใน 55 ของโลก

ไม่เกิน 6 คะแนน

ไม่เกิน 5.5 คะแนน

ไม่เกิน 4.5 คะแนน

ค่าของตัวบ่งชี้สูงเท่าไร สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมก็ยิ่งได้รับการคุ้มครองน้อยลงเท่านั้น
โดย >>Norway=0.5 คะแนน (ดีที่สุด) >>singapore=4.5 คะแนน
ที่มา Global Economy
nscr.nesdc.go.th

5

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)

6

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)

7

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)

8

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)

9

(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

รหัส
เป้าหมาย

010501

เป้าหมาย Y1

เดิม

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัด
ระดับประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของหน่วยงานด้าน
การจัดการความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใหม่

เหตุผล

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา

มี 5 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย
แผนย่อย 01.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 5 แนวทาง -> ปรับ 1 ยกเลิก 1

nscr.nesdc.go.th

11

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 01.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มีแนวทางการพัฒนา จานวน 20 แนวทาง -> ตัดหัวข้อ 1 / เพิ่ม 1 ข้อ / ย้าย 5 แนวทาง ไปแผนย่อย 01.3

nscr.nesdc.go.th

12

แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนย่อย 01.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3
แนวทาง -> เพิ่ม แนวทางที่ย้ายมาจาก 3.2 และขมวดรวมแนวทาง จาก 5 เหลือ 2 แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
ควบรวมเนื้อหาแนวทางการพัฒนา
ข้อ 1 ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
ข้อ 2 การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก
ข้อ 3 การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ข้ อ 4 การปกป้ อ งอธิ ป ไตยและผลประโยชน์ ข องชาติ ท าง
อากาศ

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

4. ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไข
ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข การใช้ การ
อนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่า งสอดคล้องกับ เป้า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติตามที่กาหนดโดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
(๑) การจัด การกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจ
การณ์ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ (๓)
การแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบก ทางทะเล และทางอากาศกับประเทศเพื่อน
บ้า นอย่า งสั นติวิ ธี (๔) การสร้ า งความสั ม พันธ์ แ ละความร่ ว มมื อระหว่ า ง
กองทั พ ของไทยกั บ กองทั พ ของประเทศเพื่ อ นบ้ า น มิ ต รประเทศ และ
มหาอานาจ (๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่ วมมื อระหว่ า ง
ประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณี
ระหว่ า งประเทศ และ (๗) การรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ การศึ ก ษา และการ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง
บก ทางทะเล และทางอากาศ
nscr.nesdc.go.th

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)
แผนย่อยที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) ส่วนการรักษาความมั่น คงภายใน
ราชอาณาจักร และการพัฒนาประเทศ
และ 2) ส่วนการปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ ข องชาติ โดยส่ ว นการ
รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ภ า ย ใ น
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การภั ย
คุกคามรู ปแบบใหม่ ขณะที่ ส่วนการ
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของ
ชาติ จะมุ่งเน้นการใช้กาลังทางทหาร
เป็นหลัก
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนย่อย 01.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3
แนวทาง -> เพิ่ม แนวทางที่ย้ายมาจาก 01.2 และขมวดรวมแนวทาง จาก 5 เหลือ 2 แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

5. เสริม สร้า งความความร่ว มมื อทางการทหารกับต่า งประเทศกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ มุ่งเน้นการ
ดาเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนา
ความร่วมมือต่าง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ
และมหาอานาจ ให้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตร
และเหมาะสม บนพื้นฐานของการด ารงเกีย รติย ศและศักดิ์ศรี ข อง
ประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการและพันธกรณีต่าง ๆ ตาม
กฎหมายระหว่า งประเทศ โดยมีแ นวคิด ในการดาเนินการที่ สาคัญ
ได้แก่ (1) การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประเทศ ผ่านทางความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ (2) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืน
กับประเทศมหาอานาจ (3) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากบทบาท
และความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) การสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

5.เสริมสร้างความความร่วมมือทางการทหารกับต่างประเทศกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ มุ่งเน้นการดาเนินการ
เสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือ
ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ
ให้ มี ก ารบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของ
ต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตรและเหมาะสม บน
พื้ น ฐานของการด ารงเกี ย รติ ย ศและศั ก ดิ์ ศ รี ข องประเทศ รวมทั้ ง ให้
สอดคล้องกับหลักการและพันธกรณีต่าง ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยมี แ นวคิ ด ในการด าเนิ น การที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ (1) การส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ ผ่านทาง
ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและมิ ต รประเทศ (2) การสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอานาจ (3)
การแสวงหาและใช้ ป ระโยชน์ จากบทบาทและความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (4) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง
ๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ตลอดถึ ง กระชั บ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
nscr.nesdc.go.th

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

14

แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง
แผนย่อย 01.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
แผนย่อย 01.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน แต่มีปรับบทนาของแผนย่อย

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (02) การต่างประเทศ

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
5

ตัวชี้วัด
1
7 (12)

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
1
24
7 (5)หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น
แต่มีปรับค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ Y2 ที่มีวิธีการคานวณที่เปลี่ยนไป
รหัส
เป้าหมาย
020001

เป้าหมาย Y2
เดิม

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย*
(เฉลี่ยร้อยละ)**

ใหม่

เหตุผล

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

Baseline
ร้อยละ 80
(ณ ปี 2564)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดของ Y2 ที่มีวิธีการคานวณที่เปลี่ยนไป

หมายเหตุ : * เป็นตัวชี้วัดที่จัดทาขึ้นใหม่และเปลี่ยนวิธีการคานวณตัวชี้วัดใหม่ จากแต่เดิมอยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาโดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นการวัดจากค่าความสาเร็จของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
โดยนาค่าสีของ Y1 มาเทียบเป็นคะแนน แล้วนาคะแนนของทั้งเป้าหมาย Y1 (5S/5มี) มารวมกัน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้นาคะแนนรวม 5S มาหาร้อยละสถานะการบรรลุค่าเป้าเพื่อเทียบค่าสี
สถานะการบรรลุเป้าหมายของ Y1 ตามรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้สูตร (คะแนนรวม 5S*100)/80
** เฉลี่ยร้อยละต่อปี

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 5 เป้าหมาย => คงเดิม 5

ตัวชี้วัด 12 ตัว => เปลี่ยนใหม่ 7 ยกเลิก 3

ค่าเป้าหมาย 5 ตัว => ยกเลิก 5 เปลี่ยนใหม่ 7

หมายเหตุ *เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี
** อ้างอิงจากการประเมินของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)

20

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ

(ต่อ)

หมายเหตุ * ข้อมูลกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรวม VOA แล้ว
**เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี จากปีฐาน
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ

(ต่อ)

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี
**Official Development Assistance per Gross National Income (ODA/GNI) หรือ ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการต่อรายได้รวมประชาชาติ
nscr.nesdc.go.th
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ
ประเด็น (02) การต่างประเทศ มี 5 แผนย่อย 24 แนวทางการพัฒนา >> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

ระบุเหตุผล
ประกอบ

หมายเหตุ

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (03) การเกษตร

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
2
10

ตัวชี้วัด
2
10

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
2
27
13หมายเหตุ
(11): ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
เป้าหมายระดับประเด็นมีการปรับตัวชี้วัด 1 ตัว
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y2

030001

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

เดิม

ตัวชี้วัด

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาเกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ)*

ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ขยายตัว
ร้อยละ 3.8

ขยายตัว
ร้อยละ 3.0

ขยายตัว
ร้อยละ 3.0

ขยายตัว
ร้อยละ 3.0

ร้อยละ 4.5

ร้อยละ 4.5

ร้อยละ 4.5

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาเกษตร (ต่อปี)

ใหม่
เหตุผล
030002

ค่าเป้าหมาย

ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนฯ 13
เดิม
ใหม่

2. ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

อั ต ราผลิ ต ภาพการผลิ ต ของภาค
เกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.0

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.3

เหตุผล

หมายเหตุ * : การคานวณอัตราการขยายตัว จะรวมทั้งมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อให้
สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง และครอบคลุมถึงการดาเนินการตามเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 10 เป้าหมาย => ไม่ปรับ
รหัส
เป้าหมาย
030101

เป้าหมาย Y1
เดิม

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด 10 ตัว => ปรับ 4

ค่าเป้าหมาย 11 => ปรับ 8 เพิ่ม 2

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

อั ต ราการขยายตั ว ของมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า เกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น
(เฉลี่ยร้อยละ)

ใหม่

Baseline
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 12
ต่อปี
(ปี 60-64 )

เหตุผล
030201

ปี 60 - 65
ขยายตัว
ร้อยละ 3

ปี 66 - 70
ขยายตัว
ร้อยละ 4

ปี 71 - 75
ขยายตัว
ร้อยละ 5

ปี 76 - 80
ขยายตัว
ร้อยละ 6

ร้อยละ 10

ร้อยละ 13

ร้อยละ 15

ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3
มูลค่าสินค้า
เกษตรที่ผ่าน
การตรวจรับรอง
GAP ขยายตัว
ร้อยละ 5

ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3
มูลค่าสินค้า
เกษตรที่ผ่าน
การตรวจรับรอง
GAP ขยายตัว
ร้อยละ 5

ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3
มูลค่าสินค้า
เกษตรที่ผ่าน
การตรวจรับรอง
GAP ขยายตัว
ร้อยละ 5

มูลค่าสินค้า
อินทรีย์ขยายตัว
ร้อยละ 5

มูลค่าสินค้า
อินทรีย์ขยายตัว
ร้อยละ 5

มูลค่าสินค้า
อินทรีย์ขยายตัว
ร้อยละ 5

ปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายยิง่ ขึ้น
เดิม

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ใหม่

เหตุผล

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับ
การรับรอง (เฉลี่ยร้อยละ)*

ขยายตัวเฉลีย่
ร้อยละ 3

เพิ่มคาของตัวชี้วัดเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

หมายเหตุ : *ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน
nscr.nesdc.go.th
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
เป้าหมาย Y1

รหัสเป้าหมาย
030202

เดิม

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

ใหม่

เหตุผล
030301

เดิม

สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

ดัชนีระดับดี

ดัชนีระดับดี

ดัชนีระดับดีมาก

อยู่ในอันดับต่ากว่า
70

อยู่ในอันดับต่ากว่า
68

อยู่ในอันดับต่ากว่า
65

Baseline
อยู่ในลาดับที่ 73
จาก 113
ประเทศ
(ณ ปี 2564)

เปลี่ยนมาใช้ตัวชี้วัดที่เป็นสากล แทนตัวชี้วัดเดิมที่ไม่มีหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)

เหตุผล

ขยายตัว
ร้อยละ 3

ขยายตัว
ร้อยละ 5

ขยายตัว
ร้อยละ 8

ขยายตัว
ร้อยละ 10

Baseline
ขยายตัว
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.05
(ณ ปี 2564)

ร้อยละ 15

ร้อยละ 18

ร้อยละ 20

1 ตาบล
1 วิสาหกิจ

1 ตาบล
1 วิสาหกิจ

1 ตาบล 1 วิสาหกิจ

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด
ทะเบียนดาเนินการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด
ทะเบียนดาเนินการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด
ทะเบียนดาเนินการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25

ปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายยิ่งขึ้น

เดิม

ใหม่

เหตุผล

ปี 60 - 65
ขยายตัว
ร้อยละ 3

ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย (Quality and safety) ภายใต้ Global Food
Security Index

ใหม่

030302

ค่าเป้าหมาย

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งทุกตาบลเพิ่มขึ้น

จานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิต ภัณ ฑ์จากฐาน
ชีวภาพ

การจดทะเบี ย นด าเนิ น การของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วกั บ เกษตร
ชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)

1 ตาบล
1วิสาหกิจ

ปรับตัวชี้วัดให้ครอบคลุมการดาเนินการทั่วประเทศ
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1

030401
เดิม

ตัวชี้วัด

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่า
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
(เฉลี่ยร้อยละ)

1. สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ร้อยละ 3
Baseline
ขยายตัวลดลง
เฉลี่ยปีละ 1.52
(ณ ปี 61-63)

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 6

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7

ใหม่
เหตุผล
030501
เดิม
ใหม่
เหตุผล

ปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายยิง่ ขึ้น
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1

030502

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

เดิม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มกี ารใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25

ใหม่

เหตุผล
030601

เดิม

ใหม่

เหตุผล

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
แก้ ไขตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและน าไปสู่ ก ารบรรลุ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1

030602

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึน้

เดิม

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความ
เข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)

ปี 60-65
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2
อย่างน้อย ร้อยละ 90

ปี 66-70
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2
อย่างน้อย ร้อยละ 95

ปี 71-75
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2
อย่างน้อย ร้อยละ 95

ปี 76-80
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2
อย่างน้อย ร้อยละ 95

วิสาหกิจชุมชนได้รับการ วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน วิสาหกิจชุมชนได้รับการ วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน
ประเมินศักยภาพในระดับดี
ศักยภาพในระดับดี
ประเมินศักยภาพในระดับดี ศักยภาพในระดับดี อย่างน้อย
อย่างน้อย ร้อยละ 25
อย่างน้อย ร้อยละ 30
อย่างน้อย ร้อยละ 35
ร้อยละ 40
Baseline (ปี 2564)
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
สหกรณ์มคี วามเข้มแข็ง
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ในระดับ 1 และ 2
ในระดับ 1 และ 2
ในระดับ 1 และ 2
ในระดับ 1 และ 2
อย่างน้อย ร้อยละ 50
อย่างน้อย ร้อยละ 55
อย่างน้อย ร้อยละ 60
อย่างน้อย ร้อยละ 44.54
วิสาหกิจชุมชนได้รับการ วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน วิสาหกิจชุมชนได้รับการ วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน
ประเมินศักยภาพ
ศักยภาพในระดับดี อย่างน้อย ประเมินศักยภาพในระดับดี ศักยภาพในระดับดี อย่างน้อย
ในระดับดี อย่างน้อย
ร้อยละ 35
อย่างน้อย ร้อยละ 40
ร้อยละ 45
ร้อยละ 29.6
กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งใน กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ในระดับที่ 1 และ 2 อย่างน้อย
ระดับที่ 1 และ 2
ในระดับที่ 1 และ 2
ในระดับที่ 1 และ 2
ร้อยละ 30.40
อย่างน้อย ร้อยละ 35
อย่างน้อย ร้อยละ 40
อย่างน้อย ร้อยละ 45
1. ปรับค่าเป้าหมายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ทกี่ รมส่งเสริม
สหกรณ์ปรับใหม่
2. ปรับค่าเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนให้ท้าทายยิง่ ขึ้น เนื่องจากในปี 2564 มีวิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมินศักยภาพในระดับดี
แล้วราว ร้อยละ 30
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
มี 6 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 1 แผนย่อย

แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
แผนย่อย เกษตรปลอดภัย มีแนวทางการพัฒนา จานวน 5 แนวทาง คงเดิม 4 แนวทาง และปรับ 1 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1. สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิก
ใช้สารเคมีที่ เป็นอันตราย ตลอดจนส่ งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่ง ยื น อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย
ในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคง
ด้านอาหารในระดับครัวเรือน

1. สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการ
ลด ละ เลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน
เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
วนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มี
การปนเปื้ อนของสารเคมี อั นตรายในสิ นค้ าเกษตรและ
อาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารใน
ระดับครัวเรือน

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง // กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th

ระบุเหตุผลประกอบ

หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้เป็นการ
กีดกันการใช้สารเคมีใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิต โดยที่ยังคงให้
ความสาคัญกับระบบการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยู่
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
แผนย่อย เกษตรชีวภาพ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 4 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
แผนย่อย เกษตรแปรรูป มีแนวทางการพัฒนา จานวน 4 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ไม่มีการปรับ
แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ไม่มีการปรับ
nscr.nesdc.go.th
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร
แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา จานวน 8 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
2
10 (10)

ตัวชี้วัด
2
11 (10)

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
2
11 (10)

แนวทางการพัฒนา
30 (30)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)

36

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น ตัวชี้วัดระดับประเด็น และค่าเป้าหมายระดับประเด็น
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 10 เป้าหมาย => ปรับ 1
รหัส
เป้าหมาย
040101

เป้าหมาย Y1
เดิม

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

-

ปี 60-65
ขยายตัว
ร้อยละ 10

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)

เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ไม่ มี ก ารจัดเก็ บ ข้ อมู ล อั ตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ และไม่มี
การกาหนดนิยามที่ชัดเจน

ค่าเป้าหมาย 10 => ปรับ 8 เพิ่ม 1
ค่าเป้าหมาย

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด 10 ตัว => ปรับ 8 เพิ่ม 1

ปี 66-70
ขยายตัว
ร้อยละ 10

ปี 71-75
ขยายตัว
ร้อยละ 15

ปี 76-80
ขยายตัว
ร้อยละ 15

ร้อยละ 5
ต่อปี*

ร้อยละ 10
ต่อปี

ร้อยละ 10
ต่อปี

-

หมายเหตุ *ยังไม่มีการเก็บข้อมูล จึงไม่มีข้อมูลปีฐาน

nscr.nesdc.go.th

38

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
รหัส
เป้าหมาย
040201

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1
เดิม

อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ขยายตัว
ร้อยละ 5

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (เฉลี่ยร้อยละ)

ใหม่

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการบริการ
การแพทย์ (เฉลี่ยร้อยละ)
เหตุผล

-

เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น ไม่ มี ก ารจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล อั ต ราการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ และ
ไม่ มี ก ารก าหนดนิ ย ามที่ ชั ด เจน เห็ น ควรให้ แ ยก
ตัวชี้วัดอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ออก
จากกัน

(ต่อ)

Baseline
387,953 ล้านบาท
(ปี 2563)

ปี 66-70
ขยายตัว
ร้อยละ 5

ปี 71-75
ขยายตัว
ร้อยละ 5

ปี 76-80
ขยายตัว
ร้อยละ 5

ร้อยละ 7
ต่อปี*

ร้อยละ 7
ต่อปี

ร้อยละ 7
ต่อปี

ร้อยละ 7
ต่อปี**

ร้อยละ 7
ต่อปี***

ร้อยละ 7
ต่อปี***

-

หมายเหตุ *ยังไม่มีการเก็บข้อมูล จึงไม่มีข้อมูลปีฐาน
**ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ณ ปี 2563
***ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายจากห้วงก่อนหน้า
nscr.nesdc.go.th

39

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(ต่อ)

หมายเหตุ *ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ณ ปี 2563
**ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายจากห้วงก่อนหน้า
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
รหัส
เป้าหมาย
040401

เป้าหมาย Y1
เดิม

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อม
บารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่

ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่
เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
เฉลี่ย
ร้อยละ 1

อัตราการขยายตัวของรายได้ของ
ผู้ประกอบการที่ซ่อมบารุงอากาศยาน
ที่ดาเนินกิจการในประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ)

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

-

ส านั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
(กพท.) ได้ ห ารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พบว่า ปัจจุบัน กพท. ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวและเพื่อให้มี การกาหนดขอบเขตใน
การรายงานตั ว ข้ อ มู ล ให้ ชั ด เจน จึ ง ขอปรั บ
ตัวชี้วัด เป็น “รายได้ของผู้ประกอบการที่ซ่อม
บารุงอากาศที่ดาเนินกิจการในประเทศไทย”
nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)
ปี 66-70
เฉลี่ย
ร้อยละ 1

ปี 71-75
เฉลี่ย
ร้อยละ 4

ปี 76-80
เฉลี่ย
ร้อยละ 4

รายได้ของ
ผู้ประกอบการที่
ซ่อมบารุงอากาศ
ยานที่ดาเนินกิจการ
ในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
จากปีฐาน (2562)

ร้อยละ
4 ต่อปี

ร้อยละ
4 ต่อปี

-
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

หมายเหตุ *มีการปรับเป้าหมาย 040402 ออก โดยจากเดิมในช่วงปี 2561-2565 ใช้เป้าหมาย “ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึน้ (Tier)
ซึ่งได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ของช่วงปี 2571-2575 เป็น “040403 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่สาคัญของโลก”
** ภายใน 5 ปีของแต่ละห้วง
nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
รหัส
เป้าหมาย

040501

เป้าหมาย Y1

เดิม

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

เหตุผล

040502

เดิม

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี 60-65
ไม่มีการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ)

ใหม่

(ต่อ)

-

เนื่องจากปัจจุ บันไม่มี การจัดเก็บข้อ มูลอัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ และไม่มีการกาหนดนิยามที่ชัดเจน

-

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ไม่มีการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

ปี 66-70
ขยายตัว
ร้อยละ 5

ปี 71-75
ขยายตัว
ร้อยละ 10

ปี 76-80
ขยายตัว
ร้อยละ 10

ร้อยละ 5
ต่อปี*

ร้อยละ 10
ต่อปี

ร้อยละ 10
ต่อปี

ขยายตัว
ร้อยละ 10

ขยายตัว
ร้อยละ 10

ขยายตัว
ร้อยละ 5

ใหม่
เหตุผล

-

-

หมายเหตุ *ยังไม่มีการเก็บข้อมูล จึงไม่มีข้อมูลปีฐาน
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
รหัส
เป้าหมาย

040601

เดิม

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เหตุผล
เดิม

ค่าเป้าหมาย

อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพ
แรงงาน โดย WEF
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพ
แรงงาน (Labor Productivity :
PPP)

ใหม่

040602

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

-

-

ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม
ในอนาคตดีขึ้น

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมใน
อนาคต

-

-

(ต่อ)

ปี 60-65
อันดับที่ 60

ปี 66-70
อันดับที่ 55

ปี 71-75
อันดับที่ 50

ปี 76-80
อันดับที่ 45

Baseline อยู่ใน
อันดับที่ 56
(ปี 2564)

อันดับที่ 52*

อันดับที่ 50

อันดับที่ 48

อันดับที่
45

อันดับที่
40

อันดับที่
35

อันดับที่
30

-

(ปี 64 อันดับ 44)

ใหม่
เหตุผล

-

หมายเหตุ *ใช้ข้อมูลจากปีฐาน ณ ปี 2564
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แนวทางการพัฒนา

มี 10 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย
แผนย่อย 4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 6 แนวทาง คงเดิม 5 และปรับ 1 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

3. พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
3. พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหารแห่ง
ชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ
ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง // กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนย่อย 4.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร มีแนวทางการพัฒนา จานวน 6 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการ
พัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
แผนย่อย 4.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 5 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการ
พัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
แผนย่อย 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม มีแนวทางการพัฒนา จานวน 4 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการ
พัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
แผนย่อย 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ จานวน 4 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ไม่มีการปรับ

nscr.nesdc.go.th

เพิ่มเติมแนวทางการ
พัฒนา (ใหม่)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 2 และปรับ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1. สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่ 1. สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานโดยให้แรงงานทางานกับเครื่องจักรมากขึ้น
เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
การปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัด
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
ให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าให้มีมูลค่าสูงด้วยการให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง // กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 2 และปรับ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

(ต่อ)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

3. วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดย 3. วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยง
เชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความ
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อนหรือ
ต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มี
ขณะปฏิบตั ิงานให้มีความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้แรงงานมี
แผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็น
การศึกษาสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและ
แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจน บริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานใน
ส่งเสริมการนาเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มี
ประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
ทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มี
ทักษะในอุตสาหกรรมใหม่

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง // กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 2 และปรับ 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
5. พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

(ต่อ)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)
5. พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
หรือมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง // กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เป้าหมาย
3
14

nscr.nesdc.go.th

ตัวชี้วัด
3
16 (14)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
3
28 (25)
16 (14)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น
แต่มีการปรับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นมากขึ้น
รหัส
เป้าหมาย
050001

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y2

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

สัดส่วน GDP ในประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อ GDP รวมของประเทศ (ร้อยละ)

-

-

รายได้จากการท่องเทีย่ วของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและ
เมืองรอง (สัดส่วน)

80:20

75:25

70:30

60:40

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวใน
เมืองรองสูงกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวมของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

2563:
18.53%

ร้อยละ 5

ร้อยละ 7

ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ
22
25
28
30

ใหม่

เหตุผล
050002

เดิม
ใหม่

เหตุผล

Baseline 2562 ร้อยละ 18.79

เพื่อแสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองที่ชัดเจนมากขึ้น และไม่เป็น
การจากัดการเติบโตของเมืองหลัก
nscr.nesdc.go.th

