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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง” ถือเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการหลัก
ที่จ ะนาไปสู่จุด หมายปลายทางในภาพรวมที่เ ป็น รูป ธรรมชัด เจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุท ธศาสตร์ช าติ
ด้า นความมั่น คงได้กาหนดเอาไว้ ซึ่ง ก็คือ “ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมีค วามสุข ” โดยมีเ ป้า หมาย
ส าคัญ ประกอบด้ว ย (๑) ประชาชนอยู ่ดี กิน ดี และมีค วามสุข (๒) บ้า นเมือ งมีค วามมั่น คงในทุก มิติ
และทุกระดับ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อ ให้บ รรลุเ ป้า หมายดัง กล่า วข้า งต้น จึง ได้ กาหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ในห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕ ดาเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัยยะสาคัญ สาหรับ
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด ” เอื้อต่อการบริหาร
ประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติ
พัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า
“ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข ” ในที่สุด โดยสาระสาคัญประกอบไปด้วยแผนย่อยจานวนทั้งสิ้น ๕
แผนย่อย ได้แก่
๑) การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างความสงบให้ เ กิด ขึ้ น ในประเทศชาติ
บ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒ นาประเทศตามยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบายที่กาหนด สังคมมีความ
เข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญคือ การ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความ
ภาคภู มิ ใ จในชาติ ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า ขณะเดี ย วกั น ก็ ส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ ประเด็น
ได้แก่ (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
(๓) การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี พ ระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข
ที่ มี เ สถี ย รภาพและมี ธ รรมาภิ บ าล เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และ
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
สาหรับแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพ ย์สิน และความมั่น คงของมนุษ ย์ (๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๓) การพัฒนาการเมือง และ
(๔) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหา
ด้ านความมั่ น คงที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั น อย่ างจริ งจั ง ให้ หมดไปในที่ สุ ด (ภายใน ๑๐ ปี ) พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นากลไก
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญคือการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาตามลาดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก
ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ ให้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ ประเด็น
ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติ
ขึ้ น ใหม่ (๓) การสร้ า งความปลอดภั ย และความสั น ติ สุ ข อย่ า งถาวรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และ
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๖ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๔)
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (๖) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๘) การเฝ้าระวังและป้องกัน
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติพื้น ที่ช ายแดน (๑๒) การรั กษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒ นา
ประเทศเพื่ อ ความมั่ น คงและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน (๑๔) การพิ ทั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (๑๕) แผนตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ (๑๖) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี
๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มี
ความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
รับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ตลอดถึงสามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขต
ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกีย รติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน และการพัฒ นาประเทศ ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย อย่างมี
ประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญคือ พัฒนาระบบงานด้านการ
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจ้ งเตือน ระงับยับยั้ง ป้ องกันปัญหาและภัยคุกคาม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่ อนจะเกิดแหตุการณ์ หรือเหตุการณ์จะลุกลามต่ อไป ในขณะเดียวกัน จะต้ องมีแผนในการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพกองทั พ และหน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง ทั้ ง คน เครื่ อ งมื อ /ยุ ท โธปกรณ์ แผนปฏิ บั ติ การ
ตลอดจนการฝึกและระบบการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอ และเป็นรูปธรรม ในการเผชิญกับ
ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยจากการก่อการร้ าย อาชญากรรมข้ ามชาติ ตลอดจนสาธารณภั ยและ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทาแนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือ แผนปฏิบัติการ
ในการเผชิญกับภัยคุกคามแต่ ละมิติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็น
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง ๓ ประเด็ น ได้ แ ก่ (๑) การพั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองแห่ ง ชาติ
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แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความ
มั่น คง รวมทั้งภาครั ฐ และภาคประชาชน ให้ พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับ
ภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหาร
จัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๕ แนวทาง ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ (๒) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ (๓) การ
พัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง (๔) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และ (๕) การ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่ว มมือ ทางการทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การ
นานาชาติ
๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน ตลอดถึงให้สามารถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยแนวทาง
สั น ติวิธี อย่ างยั่ งยื น โดยมีแนวคิดในการดาเนิน การที่ส าคั ญ คื ออาศัย การสร้า งปฏิสั ม พันธ์ ที่ดี ในทุก ระดั บ
และทุกด้านกับนานาประเทศ ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน พร้อมยึดมั่นในหลักความเป็น
แกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกประเทศ ให้การ
ดาเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักการสากล บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ
ทั้ ง นี้ แผนย่ อ ยด้ า นนี้ จ ะรองรั บ ประเด็ น ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง ๒ ประเด็ น ได้ แ ก่
(๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ (๒) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่ง
สั น ติ ภ าพและความมั่ น คงของภู มิ ภ าค ส าหรั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ มี ร วมทั้ ง สิ้ น ๓ แนวทาง
ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุล ยภาพสภาวะแวดล้ อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้าง
และธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
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๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มี
กลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดในการ
ดาเนินการที่สาคัญคือการปรับโครงสร้าง บทบาท อานาจหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการของสานักงาน
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.) และ
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้
จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่น คง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
สาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไก
และองค์ ก รขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้า นความมั่ นคง ส าหรั บ แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ มี ร วมทั้ ง สิ้ น
๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (๒) การบูรณาการข้อมูล
ด้านความมั่นคง และ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ แผนย่อย ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เนื่องด้วยถึงแม้จะมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หากมิได้
มีการนาไปสู่การปฏิบัติ หรือนาไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทั้ง ๕ แผนย่อยแล้ว ก็จะทาให้การ
ดาเนินการไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดเอาไว้ได้
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นอกจากนั้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ “แนวความคิดในการบริหารจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” จะปรับเปลี่ยนจากที่ให้ทุกหน่วย/ทุกส่วน
ราชการ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในกรณีเหตุการณ์ป กติ เป็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
โดยประสานการปฏิบัติและรายงานให้ กอ.รมน./ศรชล. สมช. และ กห. ทราบตามลาดับ จนกระทั่งถึงระดับรัฐบาล เพื่อทาการติดตามสถานการณ์ พร้อ มให้การสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหา
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สาหรับ “แนวความคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง” จะเป็นการดาเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกส่วนราชการ
ตลอดจนถึงคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาล
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๑) ความมัน่ คง
๒.๑ บทนา
จากภาพกรอบแนวคิดใหม่ด้านความมั่นคง ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ซึ่งได้ขยายขอบเขต
ความมั่นคงของชาติให้ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ในทุกองคาพยพ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดไปจนถึงประเด็นสาคัญต่าง ๆ อาทิ พลังงาน อาหาร และน้า ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงได้
กาหนดเป้าหมายสาคัญในภาพรวมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
โดยมุ่งที่จะบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยได้
อย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง บูรณาการความร่ว มมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุง กลไก
การบริ ห ารจั ดการและขั บ เคลื่ อนงานด้านความมั่น คงของประเทศ ให้ เอื้ออานวยต่อ การด าเนิน การของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
ทั้งนี้ เป้าหมายการดาเนินงานที่สาคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่ต้องการบรรลุในแต่ละห้วง
เวลาจะประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดาเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้
ลดระดับลงอย่างมีนัยยะสาคัญ สาหรับในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป
ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ –
๒๕๗๕ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒ นา ปวงประชาร่วมผลักดัน ” จนกระทั่งสามารถบรรลุ เป้ าหมาย
สุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
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๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๑.๓ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
๔.๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
๔.๒.๓ การสร้ างความปลอดภัยและความสันติสุ ขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๔.๒.๔ การรั ก ษาความมั่ น คงและผลประโยชน์ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๑) ความมั่นคง
รหัสเป้าหมาย
๐๑๐๐๐๑
๐๑๐๐๐๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศชาติมีความมั่นคง ดัชนีสันติภาพโลก
ในทุกมิติ และทุกระดับ
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี ดัชนีชี้วัดความสุขโลก
ความสุขดีขึ้น
(อันดับ)

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
1.89

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
1.73

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
1.57

๑ ใน ๓๐ ของโลก

๑ ใน ๒๐ ของโลก

๑ ใน ๒๐ ของโลก

1-๑๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๑) ความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ประกอบไปด้วย แผนย่อย จานวน ๕ แผน ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ
การรักษาความสงบภายในประเทศ เป็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุ ข
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้ อ มที่ จ ะร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาของชาติ มี ก ารพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถ
ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไปอย่างแท้จริง
โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นเจ้าภาพการดาเนินการในภาพรวม
ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความสงบภายในประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวความคิดในการดาเนินการที่
กาหนด จึงได้มีการจัดทาแนวทางการพัฒนาขึ้นรองรับ จานวน ๔ แนวทาง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ
ของแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
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๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ
รหัส
เป้าหมาย
๐๑๐๑๐๑

๐๑๐๑๐๒

๐๑๐๑๐๓

เป้าหมาย
ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม*

คนไทยมีความจงรักภักดี ดัชนีสถาบันหลัก**
ซื่อสัตย์ พร้อมธารง
รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนา
เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนไทยสูงขึ้น
การเมืองมีเสถียรภาพ
ดัชนีเสียรภาพทางการเมือง***
และธรรมาภิบาลสูงขึ้น
ดัชนีการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและ
ภาระรับผิดชอบ****

หมายเหตุ

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่เกิน 6 คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่เกิน 5.5 คะแนน

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่เกิน 4.5 คะแนน

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ไม่ต่ากว่า 0 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 0.5 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 0 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 0.5 คะแนน

ไม่ต่ากว่า 1 คะแนน

* ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม (Human rights and rule of law) เป็นดัชนีย่อยของ The fragile state index จัดทาโดย Fund peace) ปี ๒๕๖๕ ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 8๖ ของโลก (๗.๖ คะแนน)
** เป็ น การจั ด ท าดั ช นี ใหม่ ในลั กษณะ Composite index โดยประกอบด้ ว ยอย่ า งน้ อย ตั ว ชี้ วั ด ที่ เกี่ย วข้อง อาทิ ๑) องค์ ป ระกอบด้ า นองค์ ค วามรู้ ข องคนไทย
๒) องค์ประกอบด้านกิจกรรมศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
*** ดัชนีเสถียรภาพทางการเมือง (Political stability index) จัดทาโดย ธนาคารโลก (The World Bank) ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๔๔ (-๐.๖๒ คะแนน)
**** ดัชนีการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability Index) เป็นดัชนีที่คานวณจาก คะแนน/อันดับ ของแต่ละประเทศที่มีความ
เข้มแข็ง จัดทาโดย The Global Economy
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๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยี
และการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้น
การปลูกจิตสานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของ
มนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขร่วมกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน อยู่ดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหา
ด้านอาชญากรรม (๒) การแก้ไขปัญหาด้านจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม (๔)
การเสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง (ในด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย รู้ สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่
รักชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว
๒) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบันหลักของ
ชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนาไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่าเสมอ
สาหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทา
ให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ ตลอดจนการให้ ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้เรื่อง
งานพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปโครงสร้าง
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่า ง
เคร่งครัดและเป็นธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (๔) การจัดทาข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ ของ
งานศาสนพิธีให้ชัดเจน (๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (๖) การสร้างแนว
ทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (๗) การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธ
ศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบั งคับ ใช้กฎหมาย (๘) การพัฒ นาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่
หลักธรรมคาสอนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (๙) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางพุทธศาสนาต่าง ๆ และ (๑๐) การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม
และประเทศชาติ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวก และความเคารพในความหลากหลาย
ระหว่างศาสนิก ผู้ที่มีความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา
๓) พัฒนาการเมือง มุ่งพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริ ยธรรม
ปลู กฝั งให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่ วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสามารถ
จั ดการเลื อกตั้งได้อย่ างสุ จริ ตและเที่ยงธรรม เพื่อการเป็ น “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการดาเนินการ
ที่สาคัญ ได้แก่ คือ (๑) การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน
อย่ างกว้ างขวาง (๒) การให้ ภาคประชาชนเข้ ามี ส่ วนร่ วมในกระบวนการเลื อกตั้ งอย่ างโปร่ งใสทุ กขั้ นตอน
(๓) การเสริมสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง/จิตสาธารณะ ให้แก่นักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป
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(๔) การกาหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเมืองอย่างเข้มข้นจริ งจัง
(๕) การผลั กดั น การเป็ นสถาบั น ของพรรคการเมื องให้ มี วั ฒนธรรมทางการเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการออกระเบียบ/ข้อบังคับ
๔) สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสาคัญกับการที่ประชาชนและ
หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
ตามบทบาทอานาจหน้ าที่ เพื่อบู ร ณาการการแก้ไขปัญหาให้มี ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) กาหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ บนหลักนิติธรรมและ
หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพต่อความเห็นต่าง (๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคี
ปรองดองในทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน (๓) ส่งเสริมการเผยแพร่
ความรู้ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชน และสิ ทธิ หน้ าที่ ของประชาชนภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (๕) มุ่งเน้นการบริหารและการดาเนินการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน (๖) มุ่งเสริมสร้างผู้นาต้นแบบในระดับต่าง ๆ
เพื่อสร้ างบรรยากาศของความสามั คคี ป รองดอง (๗) มุ่งเสริมสร้างจิตส านึ กเทิ ดทู นสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ (๘) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรัก
สามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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๓.๒ แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นการบูรณาการนโยบายและการดาเนินการ
ในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ในทุกพื้นที่และทุกมิติของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทางานประสาน
สอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามที่แผนแม่บทกาหนด เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่
มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สามารถดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามที่กาหนด ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมั่ น คงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน และการพั ฒ นาประเทศ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างครบถ้วนทุกประการ โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นเจ้าภาพการดาเนินการในภาพรวม
มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๖ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
(๔) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (๖) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๘) การเฝ้าระวังและป้องกัน
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ตัว
ชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติพื้น ที่ช ายแดน (๑๒) การรั กษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒ นา
ประเทศเพื่ อ ความมั่ น คงและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน (๑๔) การพิ ทั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (๑๕) แผนตาบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ (๑๖) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี
นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งได้ถูกนาไปบรรจุไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบหลัก อันได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) การ
รักษาความมั่นคงทางพลังงาน (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม) การรักษาความมั่นคงทางอาหารและน้า (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
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๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
รหัสเป้าหมาย
๐๑๐๒๐๑