Baseline 2561-2562 ร้อยละ 0.22
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
รหัส
เป้าหมาย
050003

เป้าหมาย Y2
เดิม
ใหม่

เหตุผล

ความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

ตัวชี้วัด

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย (TTCI)

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

1 ใน 30

1 ใน 28

1 ใน 26

1 ใน 24

อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว
(TTDI) โดย WEF
WEF ปรับปรุงรายงานการจัดอันดับ เป็นดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจาปี
2564 เพื่อการฟื้นฟูอนาคตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (TTDI)

nscr.nesdc.go.th

ใช้ค่าเป้าหมายตามเดิม เนื่องจากค่าเป้าหมายเดิมยังคงมี
ความท้าทาย และประเทศมีศักยภาพในการบรรลุค่าเป้าหมาย
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด 14 ตัว => ปรับเปลี่ยน 4 เพิ่มเติม 2

เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 14 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ
รหัส
เป้าหมาย
050101

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

เดิม

ค่าเป้าหมาย 14 => ปรับเปลี่ยน 7 เพิ่มเติม 2
ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

-

-

Baseline เฉลี่ยปี 2562 และ 2563 หดตัวร้อยละ 3.48

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ใหม่

เหตุผล

050102

เดิม

ใหม่

เหตุผล

5 เมือง

15 เมือง

25 เมือง

35 เมือง

จานวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (สะสม)

คาว่า "เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม" มีคาจากัดความที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละมิติการพัฒนา จึงควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน แสดงถึง
ศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับสากล และวัดผลได้มากขึ้น

nscr.nesdc.go.th

Baseline 2564 มีจานวน 8 เมือง
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
รหัส
เป้าหมาย
050103

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1
เดิม

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

-

-

รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12

ขยายตัว
ร้อยละ 5

ขยายตัว
ร้อยละ 5

ขยายตัว
ร้อยละ 5

ขยายตัว
ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 12

ร้อยละ 15

ใหม่

เหตุผล
050201

เดิม

-

ใหม่
เหตุผล

050202

เดิม

-

-

การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติของไทย

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International
Congress and Convention Association (ICCA)

-

-

Baseline เฉลี่ยปี 2562 และ 2563 หดตัวร้อยละ 28.21

1 ใน 23

1 ใน 20

1 ใน 18

1 ใน 15

ใหม่

เหตุผล

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)

56

(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
รหัส
เป้าหมาย
050401

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1
เดิม

รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสาราญ
ทางน้า (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

-

-

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

จ านวนท่ า เรื อ ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น
(สะสม)

-

-

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

อัตราการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

ใหม่

เหตุผล

050402

เดิม

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ขยายตัว
ร้อยละ 5
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

ขยายตัว
ร้อยละ 7
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7

ขยายตัว
ร้อยละ 10
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

ขยายตัว
ร้อยละ 10
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

6 ท่าเรือ

8 ท่าเรือ

เพื่อให้มีความท้าทายมากขึ้น

2 ท่าเรือ

4 ท่าเรือ

ใหม่
เหตุผล

050501

เดิม

ท่า เรือท่ องเที่ ย วที่เพิ่ มขึ้น รวมทั้ งท่า เรือท่ องเที่ ย วที่ส ร้า งขึ้น ใหม่ และ
ท่าเรือขนส่งที่มีอยู่เดิม ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีศักยภาพในการรองรับการ
ท่องเที่ยวสาราญทางน้า

ใหม่
เหตุผล

-

-

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

เพื่อให้มีความท้าทายมากขึ้น
nscr.nesdc.go.th
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
รหัส
เป้าหมาย
050601

เดิม

นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินมากขึ้น

ใหม่

เหตุผล
050602

เดิม
ใหม่

เพิ่ม

เหตุผล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI

1 ใน 70

1 ใน 65

1 ใน 60

1 ใน 55

อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว
(TTDI) โดย WEF ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว

1 ใน 70

1 ใน 50

1 ใน 45

1 ใน 40

-

-

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนนุการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการ
คมนาคมทางบกและทางน้า โดย TTCI

ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 92

1 ใน 50

1 ใน 45

1 ใน 40

1 ใน 35

อันดับที่ 13
(2564)

1 ใน 12

1 ใน 10

1 ใน 7

อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย
WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้า

อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย
WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ
อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย
WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว

WEF ปรับปรุงรายงานการจัดอันดับ เป็นดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจาปี
2564 เพื่อการฟื้นฟูอนาคตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (TTDI)
nscr.nesdc.go.th

อันดับที่ 32
1 ใน 14
1 ใน 12
1 ใน 10
(2564)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้า ใช้ค่า
เป้าหมายตามเดิม เนื่องจากยังคงมีความท้าทาย
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
รหัส
เป้าหมาย
050603

เป้าหมาย Y1
เดิม

ใหม่

เหตุผล

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
TTCI

1 ใน 110

1 ใน 100

1 ใน 90

1 ใน 80

อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว
(TTDI) โดย WEF ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

อันดับที่ 97
(2564)

1 ใน 50

1 ใน 45

1 ใน 40

WEF ปรับปรุงรายงานการจัดอันดับ เป็นดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจาปี
2564 เพื่อการฟื้นฟูอนาคตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (TTDI)
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เพื่อให้มีความท้าทายมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

59

แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว
มี 6 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย

แผนย่อย 05.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา จานวน 5 แนวทาง -> คงเดิม 2 แนวทาง และปรับคา จานวน 3 แนวทาง ดังนี้
ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1. สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้ กับ สิ นค้า และบริ การบนฐานของทุ นทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก
โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผน
ไทย เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการ
ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ
ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น

1. สร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารบนฐานของทุ น ทางวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยาน
ประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมื องเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้า
ชุม ชน อาหารไทย และแพทย์แ ผนไทย เพื่ อนามาสร้ า งสรรค์คุณ ค่า และมู ล ค่า ผ่า นองค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
เป็นต้น

ความหลากหลายของ
ทรั พย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
เ ป็ น ฐ า น อั ต ลั ก ษ ณ์ ที่
สาคัญของไทยที่แตกต่าง
กันในแต่ละพื้นที่

2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาพัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ
การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การ
สื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้าง
เรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น

2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาพัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ การส่งเสริมการวิจัย
พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่าย
วิ ส าหกิจ การท่ องเที่ ย ว การสื่ อสารและการคมนาคม การพัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล การ
ส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น

เนื่องจากปัจจัยแวดล้อม
ที่ ส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม
ความคิด สร้ างสรรค์ คือ
ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง ใ ห้
เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
ต ล อ ด จ น ก า ร พั ฒ น า
เครื อ ข่ า ยสร้ า งสรร ค์
ภายในพื้นที่ แลระหว่าง
ประเทศ

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

แผนย่อย 05.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา จานวน 5 แนวทาง -> คงเดิม 2 แนวทาง และปรับคา จานวน 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

5. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนาเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละ
ท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง
การส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่าน
การพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่
นิยมในกลุ่มเป้าหมาย

5. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในลักษณะของอานาจอ่อน โดยการนาเสนอเอกลักษณ์
ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์
ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย

อ า น า จ อ่ อ น (Soft
Power) เป็นเครื่องมือที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
วัฒนธรรม ให้แพร่หลาย
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 05.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง -> คงเดิม 3 แนวทาง และ เพิ่มเติม 1 แนวทาง ดังนี้

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

4. พัฒนาขีดความสามารถในการประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับนานาชาติ โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของสมาคม และกลุ่มผู้จัดงานในประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
จัดงานระดับนานาชาติ ตลอดจน สร้างแม่เหล็กสาหรับการจัดประชุมนานาชาติ

การจัดงาน MICE ระดับโลก จะช่วยดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยวได้จานวน
มาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลก มีความท้าทายในด้าน
การวางแผนที่ครบวงจร และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน
ทาเสียโอกาสในการดึงงานระดับโลกให้เข้ามาจัดในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้
ไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ ต้องให้ความสาคัญกับแนวทางการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการประมูลสิทธิ์

แผนย่อย 05.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย มีแนวทางการพัฒนา จานวน 4 แนวทาง -> คงเดิม 4 แนวทาง และเพิ่มเติม 1 แนวทาง ดังนี้
เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเขิงสุขภาพของประเทศ ได้แก่ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือให้สิทธิประโยชน์แก่สถาน
ประกอบการเพื่อให้เข้ารับมาตรฐานทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกใน
การเดินทางของนักท่องเที่ยว

อุปสรรคสาคัญในระยะที่ผ่านมา คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง และ
การขาดมาตรฐานของสถานประกอบการ และบุคลากรด้านสุขภาพ เนื่องจาก
ระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยาก และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมดูแลที่ไม่เคร่งครัด
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาดังกล่าว
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

แผนย่อย 05.4 การท่องเที่ยวสาราญทางน้า มีแนวทางการพัฒนา จานวน 4 แนวทาง -> คงเดิม 2 แนวทาง ปรับคา จานวน 1 แนวทาง และเพิ่มเติม 1 แนวทาง ดังนี้

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

4. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาง
น้ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วต่ อ เนื่ อ งในทุ ก รู ป แบบ รวมทั้ ง
ส่งเสริมการทาการตลาดรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สอดคล้ องกั บ พฤติ ก รรมความต้อ งการของนั กท่ อ งเที่ย วและธุ รกิ จ สายการ
เดินเรือซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งนาเสนอ
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้าสายสาคัญ

4. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้า
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการ
ทาการตลาดรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและธุรกิจสายการเดินเรือซึ่งถือเป็นกลุ่ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพที่ มี ก ารใช้ จ่ า ยสู ง รวมทั้ ง น าเสนอแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และ
ลุ่มน้าสายสาคัญ ภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน)

-

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

5. ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การท่ อ งเที่ ย วส าราญทางน้ า
โดยเฉพาะการส่งเสริ มการลงทุนของภาคเอกชนและการสร้า งความร่วมมื อระหว่า ง
ภาครั ฐ เอกชน และประชาชน ในการพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วทางน้ า
ตลอดจนการแก้ไขกฎระเบียบด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

อุปสรรคสาคัญในระยะที่ผ่านมา คือ การส่ง เสริ มการท่ องเที่ย วเชื่อมโยง และการขาด
มาตรฐานของสถานประกอบการ และบุคลากรด้านสุขภาพ เนื่องจากระเบียบขั้นตอนที่
ยุ่ง ยาก และการบั ง คั บใช้ กฎหมายควบคุ ม ดู แลที่ ไม่ เ คร่ง ครั ด ดั ง นั้น จึ ง จ าเป็ น ต้อ งให้
ความสาคัญกับการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาดังกล่าว
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว

แผนย่อย 05.5 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง -> คงเดิม 2 แนวทาง และปรับคา จานวน 1 แนวทาง ดังนี้
ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

2. อานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผ่าน
แดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
สามารถนามากาหนดแนวทางการพัฒนาที่ตรงประเด็น และใช้ในการให้ความรู้ เผยแพร่
ข้อมูล และอานวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว

ปั จ จุ บั น ไม่ มี ก า ร เ ก็ บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
เชื่อมโยงภายในประเทศ

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
2. อานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผ่าน
แดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
ความรู้ เผยแพร่ข้อมูล และอานวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว

แผนย่อย 05.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา จานวน 6 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

ระบุเหตุผลประกอบ

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
3
3

ตัวชี้วัด
3
5

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
3
11 (10)
5 หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
มีการปรับตัวชี้วัดระดับเป้าประเด็น 2 ตัวชี้วัด
รหัส
เป้าหมาย
060001

เป้าหมาย Y2
เดิม

ใหม่

เหตุผล

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

ร้อยละ 3.6*

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

Baseline
อั ต ราการเปลี่ ย นแปลง GPP เฉลี่ ย ของ
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ**
เฉลี่ยร้อยละ 3.62
(ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี)
(ปี 2557-2561)
• ควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัด
เดิมไม่สะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
• การเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมวัดได้จากผลิตภัณฑ์
จังหวัด (GPP)

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

หมายเหตุ : *ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565
**เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพฯ และ ๑๓ จังหวัดหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง : กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม) /
ภาคเหนือ : เชียงใหม่ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น และนครราชสีมา / ภาคใต้ : สงขลา และภูเก็ต / เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
รหัส
เป้าหมาย
060002

เหตุผล

เป้าหมาย Y2

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ป รั บ
คา

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ รวมทั้ง ผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค
(จานวน) (ผัง)

มีแผนผังภูมินิเวศ มีแผนผังภูมินิเวศ มีแผนผังภูมินิเวศ มีแผนผังภูมินิเวศ
1 ภาค
เพิม่ ขึ้นอีก 1 ภาค เพิม่ ขึ้นอีก 2 ภาค เพิม่ ขึ้นอีก 2 ภาค

ปรับคาให้เหมาะสม

• ไม่เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเดิม เพราะตัวชี้วัด
เดิมสะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
• หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2 (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) มี
แนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุค่า
เป้าหมายแล้ว

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว

หมายเหตุ : • คงเดิม เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพ จ. 2 มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
รหัส
เป้าหมาย
060003

เป้าหมาย Y2
เดิม

ใหม่

เหตุผล

ช่องว่างความเหลื่อมล้า
ระหว่างพื้นที่ลดลง

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

สัดส่วน GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด
ต่อ GPP per capita ของจังหวัด
ร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ GPP
ต่อประชากรเฉลี่ย ของจังหวัดร้อย
ละ 20 แรกที่ต่าที่สุด
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละต่อปี)
เนื่องจากช่องว่างระหว่าง GPP per
capita สูงสุดต่อต่าสุดมีความ
เปลี่ยนแปลงน้อย (ประมาณ 6) จึง
ไม่สะท้อนความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ปี 60-65
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/
จัดทาค่าเป้าหมาย

ปี 66-70
ไม่เกิน 3 เท่า

ปี 71-75
ไม่เกิน 3 เท่า

ปี 76-80
ไม่เกิน 3 เท่า

Baseline
เฉลี่ยร้อยละ 2.36
(ปี 2556 - 2563)

ร้อยละ 2.3

ร้อยละ 2.4

ร้อยละ 2.5

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

หมายเหตุ : • อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.36 มาจากการคานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ GPP ต่อประชากรเฉลี่ย 15 จังหวัดต่าสุดระหว่างปี 2556-2563
• กาหนดค่าเป้าหมายอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.36 เพราะมุ่งหวังว่า ณ สิ้นสุดปี 2570 ประเทศจะสามารถฟื้นตัวจาก สถานการณ์โควิด-19 กลับไปสู่อัตราการเติบโตก่อน
โควิด-19 ภายใต้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต เช่น ราคาน้ามันและพลังงาน กิจการและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงินและต้องยุติการดาเนินการ
(ณ ปี 2565 ปัจจัยเหล่านี้ไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว)
nscr.nesdc.go.th

69

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย จานวน 3 เป้าหมาย => คงเดิม

ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด => คงเดิม 1 ปรับเปลี่ยน 4

ค่าเป้าหมาย 5 => ปรับเปลี่ยน 5

หมายเหตุ : * เพิ่มขึ้นจากปี 2565 / ** เพิ่มขึ้นจากปี 2565 / *** เพิ่มขึ้นแบบสะสมจากปี 2564 / **** จังหวัดเป้าหมาย ประกอบด้วย 27 จังหวัด ได้แก่ 1) ภาคเหนือ 6 จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ น่าน ลาปาง และ ตาก) 2) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด (มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ นครพนม) 3) ภาคกลางและตะวันออก 6 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี สระแก้ว และตราด) และ 4) ภาคใต้ 7 จังหวัด
(สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) • ค่าเป้าหมายจานวน 105 เมือง มาจากการหารือกับ สศด. (หน่วยงานขับเคลื่อน) เสนอค่าเป้าหมายเป็นจานวนเมืองสะสม เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนฯ 13 หมุดหมายที่ 8
• ในห้วงการพัฒนาที่ 3 และ 4 สศด. มีขีดความสามารถในการดาเนินงานประกาศเมืองอัจฉริยะ เฉลี่ย 8-10 เมืองต่อปี มาจากการหารือกับ สศด.
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
รหัส
เป้าหมาย
060201

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน

จานวนเมืองคุณภาพ สิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน

จานวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(จานวนเมืองสะสม)
• ควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัดเดิมไม่มี
นิยามหรือคาจากัดความที่ชัดเจน จึงไม่มี
หน่วยงานดาเนินการและจัดเก็บข้อมูล
•ควรกาหนดตัวชี้วัดสะท้อนเป้าหมายของแผนย่อย
ที่ 2
• ใช้นิยามเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

5 เมือง
12 เมือง
19 เมือง
25 เมือง
(กรุงเทพมหานครและ (เมืองระยะที่ 1 และ 2) (เมืองระยะที่ 1 – 3) (เมืองระยะที่ 1– 4)
ปริมณฑล เชียงใหม่
ขอนแก่น สงขลา และ
ภูเก็ต)
Baseline
30
60
90
18 เมือง
(ปี 2562-2564)
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด

หมายเหตุ : • ค่าเป้าหมายจานวน 30 เมือง มาจากค่าเฉลี่ยจานวนเมืองที่ สส. ให้รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พ.ศ. 2562-2564 (เฉลี่ยปีละ 6 เมือง)
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
รหัส
เป้าหมาย
060202

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ
ภูมิสังคม และภูมิ
วัฒนธรรม

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และ
พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบน
ฐานธรรมชาติและฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

อย่างน้อยใน 3 เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
จังหวัด ของ 1 ภาค ใน 3 จังหวัด ของ 2 ใน 6 จังหวัด ของ 2 ใน 6 จังหวัดของ
ภาค
ภาค
2 ภาค

พื้นที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศ (ผัง)

Baseline
อย่างน้อย 6 ผัง เพิ่มขึ้นอย่างน้อย เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
อย่างน้อยใน 3
ใน 1 ภาค
6 ผัง ใน 2 ภาค
6 ผัง ใน 2 ภาค
จังหวัด ของ 1 ภาค
(ณ ปี 2564)
หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) มีแนวทางใน
การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว

• ควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัดเดิมไม่มีนิยาม
หรือคาจากัดความที่ชัดเจน จึงไม่สามารถวัด
ความก้าวหน้าได้
• หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว

หมายเหตุ : • ค่าเป้าหมายของปี 2566-2570 มาจากค่าเป้าหมายเดิม ช่วงที่ 1 (2560-2565) มารวมกับค่าเป้าหมายเดิม ช่วงที่ 2 (2566-2570) เนื่องจากยังไม่มีการดาเนินงานในช่วงแรก
• ค่าเป้าหมายช่วงปี 2571-2580 คงเดิม เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพ จ. 2 มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนา

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย
แผนย่อย 06.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 4 แนวทาง ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 06.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 4 แนวทาง ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 06.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 4 แนวทาง ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 06.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
มีจานวน 6 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง และเพิ่มเติม 1 แนวทาง ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 06.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
มีจานวน 6 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง และเพิ่มเติม 1 แนวทาง ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
10

ตัวชี้วัด
1
10

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
1
10

แนวทางการพัฒนา
21
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับประเด็น
รหัส
เป้าหมาย
070001

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y2

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ความ ส าม า รถ ใน ก าร แข่ งขั น ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

อันดับที่ 45 อันดับที่ 38 อันดับที่ 31 อันดับที่ 25

-

-

-

ใหม่

เหตุผล
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 10 เป้าหมาย => ไม่ปรับ

ตัวชี้วัด 10 ตัว => ปรับ 1

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย 10 => ปรับ 4
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
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(ต่อ)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

แนวทางการพัฒนา

ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มี 3 แผนย่อย 21 แนวทางการพัฒนา >> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
8

ตัวชี้วัด
1
8
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ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
1
22 (21)
8 หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ไม่มีการปรับ : เป้าหมาย มีการปรับตัวชี้วัดระดับประเด็น
และการปรับค่าเป้าหมายระดับประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนิยาม SME ใหม่ ของสสว.
รหัส
เป้าหมาย
080001

เดิม

เป้าหมาย Y2

ตัวชี้วัด

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง 5 ปี)

ใหม่

เหตุผล

-

-

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ร้อยละ 45

ปี 66-70
ร้อยละ 50

ปี 71-75
ร้อยละ 55

ปี 76-80
ร้อยละ 60

Baseline
ร้อยละ 34.63
(2564: สสว.)

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

ร้อยละ 50

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เนื่องจาก สสว.
มีการปรับปรุงนิยาม SME โดยเปลี่ยนเกณฑ์ชวี้ ัดสถานะความเป็น
SME จากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นรายได้ ทาให้สัดส่วน GDP
ของ SME ต่อ GDP รวม ลดลงจาก ร้อยละ 38.63-43.14 มาอยู่
ที่ ร้อยละ 31.77-35.05 ในระหว่างปี 2556-2564

หมายเหตุ :
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมายระดับแผนย่อย จานวน 8 เป้าหมาย => ปรับ 4

ตัวชี้วัด จานวน 8 ตัว => ปรับ 2

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย จานวน 8 => ปรับ 5
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

แนวทางการพัฒนา

มี 4 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 4 แผนย่อย
แผนย่อย 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 5 แนวทาง คงเดิม 3 ปรับ 2 และเพิ่ม 0 แนวทาง ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน มีแนวทางการพัฒนา จานวน 6 แนวทาง คงเดิม 5 ปรับ 1 และเพิ่ม 0 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน
ตลาดทุน และการประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการ
แข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงิน
ด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน

6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน
ตลาดทุน และการประกันภัย และการกาหนด
หลักเกณฑ์การระดมทุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการ
แข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้าน
ต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานกลางทางการเงิน

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา
(ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)
ปรับปรุง/เพิ่มเติมเพื่อให้
สอดคล้องกับ value
chain

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด มีแนวทางการพัฒนา จานวน 4 แนวทาง คงเดิม 2 ปรับ 2 และเพิ่ม 0 แนวทาง ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th

94

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
มีแนวทางการพัฒนา จานวน 6 แนวทาง คงเดิม 5 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง ดังนี้

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เป้าหมาย
2
6 (8)

nscr.nesdc.go.th

ตัวชี้วัด
2
6 (8)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
2
20 (22)
6 (8)หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับประเด็น
แต่มีการปรับค่าเป้าหมายระดับประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลง
รหัส
เป้าหมาย
090001

เป้าหมาย Y2
เดิม

ตัวชี้วัด

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี)

ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65
ร้อยละ 5

ปี 66-70
ร้อยละ 5

ปี 71-75
ร้อยละ 5

ปี 76-80
ร้อยละ 5

ใหม่
เหตุผล
090002

เดิม

-

-

ปี 2564 เป็นปีฐานของ 2566 (GPP lacks 2 ปี)

การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น

มู ล ค่ า การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ทั้งหมด (มูลค่าในช่วง 5 ปี)

600,000
ล้านบาท

650,000
ล้านบาท

ใหม่

เหตุผล

600,000
ล้านบาท

-

600,000
ล้านบาท

600,000
ล้านบาท

650,000 ล้าน 650,000
บาท
ล้านบาท

มีการปรับตามพื้นที่จากเดิมที่ พื้นที่ตามระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เป็น
พื้ น ที่ ต ามระเบีย งเศรษฐกิ จพิ เศษ (ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคกลาง – ตะวันตก และภาคใต้ )

-

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 8 เป้าหมาย => เพิ่ม 2 ยกเลิก 4

ตัวชี้วัด 8 ตัว => เพิ่ม 2 ยกเลิก 4

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย 8 => เพิ่ม 2 ยกเลิก 4
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

nscr.nesdc.go.th

(ต่อ)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางการพัฒนา

มี 3 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย

แผนย่อย 09.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีแนวทางการพัฒนา จานวน 5 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับ
แผนย่อย 09.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ปรับเป็น แผนย่อยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 5 แนวทาง ดังนี้

nscr.nesdc.go.th
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนย่อย 09.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 10 แนวทาง คงเดิม 9 แนวทาง และยกเลิก จานวน 1 แนวทาง ดังนี้