๐๑๐๒๐๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ดัชนีความปลอดภัยจากภัย
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
คุกคาม*
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
ดัชนีความสงบสุขภาคใต้**

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า 7 คะแนน ไม่น้อยกว่า 6 คะแนน ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

หมายเหตุ * ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม (Security threats index) เป็นดัชนีย่อยของ The fragile state index จัดทาโดย Fund peace) ในปี 2565 ประเทศ
ไทยอยู่อันดับที่ ๘๖ (๘.๓ คะแนน)
** เป็นการจัดทาดัชนีใหม่ ในลักษณะ Composite index โดยอิงรูปแบบ indicators ประกอบด้วยอย่างน้อย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ๑) สถิติเหตุการณ์ความ
รุนแรงและความสูญเสียในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
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๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ากลางน้า-ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงาน
การข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน
รวมไปถึ ง การสกั ด กั้ น สารตั้ ง ต้ น เคมี ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต และนั ก เคมี ไม่ ใ ห้ เ ข้ า สู่ แ หล่ ง ผลิ ต
(๒) การสกัดกั้นการน าเข้าส่ งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ตอนใน (๓) การปราบปราม
กลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อย
ปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสื บสวนทาง
เทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพั กเก็บยาเสพ
ติ ดภายในประเทศ (๔) การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของหมู่ บ้ าน/ชุ มชนตามแนวชายแดน โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหายา
เสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์แนวทางดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายา
เสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่ เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้
ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิด
ความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้าง
ปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรัก ษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจาก
ยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กาหนดแผนการดูแลและให้การบาบัดรักษาที่
เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติ
สุขและเท่าเทียม
๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีในการ
แก้ไขปั ญหาด้านความมั่น คงทางไซเบอร์ ให้ ครอบคลุ มสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แ ก่
การโจมตี ท างไซเบอร์ ข องกลุ่ ม แฮกเกอร์ การจารกรรมหรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขข้ อ มู ล การโจมตี ต่ อ กลุ่ ม
โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดาเนินการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ ประกอบด้วย
(๑) กาหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ในภาพรวม (๒) จัดองค์กร โครงสร้าง อานาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) กาหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน (๔) เสริมสร้างและ
พัฒนาระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ
ทางสารสนเทศ (๖) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง (๗) สร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ย วข้อง และ (๙) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ
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๓) ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ ไข
รวมทั้งให้มีการบูรณาการการดาเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง โดยมีแนวคิดการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีค้ามนุษย์ (๒) การบริหารจัดการ
คดีค้ามนุษย์ (๓) การเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ (๔) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (๕) การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (๖) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๗) การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ทั้งในและระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ (๘) การพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ (๙) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลในทุกมิติ
๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง มุ่งให้การพัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้า
เมืองเป็ น ไปอย่ า งมีร ะบบและเป็ น เอกภาพ โดยเน้นการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ผ่ านทางการบูร ณาการ
ฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นภารกิจ เพื่อบูรณาการการดาเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่ม โดยแนวคิดการ
ดาเนินการที่สาคัญภายใต้แนวทางการพัฒนานี้ ประกอบด้วย (๑) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มชาติพันธุ์/
ชนกลุ่ ม น้ อ ย โดยค านึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ระหว่ า งความมั่ น คงและหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (๒) แก้ ไ ขปั ญ หา
ผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว (๓) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ (ชนกลุ่มน้อย/กลุ่ม
ชาติพันธุ์) (๔) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่น ๆ (๕) ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
เมื อ งและพ านั ก อยู่ ใ นราชอาณาจั ก รอย่ า งเคร่ ง ครั ด (๖) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นการข่ า ว และการ
ลาดตระเวนร่วมบริเวณชายแดน (๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (๘) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (๙) แสวงหาความร่วมมือจากประเทศต้นทาง/
องค์การระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (๑๐) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (๑๑)
พัฒนาการบริหารจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยทุกภาคส่วน และ (๑๒) ทบทวนปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวข้อง ให้ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ และสามารถจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองได้อย่าง
สมบูรณ์
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อการ
ร้ าย ซึ่งเน้ นการก่อการร้ ายที่มีส่ ว นเชื่อมโยงมาจากต่างประเทศ ที่อาจใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ ก่ อ เหตุ
เป็นทางผ่าน หรือเป็นแหล่งระดมเงินทุนสนับสนุนแหล่งพักพิง แหล่งจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้งการ
แสวงประโยชน์ของประเทศให้สนับสนุนแก่การก่อการร้ายในทุกด้าน ตลอดทั้งการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งนิยม
ความรุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม่ เช่น
ปัญญาประดิษฐ์ และโดรน โดยเข้าใจถึงความสาคัญของไซเบอร์ ซึ่งในทางหนึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน
เทคโนโลยีและคุณประโยชน์ ในการพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชีวิต แต่อีกทางหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะก่อ
ผลคุกคามด้านก่อการร้ายที่สาคัญได้ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ (๓) การป้องกันและแก้ไข
การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ มก่ อ การร้ าย (๔) การป้องกันและรับ มื อ การใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ ในกิจ กรรม
สนับสนุนการก่อการร้าย (๕) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และ (๖) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังการเป็นทางผ่านและแหล่ งจัดหาทรัพย์สิน อาวุธ และ
ที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
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๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่ง นาแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดาเนินการให้สามารถรองรับปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญภายใต้แนวทางการ
พัฒนาดังกล่าวนี้ ประกอบด้ว ย (๑) ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย (๒) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศไทยมี
มาตรฐานระบบบั ญชาการเหตุการณ์ ที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรู ป แบบใหม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ (๓) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยื นด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟื้นฟูที่ดี กว่าเดิมและปลอดภัย
กว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (๔) ส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศในการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ผ่ า นทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ด้านมนุษยธรรม มีความเป็นเอกภาพ และได้มาตรฐานโลก เพื่อเป็นแนวหน้าในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย และ (๕) ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพิ่มขีด
ความสามารถและนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการทางาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทั นสมัย และการ
แสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้อง (๒) การปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิ ภาพ (๓) การบูรณาการการทางานของทุกภาค
ส่วนในทุกระดับและทุกมิติ (๔) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (๕) การแสวงความร่วมมือใน
ระดับต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
๘) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ
มหาอานาจ สามารถส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การตั้งกลไกหรือหน่วยงานเฉพาะเพื่อดาเนินการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ โดยมีสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการจัดตั้งกลไกการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และจัดระบบ
รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้ดาเนินการให้เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) การจัดทาและบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อการเฝ้าระวัง เตือนภัย เพื่อการป้องกันภัยทาง
เศรษฐกิจ และการวางแผนในการแก้ไขปั ญหาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ (๓) การ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดที่จะส่งผลต่อความเสียหายด้าน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆ อย่างเร่งด่วน (๔) การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และ (๕) การเตรียมพัฒนาทักษะ
บุคลากรและปฏิรูปองค์กรให้พร้อมรับนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน
๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไข
ปั ญหาที่มีอยู่ เดิมทั้งปวงให้ ห มดสิ้ น ไป และเฝ้ าระวังมิให้ เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนาหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนาในการดาเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุท ธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนาความสงบสันติสุขอย่าง
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ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ และ
นานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งดาเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลัก
ของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ
แนวร่ ว มในทุกระดับ (๒) ดาเนิ น การป้ องกัน เหตุรุ นแรงที่ จะเกิ ดขึ้ นในพื้น ที่ และกับประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
(๓) ระงับยั้บยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (๔) ยุติการขยายแนวคิด ที่ ถูก
บิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความสาคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ
นานาชาติและภาคประชาชน
๑๐) รั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร มุ่ ง ให้ ส ามารถอ านวยการ ก ากั บ การ
ประสานงาน ติดตาม ประเมิน ผล และสั่ งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่น คงภายในราชอาณาจั ก รตาม
เป้าหมายที่กาหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อแผนย่อย
ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย
(๑) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์
(๒) ผนึกกาลังและบูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (๓) อานวยการ กากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุก
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ (๔) ทาการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงการดาเนินงานให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
๑๑) รั กษาความมั่น คงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ช ายแดน มุ่งสร้างกลไกให้ เกิดการ
บูรณาการในการทางานร่ว มกัน หน่วยงานหลักมีการทางานที่มีความสอดคล้ องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
องค์กรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เท่าทันต่อภัยคุกคาม มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีกลไกที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพในการแก้ ไ ขปั ญหาความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างประเทศ โดยมี แนวคิ ดในการด าเนิ นการที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
ชายแดน สร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของด่านพรมแดน จัดสร้างฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ และองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง และการจัดการปั ญหา
เขตแดน (๒) การป้องกันปัญ หา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ านและสร้ างการมีส่วนร่ วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพื้นที่ช ายแดน
ด้ า นความมั่ น คงให้ พ ร้ อ มต่ อ การพั ฒ นาให้ มี ศั ก ยภาพทางด้า นเศรษฐกิ จ และ (๓) การเสริ ม ความมั่ น คง
โดยจัดหา เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมความ
ร่ ว มมือกับ ประเทศรอบบ้านในการสร้ างความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ ยง เสริมสร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน
๑๒) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งอานาจอธิปไตย สิทธิ
อธิปไตย รวมถึงสิทธิหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกาหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชน์ต่าง ๆ ของชาติทางทะเล ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล (๒) ทาการเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) การสร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
อนุ สั ญญาสหประชาชาติ ว่ าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (๕) การรณรงค์ ให้ ความรู้ การศึ กษา และการ
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ประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้ เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทะเล และ (๖) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์
ของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในภาวะไม่ปกติ
๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่ว ยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแนวความคิดในการดาเนินการ
ที่สาคัญ คือ (๑) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ และ (๒) บริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ การ
ช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
๑๔) พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณาการการดาเนินการ ตลอด
ถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ทรั พยากรดิน ป่ าไม้ สั ตว์ป่ า และแร่ ธ าตุ ให้ เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด และสอดคล้ องกับเป้าหมายใน
ภาพรวมตามที่กาหนดอยู่ ในยุ ทธศาสตร์ ช าติ ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวความคิดในการดาเนินการที่สาคัญ คือ (๑) วางแผนและบูรณาการการดาเนินงานพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และ (๒) บูรณาการการผนึกกาลังใน
การป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ
๑๕) แผนตาบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย
ระดับตาบลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ตาบลเป้าหมายเป็นพื้น ที่ที่มีความมั่นคง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูป แบบ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุ ข กินดีอยู่ดี มีความสุข เกิดความมั่น คง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประกอบด้วย ๑) การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมายระดับตาบล อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์
การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความมั่นคงชายแดนและทางทะเล ๒) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ๓) การสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง
ความรั กชาติ และความภูมิใจในชาติ ๔) การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และส่ งเสริมเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ และ ๕) การบูรณการการดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับตาบลและจังหวัดให้มีความสอดคล้องกัน ให้สามารถตอบสนองต่อบริบทความมั่นคงระดับ
พื้นที่อย่างเหมาะสม
๑๖) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอานวยการ กากับการ ประสานงาน
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความสาคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติกาหนด ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิด
กฎหมาย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมินสถานการณ์
ภัยคุกคามความมั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกว้างต่อไปได้ (๒) บูรณา
การแนวทาง แผนงาน ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก มิ ติ โดยอาศั ย ทรั พ ยากรแบบรวมการ (๓)
อานวยการ กากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนปัญหากลับสู่สภาพ
ปกติ และ (๔) ทาการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนา
ต่อไปอย่างบูรณาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
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๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นการ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อมใน
การป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่ งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิ ทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมั่ นคงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อยของประชาชน รวมถึ งการพั ฒนาประเทศ ตามที่ บั ญญั ติ ไว้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับภัย
คุกคาม ตลอดจนปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ ที่กาหนด โดยมีกระทรวงกลาโหม
เป็นเจ้าภาพการดาเนินการในภาพรวม
แผนย่ อยด้านนี้ เป็ น เสมือนแผนเตรี ยมการ/พัฒ นาขีดความสามารถของหน่ว ยงานด้านความมั่นคง
ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงในมิ ติ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง นั บ ว่ า มี
ความส าคัญเป็น อย่างยิ่ง เพราะหากไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนและแนวทางที่กาหนดแล้ว ก็จะทาให้ ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงและเกิด
อันตรายได้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการของแต่ละแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ของทั้ง ๕
แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
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๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