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ยกเลิก

(7) พัฒนาเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่ง
จะสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนให้ เ ป็ น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดทาแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิดด้าน
แผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบ
กระชั บ เมื อ งที่ ป รั บ ตั ว ได้ ต ามการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้
โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองสงขลา
ช่วงปีที่ 6 – 10 เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี
หนองคาย และมุกดาหาร
และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด

nscr.nesdc.go.th

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้าซ้อนกับแนว
ทางการพั ฒ นาภายใต้ แ ผนแม่ บ ทประเด็ น
(06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

นาไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น (06)
พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ เพื่อ
ลดความ
ซ้าซ้อน
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
3

ตัวชี้วัด
1
4 (3)

ค่าเป้าหมาย
1
4 (3)

แนวทางการพัฒนา
10 (10)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ
เล่ม

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมายแผนแม่บทฯ
คงเดิม

10

ปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด
ยกเลิก

จานวน

คงเดิม

ปรับเปลี่ยน

ค่าเป้าหมาย
เพิ่มเติม

ยกเลิก

คงเดิม

ปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนา
ยกเลิก

จานวน

100001

1

100101

1

5

100201

1

2

100301

1

3

รวมจานวน
วันที่ 10 มิถุนายน 2565

4

4

2

2

1
nscr.nesdc.go.th

4

1

10

คงเดิม

ปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติม

ยกเลิก

10
104

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น
แต่มีการปรับคาตัวชี้วัด และปรับค่าเป้าหมายระดับประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทาตัวชี้วัด
รหัส
เป้าหมาย
100001

เป้าหมาย Y2
เดิม

ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65

คนไทยมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม ดัชนีคุณธรรม 5 ประการประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มขึ้นร้อยละ
10
และมี ค วามรั ก และภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย การมีจิต สาธารณะ การเป็นอยู่ อย่างพอเพียง การกระทา
จากปี
ฐาน
มากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม
มาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
ดัชนีคุณธรรม 5 ประการประกอบด้วย ความพอเพียง
ความมีวินัยรับผิดชอบ ความกตัญญู ความสุจริต และ
การมีจิตสาธารณะ (คะแนน)

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

-

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับประเมินคุณธรรมของกลุ่ม
คนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สารวจสถานการณ์คุณธรรม 5 ด้าน

nscr.nesdc.go.th

Baseline
4.64
(ปี 2564)

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เพิ่มขึ้นร้อยละ
15
จากปีฐาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ
20
20
จากปีฐาน
จากปีฐาน

ณ สิ้นปี 2570
คะแนนอยู่ที่
5.10

ณ สิ้นปี 2575
คะแนนอยู่ที่
5.56

ณ สิ้นปี 2580
คะแนนอยู่ที่
6.00

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วดั ที่มีการจัดทาข้อมูล
ในปี 2564 เป็นปีแรก (4.64 )
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 3 เป้าหมาย => ปรับ 0
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y1
เดิม

100101

ตัวชี้วัด

ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (เพิ่ม)

-

ค่าเป้าหมาย 3 => ปรับ 3 เพิ่ม 1
ค่าเป้าหมาย

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น
จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ ี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น

เพิ่มเติม

เหตุผล

ตัวชี้วัด 3 ตัว => ปรับ 1 เพิ่ม 1
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ5

Baseline
ร้อยละ 96.89
(ปี 2564)

ณ สิ้นปี 2570
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
97.00

ณ สิ้นปี 2575
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
98.00

ณ สิ้นปี 2580
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
99.00

Baseline
ร้อยละ 62.10
(ปี 2564)

ณ สิ้นปี 2570
คะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 5 ด้าน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ณ สิ้นปี 2575
คะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 5 ด้าน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ณ สิ้นปี 2580
คะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 5 ด้าน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

เพิ่ม ตัวชี้วัด ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
เพื่อเป็นการวัดสภาพแวดล้อมที่กล่อมเกลาเยาวชน โดยมีนัย
ว่าถ้าสภาพแวดล้อมดี จะทาให้เยาวชนมีต้นทุนชีวิตที่ดีด้วย
ซึ่งจะทาให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์)

nscr.nesdc.go.th

106

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
รหัส
เป้าหมาย

100201

เหตุผล
100301

เหตุผล

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด

เดิม ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อ จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (จานวน)
สังคมเพิ่มขึ้น
ใหม่

(ต่อ)
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

50 บริษัท

100 บริษัท

180 บริษัท

300 บริษัท

Baseline
162 บริษัท
(ปี 2564)

เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
ต่อปี

เพื่อให้ค่าเป้าหมายมีความท้าทายมากยิง่ ขึ้น
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
เดิม สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง ระดับความสาเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ร้อยละ 70
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิด และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น
80 คะแนน
85 คะแนน
สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and 72.3 คะแนน
ใหม่
ณ
สิ
น
้
ปี
2570
ณ
สิ้นปี 2575
(ปี 2564)
Information Literacy : MIL)
ตัวชี้วัดเดิม ไม่มีการจัดเก็บ

nscr.nesdc.go.th

ร้อยละ 90

90 คะแนน
ณ สิ้นปี 2580

เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กาหนดใหม่
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มี 3 แผนย่อย 10 แนวทางการพัฒนา -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
6

ตัวชี้วัด
1
6

ค่าเป้าหมาย
1
6

แนวทางการพัฒนา
19

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ
เล่ม

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมายแผนแม่บทฯ

คงเดิม

11

ปรับเปลี่ยน

ตัวชี้วัด

เพิ่มเติม

จานวน

คงเดิม

ค่าเป้าหมาย

ปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติม

คงเดิม

ปรับเปลี่ยน

แนวทางการพัฒนา

จานวน

110001

1

110101

1

3

110201

1

3

110301

1

5

110401

1

110402

1

110501

1

รวมจานวน
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

7

7

คงเดิม

ปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติม

5

3
3

4
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19
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ
รหัส
เป้าหมาย
110001

ตัวชี้วัด 1 ตัว => ไม่มีการปรับ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y2
เดิม

ค่าเป้าหมาย 1 => ไม่มีการปรับ

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็น
ผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน)

-

-

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

0.79

0.82

0.85

มากกว่า
0.85

Baseline
0.777
(ณ ปี 2562)

ใหม่

เหตุผล

-

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายระดับแผนย่อย 6 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ
รหัส
เป้าหมาย

110101

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย 6 => ปรับ 5 คงเดิม 1

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงดีขึ้น

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด 6 ตัว => ปรับ 4 คงเดิม 2

-

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ)

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90

มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง (ร้อยละ)
(เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี)

Baseline ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96
90.11
(ณ ปี 2564)

ตั ว ชี้ วั ด เดิ ม มี ค วามล่ า ช้ า ของข้ อ มู ล
และตั ว ชี้ วั ด ใหม่ มี ค วามครอบคลุ ม ต่ อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มากกว่า

ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดใหม่

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
รหัส
เป้าหมาย
110201

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

(ต่อ)
ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า

เ ด็ ก เ กิ ด อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ มี
พั ฒ นาการสมวั ย สามารถเข้ า ถึ ง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95

Baseline
ประมาณการ
= ร้อยละ 82
(ณ ปี 2564)

ใหม่
เหตุผล

-

-

สถานะการบรรลุค่า เป้าหมายแล้ว โดยมีค่าสถานการณ์
ปัจจุบันปี 2564 (ประมาณการ) = ร้อยละ 82 ซึ่งกาหนด
ค่ า เป้ า หมายในช่ ว งปี 66-70 = ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 85
ดังนั้น จึงไม่มีการปรับค่าเป้าหมายใหม่

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
รหัส
เป้าหมาย
110301

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
ครบถ้ ว น รู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ รั ก การเรี ย นรู้
มีส านึ ก พลเมือ ง มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

-

(ต่อ)
ปี 66-70

ปี 71-75

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
(Skill) ของ World Economic Forum
(WEF)

ปี 76-80

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

คะแนนความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
แรงงานในอนาคต
(Future Workforce)

Baseline ค่าคะแนน ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ค่าคะแนน ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
60.7
70
80
85
(ณ ปี 2562)

ตัวชี้วัดเดิมไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่
เน้นการพัฒนากลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น จึงใช้
ตัวชี้วัดใหม่ที่ครอบคลุมเป้าหมาย Y 1
มากกว่า

ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดใหม่ โดยกำหนดค่ำเป้ ำหมำย ห้วงที่ 2 - 4
ประเมินและวิเครำะห์จำกช่วงคะแนนในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนำแล้ว

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
รหัส
เป้าหมาย
110401

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ผลิตภาพแรงงาน
(ร้อยละต่อปี)

ไม่ต่ากว่า
2.5

ไม่ต่ากว่า
2.5

ไม่ต่ากว่า
2.5

ไม่ต่ากว่า
2.5

ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

Baseline
ร้อยละ 0.7
(ณ ปี 2564)

อาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น

-

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

(ต่อ)

-

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6

ปรั บ ตั ว ชี้ วั ด ให้ เ หมาะสม และปรั บ ค่ า เป้ า หมายใหม่
ให้ สอดคล้ องกั บค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดในหมุ ดหมายที่ 12
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
รหัส
เป้าหมาย
110402

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

เดิม

ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65
มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ เพิ่มขึ้น
เข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เทคโนโลยี (ครอบคลุมบุคลากรไทยที่
ร้อยละ 10
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
ทางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ทางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปี 76-80
สัดส่วนผู้สาเร็จ
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นร้อย
ละ 50 ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด
Baseline ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 9.7 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20
ร้อยละ 25
(ณ ปี 2564)

ใหม่

เหตุผล

(ต่อ)

-

-

ปี 66-70 ปี 71-75
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

ปรับค่าเป้าหมาย ปี 76-80 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเดิม และ
ปี 2564 มี ส ถานะบรรลุ ค่ า เป้ า หมายแล้ ว จึ ง มี ก ารปรั บ
ค่าเป้าหมายใหม่ เพื่อให้ท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
รหัส
เป้าหมาย
110501

เป้าหมาย Y1
เดิม

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะ
การดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทา
และรายได้เหมาะสม

ใหม่
ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI)
ของกลุ่มผู้สูงอายุ

เหตุผล

-

(ต่อ)

กาหนดตัวชี้วัดใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และสามารถนาไปสู่ ก ารก าหนดมาตรการ
การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพวั ย ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และครอบคลุมกับเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

MPI รวมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเป้าหมายใน
ระบบ TPMAP
ลดลงเฉลี่ย
ลดลงเฉลี่ย
ลดลงเฉลี่ย
=0.076246
ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 10 ต่อปี ร้อยละ 15 ต่อปี
(ปี 2564) >> เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.29
MPI = H x A โดยที่
H คือ ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุเป้าหมายที่มีปัญหาความยากจนหลายมิติ
A คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละของตัวชี้วัด หรือความรุนแรงของกลุ่มผู้สูงอายุ
เป้าหมายในระบบ TPMAP ซึ่งหลักการของ MPI คือ ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.29 จึงกาหนดค่าเป้าหมาย
ประมาณการคร่าว ๆ ให้ลดลงตามลาดับขั้น โดย ปี 66-70 ลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 5 ต่อปี ปี 71-75 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และปี 76 - 80 ลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แนวทางการพัฒนา

ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มี 5 แผนย่อย 19 แนวทางการพัฒนา >> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

-

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

-

เพิ่มเติมแนวทางการ
พัฒนา (ใหม่)

-

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

-

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน
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หมายเหตุ

-
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
2
2 (2)

nscr.nesdc.go.th

ตัวชี้วัด
2 (3)
3 (5)

ค่าเป้าหมาย
2 (3)
3 (5)

แนวทางการพัฒนา
7 (7)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็นแต่มีการปรับ
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากขึ้น
รหัส
เป้าหมาย
120001

เหตุผล

เป้าหมาย Y2
เดิม

คนไทยมี การศึ กษาที่ มี คุ ณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ ปั ญ หา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผลเพิ่ มขึ้ น มี นิ สัย ใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด

1.คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เฉลี่ย 470
คะแนน

เฉลี่ย 480
คะแนน

เฉลี่ย 490
คะแนน

เฉลี่ย 510
คะแนน

อันดับที่ 45

อันดับที่ 40

อันดับที่ 35

อันดับที่ 30

ยุ บ รวมตั ว ชี้ วั ด คะแนน PISA ด้ า นการอ่ า น
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) กับ
ตัวชี้วัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษา ไว้เพียงตัวเดียว เนื่องจาก
ตัวชี้วัดนี้ได้รวมค่าคะแนน PISA เป็นตัวแปรหนึ่งใน
การคานวณด้วยแล้ว
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็นแต่มกี ารปรับ
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากขึ้น
รหัส
เป้าหมาย
120002

เป้าหมาย Y2
เดิม

ใหม่

เหตุผล

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดี
ขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

1. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)

ไม่น้อยกว่า 50.1
คะแนน

ไม่น้อยกว่า 56.63
คะแนน(เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของยุโรป)

ไม่น้อยกว่า 69
คะแนน

ไม่น้อยกว่า 72.49
คะแนน(เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
อเมริกาเหนือ)

1. สั ด ส่ว นเด็ก ที่ได้รั บ การส่ง ต่ อการพัฒ นาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา

ไม่มีข้อมูล
baseline
เนื่องจากระบบ
ข้อมูลการส่งเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตามพหุ
ปัญญารายบุคคล
ของ สพฐ. เริ่ม
พัฒนาและนาร่อง
ใช้จริงในปี 2565

ร้อยละ 60*

ร้อยละ 80*

ร้อยละ 100*

ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยในระดับสากล(GTCI) ไม่สอดคล้ องกับเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ

หมายเหตุ : *ร้อยละของปีสุดท้ายในแต่ละห้วง (๕ ปี)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 2 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 5 ตัว => ปรับ 3 ยกเลิก 2

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย 5 => ยกเลิก 2
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
รหัส
เป้าหมาย
120201

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

ใหม่
เหตุผล

(ต่อ)

-

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียน
การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

ร้อยละ 10 สถานศึกษาทุกแห่ง สถานศึกษาทุกแห่ง สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการ สามารถจัดการ สามารถจัดการ
เรียนตามพหุปัญญา เรียนตามพหุปัญญา เรียนตามพหุปัญญา

2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการส่งต่อ
และพัฒนา ตามศักยภาพ/พหุปัญญา

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

1.ร้อยละของเด็กที่มีข้อมูลการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญารายบุคคล

-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 75

ร้อยละ 100

1. ตัวชี้วัดเดิมไม่สะท้อนด้านระบบข้อมูล

-

2. ยกเลิ ก เนื่ อ งจากตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ประเด็ น
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ได้มากกว่า

nscr.nesdc.go.th
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้

ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มี 2 แผนย่อย 7 แนวทางการพัฒนา >> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เป้าหมาย
1
5

nscr.nesdc.go.th

ตัวชี้วัด
1
6 (5)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
1
16 (16)
6 (5)หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น
แต่มีการปรับค่าเป้าหมาย (Y2) เนื่องจากค่าเป้าหมายเดิมมีการบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว
รหัส
เป้าหมาย
130001

เป้าหมาย Y2
เดิม

ตัวชี้วัด

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
มีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
(อายุเฉลี่ย)

ใหม่
เหตุผล

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

-

-

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ไม่น้อยกว่า
68 ปี

ปี 66-70
ไม่น้อยกว่า
70 ปี

ปี 71-75
ปี 76-80
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
72 ปี
75 ปี

ไม่น้อยกว่า
72 ปี

ไม่น้อยกว่า
73 ปี

Baseline
อายุคาดเฉลี่ย 68.3
(ปี 2562)

-
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ไม่มีการปรับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยฯ
รหัส
เป้าหมาย
130101

เป้าหมาย Y1
เดิม

ประชาชนมี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมี สุขภาพดี
สูงขึ้น

ตัวชี้วัด=> ปรับ 3 เพิ่มเติม 1

ค่าเป้าหมาย=> ปรับ 4 เพิ่มเติม 1 ไม่มีการกาหนดค่าเป้าหมาย 1

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร

ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ร้อยละ 50
Baseline
ร้อยละ 65
(ปี 2565)

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ100

ใหม่
เหตุผล
130201

ร้อยละ 70

เดิม

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

ใหม่
เหตุผล
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

-

-

-

อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็น ด้วยภาวะ
ที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory
care sensitive condition:ACSC) ลดลง

ไม่เกินร้อยละ 100

ตาบลที่ผ่า นเกณฑ์ตาบลจัด การคุณ ภาพชีวิ ต
“ชุมชนสร้างสุข”

Baseline
ร้อยละ 56.86
(ปี 2565)

nscr.nesdc.go.th

ไม่เกินร้อยละ 100 ไม่เกินร้อยละ 100 ไม่เกินร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
รหัส
เป้าหมาย
130301

เป้าหมาย Y1
เดิม

ตัวชี้วัด

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

-

-

(ต่อ)
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

อันดับที่ 1 ใน 25

อันดับที่ 1 ใน 20

อันดับที่ 1 ใน 15

อันดับที่ 1 ใน 15

ใหม่
เหตุผล
130401

เดิม

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้า
ลดลง

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ด้านสุขภาพ

กลุ่ ม คนเป้า หมายในระบบบริ หารจั ด การ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ที่
ตกมิติด้านสุขภาพ ได้รับการดูแล

ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
0.67

ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
0.68

ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า
0.69
0.70

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

เหตุผล

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
รหัส
เป้าหมาย
130501

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

ประชาชนมีความรอบรู้สุ ขภาพ เรื่อง สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจาก เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อากาศ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
(ร้อยละของประชากรทั้งหมด)

เพิ่มเป็นร้อยละ 5

สารวจทั่วโลก

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ปี 66-70

ปี 71-75

-

-

nscr.nesdc.go.th

ปี 76-80

เพิ่มเป็นร้อยละ 10 เพิ่มเป็นร้อยละ เพิ่มเป็นร้อยละ
15
20

ระดับ ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า
ประชาชนในเรื่องโรคอุบัติใหม่และ
5 ต่อปี
ร้อยละ
โรคอุบัติซ้า
5 ต่อปี
ความมั่ น คงด้ า นสุ ข ภาพของโลก อันดับที่ 5 จากการ
อันดับที่ 5
(Global Health Security Index

ใหม่

เหตุผล

(ต่อ)

เพิ่มขึ้นไม่ต่า
กว่าร้อยละ
5 ต่อปี

เพิ่มขึ้นไม่ต่า
กว่าร้อยละ 5
ต่อปี

อันดับที่ 5
อันดับที่ 5
จากการสารวจ จากการ
จากการ
ทั่วโลก
สารวจทั่วโลก สารวจทั่วโลก
-
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แนวทางการพัฒนา

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีมมี ี 5 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย ดังนี้

แผนย่อย 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ปรับ 3 แนวทางการพัฒนา จาก 4
แนวทางการพัฒนา
ปรับแก้เป็น (กรณีการ
มีปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
1) สร้ า งเสริ ม ความรู้ เ พื่อ เพิ่ม ศั ก ยภาพในการจั ด การสุ ข ภาวะ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความรอบรู้ แ ละ
พฤติกรรมสุขภาพจิตของคนทุกกลุ่มวัยผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
สุขภาพและกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
โดยสะดวกและนาไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่
ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะและสุขภาพจิต ได้ด้วย
ตัวเอง นาไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอานาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ดาเนินการ
ด้านสุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจาเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมทุกระดับ
๔) กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ คุกคามทั้งด้านสุข ภาวะและสุ ขภาพจิตของ
ประชาชน โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคน
ไทย

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ระบุเหตุผล
ประกอบ

หมายเหตุ

สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ รวมทั้งส่งเสริม
ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตของคนทุกกลุ่มวัยผ่านการพัฒนาสื่อ
เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้า นสุขภาพและกระบวนการสร้ า ง
ความรอบรู้ด้า นสุ ขภาพจิ ต ที่เ หมาะสมเพื่อให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึง
โดยสะดวกและนาไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาภาคีเครื อข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ ยวกั บการ
เจ็ บ ป่ ว ยและตายจากโรคที่ ป้ อ งกั น ได้ มี ศั ก ยภาพในการป้ อ งกั น และ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะและสุขภาพจิต ได้ด้วยตัวเอง นาไปสู่ เพื่อให้มีความครอบคลุม
การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอานาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ กับห่วงโซ่คุณค่ามากขึ้น
ดาเนินการด้า นสุ ข ภาพต่า ง ๆ ตอบสนองต่อความจ าเป็นในพื้นที่อย่า ง
แท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ
กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามทั้งด้านสุขภาวะ
และสุข ภาพจิต ของประชาชน โดยผลักดันการสร้า งเสริม สุขภาวะในทุก
นโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคน
ไทย
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการมีสขุ ภาวะที่ดีปรับ 1 แนวทางการพัฒนา จาก 3 แนวทางการ
พัฒนา
ปรับแก้เป็น (กรณีการ
มีปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ระบุเหตุผล
ประกอบ

หมายเหตุ

3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการ 3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ

อนามั ย แบบบูรณาการร่วมกับ ชุม ชน รวมทั้ ง พัฒนาการวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย ง การประเมิ นความ
ต้องการด้านสุข ภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่ อนการดาเนินงานด้า นการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนา
แนวทางและศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องอาชีวอนา
มัยสิ่งแวดล้อม

พั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารอนามั ย แบบบู ร ณาการร่ ว มกั บ ชุ ม ชน รวมทั้ ง
พัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อ
การกาหนดนโยบายและขับ เคลื่ อนการด าเนินงานด้า นการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และ
ระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนย่อยที่ 13.3 -13.5 ไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา จานวน 9 แนวทางการพัฒนา

ปรับแก้เป็น (กรณีการ
มีปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

-

ระบุเหตุผล
ประกอบ

หมายเหตุ

ไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
3

ตัวชี้วัด
1
3

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
1
3

แนวทางการพัฒนา
7
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น
มีปรับตัวชี้วัดเป้าหมายประเด็น และปรับค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : - สีเขียวแล้วเพราะบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปี 2565 ที่ 68 ปี ในปี 2564 มีสถิติอยู่ที่ 68.3 ปี
- จากการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 2/2565 ประธานให้ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 3 เป้าหมาย => ปรับ 0

ตัวชี้วัด 3 ตัว => ปรับ 1

ค่าเป้าหมาย 3 ตัว => เปลี่ยนใหม่ 3

หมายเหตุ *เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี
**เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี
***เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละต่อปี
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา มี 3 แผนย่อย 7 แนวทางการพัฒนา >> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

ระบุเหตุผล
ประกอบ

หมายเหตุ

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไมมีการปรับเปลี่ยน
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (15) พลังทางสังคม

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
3

ตัวชี้วัด
1
3

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
1
15 (7)
3 หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น แต่มกี ารปรับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของเป้าหมายระดับประเด็น
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y2

150001
เดิม

ใหม่

เหตุผล

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม
(เฉลี่ยร้อยละ)

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วยข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่
1) จานวนประชากรที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2) จานวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน
3) ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/ องค์กร
ในท้องถิ่น
4) ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทากิจกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

Baseline
ร้อยละ
0.521
(ณ ปี 2562)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6
ต่อปี

มิติด้านโอกาสไม่สะท้อนการมีส่วนร่วมในสังคม
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม
เป้าหมายระดับแผนย่อย จานวน 3 เป้าหมาย => ไม่ปรับ

รหัส
เป้าหมาย
150101

เดิม

ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย จานวน 3 ค่า => ปรับ 2 ค่า คงเดิม 1 ค่า

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y2

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด จานวน 3 ตัว => ปรับ 2 ตัว คงเดิม 1 ตัว

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)

ปริมาณทุนทางสังคม มิติด้านองค์กรภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) *
ประกอบด้วยข้อมูล
1) จานวนองค์กรชุมชน (ข้อมูลจาก จปฐ. กชช2ค และ พอช.)
2) จานวนสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ (ข้อมูลจาก พอช.)
3) จานวนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนตาม พรบ.
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อมูลจาก สนง. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม)
4) จานวนเครือข่ายที่มบี ทบาทในการพัฒนาสังคม (ข้อมูลจากภาคประชาสังคม)
ในการชี้วัดภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น จะใช้จานวนองค์กร เครือข่ายภาค
ประชาสังคมที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ หากมีจานวนมากขึ้น ย่อมส่งผลให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งสถิติข้อมูลที่นามาใช้มีการจัดเก็บอยู่ในระบบแล้ว