รหัสเป้าหมาย
๐๑๐๓๐๑

๐๑๐๓๐๒

หมายเหตุ

*

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงานด้านการข่าวและ
ประสิทธิภาพของ
ประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมี หน่วยงานด้านการข่าว
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และประชาคม
ข่าวกรอง
กองทัพและหน่วยงานด้านความ ดัชนีความแข็งแกร่งทาง
มั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะ
กาลังทหาร*
เผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุก
มิติและทุกระดับความรุนแรง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕

ไม่ต่ากว่าอันดับ
ที่ 25 ของโลก

ไม่ต่ากว่าอันดับ
ที่ 20 ของโลก

ไม่ต่ากว่าอันดับ
ที่ 15 ของโลก

ดัชนีความแข็งแกร่งทางทหาร (Military Strength) จัดทาโดย global firepower ในปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๒๙
จาก ๑๔๙ ประเทศ (๐.๔๕๘๑ คะแนน)
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๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองแบบบู ร ณาการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง พั ฒ นา และบู ร ณาการ
ขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย
ทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถ
ครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและนาผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ใน
การบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐและประชาคมข่าวกรองต่างประเทศ อย่างแน่นแฟ้น โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การดาเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การเสริมสร้างความร่วมมือ
อย่ า งเป็ น เอกภาพในประชาคมข่ า วกรอง และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน (๓) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง (๔) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการทางานข่าวกรอง และ (๕) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ในระดับยุทธศาสตร์
๒) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย
แนวทาง ระบบ กลไกการบริ ห ารจั ดการ ตลอดถึ ง แผนการปฏิ บั ติที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ชัด เจน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบรูณาการของทุกภาค
ส่ ว น ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพชั ดเจนเป็ นรู ปธรรม ยกระดั บการแบ่ งปั นข้ อมู ล
ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
แนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อมเผชิญ
กับ ภาวะไม่ป กติและจั ดการความเสี่ย งอย่ างบูรณาการ มุ่งเน้นให้ ห น่ว ยงานได้มีการพัฒ นา ทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางปฏิบั ติ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบการแจ้ ง เตื อ นและเฝ้ า ระวั ง ระบบการสื่ อ สาร การมี เ ลขหมายฉุ ก เฉิ น เลขหมายเดี ย วทั่ ว ประเทศ
การจัดการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ
การบูรณาการการทางานระหว่างพลเรือนและทหาร การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้ความรู้ ตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัด
ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (๒) การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพ ของทุกภาคส่วน
ให้มีความตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และเอกชน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและกลไกการประสานงาน การเสริมสร้างการตระหนักรู้และ
จิตสานึกด้านความมั่นคง การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมพร้อมที่หลากหลายให้ประชาชนได้รั บ
ทราบ อาทิ แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่หลบภัย และแผนอพยพ และส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของชุมชน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารจั ด การและฟื้ น ฟู ชุ ม ชนจากภั ย พิ บั ติ (๓) การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ
การเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามกับต่างประเทศโดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมกับต่างประเทศ ภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
ประชาคมอาเซียน และกลุ่มภูมิภาคอื่น เสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
ผ่านการฝึกซ้อมร่วม และการมีแผนอพยพคนไทยในต่างประเทศกรณีเกิดวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบกับคนไทย
ในต่างประเทศ และ (๔) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มีการบูรณาการและผนึกกาลังในลั กษณะหุ้ นส่ ว น
ยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการการทางานทุกภาคส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ การผนึกกาลัง
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ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการทางานกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนที่เกี่ย วข้อ ง ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ทุ กภาคส่ ว นได้ มีก ารก าหนดแผนหรื อแนวทางดาเนิ นการแผน
บริหารธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการแผนในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงส่วนกลาง
๓) พั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศด้ า นความมั่ น คง มุ่ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาและผนึ ก ก าลั ง
ทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความ
คล่ องตัว พร้ อมให้ มีการพั ฒ นาระบบทหารกองประจาการอาสาสมั ครอย่ างเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การเตรียมกาลังและใช้กาลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติ
ความขั ดแย้ งด้ว ยการ ปฏิบั ติการร่ ว มเป็ น หลั ก (๒) พัฒ นาปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อความมั่นคง และพัฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์
ทางอวกาศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (๓) พัฒนาระบบข่าวกรอง
เพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออย่างเป็น
เอกภาพในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนาระบบข่าว
กรองทางยุทธศาสตร์ในทั้งในระดับนโยบาย ระดับอานวยการข่าว และระดับปฏิ บัติการข่าว (๔) ส่งเสริมการ
วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการ
ขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและ
เพื่อการพาณิชย์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยการร่วมทุน (๕) พัฒนาระบบกาลังสารอง ระบบทหารกองประจาการ
อาสาสมัคร และระบบการระดมสรรพกาลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทนกาลังประจาการบาง
ตาแหน่งในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนที่ เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกาลังในยามสงคราม
สาหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกด้านที่มีความขัดแย้ง (๖) พัฒนาเสริมสร้างกาลังประชาชน ทหารกองหนุน
ทหารนอกประจาการ ทหารผ่านศึก ทุกประเภท เพื่อมุ่งไปสู่การออมกาลังและชดเชยอานาจกาลังรบของ
กองทัพที่มีอยู่อย่างจากัดในยามสงคราม รวมทั้ง การแจ้งเตือนด้านการข่าว ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
มีส่วนร่วมป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบ (๗) พัฒนาการผนึกกาลังและทรัพยากร
จากทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (๘) พัฒนา
เสริ มสร้ า งความสั มพัน ธ์และความร่ วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก อาเซียนมิตร
ประเทศ ประเทศมหาอานาจ และองค์การระหว่างประเทศ และ (๙) ในยามสงบใช้กาลังกองทัพในการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ)
๔) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่กระทบ
ต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง
ป้องกัน แก้ไข การใช้ การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติตามที่กาหนดโดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทาง
บก ทางทะเล และทางอากาศ ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบก ทางทะเล
และทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพ
ของไทยกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ (๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใช้
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กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ (๗) การรณรงค์ให้
ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางบก ทางทะเล และทางอากาศ
๕) เสริ มสร้ างความสั ม พันธ์ และความร่ว มมื อ ทางการทหารกับ ประเทศเพื่ อ นบ้า น มิตร
ประเทศ และองค์กรนานาชาติ มุ่งเน้นการดาเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนา
ความร่วมมือต่าง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอานาจ ให้มีการบู รณาการการ
ปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ ต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตรและเหมาะสม
บนพื้นฐานของการดารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการและพันธกรณีต่าง
ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์
ความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ ผ่านทางความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ (๒)
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอานาจ (๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์
จากบทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (๔) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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๓.๔ แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ
สื บ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ที่ทาให้โลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้
ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลายสิบปี
ที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งในมิติของภัย ความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้ าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของไทยจึงต้องให้ความสาคัญกับทุกมิติ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ในส่วนของความมั่นคงรูปแบบเดิม โดยที่โลกกาลังก้าวสู่ระบบหลายขั้วอานาจ ไทยจึงต้องมุ่งรักษา
จุดแข็งของการทูตไทย คือ การรักษาดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศ
มหาอานาจ นอกจากนี้ การส่งเสริมและรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังคงมีความสาคัญยิ่ง
เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ โดยเฉพาะจากการมีชายแดนร่วมกัน สาหรับประเด็นความมั่นคง
รูปแบบใหม่นั้น จะทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายนอกประเทศกับ
ปั จ จั ย ภายในประเทศ และมี ผู้ เ ล่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ เพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ด้ า น
ไซเบอร์ ซึ่งไร้พรมแดนและสามารถปกปิดอัตลักษณ์ นอกจากนี้ ความขัดแย้งในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ส่งผลให้โลก
เผชิญกับวิกฤตผู้ลี้ภัยที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ และเปิดพื้นที่ให้การก่อการร้ายสากลและแนวคิด
สุดโต่งสามารถบ่มเพาะและขยายวงกว้างมากขึ้น
ในการนี้ จึงต้องมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยใน
การรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึง ความมั่นคง
ของโครงสร้างพื้นฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ว ยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการ
เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่
อาจส่ งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้ ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการ
ดาเนินการในภาพรวม โดยมีรายละเอียดการดาเนินการของแต่ละแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด
ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้
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๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๐๑๐๔๐๑