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

Baseline
ร้อยละ 25.76
(ณ ปี 2564)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15**

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของจานวนองค์กร และเครือข่ายภาคี
การพั ฒ นาที่ เพิ่ ม ขึ้น ซึ่ง ในช่ วงปี 2561-2565 อั ต ราการเพิ่ม ขึ้ นเฉลี่ย เป็น ไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายข้อมูล พบว่า ปีที่ผ่านมาจานวน
องค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นไม่มาก (ร้อยละ 3.25) เพราะดาเนินการใกล้ครอบคลุมเกือบทุก
พื้นที่แล้ว ขณะที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นมาก (ร้อย
ละ 22.69) เพราะเป็ น ช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
จึงปรับเปลี่ยนให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัดใหม่ เป็น composite index
**ค่าเป้าหมายเป็นการเพิ่มขึ้นจากห้วงก่อนหน้า
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย Y2

150201
เดิม

(ต่อ)

ตัวชี้วัด

ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

สัดส่วนประชากรอายุ 25 – 59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยาม
สูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
เทียบกับจานวนประชากรอายุ 25 – 59 ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง
(เฉลี่ยร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ร้อยละ 60

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ลดลง
ร้อยละ 15

ลดลง
ร้อยละ 20

ลดลง
ร้อยละ 25

ร้อยละ 100
ต่อปี

ร้อยละ 100
ต่อปี

ร้อยละ 100
ต่อปี

Baseline
ค่าเฉลี่ย 51.9
(ณ ปี 2559)

ใหม่
เหตุผล

150202

Baseline
ลดลงร้อยละ 12
(ณ ปี 2561)
ลดลงร้อยละ 9.5
(ณ ปี 2562)

เดิม

ใหม่

ลดลง
ร้อยละ 10

ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชี้เป้า (TPMAP) ได้รับการดูแล

-

เหตุผล
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย
แผนย่อย 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 4 แนวทาง คงเดิม 4 แนวทาง และเพิ่ม 1 แนวทาง ดังนี้

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

5) ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในทุกมิติ โดยสร้างมาตรการจูงใจ และจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเหมาะสม ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดาเนินการ และติดตาม ประเมินการพัฒนา รวมทั้งการวางระบบการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบุเหตุผลประกอบ

ให้มีความสอดคล้องกับห่วง
โซ่คุณค่า (FVCT) ในส่วนที่
ยังไม่ปรากฏอยู่ในแนวทาง
เดิม

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับเปลี่ยน 2 แนวทาง และเพิ่มเติม 7 แนวทาง ดังนี้

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนาความรู้
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวติ ของผู้สูงอายุมา
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพือ่ ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และ
สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการดาเนินชีวติ
ในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม
เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับ
ช่วงวัยอื่น ๆ
3) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคม
และภาคส่วนอื่น ๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และ
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมและภาคส่วนอื่น ๆ
ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุทเี่ หมาะสม
ตามศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวติ ของผู้สูงอายุและทุก
ช่วงวัยให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการดาเนินชีวติ ของผู้สูงอายุ

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ

2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการนาความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่ เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนา
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ
สังคม สนับสนุนการรวมกลุ่ม/ชมรมของผู้สูงอายุ ให้มีบทบาทและความเข้มแข็งในการทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์และช่วยเหลือ/พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องและเป็นไปตามความสามารถ ความชอบ และ
ความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายทีแ่ ข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ศักดิ์ศรี และมีความสุขในการดาเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการ
สร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอืน่ ๆ

3)เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคมและภาคส่วนอื่น ๆ ตระหนัก ยอมรับ เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
และเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ค่านิยม เอื้ออาทร และมีความกตัญญูกตเวทีต่อ องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ
ผู้สูงอายุ และก่อให้ เกิดการปรับเปลี่ ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมและภาคส่วนอื่ น ๆ ในการปฏิบั ติกับ
ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้สามารถ
ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการ
ดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับเปลี่ยน 2 แนวทาง และเพิ่มเติม 7 แนวทาง ดังนี้

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา
4) ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างงานให้ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุน/พัฒนามาตรการทางการเงิน/สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้
หน่วยงานที่จ้างงานผู้สูงอายุ การปรับปรุงระเบียบ/กฎเกณฑ์/กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การกาหนดอัตราส่วนการจ้าง
แรงงานสูงอายุในสถานประกอบการตามรูปแบบที่เป็นอิสระและตกลงกัน ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้
ตลอดชีพ และพัฒนาทักษะตามความต้องการของผู้สูงอายุ จัดให้มีการศึกษาหรือจัดทารูปแบบการขยายการทางานของผู้สูงอายุในหลากหลาย
รูปแบบ รวมทั้งจัดทาต้นแบบสถานประกอบการในการดาเนินการและต้นแบบการสร้างแพลทฟอร์มต่าง ๆ และแนวทางการขยายอายุการ
ทางานที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการดาเนินธุรกิจและศักยภาพของแรงงานผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพตามศักยภาพ
และประสบการณ์ โดยการประชาสัมพันธ์/สือ่ สาร/สร้างกลไกการตลาดในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้สูงอายุ
5) ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผลักดันและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ ทั้งการ
ป้องกันและการรักษาโรคที่ถูกต้องและเหมาะสม การสร้างต้นแบบระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมที่มีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และขยายต้นแบบไปทุกชุมชน ส่งเสริมการออกกาลังกายและกิจกรรมทางสังคม และเพิ่มหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่และสนับสนุน
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่า รวมทั้ง สนับสนุนให้มีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการออกกฎหมาย/ระเบียบ/กฎเกณฑ์ และ
สร้างระบบ/กลไก/บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐดูแลและส่งเสริมให้เอกชนดาเนินการธุรกิจ/จัดตั้งศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุและที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในทุกระดับ และการสร้างนวัตกรรมขึ้นมารองรับการดูแลและดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามความ
เหมาะสมและเข้าถึงง่าย

(ต่อ)

ระบุเหตุผลประกอบ
เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับเปลี่ยน 2 แนวทาง และเพิ่มเติม 7 แนวทาง ดังนี้

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

(ต่อ)

ระบุเหตุผลประกอบ

6) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างฐานข้อมูลกลางผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและบูรณาการเชื่อมโยงกันทุก เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
หน่วยงาน และปรับปรุงให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งบริหารจัดการและนาใช้ข้อมูลให้เกิด
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้ติดตามดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง
7) การสร้างกลไกและระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติที่
เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
เหมาะสมและสอดคล้องซึ่งกันและกัน กาหนดให้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นภารกิจท้องถิ่นและดาเนินการอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวง องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ
ที่เกี่ยวข้อง ปรับบทบาทหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นลักษณะเชิงรุก เน้นกระบวนการพัฒนาสังคม และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาค ส่วนกลาง และท้องถิ่น และพัฒนาทักษะ/ศักยภาพและเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน/อาสาสมัครในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที/่ ท้องถิ่น

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับเปลี่ยน 2 แนวทาง และเพิ่มเติม 7 แนวทาง ดังนี้

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

(ต่อ)

ระบุเหตุผลประกอบ

8) ส่งเสริมให้มีหลักประกันในการคุ้มครองทางสังคมและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอาศัย เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
อยู่ที่เดิมในครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่คุ้นชิน คนในครอบครัวและเครือข่ายในชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐกาหนดมาตรการและกลไกการ องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ
คุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุที่เหมาะสม คานึงถึงความต้องการและสิทธิ และครอบคลุมทุกมิติ พัฒนาระบบบานาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ
อย่างถ้วนหน้า และการจัดทาคู่มือช่วยเหลือผู้สูงอายุในการป้องกันและรับมือภัยพิบตั ิ

9) การพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้สูงอายุและภาคส่วนต่าง ๆ โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้าน ด้วย
การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในลักษณะโปรแกรมเอนกประสงค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และพัฒนา
เครื่องมือ/กลไก/ระบบสารสนเทศ การจัดการศึกษา/กิจกรรม ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเข้าถึงได้งา่ ย

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ

10) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะ ให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สาหรับการดาเนินกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สงู อายุ

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ
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nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
3

ตัวชี้วัด
1
3

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
1
8 (5)
3 หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
ไม่มกี ารปรับเป้าหมายระดับประเด็น แต่มีการปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับประเด็น
รหัส
เป้าหมาย
160001

เป้าหมาย Y2
เดิม

รายได้ ข องประชากรกลุ่ ม รายได้
น้ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง

ใหม่

เหตุผล

-

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

4.30 คะแนน

4.40 คะแนน

4.50 คะแนน

4.60 คะแนน

ดั ช นี ค ว า ม ย า ก จ น ห ล า ย มิ ติ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายมิติด้านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ

MPI ด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP
ปี 2564 =0.372851
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91
จาก ปี 2562
(ปี 2563 ไม่มีข้อมูล)

ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี

ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 10 ต่อปี

ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 15 ต่อปี

ตัวชี้วัดเดิมยกเลิกการจัดเก็บ

-

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน)

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 3 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ
รหัส
เป้าหมาย
160101

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด

เดิม

ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ไม่ต่ากว่าร้อยละ
15 ต่อปี

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
(เฉลี่ยร้อยละ)

อัตราส่ ว นของ GDP ธุ รกิจ รายย่ อ ย
(Micro) ต่ อ จ านวน ธุ ร กิ จ รายย่ อ ย
(Micro) ทั้งหมด
-

การขยายตัวของMSMEs ขนาดธุรกิจ
Microสะท้อนศั กยภาพของการดาเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มนี้

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย 3 => เปลี่ยนใหม่ 3
ค่าเป้าหมาย

ปี 60-65

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด 3 ตัว => เปลี่ยนใหม่ 3

153,917 บาท/1 Micro
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.20 ต่อปี
ในช่วง 60-64)

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ไม่ต่ากว่าร้อยละ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
20 ต่อปี
20 ต่อปี
20 ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ในช่วง 5 ปี

เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ในช่วง 5 ปี

เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ในช่วง 5 ปี

-
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
รหัส
เป้าหมาย
160201

เป้าหมาย Y1

เหตุผล

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

เดิม

ผู้ป ระกอบการเศรษฐกิ จ ฐานราก มี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า
OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)

อย่างน้อย
ร้อยละ 30
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยละ 40
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยละ 50
ของปีฐาน

อย่างน้อย
ร้อยละ 50
ของปีฐาน

ใหม่

-

อัตราการเติบโตของรายได้รวมธุรกิจรายย่อย (Micro)

1.64
(ปี 2563)

ร้อยละ 4 ต่อปี

ร้อยละ 4 ต่อปี

ร้อยละ 4 ต่อปี

-

ตัวชี้วัดเดิม ไม่ ครอบคลุมรายได้ทั้ งหมดที่จะสะท้ อนการเพิ่ม ขึ้น
ของรายได้

เดิม

กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุด ร้อยละ 40
มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio)
(ร้อยละ)

ร้อยละ 55

ร้อยละ 50

ร้อยละ 45

ร้อยละ 40

ใหม่

-

สัดส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สินครัวเรือน bottom 40 ต่อค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของครัวเรือน bottom 40

7.52
(ปี 2564)

ไม่เกินร้อยละ 7

ไม่เกินร้อยละ 6

ไม่เกินร้อยละ 5

-

- ข้อมูลหนี้สินและรายได้มีการเผยแพร่ 2 ปีครั้ง ทาให้การติดตาม
สถานการณ์ประจาปีเกิดความล่าช้า
- นิยามรายได้จากฐานข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนแตกต่างจากนิยามรายได้ในการคานวณสัดส่วน
ภาระหนี้ต่อรายได้เพราะนับรวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ทาให้ค่าที่
ได้จากข้อมูลเดิมต่ากว่าความเป็นจริง

เหตุผล
160202

ตัวชี้วัด

nscr.nesdc.go.th

-

-
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก

แนวทางการพัฒนา

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย ดังนี้
แผนย่อย 16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 2 แนวทาง -> เพิ่มเติม 1 แนวทาง คือ
ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่)
3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับรายได้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสนับสนุนเงินทุน
ที่ดิน แรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมตลาดในชุมชน ตลาดออนไลน์
และตลาดในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายทางการตลาด เครือข่ายผู้ประกอบการ สร้างการรับรู้ทางธุรกิจผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพั ฒนา
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยพัฒนาระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบของเป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย 160101
ประกอบด้วย 160101V02 ทุน 160101V04 ตลาด 160101 V05 โครงสร้างพื้นฐาน
160101V06 สภาพแวดล้ อ มที่เ อื้อ ต่ อ การเพิ่ มศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถ
เศรษฐกิจฐานราก

แผนย่อย 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 3 แนวทาง -> เพิ่มเติม 2 แนวทาง ดังนี้
ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่)
4. ส่ง เสริม ศักยภาพการประกอบการธุ ร กิจ พัฒนาและยกระดับ ศัก ยภาพผู้ผลิตและผู้ป ระกอบการ พัฒนากลไกการขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ฐานราก
การบริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP การสืบสาน สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สร้างตราสินค้าชุ มชน
และบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
5. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการหนี้สินโดยสนับสนุนองค์ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน การส่งเสริมการออม
สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มประชากร Bottom 40 สามารถ
บริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการระบบฐานข้อมูล พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาหนีส้ ินจากการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม
และต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
nscr.nesdc.go.th

เพื่ อให้ส อดคล้อ งกั บองค์ ป ระกอบ ของเป้ าหมายแผนแม่บ ทย่ อ ย 160201
ได้แก่ 160201V01 พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และ
160201V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อให้ส อดคล้อ งกั บองค์ ป ระกอบ ของเป้ าหมายแผนแม่บ ทย่ อ ย 160202
ได้แก่ 160202V01 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน
160202V03 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาชี พ 160202V04
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มประชากร Bottom 40 สามารถบริหารจัดการหนี้
สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย

1
2

ตัวชี้วัด

1
2

ค่าเป้าหมาย

1
2

แนวทางการพัฒนา

7 (8)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น
แต่ปรับตัวชี้วัดและปรับค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
รหัส
เป้าหมา
ย
170001

เป้าหมาย Y2
เดิม

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60 - 65

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ สัด ส่ ว นประชากรไทยทั้ งหมดที่ไ ด้ รั บความ ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
คุ้ ม ครองตามมาตรการคุ้ ม ครองทางสั ง คม
อย่า งน้อ ย 9 กรณี ได้ แ ก่ (1) เจ็บป่ วย (2)
คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ
(5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชรา
ภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ
(9) การบาดเจ็บจากการทางาน (ร้อยละ)
ดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย

Baseline ลดลงเฉลี่ย
0.074182 ร้อยละ
(ปี 2564) 5 ต่อปี

ปรับตัวชี้วัดให้สะท้อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากมีการกาหนดตัวชี้วัดใหม่

nscr.nesdc.go.th

ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ
10 ต่อปี

ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ
15 ต่อปี
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 2 เป้าหมาย => ไม่ปรับ
รหัส
เป้าหมาย
170101

เป้าหมาย Y1
เดิม

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปาะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

ใหม่

เหตุผล
170201

เดิม

มี ร ะบบและกลไกในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด 2 ตัว => ปรับ 1

ค่าเป้าหมาย 2 => ปรับ 1

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60 - 65
ร้อยละ 80

ปี 66 - 70
ร้อยละ 90

ปี 71 - 75
ร้อยละ 100

ปี 76 - 80
ร้อยละ 100

สัดส่ วนของประชากรกลุ่มเปราะบางที่ ได้ รับการยกระดับตาม 3 ขั้ น
ของการพัฒนา (อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน)

อยู่ในระหว่าง
การจัดทา
ข้อมูล

สัดส่วน
ประชากร
กลุ่มเปราะบาง
50 : 30 : 20
(อยู่รอด :
พอเพียง :
ยั่งยืน)

สัดส่วน
ประชากร
กลุ่มเปราะบาง
30 : 40 : 30
(อยู่รอด :
พอเพียง :
ยั่งยืน)

สัดส่วน
ประชากร
กลุ่มเปราะบาง
10 : 50 : 40
(อยู่รอด :
พอเพียง :
ยั่งยืน)

ปรับตัวชี้วัดให้สะท้อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากมีการกาหนดตัวชี้วัดใหม่

ลดลง
ร้อยละ 10

ลดลง
ร้อยละ 10

สัดส่ วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปาะบางที่ ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5)
เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้
อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทางาน (ร้อยละ)

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ลดลง
ร้อยละ 10

ลดลง
ร้อยละ 10

ใหม่
เหตุผล
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 1 แผนย่อย
แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 3 แนวทาง คงเดิม 3 แนวทาง
และเพิ่ม 1 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา
(เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

4. การบริหารจัดการงบประมาณและ
แหล่งรายได้ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคม
ที่ ครอบคลุ มทุ กคน โดยเฉพาะกลุ่ ม
ด้ อยโอกาสและกลุ่ มเปราะบาง โดย
จั ด สรรงบประมาณด้ า นการสร้ า ง
หลั กประกั นทางสั งคมให้ อยู่ บนฐาน
ของความยั่ งยื นทางการคลัง รวมถึ ง
พั ฒ นาสมรรถนะ องค์ความรู้ ที่
เหมาะสมในการสร้างหลักประกันทาง
สั งคมที่ ยั่ งยื น เป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัย F0303 การ
จัดสรรงบประมาณการสร้างหลักประกัน
ทางสั ง คมให้ อ ยู่บ นฐานของความยั่ง ยื น
ทางการคลั ง ของห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ฯ ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 170101

หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ใช้ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงมีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 3 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ
แนวทางการพัฒนา
(เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่)

nscr.nesdc.go.th

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

หมายเหตุ
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

เล่ม

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมายแผนแม่บทฯ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จานวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จานวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จานวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก

18

180001
180101
180102
180201
180301
180401
180402
180403
180501
รวมจานวน

8

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

6

(1)

(1)
(1)

(1)

(1)

3

3
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1
1
3
1
1
1
1
1
1
11

3
(1)

7

3

(1)
(1)

2
3

(1)

(2)
(2)

(1)

4

(2)

(2)

(3)

(1)

3

4
16

6

10

(1)
(1)

2
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ไม่มีการปรับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเด็น
รหัส
เป้าหมาย
180001 เดิม

เป้าหมาย Y2

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 60 - 65

สภาพแวดล้อมของประเทศไทย อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

ปี 66 - 70

อยู่ในระดับต่ากว่า 50
ประเทศแรกของโลก
Baseline
ปี 2564 ไทยอยู่ในอันดับ 43

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

อยู่ในระดับต่ากว่า อยู่ในระดับต่ากว่า อยู่ในระดับต่ากว่า
40 ประเทศแรก 30 ประเทศแรก 20 ประเทศแรก
ของโลก
ของโลก
ของโลก

ใหม่
เหตุผล

เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 8 เป้าหมาย => ปรับ 1
รหัส
เป้าหมาย
180101 เดิม

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด 8 ตัว => ปรับ 3 เพิ่ม 3

ค่าเป้าหมาย 10 => เปลี่ยน 3 เพิ่ม 3

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

การบริ โ ภคและการผลิ ต ของ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (EPI)
ประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
(คะแนน)

ปี 60 - 65

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

50 คะแนน

55 คะแนน

60 คะแนน

65 คะแนน

Baseline
ปี 2563 คุณภาพสิ่งแวดล้อม
48.40 คะแนน และคุณภาพ
ระบบนิเวศ 43.50 คะแนน
เฉลี่ย 45.40 คะแนน

ใหม่
เหตุผล

ความถี่การจัดเก็บ: ทุก 2 ปี (ปีเลขคี่)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Y1

รหัส
เป้าหมาย0
180102

เดิม

พื้นที่สีเขียวทุก
ประเภทเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 60 - 65
ปี 66 - 70
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่
-สัดส่วนพื้นที่เป็นป่า
-สัดส่วนพื้นที่เป็นป่า
พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 32
ธรรมชาติ ร้อยละ 33
เศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่ - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่า
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12
ในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
- พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมือง
พักผ่อนหย่อนใจ
และชนบท ร้อยละ 3
และชนบท ร้อยละ 2
Baseline
(ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)

ปี 71 - 75
-สัดส่วนพื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 34
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท ร้อยละ 4

ปี 76 - 80
-สัดส่วนพื้นที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 35
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท ร้อยละ 5

ปี 2563 ป่าธรรมชาติ ร้อยละ
31.68 ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ
8.28 พื้นที่สีเขียวใน กทม.
ร้อยละ 2.6

ใหม่

เหตุผล
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย Y1

รหัส
เป้าหมาย0
180102

เดิม

ตัวชี้วัด

ความสมบูรณ์ของ ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean
ระบบนิเวศทางทะเล Health Index: OHI) (คะแนน)
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี 60 - 65

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

70 คะแนน
Baseline
ปี64 = 72

72 คะแนน

75 คะแนน

77 คะแนน

75 คะแนน

78 คะแนน

80 คะแนน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82

ร้อยละ 100

ใหม่

เพิ่ม

เหตุผล

ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล*
(ร้อยละของความสาเร็จ)

พิจารณาปรับค่าเป้าหมายดัชนีคุณภาพมหาสมุทร เนื่องจาก OHI มีการปรับเกณฑ์ค่าคะแนนใหม่หลังจากปี
2564 เป็นต้นมา
*ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล เป็น Composite index ของ 8 ตัวชี้วัดที่ คจย. เสนอ ได้แก่ (1) สัดส่วนเรือประมง
ไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (2) ปริมาณเพาะเลี้ยงทั้งหมดเทียบกับจานวนปริมาณการทาประมงทุก
ประเภทที่จับเกินศักยภาพต่อปี (3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะทะเลและน้าเสีย (4) สัดส่วนพื้นที่กัดเซาะ
ชายฝั่งที่ได้รับการป้องกัน (5) สัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (6) จานวนสัตว์น้าและพืช
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล (7) หาดท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูและเสริมทราย (8) จานวน
พื้นที่จากัดการท่องเที่ยวไม่เกินศักยภาพของระบบนิเวศน์ทางทะเล
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
รหัส
เป้าหมาย Y1
เป้าหมาย
180301 เดิม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง
ของประเทศไทยลดลง

ค่าเป้าหมาย
ปี 60 - 65

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่าง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยร้อยละ 12
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20
จากกรณีปกติ
จากกรณีปกติ
จากกรณีปกติ
สาขากระบวน การอุตสาหกรรมและการ

ปี 76 - 80
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20
จากกรณีปกติ

ใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของ
เสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)

เหตุผล

ใหม่

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมลดลง
(ลดลงร้อยละ)

เพิ่ม

อันดับของประเทศที่มีดัชนีความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
(Global Climate Risk Index: CRI)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Baseline
ปี 2561 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 40
ร้อยละ 15.76 จากกรณีปกติ
จากกรณีปกติ*
จากกรณีปกติ*
จากกรณีปกติ*
ปี 2563 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 จากกรณีปกติ
Baseline
อันดับเฉลี่ย 5 ปี
อันดับเฉลี่ย 5 ปี
อันดับเฉลี่ย 5 ปี
อันดับเฉลี่ยปี 58-62 เท่ากับ 36.8
ไม่ต่ากว่า 40
ไม่ต่ากว่า 50
ไม่ต่ากว่า 60

• ปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้น และสอดรับกับการที่ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี 2563
(Intended Nationally Determined Contribution: INDC) ที่มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ ร้อยละ 23-25 จากกรณีปกติ ภายในปี 2573 และตามที่
นายกฯ ประกาศเป้าหมายที่มีความท้าทายมากขึ้นใน COP26 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2573
• อันดับ CRI เป็นการจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดทาจากผลการศึกษาขององค์กร Germanwatch
ในเยอรมนี มีผลการประเมินเป็นรายปีและตีพิมพ์ในเอกสารรายงานดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลก (Global Climate Risk Index-CRI)
*กรณีปกติ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสภาวะปกติ (Business As Usual: BAU) ที่ไมมีการดาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกใดๆ ในที่นี้กาหนดปเริ่มตน
BAU ตามที่ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC) คือ ปี 2548
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
รหัส
เป้าหมาย
180401 เดิม

เป้าหมาย Y1
คุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น
แหล่งน้าใต้ดินและแหล่งน้าทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
การใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

คุณภาพของน้าในแหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้าทะเล และแหล่งน้าใต้ดิน
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)

ปี 60 - 65

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

ร้อยละ 35 ของ
พื้นที่เป้าหมาย

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

Baseline
ปี 2564 แหล่งน้าผิวดินอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ดี ร้อยละ 83
แหล่งน้าทะเลส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ดี ดีมาก ร้อยละ 90
แหล่งน้าใต้ดินส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ดี สามารถใช้อุปโภค
บริโภคได้

ใหม่

เหตุผล

*พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย
- แหล่งน้าผิวดิน หมายถึง แหล่งน้าผิวดินที่มีสถานีตรวจวัดตัวแปรคุณภาพน้า (ปี 2564 มี 375 จุดตรวจวัดใน 59 แหล่งน้าสายหลักและ 6 แหล่งน้านิ่ง)
- แหล่งน้าใต้ดิน หมายถึง แหล่งน้าบาดาลที่มีบ่อสังเกตการณ์ (ปี 2564 มี 1,944 บ่อ และ 1,164 สถานี ทั่วประเทศ)
- แหล่งน้าทะเล หมายถึง พื้นที่แหล่งน้าทะเลที่มีจุดเก็บตัวอย่างน้าทะเล
ใช้ดัชนีชี้วดั คุณภาพน้า (Water Quality Index: WQI) โดยกรมควบคุมมลพิษ ในการประเมินคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน
ใช้ดัชนีคุณภาพน้าทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) โดยกรมควบคุมมลพิษ ในการประเมินคุณภาพน้าทะเล
ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลเพื่อการบริโภค โดยกรมทรัพยากรน้าบาดาล ในการประเมินคุณภาพแหล่งน้าใต้ดิน
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
รหัส
เป้าหมาย Y1
เป้าหมาย
180402 เดิม คุณภาพอากาศ เสียง และความ

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 60 - 65
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ร้อยละ 35 ของ
สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย
พื้นที่เป้าหมาย
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
ประเทศไทย
Baseline
ใหม่ คุณภาพอากาศ และเสียงอยู่ระดับ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่ทั่วไป
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละ ปี 2564 พื้นที่วิกฤต ร้อยละ 75
มาตรฐานของประเทศไทย
พื้นที่ทั่วไป ร้อยละ 15
ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
คุณภาพเสียงในพื้นที่ริมถนนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมายทั้งหมด)

เพิ่ม

เหตุผล

ตั ด ประเด็ น ความสั่ น สะเทื อ นออก
เนื่องจากจะมีการดาเนินการเมื่อมีกรณี
ร้ องเรี ยน ซึ่ งมี การร้ องเรี ยนเรื่ องความ
สั่นสะเทือนน้อยมาก

ปี 66 - 70
ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย

ปี 71 - 75
ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย

ปี 76 - 80
ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

ร้อยละ 90 ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

Baseline
ร้อยละ 90 ของพื้นที่ ร้อยละ 90 ของพื้นที่ ร้อยละ 90 ของพื้นที่
ปี 2564 กทม. และปริมณฑล
เป้าหมาย**
เป้าหมาย**
เป้าหมาย**
ร้อยละ 66.67 ในต่างจังหวัด
ร้อยละ 93.75
*พื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่วิกฤต และพื้นที่ทั่วไป
- พื้นที่วิกฤต : พื้นที่จังหวัดที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน โดยกรมควบคุมมลพิษกาหนดพื้นที่วิกฤต ดังนี้ (1) ภาคเหนือ
17 จังหวัด (2) กรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล (3) พื้นที่หน้าพระลาน สระบุรี และ (4) พื้นที่มาบตาพุด ระยอง
- พื้นที่ทั่วไป : จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษและมีขอ้ มูลการตรวจวัดครบทั้งปี
การวัดคุณภาพอากาศใช้บตัวชี้วัด Air Quality Index (AQI) โดยอ้างอิงมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้
- พื้นที่วิกฤต : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง PM 2.5 หรือ PM 10 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา, ค่าเฉลี่ยรายปีของสารเบนซีน
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ในพื้นที่มาบตาพุด ระยอง)
- พื้นที่ทั่วไป : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในค่ามาตรฐาน 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
**พื้นที่เป้าหมาย คือ (1) พื้นที่ริมถนนและพื้นที่ทวั่ ไปในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล ที่มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบ
อัตโนมัติ (2) พื้นที่ริมถนนและพื้นทีท่ ั่วไปในต่างจังหวัด ที่มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบอัตโนมัติ
ใช้มาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ คือ วัดจากค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
รหัส
เป้าหมาย Y1
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
180403 เดิม การจัดการขยะมู ลฝอย มู ลฝอยติ ด ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
เชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค
การเกษตรและการอุ ตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ใหม่
เหตุผล

ค่าเป้าหมาย
ปี 60 - 65

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

0.75

0.81

0.89

0.95

Baseline
ปี 2564 = 0.68

ดัชนีรวม (Composite index) ของการจัดการะขยะและของเสียอย่างถูกต้อง ประกอบด้วยขยะและของเสีย 4 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะมูลฝอยชุมชน (2) มูลฝอยติดเชื้อ (3) ของเสียอันตรายชุมชน
(4) กากของเสียอุตสาหกรรม
วิธีการคานวณดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
1. ขยะมูลฝอยชุมชน
A: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ล้านตัน)
B: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ล้านตัน)
C: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ล้านตัน)

2. มูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกาเนิดตามกฎหมายได้รับการจัดการ 3. ของเสียอันตรายชุมชน
อย่างถูกต้อง
F: ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน)
D: ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน)
G: ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ตัน)
E: ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ตัน)

4. กากของเสียอุตสาหกรรม
H: ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่นากลับมาใช้ประโยชน์ (ล้านตัน)
I: ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีการแจ้งการขนส่งในระบบและนาเข้าสู่ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด (ล้านตัน)

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ = ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของขยะ/ของเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
= [ [(A+B)/C]+[D/E]+[F/G]+[H/I] ] /4
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
รหัส
เป้าหมาย Y1
เป้าหมาย
180501 เดิม คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม ดัชนีการตระหนักรู้ด้าน

ค่าเป้าหมาย

ที่พึง ประสงค์ ด้า นสิ่ง แวดล้อ มและ สิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตที่ดี

ใหม่

เหตุผล

ปี 60 - 65

ปี 66 - 70

ปี 71 - 75

ปี 76 - 80

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ในช่วง 5 ปี ร้อยละ 20 ในช่วง 5 ปี ร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี

ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม* (ร้อยละ)

ตั ว ชี้ วั ด เดิ ม ยั ง ไม่ มี วิ ธี ค านวณที่ *ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ดัชนีรวม (Composite index) ของ
ชัดเจน
การให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่

(1) เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูาบ้าน
(ทสม.) องค์การเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม
(2) กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Green Hotel, Green Restaurant
(3) องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Green Office, ECO School, Green National Park,
Green Airport
(4) กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จานวนผู้ใช้รถ EV
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

มี 5 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 แผนย่อย เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาใน 2 แผนย่อย
แผนย่อย 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง ปรับ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ

1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดย
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับ
การลดภัยคุกคามต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์ป่า และพืชเฉพาะถิ่น ป้องกันและกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ในแหล่งที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน สร้าง
ระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความสาคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการทางานบูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดย
หยุดยั้งการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง
และป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย พื้น ที่ป่าต้ นน้าบนพื้นที่ สูงชัน และพื้นที่แ นวกันชน รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์พื้นที่ ต้นน้าที่
เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกาหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไกที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหล่งกาเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบทาไม้ที่ผิดกฎหมาย
และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและ
ชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่า
ครอบครัวแบบมีส่วนร่วม

1) อนุรักษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดย
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับการลด
ภัยคุกคามต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์และพืชป่า เฉพาะถิ่น และที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม ป้องกันและกาจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกราน ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและ
ชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความสาคัญกับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/
หรือมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการทางานบูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน
2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการ
บุกรุกทาลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า
และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้าบนพื้นที่
สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกาหนด
สิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุ
แหล่งกาเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบทาไม้ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกจูงใจให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้
ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวง
แหน เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่า
ชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง ปรับ 3 แนวทาง

(ต่อ)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ

3) ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคและการผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น โดยพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม โรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรม
เชิง นิเ วศ ที่ ช่ว ยสร้า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิจ และสั งคม รวมทั้ งการขั บ เคลื่อ น
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
กาหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และ
ส่ง เสริ ม การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี
มาตรการเพื่อจากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดย
ส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนในท้อ งถิ่ น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนใน
ระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยการใช้ ม าตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสั ง คม และการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

3) ส่ งเสริ มการบริ โภคและการผลิ ตที่ ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องตามแนวคิด
เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยน ตลอดจนส่งเสริมการดาเนินธุ รกิจอย่างยั่งยืน ที่ช่วยสร้ างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกาหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจ ากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจั กรที่ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุป
สงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น มี
การจั ดการขยะและของเสียอันตรายอย่างถู กวิธี การพั ฒนาและส่งเสริมพลังงานหมุ นเวียน ให้
สอดคล้องตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ในระดับประเทศ ทั้งด้านการพั ฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนส่ งเสริมแนวปฏิบั ติ การจั ดซื้อจั ดจ้ างสิ นค้าและบริการที่เป็ นมิ ตรต่ อสิ่งแวดล้อม การ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักร
ชีวิต เครื่องมื อ วิธีการ ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บแนวทางการพั ฒนา
ประเทศ ที่ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
ตามแนวคิ ด BCG Model และกระตุ้นให้ มี
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างสิ นค้ าและบริ การที่ เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ เร่งดาเนินการในทุก
ภาคส่วนเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานในสังกัด

nscr.nesdc.go.th

172

แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนย่อย 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนา จานวน 2 แนวทาง ปรับ 2 แนวทางและ เพิ่ม 1 แนวทางดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยการบริหารจัดการขยะ
และของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษาป่าชายหาดของประเทศและลดปริมาณของเสีย
โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญ
พันธุ์ที่สาคัญ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการังที่สาคัญ
และรักษาแหล่งหญ้าทะเลที่สาคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนรักษาป่าชายเลนที่สาคัญ
ต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเล
ดังกล่าว รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหา
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล
และเร่งส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทางทะเล
2) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่ มีการคานึง ถึงความสามารถในการรองรั บของระบบนิ เวศ การลดความเหลื่อ มล้าและดูแ ล
ผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบให้เป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศเป็ น ศูน ย์ ก ลางด้ า นพาณิ ช ย์ น าวี ข องภู มิ ภ าค รวมทั้ ง
พัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อ
เส้นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทาลายล้าง และป้องกันไม่ให้
เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาทาการประมงที่ผิดกฎหมาย และ
ส่งเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพ
รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพื่อให้
ประเทศยังคงเป็นผู้นาด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1) ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ
โดยการบริหารจัดการขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงป่าชายหาด ของประเทศ และลด
ปริมาณของเสียโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่มีอยู่และที่จะลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่มีเอกลักษณ์และสัตว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์ที่สาคัญ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ อาทิ การรักษาแนวปะการังที่สาคัญ การรักษาแหล่งหญ้า
ทะเลที่สาคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก การรักษาป่าชายเลนที่สาคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รวมถึงระบบนิเวศนอกชายฝั่งที่มี
ความสาคั ญ เป็ นต้น เพิ่ มพื้นที่ คุ้มครองทางทะเลให้เ ป็นไปตามเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืน โดยส่ งเสริมการมีส่ วนร่ วมอย่างแท้จริ งของ
ภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเลดังกล่าว ในลักษณะของวิทยาศาสตร์ภาคประชาชน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ระบบ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และ
คุณภาพอาหารทะเล และเร่งส่งเสริมการวิจัยการเรียนการสอน เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานและนวัตกรรมต่างๆ ทางทะเล
2) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรอบแนวทางเศรษฐกิจสีน้าเงิน จัดให้มีการท่องเที่ยวและ
สันทนาการที่มีการคานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้า และดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนใน
พื้นที่อย่างเหมาะสม การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้ง ระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้าน
พาณิชย์นาวีของภูมภิ าค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และคาร์บอน
เป็นศูนย์ตามลาดับ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฝั่งสมุทรอย่างเหมาะสม ควบคุมและยกเลิกการทาการประมง
และการใช้เครื่องมือประมงที่ทาลายล้างจนเกินศักยภาพการผลิต และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
เข้ามาทาการประมง ที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินกาลังผลิตทรัพยากรประมงที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยชนิดพันธุ์ที่พบในประเทศ
โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงนอกชายฝั่ง และสอดคล้องกับ แผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล การค้นหา พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาคิทางทะเลใหม่ๆ ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มา พัฒนาการประมงทั้งการจับและการเพาะเลี้ยง
อย่างครบวงจร เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้นาด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนา จานวน 2 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง และ เพิ่ม 1 แนวทาง

(ต่อ)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

ระบุเหตุผลประกอบ

3) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสีน้าเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล โดยให้ความสาคัญกับประเด็นภายใต้ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ได้แก่ การเป็นแหล่ง
อาหาร (Food Provision) การเป็นแหล่งน้าสะอาด (Clean Water) ความผูกพันต่อสถานที่ (Sense of Place) การท่องเที่ยว
และสันทนาการ (Tourism and Recreation) แหล่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) การป้องกันชายฝั่ง (Coastal
Protection) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

แนวทางในการพัฒนาและการติดตามประเมินผลใช้กรอบแนวทาง
เศรษฐกิ จ สี น้ าเงิ น มี ดั ช นี คุ ณ ภาพมหาสมุ ท รเป็ น ตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จ โดยเน้นการเพิ่มค่าประเมินของตัวชี้วัดที่ได้ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ ยจากปีฐาน 2564 ได้แก่ การเป็นแหล่ งอาหาร การเป็ น
แหล่งน้าสะอาด ความผูกพันต่อสถานที่ การท่องเที่ยวและสันทนา
การ แหล่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และบางตัวชี้วัดที่อาจลดลงถ้าไม่มี
การดาเนินการอย่างเหมาะสม ได้แก่ การป้องกันชายฝั่ง และความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยยังคงต้องรักษาตัวชี้วัดอื่นๆ ที่เหลือ
ให้มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับค่ารวมที่ได้ระบุไว้
ในแต่ละช่วง 5 ปี อีกด้วย
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แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง และ เพิ่ม 1 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กาหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศในระยะยาว ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่า งยั่ ง ยื น พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลางเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการรายงานข้ อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือ น
กระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาค
ส่วน ดาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย เช่น เพิ่ม
สัดส่ว นการใช้พ ลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจั ดการ
คมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่า
ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น
2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้ง
ระบบ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้ง
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การคาดการณ์ ส ภาพภู มิ อ ากาศและระบบเตื อ นภั ย
ล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยาและมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทาแผนรายสาขาและราย
พื้นที่ และมีการดาเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กาหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกต่ าของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission
development Strategy) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศอย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพ รวมทั้งพั ฒนาระบบการรายงานข้ อ มูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา ส่งเสริมให้เกิดการจัดทารายงานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับทั้งระดับมาตรการของประเทศระดับองค์กร และผลิตภัณฑ์
โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ดาเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกในสาขาพลังงานและขนส่งกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการ
ของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ
คมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบปล่อยคาร์บอนต่า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น
2) ปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ แ ละผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคานึงถึงปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมทั้ง วิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยาและมี
ประสิทธิภาพ ให้เชื่อมกับนโยบายหรือมาตรการสาคัญในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ บูรณา
การประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทาแผนราย
สาขาและรายพื้นที่ และมีการดาเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการดาเนินงานด้าน
บริหารจั ดการก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันที่ มี
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจกต่าของประเทศ (Thailand’s
Long-Term Low Greenhouse Gas
Emission development Strategy) เ ป็ น
กรอบการดาเนินงานและแนวทางในการลดก๊าซ
เรื อนกระจกของประเทศในระยะยาว ที่ มุ่ งสู่
ความเป็ น กลางทางคาร์ บ อน (Carbon
neutrality ภายในปี 2605 /กระบวนการผลิต
แบบปล่อยคาร์บอนต่าคลอบคลุมกิจกรรมอื่นๆ
นอกจากในทางอุตสาหกรรมด้วย
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แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการพัฒนา จานวน 3 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง และ เพิ่ม 1 แนวทาง
เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา

ระบุเหตุผลประกอบ

4) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทางเศรษฐศาสตร์และทางการ
เงิน ที่สนับสนุนการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน อาทิ ภาษี คาร์ บอน กลไกราคาคาร์ บอน มาตรการทางการเงิ นสี เขี ยวและสิทธิ ประโยชน์ สาหรั บการ
ดาเนินการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานใน
ระดั บต่ างๆ ทั้ งส่ วนกลาง และท้ องถิ่ น รวมทั้ งชุ มชน ให้ มี ความรู้ ความสามารถในการรั บมื อกั บปั ญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความครอบคลุมการดาเนินงานในทุกมิติทั้งด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยน แปลง
สภาพภู มิ อากาศ กลไกสนับ สนุน การด าเนิ น งานและการ
สร้างการตระหนักให้รู้ให้ทุกภาคส่วน
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แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จานวน 4 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ

3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอัน ตรายของประเทศ ก าหนดเป้ าหมายและแนวทางการดาเนิน งาน
ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้ความสาคัญ
กับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งกาเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษ
จากการบาบัด กาจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่กาจัดขยะให้ดาเนินการถูกต้องตาม
หลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกาศ
สถานที่ กาจัดขยะเป็ นแหล่ง กาหนดมลพิษ ก าหนดให้มี ระบบการอนุ ญาตการระบายมลพิ ษ และกาหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการ
จัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดาเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
แบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การ
สร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่
ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้กาจัด และหน่วยงานกากับดูแล การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
4) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จากัดการใช้สารเคมีป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช สาหรับการทาการเกษตรทุก
ประเภทเพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นของสารเคมี ป้ อ งกั น และก าจั ด ศั ต รู พื ช ในสิ่ ง แวดล้ อ มในรู ป แบบ
มาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อกาหนดสาหรับการทาเกษตรทุก
ประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าใต้ดิน แม่น้า
ลาคลอง แหล่งน้าทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ผลิ ต ผู้ จัดจาหน่ าย และผู้ ใช้ส ารเคมีใ นการควบคุม ป้องกั นการแพร่กระจายของสารเคมี
ดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กาหนดเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้ความสาคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสีย
อันตรายจากแหล่งกาเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบาบัด กาจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู
สถานที่กาจัดขยะให้ดาเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ออกประกาศสถานที่กาจัดขยะเป็นแหล่งกาหนดมลพิษ กาหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะ
และของเสีย อั นตราย ส่ ง เสริ มการพั ฒนานวั ตกรรมและเทคโนโลยี การจั ด การขยะ รวมทั้ งมี มาตรการในการจั ดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดาเนินการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ บ างประเภทที่ ค าดจะเป็ น ปั ญ หาในอนาคต การจั ด การขยะจากการก่ อ สร้ า งและการรื้ อ ถอนสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง การสร้ า ง
กระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวน
และตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้
บริการ ผู้บริโภค ผู้กาจัด และหน่วยงานกากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่

เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นานวั ต กรรม
เทคโนโลยีในการจัดการขยะ ทั้งการ
บ าบั ด ขยะ ก าจั ด ขยะและเปลี่ ย น
ขยะเป นทรั พ ยากร ดึ ง ขยะบาง
ประเภทที่ต องไปกาจัดในบอฝงกลบ
หรือเตาเผาขยะใหกลับมาใชประโย
ชนใหม หรือพัฒนาเทคโนโลยีในการ
บ าบั ด ก าจั ด ของเสี ย อั น ตรายให มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

4) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีตามหลัก
วิชาการ และสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างความปลอดภัยในสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากัดการใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช สาหรับการทาการเกษตรทุก
ประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อก าหนดสาหรับการทาเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าใต้ดิน แม่น้า ลาคลอง แหล่งน้าทะเล การชะล้างและตกค้างในดิน
รวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย และผู้ใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกัน
การแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ปรับให้สอดคล้องกับแนวทางการทา
เกษตรกรรม ที่บางกิจกรรมยังมีความ
จ าเป็ นต้ องใช้ สารเคมี ซึ่ งต้ องมีก าร
ควบคุ ม ให้ ใ ช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ จานวน 4 แนวทาง ปรับ 1 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ

2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาและยกระดับ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไก
ในการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและ
สั ง คม การพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบส าหรั บ การ
รังสรรค์นโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติ
ได้และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบ
ยุ ติ ธ รรมและระบบประชาธิ ป ไตยด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ
รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาความ
ร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติข้ามพรมแดนกับประเทศอาเซียน
และภูมิภาคอื่นที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาและยกระดับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนและกาหนดนโยบายที่
คานึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ให้
ความสาคั ญกับการมี ส่วนร่วมจากทุ กภาคส่วน ถึงการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อ ม เพื่ อเป็ นเครื่อ งมื อในการป้ องกัน และลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสุขภาพ
อนามัย อันเนื่องมาจากการดาเนินโครงการต่าง ๆ การพัฒนาระบบ
ยุติ ธ รรมและระบบประชาธิ ป ไตยด้ า นสิ่งแวดล้ อ มเพื่อ รองรั บ การ
เติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาความร่วมมือในการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และภั ย พิ บั ติ ข้ า ม
พรมแดนกับ ประเทศอาเซียนและภู มิภาคอื่ นที่ป ฏิบั ติไ ด้อย่ างเป็ น
รูปธรรม

จากการปรั บ ปรุ ง พรบ.ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยตรา พรบ.ส่งเสริมฯ
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 47 ได้ ก าหนดไว้ ว่ า
ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตาม
ระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้คานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ
ศาตร์ดั งกล่ าว ดั งนั้ น จึ งจ าเป็ นต้ องพั ฒนาและยกระดั บ
กระบวนการ EIA ควบคู่ กั บการพั ฒนาและยกระดั บการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
หลั กการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น และเพื่ อให้ การจั ดท าค าขอรั บ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็นไปตามข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่กาหนด ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ / ตัดปรับข้อความที่
สื่อความไม่ชัดเจนออก
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
3
6 (7)

ตัวชี้วัด
3
10 (11)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
3
11
10 (11)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)

หมายเหตุ: เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 190103 ปรับตัวชี้วัด (ตัดคา) แต่ใช้ค่าเป้าหมายเดิม
วันที่ 10 มิถุนายน 2565
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
เป้าหมายระดับประเด็น 3 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ
รหัส
เป้าหมาย
190001

เป้าหมาย Y2
เดิม

ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึ้น

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (ระดับ/
คะแนน)

ระดับ 2 (60 คะแนน)

ปี 66-70
ระดับ 3 (70 คะแนน)

ปี 71-75
ระดับ 3 (75 คะแนน)

ปี 76-80
ระดับ 4 (80 คะแนน)

ไม่น้อยกว่า 70
คะแนน

ไม่น้อยกว่า 75
คะแนน

ไม่น้อยกว่า 80
คะแนน

ปรับหน่วยวัดเหลือเพียง ระดับคะแนน เพื่อความสอดคล้องของการวัดค่าความมั่นคงด้านน้าทั้งหมดในแผนแม่บทฯ
เดิม

ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้า
อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้
น้า

ใหม่

ระดับความมั่นคง และ/หรือ ผลิตภาพจากการ
ใช้น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)

ตามแต่ละด้านและ
เพิ่ม 3 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน ปี
2561

ตามแต่ละด้านและเพิ่ม
5 เท่าจากค่าเฉลี่ย
ปัจจุบัน ปี 2561

ตามแต่ละด้านและเพิ่ม
7 เท่าจากค่าเฉลี่ย
ปัจจุบัน ปี 2561

ตามแต่ละด้านและ
เพิ่ม 10 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน ปี
2561