ประเทศไทยมี ค วาม
มั่ น คงและสามารถ
รับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ ทุ ก
รูปแบบสูงขึ้น
ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการกาหนด
ทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน

๐๑๐๔๐๒

ตัวชี้วัด
ดัชนีรัฐเปราะบาง*

สถานะการบรรลุ เป้ าหมายของการ
พัฒนาที่ยังยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๑๗
เสริ มความแข็ งแกร่ งให้ แก่ กลไกการ
ด าเนิ นงานและฟื้ นฟู หุ้ นส่ ว นความ
ร่ วมมื อระดั บโลก เพื่ อการพั ฒ นาที่
ยั่งยืน

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ไม่เกิน 60 คะแนน

บรรลุป้าหมาย
อย่างน้อย ๑๗ เป้าหมาย
ย่อย จาก ๑๙ เป้าหมาย
ย่อย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ไม่เกิน 50 คะแนน

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ไม่เกิน 40 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
(ปี ๒๕๗๓)

จัดหาตัวชี้วัด
ทีเหมาะสมต่อไป

หมายเหตุ * ดัชนีรัฐเปราะบาง (The fragile state index) จัดทาโดย Fund peace ในปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยอยู๋อันดับที่ ๘๖ (๗๐.๐ คะแนน)
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๓.๔.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มุ่งให้ไทยในฐานะ
ประเทศขนาดกลาง ดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชี่อมโยงกันทั้งในมิติด้านความ
มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังต้องให้มีการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส โดยการกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนว
หน้าของไทยในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อผนึกพลังในทุก ๆ ด้าน ให้นามาสู่เสถียรภาพของภูมิภาค
โดยเฉพาะในกรอบอาเซีย น ตลอดไปจนถึงส่ งเสริมระบบพหุ ภ าคี กฎหมายระหว่างประเทศ และระบบ
กฎเกณฑ์ ที่เป็นเสมือน “เกราะป้องกัน” สาหรับประเทศขนาดกลาง โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ
ได้แก่ (๑) สร้างเสริมความร่วมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่
เหมาะสมสาหรับการรักษาอานาจอธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน (๒) ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนา
ความเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ และ (๔) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค
๒) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เน้นความเป็นปึกแผ่น
และความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของ
ไทยในกรอบการทู ต ทุ ก ระดั บ ให้ ส ามารถสร้ า งศั ก ยภ าพและส่ ง เสริ ม คว ามร่ ว มมื อ ใน กร อบ
ทวิ ภ าคี ภู มิ ภ าค และพหุ ภ าคี รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงที่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ โดยเฉพาะมิ ติ ก ารเมื อ ง
การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถป้องกันและรับมือกับ ภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ
รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคามด้านสุขภาพและภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่น คง/ข่าวกรองกับประเทศเพื่อนบ้าน (๒) ป้องกันการแพร่ขยายของ
แนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าว
กรองและกรณีศึกษากับต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ
(๓) ผลักดันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศต้นทาง (๔) สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพื่อส่งเสริม
ความเชื่อมโยงทางทะเล การค้าทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) ดาเนินความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทที่เหมาะสม การร่วมมือทางการพัฒนากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐต่อรัฐ
เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ ในการป้องกันและ
ระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผ่านการทูตเชิง
มนุษยธรรมและการทูตเพื่อการพัฒนา รวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ
และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยมีแนวทางการดาเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) เสริมสร้างความ
ร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกัน (win-win) บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ (๒) สร้างศักยภาพและส่งเสริม
ความร่ ว มมื อ ในกรอบทวิ ภ าคี ภู มิ ภ าค และพหุ ภ าคี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงแบบองค์ ร วม (๓) ส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ในทุกระดับ และสานความสัมพันธ์กับผู้นารุ่นใหม่ (๔) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้าง
ศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิง
รุ ก (๕) มีการแลกเปลี่ ย นระดับ ประชาชนเพื่อเสริมสร้างให้ ไทยเป็นพหุ สั งคมที่เข้ มแข็ง และ (๖) กระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับกลุ่มเยาวชน/นักเรียนไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพ หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ
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๓.๕ แผนย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เป็นการเสริมสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ให้เป็นรูปธรรม พร้อมตอบสนองต่อปัญหา
ในทุกมิติ รวมทั้งสามารถรองรับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยในการขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงให้ บั ง เกิ ด ผลส าเร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนตามเป้ า หมายที่ ก าหนด
มี “แนวความคิดในการบริหารจัดการฯ” โดยอาศัยการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานในระดับต่าง ๆ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันประกอบไปด้วย
๑) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับผิดชอบกากับดูแลด้านนโยบาย ความมั่นคงทั้งปวง
และกากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวมด้วย
๒) กองอานวยการรั กษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับผิ ดชอบในการอานวยการ
ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
๓) กองอานวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.) และศูนย์อานวยการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และ
กากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔) กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแลในการ
ขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๕) กระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบในการอานวยการ ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล
ในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๖) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการอานวยการ
ประสานงาน ดาเนินการ และกากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ถือเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็ จ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประการหนึ่ง เพราะถึงแม้จะมีการวางแผนที่ดี แต่หากมิได้มีการนาไป
ปฏิบัติหรือนาไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง ก็จะทาให้เกิดความล้มเหลวได้ ซึ่งกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวมจะเป็นปัจจัยที่ช่ วยลดปัญหาดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการของแต่ล ะแนวทาง
การพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

1-๓๐

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

รหัสเป้าหมาย
๐๑๐๕๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กลไกการบริหารจัดการ ระดับประสิทธิภาพการ
ความมั่นคงมี
ดาเนินงานของ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
หน่วยงานด้านการ
จัดการความมั่นคง

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

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) บู ร ณาการกลไกการบริ ห ารจัดการความมั่น คง มุ่งเน้นการเสริมความพร้อม รวมทั้ง
ยกระดับกลไกหน่วยงาน เช่น กองทัพไทย, กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
และศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสริมสร้างความพร้อม รวมทั้งยกระดับกลไก
หน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือและ
การปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน กาหนดหน่วยงานและตัวผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดมความ
คิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องจริงจัง ตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบ
และประเมิน ผลอย่ างต่อเนื่ อง ตามหลั กธรรมาภิบาลที่สอดคล้ องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุคสมัย
พร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการดาเนินการ
ที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอานาจหน้าที่ ของ กอ.รมน. ศรชล. และ
ส่ ว นราชการที่เกี่ย วข้อง (๒) การพัฒ นาระบบบริห ารจัดการและสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงานร่ว มกัน
(๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในงานด้านความมั่นคง (๔) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ
เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กอ.รมน. ศรชล.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ (๕) การ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๒) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง มุ่งพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการบริหารประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการดาเนินการใน
ทุกด้าน ให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่ วมกันได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน โดยการวางระบบการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการ
วางแผนและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบ โดยจัดทาแผนย่อย การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคงขึ้นรองรับ พร้อมทั้งกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ ไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่
สาคัญ ได้แก่ (๑) การวางแผนคู่ขนานกันทั้งทางดิ่งและทางระดับ เพื่อให้แผนทุกระดับเสร็ จสมบูรณ์ในเวลา
ไล่ เ ลี่ ย กั น สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว (๒) การท างานแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น ตั้ ง แต่ ขั้ น การวางแผน
การปฏิบัติและการประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (๓) การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง
แบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูก ต้อง และสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้การดาเนินการภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง บรรลุ ผ ลส าเร็ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี เ อกภาพ และเป็ น รู ป ธรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร
เครื่องมือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง ให้ มี ค วามพร้ อ ม มี ขี ด
ความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมี
บทบาทส าคั ญ ในการรั บ ผิ ดชอบดูแ ลปั ญ หาความมั่ นคงทุ ก มิ ติ ใ นระดั บนโยบาย พร้ อ มรองรั บ บริ บ ทที่ จะ
เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสาเร็ จได้ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด
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อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังให้มีการกาหนดแผนย่อยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขึ้นรองรับ
พร้อมทั้งกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่
(๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอานาจหน้าที่ ของ สมช. และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่น คง และระบบการขับเคลื่ อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เครื่องมือและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ของ สมช. และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง (๔) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ
๓.๑ แผนย่อย ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๒ แผนย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหว่างประเทศ
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๔ แผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๕ แผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การต่างประเทศมีส่วนขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการดาเนินงานด้านการต่างประเทศ
ให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้เล่นสาคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับ
นานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้ าในทุก ๆ ด้านของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประชาคมโลกโดยรวม
โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวที ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม
และทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ขณะที่ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น และ
การเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการปรับตัวด้านการต่างประเทศ
ของประเทศไทย
ดังนั้นแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ จึงได้กาหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุก
ส่ ว นราชการสามารถขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง ๖ ด้ า นในมิ ติ ก ารต่ า งประเทศอย่ า งบู ร ณาการและ
เป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ ง ยื น มีม าตรฐานสากล และมี เกี ย รติ ภูมิ ใ นประชาคมโลก” ประกอบด้ ว ยเป้า หมายและประเด็น ส าคั ญ
๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) มีความมั่นคง (๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ
และ (๕) มีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่าการต่างประเทศที่มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนไทย
“มี” ๕ สิ่งดังกล่าว โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ หรือ “การต่างประเทศ ๕ มี”
ประกอบด้วยแผนย่อย ๕ แผน ดังนี้
๑) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) มุ่งเสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทาย
ด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทยยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง
เสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของไทยในอนาคตได้
๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความ
มั่งคั่ง ยั่งยืน) มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับมิตร
ประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ และการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนไทยขยายตลาดในต่ า งประเทศ ขณะเดี ย วกั น
การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ
ของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
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๓) แผนย่ อ ยการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลและพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ
(มี ม าตรฐานสากล) มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพหน่ ว ยงานไทยและคนไทย และยกระดั บ มาตรฐานการพั ฒ นา
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศและส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมือ ในมิติ ต่าง ๆ กั บนานาประเทศ นอกจากนี้ ไทยยัง สามารถด าเนิ นการ
ต่ า งประเทศในเชิ ง รุ ก และสร้ า งสรรค์ โดยการมี บ ทบาทในการร่ ว มพั ฒ นากฎระเบี ย บระหว่ า งประเทศ
มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย
๔) แผนย่อ ยการส่ งเสริ ม สถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มี สถานะและ
เกียรติภูมิ) มุ่งสร้างเกียรติภูมิและอานาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้ อานาจแบบนุ่มนวลอย่างเป็น
ระบบ การดาเนิ น นโยบายที่ส่ งเสริ มสถานะของไทยในเวทีโ ลก การส่ งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี การยกระดับ
การส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ ของไทยให้ กลายเป็ น ความนิยมไทยเพื่อสร้ างมูล ค่าของสิ น ค้าและบริก าร รวมทั้ ง
การสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
๕) แผนย่ อ ยการต่ า งประเทศมี เ อกภาพและบู ร ณาการ (มี พ ลั ง ) มุ่ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งาน
ด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็นกลไกสาคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็น การต่ างประเทศ ทั้ง นี้ การต่างประเทศให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสาหรับ
ประชาชนไทย