ผลิตภาพจากการใช้น้า (US$/ลูกบาศก์เมตร)

(7.49 US$/
ลูกบาศก์เมตร) ปี
2562

19 US$/ลูกบาศก์
เมตร

30 US$/ลูกบาศก์
เมตร

40 US$/ลูกบาศก์
เมตร

ปรับลดเหลือเพียง ผลิตภาพการใช้น้า และปรับหน่วยวัดเป็น(US$/ลูกบาศก์เมตร) เพื่อความเป็นสากล สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศพัฒนาแล้วได้ชัดเจน

เหตุผล
190003

ค่าเป้าหมาย

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (คะแนน)

เหตุผล

ค่าเป้าหมาย 3 => ปรับ 2

ตัวชี้วัด
ปี 60-65

ใหม่

190002

ตัวชี้วัด 3 ตัว => ปรับ 2

เดิม

แม่น้าล าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติได้รับการ
แม่น้าล าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

สัดส่วนของแม่น้าลาคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติ ที่ไม่มีสิ่งรุกล้าผิดกฎหมาย (ร้อยละ
ของแม่น้าลาคลองและพื้นที่ชุ่มน้าทั้งประเทศ)
nscr.nesdc.go.th

ร้อยละ 20

ร้อยละ 60

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 7 เป้าหมาย => ยกเลิก 1
รหัส
เป้าหมาย
190101

เป้าหมาย Y1
เดิม

ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิม่ ขึ้น จากระดับ 3
ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)

ตัวชี้วัด 11 ตัว => ปรับ 6 ยกเลิก 1
ตัวชี้วัด

เหตุผล
190102

ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

อยู่ในระดับ
3.5
อยู่ในระดับ
3

อยู่ในระดับ
3.75
อยู่ในระดับ
3.5

อยู่ในระดับ
4
อยู่ในระดับ
4

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค (คะแนน)

70 คะแนน ปี
2563

ไม่น้อยกว่า 75
คะแนน

ไม่น้อยกว่า 80
คะแนน

ไม่น้อยกว่า 85
คะแนน

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (คะแนน)

50.5 คะแนน
ปี 2563

ไม่น้อยกว่า 65
คะแนน

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค (ระดับ)

ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน

ปรับหน่วยวัดเหลือเพียง ระดับคะแนน เพื่อความสอดคล้องของการวัดค่าความมั่นคงด้านน้าทั้งหมดในแผนแม่บทฯ
เดิม

ใหม่

เหตุผล

ค่าเป้าหมาย
อยู่ในระดับ
3.25
อยู่ในระดับ
2.5

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)
ใหม่

ค่าเป้าหมาย 11 => ปรับ 8 ยกเลิก 1

ระดับการรับมือกับพิบัตภิ ัยด้านน้าเพิม่ ขึ้น

ดัชนีการรับมือกับพิบตั ภิ ัยด้านน้า (ระดับ)

อยู่ในระดับ
3

อยู่ในระดับ
3.5

54 คะแนน ปี
2563

ไม่น้อยกว่า 65
คะแนน

ดัชนีการรับมือกับพิบตั ภิ ัยด้านน้า (คะแนน)

อยู่ในระดับ
4

อยู่ในระดับ
4

ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน

ปรับหน่วยการวัดจากระดับ เป็น ค่าคะแนน เพื่อความชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยการวัดของตัวชี้วัดหลัก ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ

nscr.nesdc.go.th

182

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ

รหัส
เป้าหมาย
190103

เป้าหมาย Y1
เดิม

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน

เหตุผล

ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า (ระดับ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ปี 66-70
ไม่น้อยกว่า 70 ไม่น้อยกว่า 75
คะแนน
คะแนน

ปี 71-75

ปี 76-80

ไม่น้อยกว่า 80
คะแนน

ไม่น้อยกว่า 80
คะแนน

ปรับหน่วยการวัดจากระดับ เป็น ค่าคะแนน เพื่อความชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยการวัดของตัวชี้วัดหลัก ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ

เดิม
ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า (คะแนน)

ใหม่

190201

(ต่อ)

ระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าในเขตเมือง (ระดับ)

อยู่ในระดับ
1.5

อยู่ในระดับ
2

อยู่ในระดับ
3

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าในเขตเมือง (คะแนน)

45.5
คะแนน ปี
2563

ไม่น้อยกว่า
65 คะแนน

ไม่น้อยกว่า 70
คะแนน

อยู่ในระดับ
4
ไม่น้อยกว่า 75
คะแนน

ปรับหน่วยการวัดจากระดับ เป็น ค่าคะแนน เพื่อความชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยการวัดของตัวชี้วัดหลัก ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
รหัส
เป้าหมาย
190202

เป้าหมาย Y1
เดิม

ระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น

เหตุผล
190203

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ระดับ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
อยู่ในระดับ
4.2
73.5 คะแนน
ปี2563

ปี 66-70
อยู่ในระดับ
4.4
ไม่น้อยกว่า
75 คะแนน

ปี 71-75
อยู่ในระดับ
4.8

ปี 76-80
อยู่ในระดับ
5

ไม่น้อยกว่า
80 คะแนน

ไม่น้อยกว่า 85
คะแนน

ปรับหน่วยวัดเหลือเพียง ระดับคะแนน เพื่อความสอดคล้องของการวัดค่าความมั่นคงด้านน้าทั้งหมดในแผนแม่บทฯ
เดิม

ใหม่
เหตุผล

ตัวชี้วัด

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (คะแนน)

ใหม่

(ต่อ)

ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคง และ/หรือ ผลิตภาพจากการใช้น้า (บาท/
ลูกบาศก์เมตร)

เพิ่ม 3 เท่า
จาก
ค่าเฉลี่ยปี
2561

เพิ่ม 5 เท่า
จากค่าเฉลี่ยปี
2561

เพิ่ม 7 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปี 2561

เพิ่ม 8 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปี 2561

ยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เนื่องจากมีตัวชี้วัดซ้าซ้อนกับเป้าหมายในระดับประเด็น
ลดความซ้าซ้อนระหว่างเป้าประเด็น และเป้าหมายแผนแม่บทฯ ย่อย โดยประเด็นผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึ้น ได้มีการกาหนดในเป้า 190002
ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ
เป้าหมาย Y1

รหัสเป้าหมาย
190301

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

แม่น้าลาคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติ
ทั่วประเทศมีระบบ
นิเวศและ
ทัศนียภาพที่ดี มี
คุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

สัดส่วนพื้นที่ลาคลองที่ได้รับการฟืน้ ฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)

(ต่อ)

คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาเร็จ ร้อยละ 50

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร ความสาเร็จ ร้อย คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
ละ 75
ความสาเร็จ ร้อยละ 90

สัดส่วนพื้นที่ลาน้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อย
ละของพื้นที่เป้าหมาย)

ลาน้าสายหลักใน 25 ลุ่มน้า ความสาเร็จ ร้อยละ
20

ลาน้าสายหลักใน 25 ลุ่มน้า ความสาเร็จ ร้อยละ 50 ลาน้าสายหลักใน 25 ลุ่มน้า ความสาเร็จ
ร้อยละ 75

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าที่ได้รับ
การฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)

- ลาน้าสาขาใน 20 ลุ่มน้า ความสาเร็จร้อยละ 20 - ลาน้าสาขาใน 20 ลุ่มน้า ความสาเร็จร้อยละ 20
- แหล่งน้าธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้าเกิน 1,000 ไร่ -แหล่งน้าธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้าเกิน 1,000 ไร่
ความสาเร็จร้อยละ 90
ความสาเร็จร้อยละ 90

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม.ที่เป็น
ชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้า ลาคลอง และ
แหล่งน้าธรรมชาติ (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมาย)

สัดส่วนพื้นที่ชุมชนความสาเร็จร้อยละ 50

ลาน้าสาขาใน 25 ลุ่มน้า ความสาเร็จ
ร้อยละ 50

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน ความสาเร็จร้อยละ 90

ใหม่

*ยังไม่มีการประเมิน*
เหตุผล

ลาน้าสายหลักใน 22 ลุ่มน้า ความสาเร็จ ร้อยละ
50

ลาน้าสายหลักใน 22 ลุ่มน้า
ความสาเร็จ ร้อยละ 75

- ลาน้าสาขาใน 20 ลุ่มน้า ความสาเร็จร้อยละ 20
- แหล่งน้าธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้าเกิน 1,000 ไร่
ความสาเร็จร้อยละ 90

ลาน้าสาขาใน 22 ลุ่มน้า
ความสาเร็จ ร้อยละ 50

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน ความสาเร็จร้อยละ 90

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน ความสาเร็จ
ร้อยละ 90

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน
ความสาเร็จร้อยละ 90

ปรับตัวเลขจานวนลุ่มน้าจาก 25 ลุ่มน้า เป็น 22 ลุ่มน้า ตามพระราชกฤษฎีกา กาหนดลุ่มน้า พ.ศ.2564

nscr.nesdc.go.th

185

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ

แนวทางการพัฒนา

มี 3 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย
แผนย่อย 19.1 การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศมีแนวทางการพัฒนามีจานวน 4 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1. จัดการน้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยจัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชน
ชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่
เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1. จัดการน้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยจัด
ให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ ส่งเสริมบทบาทท้องถิ่น ในการ
ลงทุน และการจัดบริการด้านน้าและสุขาภิบาลในชุมชน มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติมประเด็น ส่งเสริมบทบาทท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถดาเนินการ
บริหารจัดการระบบการจัดการน้าในท้องถิ่น
ได้เอง

2. จัดการน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า
พื้นที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ (รวมลาน้า) แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าจาก
เมืองชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของ
แต่ละลุ่มน้า และจัดทาแผนและดาเนินการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผน
รักษาเขตต้นน้า และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า
ธรรมชาติ (รวมลาน้า) ตามพื้นที่ที่กาหนด ตามความสาคัญ และข้อตกลงที่มี
ของแต่ละลุ่มน้า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้า การดูแลคุณภาพน้าในลา
น้า (๒) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน และ (๓) กาหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่
จาเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบาบัดน้าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร
การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้าน่านน้า

2. จัดการน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ (รวมลา
น้า) แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าจากเมืองชายฝั่ง ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่อิงธรรมชาติ (Nature-based
Solution) ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้า และจัดทาแผนและดาเนินการ
ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้า และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้าธรรมชาติ
(รวมลาน้า) ตามพื้นที่ที่กาหนด ตามความสาคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้า
การดูแลคุณภาพน้าในลาน้า (๒) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บกักน้า/แหล่งน้าสารอง และ (๓)
กาหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จาเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบาบัดน้าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การ
สูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้าน่านน้า และส่งเสริมมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ ในการอนุรักษ์น้าผิวดินและน้าใต้ดิน
อย่างเหมาะสม)

เพิ่มเติมประเด็น การแก้ปัญหาตามธรรมชาติ
(NBS) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้า/แหล่งน้า
สารอง เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
และประเด็นมาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้ครอบคลุมมาตรการการบริหาร
จัดการน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง // กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 19.1 การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศมีแนวทางการพัฒนามีจานวน 4 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 3 แนวทาง ดังนี้ (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

3. จัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการ
จัดการพิบัติภัยจากน้าในภาวะวิกฤติ (รวมภัยจากน้าท่วม
ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge)
และน้าท่วมพื้นที่ติดทะเล (coastal floods) ให้สามารถลด
ความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้าตาม
หลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น โดย
แบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้า

จัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้าในภาวะวิกฤติ (รวม
ภัยจากน้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน้าท่วมพื้นที่ติด
ทะเล (coastal floods) โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้า ให้สามารถลดความ
สูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติทเี่ กิดจากน้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้นโดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่
และลุ่มน้า รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง คาดการณ์ภูมิอากาศ พยากรณ์ความรุนแรง
ของผลกระทบจากภัยที่เพิ่มขึ้น ในมิติของแผนที่ ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบให้ใช้งาน เชื่อม
กับนโยบายหรือมาตรการสาคัญในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ และประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการเตือนภัย การป้องกันภัย การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดภัยพิบตั ิและการปรับตัว
ของชุมชนในพื้นที่ประสบภัย

เพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการการจัดการ
น้าในภาวะวิกฤติให้มีความชัดเจนใน
รายละเอียดกิจกรรมที่ดาเนินการมาก
ยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง // กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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แผนย่อย 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากลมี แนวทางการ
พัฒนามีจานวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1. จัดการน้าในเขตเมือง จัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมือง
เพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้าในเขตเมือง มี
ระบบแผนผังน้า ระบบกระจายน้าดี ระบบรวบรวม น้าเสีย ระบบป้องกันน้า
ท่วมและระบายน้า คุณภาพในทางน้า สาหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึง
น้าสาหรับผู้มีรายได้ต่าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดย (๑) พัฒนาระบบน้าในเมืองทีม่ ีความเชือ่ มโยง มี
แหล่งน้าสารอง ทบทวนและจัดทาแผนตามความสาคัญของแต่ละพื้นที่ โดยใช้
น้าจากหลายแหล่ง การใช้น้าซ้าในพื้นที่วิกฤติ และ (๒) สร้างระบบระบายน้า
ระบบกักเก็บน้าในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้า (sponge city) (KD3 ตาม
เกณฑ์ ADB)

1. จัดการน้าในเขตเมือง จัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู่อาศัย
การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้า ระบบกระจายน้าดี
ระบบรวบรวม และจัดการน้าเสีย ระบบป้องกันน้าท่วมและระบายน้า คุณภาพในทางน้า สาหรับ
ภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้าสาหรับผู้มีรายได้ตาในชุ
่ มชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย (๑) พัฒนาระบบน้าในเมืองที่มคี วามเชื่อมโยง มีแหล่งน้า
สารอง ทบทวนและจัดทาแผนตามความสาคัญของแต่ละพื้นที่ โดยใช้น้าจากหลายแหล่ง การใช้
น้าซ้าในพืน้ ทีว่ ิกฤติ และ (๒) สร้างระบบระบายน้า ระบบกักเก็บน้าในเมือง รวมถึงแนวคิดเมือง
ซับน้า (sponge city) (KD3 ตามเกณฑ์ ADB) เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ น้าท่วมและน้า
แล้ง ในเมือง ชุมชนแออัด และพื้นที่รอบนอก

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)
เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นการจัดการน้าเสีย
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติดา้ นน้าในเขตเมือง

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากลมี แนวทางการ
พัฒนามีจานวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 2 แนวทาง ดังนี้ (ต่อ)
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

2. จัดการน้าเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้าอย่างเพียงพอสาหรับการพัฒนาเกษตร
และอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพื่อผลิต
พลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้าภายในพืน้ ทีส่ าหรับผู้ใช้น้าในนิคมเกษตร
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้าฝน พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดย (๑) ทบทวนระบบน้าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้า (๓) กาหนด
สัดส่วนการใช้น้าในแต่ละภาคส่วน (KD2 ตามเกณฑ์ ADB) (๔) มีระบบการ
ขออนุญาตใช้นาโดยพิ
้
จารณาตามเกณฑ์ ความสาคัญ และผลิตภาพการใช้น้า
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการ
ผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

2. จัดการน้าเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้าอย่างเพียงพอสาหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการ
เติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้าภายในพืน้ ทีส่ าหรับผู้ใช้น้าในนิคม
เกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตร
พลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) ทบทวนระบบน้าตามการปรับโครงสร้างเกษตร
และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้า ปรับปรุงผลิตภาพการใช้น้าให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานประเทศพัฒนาแล้ว ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ชลประทานที่มผี ลิตภาพสูง และปรับเปลี่ยนการจัดการ
พืช ดิน และน้า เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดน้าชลประทานในการผลิตข้าว (๓) กาหนดสัดส่วนการใช้น้า
ในแต่ละภาคส่วน (KD2 ตามเกณฑ์ ADB) (๔) มีระบบการขออนุญาตใช้น้าโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ความสาคัญ
และผลิตภาพการใช้น้า (๕) ส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์โครงการขนาดเล็กใน
การสร้างรายได้ การจัดการที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การกระจายสินค้า และการตลาด และ (๖) ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต

เพิ่มเติมเนื้อหาประเด็นการปรับโครงสร้าง
การใช้น้าให้ชัดเจนขึน้ และประเด็นการ
ส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมของท้องถิ่น
เพื่อให้มาตรการการจัดการน้าเพือ่ การพัฒนา
มีความครอบคลุมมากขึ้น

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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แผนย่อย 19.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ จานวน 4 แนวทาง คงเดิม 2 และปรับ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1. จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้าแนวเขตแม่นา้ ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ โดยทาแผนรื้อ
ถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้าแม่นา้ ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติและรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

2. จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้าแนวเขตแม่นา้ ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ โดยทาแผนรื้อถอน
สิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้าแม่น้า ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติและรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้าอย่างจริงจัง

เพิ่มเติมถ้อยคาเพือ่ ให้เห็นถึงความจาเป็นเร่งด่วน
ของการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้า

2. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ ในทุกมิติเช่น ด้านการระบายน้า เก็บกักน้า
การจัดการคุณภาพน้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้า การบารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชนริมน้า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษาปัญหา
และผลกระทบทุกมิติของแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ รณรงค์สร้างความรู้และปลูกจิตสานึกผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน จัดทาแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบ
บาบัดน้าเสียหรือควบคุมการปล่อยน้าเสียออกสู่แหล่งน้าที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งกาหนดมาตรการและกฎระเบียบ
จัดการขยะในแม่น้า ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ รวมทั้งจัดทาคู่มือ/แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการกาจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องมือสาหรับแม่นา้ ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติและสารวจและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่า ที่ไม่มี
ประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้าลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า อาคารชลศาสตร์ และหลัก
รอ เป็นต้น ตลอดจนกาจัดสิ่งกีดขวางที่เป็นโครงสร้างชั่วคราวหรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้าลา
คลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างอืน่ ๆ

2. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ ในทุกมิติเช่น ด้านการระบายน้า เก็บกักน้า การ
จัดการคุณภาพน้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้า การบารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้า
สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษาปัญหาและผลกระทบ
ทุกมิติของแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ ประเมินและจัดทาข้อมูลเพือ่ การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้า อาทิ
การเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ริมน้า การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การลดลงของน้าใต้ดนิ คุณภาพน้า การบาบัดน้า
เสีย การเชื่อมต่อของเส้นทางน้า (Riverine) รณรงค์สร้างความรู้และปลูกจิตสานึกผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
จัดทาแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบาบัดน้าเสียหรือ
ควบคุมการปล่อยน้าเสียออกสู่แหล่งน้าที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งกาหนดมาตรการและกฎระเบียบจัดการขยะในแม่นา้
ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ รวมทั้งจัดทาคู่มือ/แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการกาจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสาหรับแม่นา้ ลาคลอง
และแหล่งน้าธรรมชาติและสารวจและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่า ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้าลาคลอง
และแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า อาคารชลศาสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนกาจัดสิ่งกีดขวางที่เป็น
โครงสร้างชั่วคราวหรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่นาล
้ าคลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุก่อสร้างและสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ

เพิ่มรายละเอียดการประเมินและจัดทา
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
2
8 (6)

ตัวชี้วัด
3 (2)
10 (8)

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
3 (2)
17
10 (8) หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายระดับประเด็นจานวน 2 เป้าหมาย มีการเพิ่มตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด ในเป้าหมาย 200002
รหัส
เป้าหมาย
200001

เป้าหมาย Y1
เดิม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

บริ ก ารขอ งรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ภาครัฐมีการดาเนินการที่ มีประสิทธิ ภาพ ด้ว ย
การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดั ช นี รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการจั ด ล าดั บ ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด 60
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการพัฒนา
สูงสุด 50 อันดับ
แรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการพัฒนา
สูงสุด 40 อันดับ
แรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีการ
พัฒนาสูงสุด 30
อันดับแรก

ผลการสารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป

Baseline
ร้อยละ
6.71
(ปี 64)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100

ใหม่
200002

เดิม

เพิ่ม
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 8 เป้าหมาย => คงเดิม 6 เพิ่ม 2

รหัส
เป้าหมาย
200101

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด 10 ตัว => คงเดิม 1 ปรับ 6 เพิ่ม 3 ยกเลิก 1

ค่าเป้าหมาย 10 => คงเดิม 1ปรับ 5 เพิ่ม 3 ยกเลิก 1

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล สัดส่ วนความสาเร็ จของกระบวนงานที่
เพิ่มขึ้น
ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

ใหม่

ร้อยละความสาเร็จของกระบวนงานที่
ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
(สัดส่วนของกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนงานทั้งหมดที่
สามารถปรั บ เปลี่ ย นให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบ
ดิจิทัล)
nscr.nesdc.go.th

ร้อยละ 100 (ทั้งหมด
2180 กระบวนงาน
แบ่งเป็นกระบวนงาน
ในการอานวยความ
สะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร
300 กระบวนงานและ
กระบวนงานอื่นๆ
1880 กระบวนงาน)
Baseline
ไม่มีข้อมูล

ปี 66-70

ปี 71-75

ร้อยละ 100 ร้อยละ100
ทุกกระบวนงาน
(5360)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ปี 76-80

ร้อยละ 100

ไม่น้อย
ไม่น้อยกว่า
กว่า
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย
200201

เหตุผล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

หน่ ว ยงานภาครั ฐ บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ร้ อ ยละของโครงการที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ใหม่

ร้ อ ยละเป้ า หมายแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมาย

-

-

แผนงาน/โครงการ
ภายใต้ 15 ประเด็ น
เ ร่ ง ด่ ว น ข อ ง แ ผ น
แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

Baseline
ร้อยละ
27.86
ในปี 2564

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
ของโครงการ ของโครงการที่ ของโครงการที่
ที่ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์ มีผลสัมฤทธิ์ต่อ มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมาย
เป้าหมาย
ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ
ชาติ
ชาติ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น

-
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

200202

เพิ่มเติม

ภ า ษี ที่ จั ด เ ก็ บ ถู ก น า ไ ป ใ ช้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานของภาครัฐ

200203

เพิ่มเติม

หน่ วยงานของรัฐ ด าเนิน การโครงการ
ตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ทุ ก ปั จ จั ย ภายใต้ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของประเทศไทยมี
โครงการมารองรับ

-

-

เหตุผล

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

-

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

-

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100 ของ
ของปัจจัย
ปัจจัยภายใต้ห่วง
ภายใต้ห่วงโซ่
โซ่คุณค่าของ
คุณค่าของ
ประเทศไทยมี
ประเทศไทยมี
โครงการมา
โครงการสาคัญ
รองรับ
ฯ มารองรับ

ร้อยละ 100
ของปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของ
ประเทศไทยมี
โครงการมา
รองรับ

-
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย
200301

เหตุผล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1
เดิม

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

(ต่อ)

ระดั บ ความส าเร็ จ การเปิ ด ให้ ภ าคส่ ว นอื่ น เข้ า มา
ดาเนินการบริการสาธารณะ

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ใหม่

ร้ อ ยละความส าเร็ จ การเปิ ด ให้ ภ าคส่ ว นอื่ น เข้ า มา
ดาเนินการบริการสาธารณะ

เพิ่ม

สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมใน Baseline ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
3.74 (ปี 64)
20
35
50
การจัดบริการสาธารณะ

-

-

-
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย
200302

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต้ อ ง มี
สมรรถนะและสร้างความทั นสมั ยในการ
จั ด บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
สาธารณะให้กับประชาชน

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1
เดิม

-

(ต่อ)
ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ค่ า คะแนนการประเมิ น ร้ อ ยละของเทศบาลและ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ น าแผนชุ ม ชนสู่ ก าร
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (LQM)

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าร้อย ไม่น้อยกว่าร้อย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
ละ 90
ละ 100
ร้อยละ 70

ผลการประเมิน ประสิทธิ ภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment
:LPA)

Baseline
82.32
(ประกาศปี
64)

-

-

nscr.nesdc.go.th

ค่าเฉลี่ยผลการ ค่าเฉลี่ยผลการ ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน LPA ประเมิน LPA ใน ประเมิน LPA
ในภาพรวมไม่ ภาพรวมไม่น้อย ในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ กว่าร้อยละ 95 น้อยกว่าร้อยละ
90
95
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย
200401

เดิม

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

สัด ส่ว นของหน่ วยงานที่ บ รรลุผ ลสั มฤทธิ์ อย่ างสู ง
ตามเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ร้อยละหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่
อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป

Baseline
ไม่มีข้อมูล

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 50
ร้อยละ
100

ภ า ค รั ฐ มี ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ สู ง เ ที ย บ เ ท่ า ระดับ Digital Government Maturity Model
(Gartner)
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

ใหม่

เหตุผล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

-

(ต่อ)

-

-
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย
200501

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1
เดิม

บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค่ า นิ ย มในการท างาน ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
เพื่อ ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิต สานึก มี ความสามารถสูง มุ่ งมั่ น และ สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง
เป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
ลดลง
ร้อยละ 20

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ลดลง
ร้อยละ 30

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ลดลง
ร้อยละ 40

ลดลง
ร้อยละ 50

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

ใหม่

Baseline
ผลคะแนน
(ปี 2565)

Baseline
ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ
(วัดจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความ 86.7 (ปี 64)
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment:
ITA) ใน 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1. การใช้งบประมาณ
2. การใช้อานาจ และ 3. การใช้ทรัพย์สิน)
เหตุผล

-

-

(ต่อ)

คะแนนความ
คะแนนความ
คะแนนความ
ผูกพันเพิ่มขึ้นไม่ ผูกพันเพิ่มขึ้นไม่ ผูกพันเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อยกว่าร้อยละ 10 น้อยกว่าร้อยละ
จากปีฐาน
จากปีฐาน
15 จากปีฐาน (ปี
(ปี 2565)
(ปี 2565)
2565)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แนวทางการพัฒนา

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มี 5 แผนย่อย 17 แนวทางการพัฒนา >> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ

รหัส
เป้าหมาย
ย่อย

แผนย่อย

แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่)

ระบุเหตุผลประกอบ
(กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน)

หมาย
เหตุ

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน

nscr.nesdc.go.th
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
1
3

ตัวชี้วัด
2 (1)
9

nscr.nesdc.go.th

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
2 (1)
10 (8)
9 หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไม่มีการปรับเป้าหมายระดับประเด็น แต่มีการปรับเพิ่มตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเด็น
รหัส
เป้าหมาย

210001

เป้าหมาย Y2

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เดิม

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(1) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/
คะแนน)

อยู่ในอันดับ 1 ใน 54
และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 อยู่ในอันดับ 1 ใน 32 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20
และ/หรือได้คะแนน และ/หรือได้คะแนน และ/หรือได้คะแนนไม่
ไม่ต่ากว่า 57 คะแนน ไม่ตากว่
่ า 62 คะแนน ต่ากว่า 73 คะแนน

- อันดับที่ 110/35 คะแนน
(ปี 2564)

(2) คะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของประเทศไทยในภาพรวม

เพิ่ม

เหตุผล

ปีก่อนหน้า
- ร้อยละ 87.57
(ปี 2565)

ไม่น้อยกว่า
89 คะแนน

ไม่น้อยกว่า
91 คะแนน

ไม่น้อยกว่า
93 คะแนน

วิธีการคานวณค่าเป้าหมาย - ประเมินคะแนน ITA ในภาพรวม เป็นการวัดผลปีต่อปี เพื่อได้
เห็นผลคะแนนภาพรวม ITA ในช่วง 5 ปี โดยเทียบคะแนนให้อยู่ในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 3
เมื่อเทียบกับปีสิ้นสุดแผนก่อนหน้า (ได้แก่ ปี 2565, 2570, และ 2575)
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินจะมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเป้าหมาย
วิธีการคานวณค่าตัววัด - ผลการประเมินคะแนน ITA ภาพรวมของประเทศ คิดจากผลคะแนน
เฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินทุกหน่วยงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 8,303
หน่วยงาน
(1) ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ITA ปี 2570 ไม่น้อยกว่า 89 คะแนน
(2) ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ITA ปี 2575 ไม่น้อยกว่า 91 คะแนน
(3) ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ITA ปี 2580 ไม่น้อยกว่า 93 คะแนน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปี จัดโดยสานักงาน ป.ป.ช.
ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ที่
https://itas.nacc.go.th/home/detailnews/1383
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20220801100951?

-

หมายเหตุ ปีสิ้นสุดแผนก่อนหน้า (ปีฐาน) ได้แก่ ปี 2565 2570 และ 2575
nscr.nesdc.go.th
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 3 เป้าหมาย => คงเดิม 3
รหัส
เป้าหมาย
210101

เป้าหมาย Y1
เดิม

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ค่าเป้าหมาย 9 => คงเดิม 9

ตัวชี้วัด 9 ตัว => คงเดิม 9
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต
(2) ร้อยละของประชาชนที่มวี ัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

(3) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ร้อยละ 50

- ร้อยละ 52.1 (ปี 2563)
- ร้อยละ 78.30 (ปี 2564)

ร้อยละ 50

- ร้อยละ 73.30 (ปี 2563)
- ร้อยละ 70.90 (ปี 2564)

ร้อยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป)

- ร้อยละ 70.52/87.57
คะแนน (ปี 2565)

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
(85 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 80
(90 คะแนนขึ้นไป)

(90 คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ 100

ใหม่
เหตุผล

-

(1) ปรับวิธีการคานวณตัวชี้วัดให้สะท้อนพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมากขึ้น โดยอาจพิจารณาปรับข้อคาถามที่ใช้ในการ
ประเมินและวัดผลกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมประเด็นคาถามที่สะท้อนในเชิงพฤติกรรม
ให้มากขึ้น (เช่น จากผลการวัดเมื่อปี 2564 พฤติกรรมเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่
ยังได้คะแนนต่าสุด (เพียง 2.11 คะแนนจากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) เมื่อเทียบกับคะแนน
ในส่วนค่านิยมและความเสมอภาค (ได้ 2.24 คะแนนจาก 3 คะแนนเต็ม) และคะแนน
ด้านการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (ได้ 2.37 คะแนนจาก 3 คะแนน
เต็ม) ดังนั้น ในปี 2565 ควรประเมินโดยถ่วงค่าน้าหนักกการประเมิน ในเรื่องพฤติกรรมฯ
โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ให้มากขึ้น
(2) ปรับวิธีการคานวณตัวชี้วัดให้ส ะท้อนพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ยึ ดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้มากขึ้น โดยอาจพิจารณาปรับข้อคาถามที่ใช้ในการประเมินและวัดผล
กลุ่มเป้า หมายให้ครอบคลุมประเด็นคาถามที่ส ะท้อนในเชิ งพฤติกรรมให้มากขึ้ น (เช่ น
จากผลการวัดเมื่อปี 2564 พฤติกรรมเรื่องที่ยึ ดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริตได้คะแนนต่าสุด
(เพียง 1.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) เมื่อเทียบกับคะแนนในส่วนค่านิยมสุจริต
(ได้ 2.71คะแนนจาก 3 คะแนนเต็ม ) และคะแนนด้า นทัศนคติต่อการทุจริต (ได้ 2.09
คะแนนจาก 3 คะแนนเต็ม ) ดังนั้น ในปี 2565 ควรประเมินโดยถ่วงค่า น้าหนักกการ
ประเมิน ในเรื่องพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต ให้มากขึ้น

หมายเหตุ ปีที่ประเมินฯ
nscr.nesdc.go.th

(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต
วิธีการคานวณค่าเป้าหมาย - คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้กาหนด
วิธีการคานวณค่าตัววัด - ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ฯ
(เช่น กาหนดแบ่งช่วงเกณฑ์คะแนน ของคะแนน 1-5 โดยให้ผ่านเกณฑ์ช่วงคะแนน 4-5 นามาคานวณเป็น
ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากจานวนเด็กและเยาวชนไทยกลุ่มตัวอย่าง (การกาหนดเกณฑ์คะแนนที่ผ่านอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี))
1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2570 ร้อยละ 60
2) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2575 ร้อยละ 70
3) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2580 ร้อยละ 80
หมายเหตุ : ควรปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 80 ร้อยละ 85 และร้อยละ 90 ในแต่ละช่วงเพื่อให้มีความท้าทายขึ้น
(2) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
วิธีการคานวณค่าเป้าหมาย - คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้กาหนด
วิธีการคานวณค่าตัววัด - ร้อยละของประชาชนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ฯ
(เช่น กาหนดแบ่งช่วงเกณฑ์คะแนน ของคะแนน 1-5 โดยให้ผ่านเกณฑ์ช่วงคะแนน 4-5 นามาคานวณเป็น
ร้อยละของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากจานวนเด็กและเยาวชนไทยกลุ่มตัวอย่าง (การกาหนดเกณฑ์คะแนนที่ผ่านอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี))
1) ร้อยละของประชาชนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2570 ร้อยละ 60
2) ร้อยละของประชาชนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2575 ร้อยละ 70
3) ร้อยละของประชาชนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2580 ร้อยละ 80
หมายเหตุ : ควรปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 80 และร้อยละ 90 ในแต่ละช่วงเพื่อให้มีความท้าทายขึ้น
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 3 เป้าหมาย => คงเดิม 3
รหัส
เป้าหมาย
210102

เป้าหมาย Y1
เดิม

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ค่าเป้าหมาย 9 => คงเดิม 9

ตัวชี้วัด 9 ตัว => คงเดิม 9
ตัวชี้วัด
(1) จานวนคดีทุจริตในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ลดลงร้อยละ 10

- ลดลงร้อยละ 47.37 (ปี 2563)
- ลดลงร้อยละ 36.84 (ปี 2564)

(2) จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มลู เรื่องวินัย (ทุจริต)
(3) จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(4) จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

ลดลงร้อยละ 10

- ลดลงร้อยละ 52.36 (ปี 2563)
- ลดลงร้อยละ 36.82 (ปี 2564)

ลดลงร้อยละ 10

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 (ปี 2563)
- ลดลงร้อยละ 100 (ปี 2564)

ลดลงร้อยละ 25
- 0 เรื่อง (ปี 2563)
- 0 เรื่อง (ปี 2564)

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 70

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 70

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 70

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 50

ลดลงร้อยละ 80

ลดลงร้อยละ 90

ใหม่

เหตุผล

-

หมายเหตุ
ตัวชี้วัด (1) (2) (3) และ (4) ปีฐาน = ปีสิ้นสุดแผนก่อนหน้า ได้แก่ ปี 2565 2570 และ 2575

(1) ปรับวิธีการกาหนดวิธีการคานวณ ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ใหม่ แยกออกมาเป็น 1 ตัวชี้วัดที่
ชัดเจนว่า ตัวชี้วัดจานวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในคดีทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในชั้นตรวจรับคากล่าวหาและเป็นเรื่องทีม่ ีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณเทียบกับจานวนเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนฯ โดยใช้ปีฐานในการคานวณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (ไม่ต้องนาค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.2.1
และ 2.2.2 มารวมกัน เช่นที่การคานวนที่ผ่านมา)
(2) ปรับวิธีการกาหนดวิธีการคานวณ ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ใหม่ แยกออกมาเป็น 1 ตัวชี้วัดที่
ชัดเจนว่า ตัวชี้วัดจานวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ในคดีทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ในชั้นตรวจรับคากล่าวหาและเป็นเรื่องทีม่ ีเหตุเกิดขึ้นในปีงบประมาณเทียบกับจานวนเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนฯ โดยใช้ปีฐานในการคานวณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (ไม่ต้องนาค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.2.1
และ 2.2.2 มารวมกัน เช่นที่การคานวญที่ผ่านมา)
(3) ขอกาหนดนิยามใหม่ให้ชัดเจน ว่า จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต
หมายถึง จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องอาญา (ทุจริต) ในชั้นไต่สวน ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และเป็นเรื่องเกิดเหตุในปีงบประมาณปัจจุบัน เทียบกับข้อมูลคดีปีสิ้นสุดแผนฯ ก่อนหน้า
(4) ขอกาหนดนิยามใหม่ให้ชัดเจน ว่า จานวนคดีทุจริตเกี่ยวกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่มีการชี้มูล
ในชั้นไต่ สวนในปีงบประมาณปั จจุ บัน และเป็ นเรื่องที่เกิดเหตุ ในงบประมาณปัจจุ บัน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา
เนื่องจากมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่นมายังสานักงาน ป.ป.ช. เป็นจานวนมากและ
การดาเนิ นคดี ทุ จริ ตของนั กการเมื องระดั บชาติ มีกระบวนการใช้ ระยะเวลานาน ดั งนั้ น เพื่ อให้ เห็ น
ความก้าวหน้าในการดาเนินคดีทจุ ริตทีเ่ กีย่ วกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจึงเสนอให้คานึงถึงจานวนข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาติ และจานวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่น
ด้วย ในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รหัส
เป้าหมาย
210201

เป้าหมาย Y1

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เดิม การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม (1) กระบวนการดาเนินคดี ทุจริตที่จาเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
กาหนด
(2) จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูก
ฟ้องกลับ

ปี 60-65

ปี 66-70

ไม่เกินร้อยละ 25

ไม่เกินร้อยละ 20

ปี 71-75

ปี 76-80

ไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 10

- ร้อยละ 79.72 (ปี 2563)
- ร้อยละ 73.37 (ปี 2564)

ไม่เกินร้อยละ 4
ไม่เกินร้อยละ 2 ไม่เกินร้อยละ 1
ของจานวนคดีที่ส่ง ไม่เกินร้อยละ 3
ของจานวนคดีที่ส่ง ของจานวนคดีที่ส่ง ของจานวนคดีที่
ฟ้อง
ส่งฟ้อง
ฟ้อง
ฟ้อง
- 0 เรื่อง (ปี 2563)
- 0 เรื่อง (ปี 2564)

ใหม่
เหตุผล

-

-

-

หมายเหตุ
ตัวชี้วัด (1) ปีฐาน = 2 ปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน (เนื่องจากจานวนเรื่องที่จาเป็นต้องขอขยาย ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด = จานวนเรื่องที่คณะกรรมการ ปปช. มีมติให้ตั้งไต่สวนที่ดาเนินการเกินระยะเวลา 2 ปี)
และ (2) = ปีที่ประเมินฯ
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทาง ดังนี้
ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
1. ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มี
วัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทา
ความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง

1. ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่
เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทย
ทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี
ความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
1.1 ให้ความสาคัญกับการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยใน
อนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนและผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่าง
ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การถ่ายทอดหลักสูตร ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณหรือการวางทิศทางของโครงการในอนาคต ไม่ควรเน้นเพียงแค่การให้ความรู้
ควรลดการฝึกอบรม และเน้นการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กและเยาวชนในการฝึกปฏิบัติ หรือ Learning by Doing ควรคัดสรรให้เกิด
หลักสูตรที่เหมาะสมโดยเด็กและเยาวชนสามารถนาไปปรับใช้ได้จริง
1.2 สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร/เครื่องมือ/แนวทางความร่วมมือที่มีความเหมาะสม
กับแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เท่าทัน
กับสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสในรูปแบบที่หลากหลาย เข้าถึงได้สะดวก มีระบบปกปิดตัวตน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเครือต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการประสานเชื่อมต่อการทางานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ มีการประสานกันในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทางดังนี้
ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การ
งาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็น
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่
คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความชื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัย
หรือความผิดทางอาญา
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิ ยมในการต่อ ต้านการทุจ ริตให้ แก่บุค ลากรขององค์กร โดยการสนั บสนุน ให้ข้า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้ นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแส โดยมี ม าตรการสนั บ สนุ น และคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแส เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต อาทิ เจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) หรือศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
(ศจท.) มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ และควรมีมาตรการยกระดับความสามารถของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับต่ากว่ากรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ อนุญาต
ให้มีการพัฒนา เสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริต และการให้บริการสาธารณะผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดทุกหน่วยงาน
ทั้งนี้ ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากลและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วม เพื่อการเฝ้าระวัง
และลดโอกาสการทุจริต รวมทั้งมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการงบประมาณ ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
หลักสากลที่ ใช้ในการประเมินดั ชนีการรับ รู้การทุจริต พัฒนาระบบการเปิ ดเผยข้อมู ลการใช้จ่า ยงบประมาณทั้งเชิง ปริมาณและ
คุณภาพเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบด้วยมาตรการดาเนินการด้วย ตลอดจนเร่งรัดให้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การแก้ไข พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และผลักดันร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... ด้วย
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทาง ดังนี้
ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
3. พัฒ นาค่า นิยมของนั ก การเมื อ งให้มีเ จตนารมณ์ที่ แ น่ว แน่ใ นการท าตนเป็ น แบบอย่ างที่ ดี มี คุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน ต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรมสู ง กว่ ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็ นต้ นแบบแก่ป ระชาชน เด็ ก
เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้อง
มีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง

3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคม
โดยรวม โดยนอกเหนือ จากคุ ณสมบั ติ ต ามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้ บ ริหารประเทศต้ อ งมีคุ ณสมบั ติ ทาง
จริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อสร้างนักการเมืองที่มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง ผลักดันให้นักการเมืองและพรรคการเมืองแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะ และนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป มีการยกระดับและกากับ
ติดตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายทางการเมือง
ที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคการเมืองในการหาเสียงนาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
ผู้นาต้องสื่อสารมาตรการการยกระดับคะแนน CPI ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบ
ให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง รัฐบาลควรดาเนินการ โดยส่งเสริมสิทธิที่จาเป็นเพื่อคุ้มครองอานาจของ
พลเมือง ฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับการตรวจสอบอานาจเชิงระบบ ต่อสู้กับการทุจริตข้ามชาติ และส่งเสริม
สิทธิพลเมืองในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช่จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทาง ดังนี้
ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมี
ความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการ
ต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการบูรณา
การติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ขั้น
วางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนินโครงการ

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง

4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ดาเนินโครงการ อาทิ ลดอุปสรรคและพัฒนาการอานวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน ลดความยุ่งยาก โดยการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลด
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ การให้บริก ารที่รวดเร็ว โปร่งใส โดยจัดทาแผนปรับ ปรุงและยกระดับ การให้บ ริการภาครัฐของส่วนราชการ
กาหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการจัดทาแผนงาน/โครงการ นาเสนอรูปแบบการให้บริการที่ลดอุปสรรคและพัฒนาการอานวยความสะดวกการ
ให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เอื้อต่อการค้าการลงทุนตามหลักการ Ease of Doing Business ในระยะ 3 ปี หรือดาเนินการประกาศความสาเร็จ
ของ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการประกาศและนาเสนอตัวอย่างความสาเร็จที่
ชัดเจนของการบังคับใช้ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ให้ประชาชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รับทราบและเห็นความสาคัญ หรือจัดตั้ง
ศูนย์อานวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อให้มีช่องทางในการอานวยการ ติดต่อ ประสานงาน การเข้าถึง
ข้อ มูลช่วยเหลือ ให้กับ นัก ลงทุนชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร โดยการยกระดับ จากศูนย์รับ เรื่อ งร้องเรียนจากนัก ลงทุน
ชาวต่างชาติที่สานักงาน ป.ป.ท. ดาเนินการอยู่แล้วให้มีการขยายขอบเขตงานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนิน
โครงการ มีการใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใช้นวัตกร รม
นาเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รั บ
สาร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการสอบสวนทางวินัยระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในภารกิจที่เกีย่ วข้อง บริหารจัดการคดี โดยนาเทคโนโลยี มาใช้
กับกระบวนการยุติธรรม สามารถปกปิดตัวตน ติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน สามารถกากับดูแลการใช้ดุลยพินิจ กระบวนการยุติธรรมที่
รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทาง ดังนี้
ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้
แทนการใช้ดุลยพินิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มี
อานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มี
การกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดย
สาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อ
บูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้
เบาะแส

5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการ
ใช้ดุลยพินิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลทีม่ ีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหาร
จัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการ
ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส มีการประสานเชื่อมต่อการทางานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนเองหรือกับหน่วยงานให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
โดยยังคงอัตลักษณ์ของเครือข่าย และมีการดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

เพิ่มเติม
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)
6. สนับสนุนกลไกและบูรณาการทางานเพื่อการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะในระบบราชการ โดยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีความเชื่อมโยงกับการยกระดับค่า
คะแนน CPI หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเครือข่าย ควรนาประเด็นการขับเคลื่อนให้การประเมิน ITA มีความ
เชื่อมโยงกับการยกระดับค่าคะแนน CPI และสานักงาน ป.ป.ท. ควรประสาน ศปท.หรือ ศจท. ซึ่งมีหน้าที่และอานาจ ในการกากับ ขับเคลื่อน
ติดตามผลและกากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกรม กระทรวง หรือหน่วยงาน และหน่วยงานภายในสังกัดร่วม
ขับ เคลื่อนการยกระดับค่าคะแนน CPI บรรจุก ลไกการทางานของ ศปท. หรือ ศจท. ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๒ ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุ จริต
ทางานในลักษณะ Collaborative Working Team รวมทั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลางในการขับเคลื่อน ศปท. หรือ ศจท.ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อให้นาและสามารถเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง วางแผน บริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานต่อไป และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
ศปท. หรือ ศจท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานต่อไป

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง

7. สนับสนุนมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต โดยผ่านมาตรการต่างๆ เช่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การประเมิน CPI จัด ทาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการประเมิน CPI ผ่านงบบูรณาการต่อ ต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประเมินแบบจาลอง CPI กับหน่วยงานภายในประเทศ โดยกาหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือและให้หน่วยงานที่มีความเป็น
อิสระทาหน้าที่ประเมิน ตลอดจน เร่งรัดการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยบริหารจัดการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุกในส่วนของภาคประชาสังคมและเชื่อมโยงถึง Partner Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมิน CPI
โดยเฉพาะการดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้นโยบาย ผลงานของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบความโปร่งใสของประเทศไทยในสายตานานาชาติ การรับรู้ผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาคและ
ทวิภาคี การสร้างการรับรู้เชิงรุกให้ถึงภาคประชาสังคมและสร้างปรากฏการณ์ทางสื่อในเชิงบวก และการสร้างการรับรู้เชื่อมโยงถึงหน่วยงา นที่
จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งในระบบ Social Media และรูปแบบ
เอกสารต่างๆ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงานของรัฐบาล สร้างการรับรู้เชิงรุก โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆที่
เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งข้อมูลประเทศไทยให้กับแหล่งการประเมินต่างๆ ของ CPI และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต มอบหมายสานักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสานักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานร่วม เพื่อเป็นกลไก กากับ ขับเคลื่อน
ติดตามประเมินผลตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆ และกาหนดให้มีการจัดทารายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนน CPI
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย (21.2) การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง ดังนี้
ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

แนวทางการพัฒนา (เดิม)
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยการปรับ
กระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางานด้านการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากลและเป็ น มาตรฐานเดี ย วกัน ซึ่ ง รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน

1. เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุ จริต โดย การโดย
เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตใน
หน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ
พร้อมทั้งปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ย วกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทั นสมัย เท่าทันต่อการ
บิด เบือนทรั พย์สิ นและหนี้สิ น รวมทั้ ง บูร ณาการข้อมู ล กับ หน่ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนต่า งๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน

3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยประมวลจากคดี ก ารทุ จ ริ ต และผู้ เ ชี่ ย วชาญของหน่ ว ยงาน ต่ า งๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและ
มีความสมรรถนะ และความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการ
ปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุ จริ ต เพื่อให้ เ จ้า หน้า ที่ ป ราบปรามการทุ จริ ต ของแต่ล ะหน่ว ยงานได้ศึกษาและมี ความ
สมรรถนะ และความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง
กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
2
5 (4)

ตัวชี้วัด
2 (1)
5 (8)

แนวทางการพัฒนา
ค่าเป้าหมาย
2 (1)
11
5 (8)หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)

หมายเหตุ เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ใช้ตัวชี้วัดตัวเดียวกัน แต่ในรายละเอียดปัจจัยที่ใช้วัดไม่เหมือนกัน
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น
แต่มีการปรับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นมากขึ้น
รหัส
เป้าหมาย
220001

เดิม

เป้าหมาย Y2

ตัวชี้วัด

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาค
ส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม

ดัชนีนิติธรรม
(คะแนน/อันดับ)

ใหม่

เหตุผล

ค่าเป้าหมาย

ดัชนีนิติธรรมของ 5 ปัจจัย
1. การจากัดอานาจรัฐ
2. ปราศจากการคอรัปชั่น
3. รัฐบาลโปร่งใส
4. สิทธิขั้นพื้นฐาน
5. ความเป็นระเบียบและความมัน่ คง
(คะแนนเฉลี่ย)
-

-

ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

คะแนนของ 4 ปัจจัย
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย
1. การจากัดอานาจรัฐ
2. รัฐบาลโปร่งใส
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน
4. ความเป็นระเบียบ
และความมั่นคง
ไม่ต่ากว่า 0.65
ในปี 2564
มีคะแนนอยู่ที่ 0.52 คะแนน

คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า 0.65

คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า 0.75

คะแนนทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า 0.87
และอยู่ใน 10 อันดับแรก
ของโลก

ไม่ต่ากว่า 0.65 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 0.70 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 0.75 คะแนน

ดัชนีนิติธรรม ประกอบด้วย 8 ปัจจัย จึงได้จาแนกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย จานวน 5 ปัจจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ของการวัดค่าเป้าหมาย
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
รหัส
เป้าหมาย
220002

เดิม

เป้าหมาย Y2

ตัวชี้วัด

การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ใหม่

เหตุผล

-

-

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ดัชนีนิติธรรม
(คะแนน/อันดับ)

คะแนนของ 4 ปัจจัย
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย
1. การจากัดอานาจรัฐ
2. รัฐบาลโปร่งใส
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน
4. ความเป็นระเบียบและความ
มั่นคง
ไม่ต่ากว่า 0.65

คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า 0.65

คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า 0.75

คะแนนทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า 0.87 และอยู่ใน 10
อันดับแรกของโลก

ดัชนีนิติธรรมของ 3 ปัจจัย
1. การบังคับใช้กฎหมาย
2. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
3. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(คะแนนเฉลี่ย)

ในปี 2564 มีคะแนน
อยู่ที่ 0.46 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 0.60 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 0.70 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 0.80 คะแนน

ดัชนีนิติธรรม ประกอบด้วย 8 ปัจจัย จึงได้จาแนกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม จานวน 3 ปัจจัย เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนของการวัดค่าเป้าหมาย โดยปัจจุบันค่าคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปัจจัย อยู่ที่ 0.46 คะแนน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว อาทิ (1) นอร์เวย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.86 คะแนน (2) สิงคโปร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.81 คะแนน
และ (3) ญี่ปุ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.78 คะแนน จึงกาหนดค่าเป้าหมายให้มคี วามท้าทายเพิ่มขึ้น
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
เป้าหมายระดับแผนย่อยจานวน 4 เป้าหมาย => เพิ่มเติม 1

รหัส
เป้าหมาย
220101

เดิม

ตัวชี้วัด 8 ตัว => ปรับเปลี่ยน 3 เพิ่มเติม 2 ยกเลิก 5

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ใหม่

ค่าเป้าหมาย 8 => ปรับเปลี่ยน 3 เพิ่มเติม 2 ยกเลิก 5

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข
ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ร้อยละ 50 ของ
กฎหมายทั้งหมด

ร้อยละ 100 ของ
กฎหมายทั้งหมด

ร้อยละ 100
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

ร้อยละ 100
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

ร้อยละจานวนคดี/เรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรม
จากกฎหมาย

-

-

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
การจ้างแรงงาน
ที่ไม่เป็นธรรม
และการผูกขาดทาง
การค้าลดลงร้อยละ 50

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
การจ้างแรงงาน
ที่ไม่เป็นธรรม
และการผูกขาดทาง
การค้าลดลงร้อยละ 75

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม (คะแนน)

Baseline
3.16 คะแนน
(ณ ปี 2564)

ไม่ต่ากว่า
3.40 คะแนน*

ไม่ต่ากว่า
3.50 คะแนน*

ไม่ต่ากว่า
3.60 คะแนน*

เหตุผล

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
รหัส
เป้าหมาย
220102

เดิม

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด

การปฏิ บั ติ ตามและการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย มี ค วามคุ้ มค่ า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ต่อจานวนกฎหมาย

ใหม่

เหตุผล

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

ร้อยละ 50
ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย

ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย
บังคับใช้กฎหมาย
บังคับใช้กฎหมาย
บังคับใช้กฎหมาย
ได้รวดเร็วขึ้น
ได้รวดเร็วขึ้น
ได้รวดเร็วขึ้น
ได้รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย

ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 97
ของประชาชนเชื่อมั่น ของประชาชนเชื่อมั่น ของประชาชนเชื่อมั่น ของประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
ในการบังคับใช้
ในการบังคับใช้
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
กฎหมาย
Baseline
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
0.53 คะแนน
0.65 คะแนน*
0.75 คะแนน*
0.85 คะแนน*
(ณ ปี 2564)

ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม
ของปัจจัยย่อยมีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
(คะแนน)

-

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
รหัส
เป้าหมาย
220103

เป้าหมาย Y1
เดิม

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

ใหม่

จานวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชน
มีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจาเป็น เหมาะสม
และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
อัตราการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากฎหมาย

เหตุผล

220104

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ร้อยละ 50

ปี 66-70
ร้อยละ 50

ปี 71-75
ร้อยละ 100

ปี 76-80
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย
ที่ได้รับการ
ประเมินผล
สัมฤทธิ์

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย
ที่ได้รับการ
ประเมินผล
สัมฤทธิ์

ร้อยละ 100
ของกฎหมาย
ที่ได้รับการ
ประเมินผล
สัมฤทธิ์

ปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่ โดยระบุเป็น “อัตราการเพิ่มขึ้น
ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย” เพื่อให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ระบบกลาง
ทางกฎหมาย และระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
เพิ่มเติม

การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ

เหตุผล
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
รหัส
เป้าหมาย
220201

เดิม

เป้าหมาย Y1

ตัวชี้วัด

การอานวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจานวนขั้นตอน
ในการอานวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ใหม่

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65
ปี 66-70
ปี 71-75
ปี 76-80
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
ร้อยละ 70
ร้อยละ 100
ของจานวนขั้นตอน ของจานวนขั้นตอน ของจานวนขั้นตอน ของจานวนขั้นตอน
ที่สาคัญ
ทีส่ าคัญ
ทั้งหมด
ทั้งหมด

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น
เพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

ร้อยละ 100
(มาตรการ
เพื่อคุ้มครองหรือ
อานวยความสะดวก
ให้แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุคนพิการ
หรือผู้ด้อยโอกาส
ในกระบวนการ
ยุติธรรม)

ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ทั่วถึง
และเท่าเทียม (คะแนน)

Baseline
3.31 คะแนน
(ณ ปี 2564)

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
(มาตรการที่สาคัญ
(มาตรการสาคัญ ที่รัฐกาหนดขึน้
ที่รัฐกาหนดขึ้น
เพื่อขจัดการ
เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติ
เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
โดยไม่เป็นธรรม
ในการอานวย
ในกระบวนการ
ความยุติธรรม)
ยุติธรรม)
ไม่ต่ากว่า 3.50
คะแนน*

ร้อยละ 100
(มาตรการที่รัฐ
กาหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริม
ให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิหรือเสรีภาพ
ในกระบวนการ
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น)
ไม่ต่ากว่า 3.75
ไม่ต่ากว่า 4.00
คะแนน*
คะแนน*

เหตุผล
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

แนวทางการพัฒนา

มี 2 แผนย่อย มีการปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย
แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 4 แนวทาง คงเดิม - ปรับ 4 และเพิ่ม - แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความ
จาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกลาดับชั้นของกฎหมาย แก้ไข
ปรับปรุ งกฎหมายให้ ทั นสมั ย ยกเลิกกฎหมายที่ มี เนื้อหาไม่ จาเป็ นหรือเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า และกระจายความเจริ ญทางเศรษฐกิจและสั งคม มี ความ
สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
ให้เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับ
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้ งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดย วิเคราะห์
ผลกระทบอย่างรอบด้าน คานึงถึงสภาพปัญหา และประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่ มีอยู่ทุก
ลาดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับ ปรุงกฎหมายให้ ทันสมัย ยกเลิก หรือปรับ ปรุงกฎหมายที่ล้ าสมัยหรือมีเนื้อหาที่ไม่ จาเป็น หรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายทันสมัย ไม่มีความซ้าซ้อน กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
มีความเป็นธรรมในสัง คม และกระจายความเจริ ญ ทางเศรษฐกิจและสั งคม มีความสอดคล้ องกับ ข้อตกลงระหว่ า งประเทศ ที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและ
จังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในทุกภาคการผลิต ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบ
ในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 4 แนวทาง คงเดิม - ปรับ 4 และเพิ่ม - แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

2. มีวิธี การบัญญัติกฎหมายอย่างมี ส่วนร่วม ต้องดาเนินการให้มี การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ พั ฒ นากฎหมายทุ ก ฉบั บ และทุ ก ล าดั บ ศั ก ดิ์
ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกั บบริ บทต่ าง ๆ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป เอื้ออ านวย
ต่ อการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น การด าเนิ นงานของภาครั ฐที่ เหมาะสม
การพั ฒนาประเทศ การให้ บริ การประชาชน การประกอบธุ รกิ จ และการ
แข่งขันระหว่างประเทศ

2. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย ต้องดาเนินการให้มีการรับฟังความ
คิด เห็นของผู้เ กี่ยวข้อง วิ เคราะห์ ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่า งรอบด้า นและเป็นระบบ มี ช่องทางการเข้าถึง กฎหมาย
ที่หลากหลาย เพื่อสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลาดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ
การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 4 แนวทาง คงเดิม - ปรับ 4 และเพิ่ม - แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

3. พั ฒ นาการ บั ง คั บ ใช้ ก ฎห มาย โดยกา รน า เท คโนโลยี ดิ จิ ทั ล
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทาผิดได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด และเป็นธรรม

3. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และก่อให้เกิดความคุ้มค่า ทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ที่ใช้ภาษาที่เ ข้าใจง่ าย ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมายมีองค์ความรู้ จริย ธรรม พร้อมให้ คาปรึ กษา
ด้านกฎหมาย อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทาผิดได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 4 แนวทาง คงเดิม - ปรับ 4 และเพิ่ม - แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

4. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการ
ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายเพื่ อให้ เป็ นไปอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และสนั บสนุ น
ให้ ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่ ม ช่ องทาง
การมี ส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้ กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

4. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้
และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 7 แนวทาง คงเดิม 3 ปรับ 4 และเพิ่ม - แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึง
ได้ รั บการปฏิ บั ติ อย่ างเท่ าเที ยม รวมทั้ งเสริ มสร้ างและพั ฒนาวั ฒนธรรม
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจาก
การแทรกแซงหรื อ ครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในกระบวนการยุ ติธรรมต้ องโปร่ งใสเป็ นอิสระ และมี การพัฒนาตัว บุ คคล
อย่างต่อเนื่อง

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุ ษย์ ที่ พึ งได้ รั บการปฏิ บั ติ อย่ างเท่ าเที ยม เสริ มสร้ างจิ ตส านึ ก ปลู กฝั งทั ศนคติ ที่ ดี พั ฒนาองค์ ความรู้ ทั กษะ และศั กยภาพบุ คลากร
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริ หารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ มุ่ งอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย 22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีแนวทางการพัฒนามีจานวน 7 แนวทาง คงเดิม 3 ปรับ 4 และเพิ่ม - แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีป ระสิท ธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการ
ยุติ ธ รรมด้ วยเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ในการเป็ นช่ องทางให้ ประชาชนเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร

4. ส่งเสริมพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวนการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเสริมสร้างความโปร่งใส
และสร้างความเชื่อมั่นใน โดยเฉพาะการเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร

5. ก าหนดให้ การรวบรวมและการพิ สู จน์ พยานหลั กฐานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล มี การใช้ ป ระโยชน์ จาก
นิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อานวย
ความยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ มี ค วามโปร่ ง ใส
และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว

5. กาหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จาก
นิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ และโดยจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
ได้รั บ บริ การในการพิ สู จน์ข้ อเท็ จจริ ง อย่า งมี ท างเลื อก อานวยความยุติธ รรมอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เ ลื อกปฏิบัติ มี ความโปร่ ง ใส
และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว
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การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จานวน ณ ปัจจุบัน
เป้าหมายประเด็น (Y2)
เป้าหมายแผนย่อย (Y1)

เป้าหมาย
2
7

ตัวชี้วัด
2
8 (7)

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
2
20
8 (7) หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจานวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม)

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ
เล่ม

23

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมายแผนแม่บทฯ
คง
เดิม

ปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด
ยกเลิก

จานวน

230001

1

230002

1

230101

1

230102

1

230201

1

230301

1

230401

1

230501

1

230502

1

รวมจานวน

8

1

9

คง
เดิม

ปรับเปลี่ยน

เพิ่มเติม

ยกเลิก

คง
เดิม

ปรับเปลี่ยน

แนวทางการพัฒนา
ยกเลิก

จานวน

คงเดิม

ปรับเปลี่ยน

(3)

(1)

(3)

(1)

(2)

(5)

(3)

(2)

7

1
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7

20

ยกเลิก

(3)

(6)
2

เพิ่มเติม

(3)

(3)

หมายเหตุ : เป้าประเด็น 230001 ปรับชื่อตัวชี้วัด แต่ยังคงใช้ตัวชี้วัดเดิม

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ค่าเป้าหมาย

(1)
5

(5)
15

230

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมายระดับประเด็น มีการปรับตัวชี้วัด 1 เป้าหมาย
รหัส
เป้าหมาย
230001

เดิม

ความ ส าม า รถ ใน ก าร แข่ งขั น ด้ า น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ใหม่

เหตุผล
230002

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y2

เดิม

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ
สถาบันการจัดการนานาชาติ

1 ใน 30
Baseline
37 (2564)

1 ใน 30

1 ใน 30

1 ใน 30

อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า น
โครงสร้ างพื้น ฐานทางเทคโนโลยี และด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

1 ใน 30
Baseline
37 (2564)

1 ใน 30

1 ใน 27

1 ใน 25

เพิ่มขึ้นเป็น
สัดส่วน
ร้อยละ 1.7

เพิ่มขึ้นเป็น
สัดส่วน
ร้อยละ 1.9

เพิ่มขึ้นเป็น
สัดส่วน
ร้อยละ 2.0

-

-

-

มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า การลงทุ น วิ จั ย พั ฒ นา และ
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)

ร้อยละ 1.5
Baseline
1.14 (2562)

-

-

-

ใหม่
เหตุผล
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
หมายระดับแผนย่อยจานวน 7 เป้าหมาย = ปรับ 1 คงเดิม 6
รหัส
เป้าหมาย
230101

เหตุผล

เดิม

ค่าเป้าหมาย
ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง
มูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย

เฉลี่ยร้อยละ 5
ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ 5
ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ 5
ต่อปี

เฉลี่ยร้อยละ 5
ต่อปี

(1) ค่าใช้จ่ายด้านการทาวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน (บาท)

ปีฐาน 2562
ค่าใช้จ่าย R&D
ภาคเอกชน เท่ากับ
149,244 ลบ.

เพิ่มขึ้นร้อยละ
30 จากปีฐาน*

เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
จากปีฐาน*

เพิ่มขึ้นร้อยละ 60
จากปีฐาน *

-

-

*ปีฐาน คือ ปี 2562

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น

จานวนวิ สาหกิ จที่ มีน วัต กรรมที่มี สัด ส่ว นของรายได้จ ากผลิ ตภั ณ ฑ์
นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น 1 เท่า
จากปีฐาน

เพิ่มขึ้น 2 เท่า
จากปีฐาน

เพิ่มขึ้น 3 เท่า
จากปีฐาน

เพิ่มขึ้น5 เท่า
จากปีฐาน

Baseline
43 (2564)

1 ใน 40

1 ใน 35

1 ใน 33 หรือ 1 ใน
4th quartile
= best performers

ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และบริ การ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน

(1) อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม (GII)

ใหม่
เหตุผล

ค่าเป้าหมาย 13 ตัว = คงเดิม 1 ปรับ/เพิ่ม 12

ปี 60-65

ใหม่

230102

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1
เดิม

ตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัว = คงเดิม 1 ปรับ/เพิ่ม 12

-

-

-
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รหัส
เป้าหมาย
230201

เดิม

เหตุผล
เดิม

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

-

-

-

-

(1) งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเชิงสังคม

Baseline
4,100 ลบ. (2565)

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4,500
ล้านบาท ต่อปี

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
5,300 ล้านบาทต่อปี

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
6,000 ล้านบาทต่อปี

-

-

-

การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิม่
มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิม่ ขึ้น

สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด

จัดทาฐานข้อมูล
และมีข้อมูลปีฐาน
เกี่ยวกับสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร
สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจฐาน
ขีวภาพ

สัดส่วนสิทธิบัตร
ฯลฯ เพิ่มขึ้น 1 เท่า

สัดส่วนสิทธิบัตร
ฯลฯเพิ่มขึ้น 2 เท่า

สัดส่วนสิทธิบัตร
ฯลฯเพิ่มขึ้น 3 เท่า

(1) อันดับดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว

Baseline
อันดับที่ 83
(2565)

1 ใน 80

1 ใน 75

1 ใน 70

(2) จ านวนสิ ท ธิ บั ต รและอนุ สิ ท ธิ บั ต รในหมวด Biotechnology และ
Environmental Technology

Baseline
23 รายการ
(2563)

ไม่น้อยกว่า 40
สิทธิบัตร และไม่น้อย
กว่า 350 อนุสิทธิบัตร

ไม่น้อยกว่า 45
สิทธิบัตร และไม่
น้อยกว่า 400 อนุ
สิทธิบัตร

ไม่น้อยกว่า 50
สิทธิบัตร และไม่น้อย
กว่า 450 อนุ
สิทธิบัตร

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รั บ การยกระดั บ เพิ่ม ขึ้น จากผลการวิ จัย และพั ฒ นา
นวัตกรรมเชิงสังคม

ใหม่

เหตุผล

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

ใหม่

230301

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

-

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทาง
สังคมจากผลการวิจัยฯ)

-

-
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(ต่อ)

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รหัส
เป้าหมาย
230401

ปี 71-75

ปี 76-80

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีเทคโนโลยี
ฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

ใหม่

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของในการแข่งขันด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงฐานทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียม
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

อันดับ 1 ใน 20 อันดับ 1 ใน 15 ของ อันดับ 1 ใน 10 ของ อันดับ 1 ใน 5
ของประเทศที่ ประเทศที่ก้าวหน้าใน ประเทศที่ก้าวหน้าใน ของประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย
เอเชีย
เอเชีย
ก้าวหน้าในเอเชีย
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยต่อค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
Baseline
ร้อยละ 19
ร้อยละ 20
ร้อยละ 21
ประเทศในเอเชีย 6 อันดับแรก
ร้อยละ 17.4
(2560)

-

-

-

จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาเพิ่มขึ้นประเทศ

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

Baseline
71 (2560)

1 ใน 50

1 ใน 40

1 ใน 30

70:30

75:25

80:20

80:20

เดิม

เหตุผล

เหตุผล

ปี 66-70

เดิม

เดิม

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ใหม่

230502

ค่าเป้าหมาย
ปี 60-65

เหตุผล

230501

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย Y1

-

-

-

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

-

-

-
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มี 5 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 5 แผนย่อย
แผนย่อย (23.1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 3 แนวทาง ปรับ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนา รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการ
วิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของ
ไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่
เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และความหลากหลาย
ของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุน
แรงงานและปัจจัยการผลิ ต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เป็นต้น
(2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสาอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน
การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่
(3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่
การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติก ส์ เพื่อยกระดับการ
ให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐม
ภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยา การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและตลาดโลก
การยกระดับผลิตภาพ การผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้จริง ในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาค
การศึกษาทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนาทักษะกาลังคนและบุคลากรทางการวิจัยรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่
เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งพัฒนากลไกการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย
และลดปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรม
พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสาอาง รวมทั้งการใช้พลังงาน
ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงานและ
คาร์บอน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่
3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่
การบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีที่เน้นคุณภาพและความอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิ
สติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ
อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยา การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

หมายเหตุ : กรณีปรับคา หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง /กรณีตัดคาให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย (23.2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 3 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เน้นประเด็นสาคัญทางสังคมของประเทศทีต่ ้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลือ่ นสังคมไทย ได้แก่ เน้นประเด็นสาคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของ
ของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล ประชาชนไทยให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่
การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่า การแก้ปัญหาความเหลื่อม สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม และการส่งเสริม
ล้าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค วิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
ดิจิทัล
(1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา มนุษย์ของประเทศทุกกลุ่ม ตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุ เพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมอย่าง
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการ ตรงจุด ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี
วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน ที่ดีและทั่วถึง การพัฒนาคนให้มีวินัย ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมใน
วิจัยที่สาคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การ
สังคม การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ครู
พัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและ
หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
กระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อลด
(2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อม ความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ล้าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคใน
สาคัญ อาทิ การจัดการที่ดินทากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอานาจ การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การจัดการที่ดินทากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การ บริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอานาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหาร
(3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ จัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัย
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก ที่สาคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่ การพัฒนานวัตกรรมเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาใน ประชาชนทุกกลุ่ม การใช้ข้อมูลและผลการวิจัยเป็นพื้นฐานสาคัญในการกาหนดนโยบายและพัฒนาการให้บริการสาธารณะ
เชิงพื้นที่
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แนวทางการพัฒนา

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนย่อย (23.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 5 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)

เน้นประเด็นสาคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้าง เน้นประเด็นสาคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและ
และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเลรวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก
สิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน
ทางน้าและทางทะเล ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ รวมทั้งการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก
(1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย และการส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียน
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อ 1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งกาเนิดของพันธุ์ไม้ ความ ชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
หลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งกาเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลาย
(2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับ
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับ
การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ
(3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการ กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การ
จัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ บริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ และการส่งเสริมการผลิตและบริโภคแบบคาร์บอนต่า
3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
สาคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้าเสีย และของเสีย
จัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่
อันตราย การนาของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์
(4) พัฒนาการบริหารจัดการน้า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้า เพื่อให้เพียงพอ สาคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้าเสีย และของเสีย
ต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ อุทกวิทยา อันตราย การนาของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
4) พัฒนาการบริหารจัดการน้า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้า เพื่อให้เพียงพอ
เชิงพื้นที่ ระบบน้าชุมชนและเกษตร
ต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิง
(5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พื้นที่ ระบบน้าชุมชนและเกษตร
และการนามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการ
นามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย (23.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 3 แนวทาง ปรับ 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนา (เดิม)
เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อ
ยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ ใน
งานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง
(1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมี
ศั ก ยภาพสู ง รวมทั้ ง น าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ยอดในเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมี ป ระเด็ น การวิ จั ย ที่ ส าคั ญ อาทิ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
(2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ของประเทศ รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชุมชนของ
ไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสานึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม
(3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่าย และการนาไปใช้
ประโยชน์ ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม
วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
นโยบายสาธารณะส าหรั บ เศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ และสั ง คมศาสตร์ แ ละสหสาขาวิ ช ากั บ นโยบายสาธารณะในโลกยุ ค
อุตสาหกรรมยุคที่ ๔

ปรับแก้เป็น
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน)
เน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
การให้สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผูน้ าในระดับนานาชาติในงานวิจัยที่ประเทศ
ไทยมีความเข้มแข็ง ในมิติที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐาน
และเทคโนโลยีฐาน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่การทาธุรกิจฐานนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลไฟฟ้า และเทคโนโลยีเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์
ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ของประเทศ
รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสานึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม
3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
งานวิจัยกับต่างประเทศ และการนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
และนโยบายสาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ ๔
ศตวรรษที่ 21
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แนวทางการพัฒนา

แผนย่อย (23.4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีแนวทางการพัฒนา มีจานวน 6 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง ดังนี้
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