๒-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ
๒.๑ บทนา
ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
รวดเร็วและมีนัยสาคัญ อาทิ การมีหลายมหาอานาจในภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศที่สามารถส่ง ผลดี
ต่อประเทศไทย เนื่องจากจะช่วยป้องกันสถานการณ์ที่ภูมิภาคจะมีเพียงขั้วอานาจเดียวที่มีอานาจเด็ดขาดใน
ภูมิภาค อย่างไรก็ดี จานวนและความซับซ้อนของผลประโยชน์ของมหาอานาจที่มากขึ้นในโลกอาจทาให้ไ ทยมี
ความท้าทายในการดาเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุลในภาพรวม ระหว่างขั้วอานาจต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ไทย
มีความมั่นคงและปลอดภัย ไทยในฐานะประเทศขนาดกลางจึงจาเป็นต้องรักษาดุลยภาพระหว่างมหาอานาจบน
ผลประโยชน์ของชาติและหลักสากล นอกจากนั้น ภูมิภาคเอเชียมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์มากขึ้น เพราะเป็น
ที่ตั้งของประเทศมหาอานาจ/กลุ่มความร่วมมือที่มีพลังอานาจและบทบาทด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจมากขึ้น
เป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุด มีบทบาทสาคัญในห่วงโซ่อุปทานทางเศรษฐกิจของโลก เป็น
เส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สาคัญของโลก ในทางกลับกัน ภูมิภาคนี้ยังมีจุดล่อแหลมต่อเสถียรภาพของภูมิภาค
และยังเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะมีการเผชิญหน้าทางการทหาร ซึ่งการขยายอิทธิพลของขั้วมหาอานาจ
ต่าง ๆ ในภูมิภ าค รวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เป็นเสมือนสงครามตัวแทนระหว่างมหาอานาจ
อาจสร้างความกดดันทางนโยบายต่อไทยให้ต้องเลือกข้าง และอาจถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป
จึงเป็นความท้าทายที่สาคัญ ต่อการดาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลในเชิงยุทธศาสตร์
เมื่อพิจารณาการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะพบว่า โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจจากการค้า
เสรีและความเชื่อมโยงทั้งด้านการขนส่งและเทคโนโลยี ได้นาไปสู่การแข่งขันเพื่อส่งออกสินค้า และการดึงดูด
การลงทุ น จากต่ า งประเทศอย่ า งเข้ ม ข้น รวมถึ ง มี ก ารรวมกลุ่ มเศรษฐกิจ ใหม่ ๆ เพื่ อส่ ง เสริ ม การค้า และ
การลงทุนระหว่างกันมากขึ้น อาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้ทาให้การค้าขาย การลงทุน และ
การบริการ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองขยายตัวขึ้น เนื่องจากในอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า
๖๐๐ ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า ในปี ๒๕๙๓ อาเซียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจ
ที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของโลก แซงหน้าญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป เป็นรองเพียงจีน อินเดีย และสหรัฐฯ รวมทั้ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกมีความพยายามในการจัดทาความตกลง/ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
และยังมีแนวโน้มที่จะจัดทาความตกลงการค้าแบบทวิภาคีที่มากขึ้นด้วย เพื่อส่งเสริ มโอกาสทางการค้าและ
เปิดตลาดใหม่
ในขณะเดียวกัน ยังมีสภาพแวดล้อมและความท้าทายที่สาคัญที่ประเทศไทยเผชิญอยู่และยังคงต้องเผชิญ
ต่อไปในระยะข้างหน้า อาทิ การดาเนินนโยบายต่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งภารกิจของส่วนราชการ
ต่าง ๆ มีความเกี่ยวพันกับงานด้านต่างประเทศมากขึ้น และบางประเด็นของงานต่างประเทศก็มีความเชื่อมโยง
กับภารกิจหลายส่วนราชการ หากแต่ละหน่วยงานยังไม่บูรณาการเท่าที่ควร แม้จะมีกลไกรองรับหลายระดับ
แล้วก็ตาม
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการต่างประเทศไทย คือ การที่ประเทศไทยเป็นประเทศสายกลาง เข้าได้กับ
ทุกฝ่าย และมีประวัติศาสตร์ด้านการต่างประเทศที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เพราะการต่างประเทศของไทยให้ความสาคัญ
กับ แนวทางที่ปฏิบัติได้จ ริงหรื อสอดคล้ องกับความเป็นจริง และเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่ว ยรักษาเอกราชและ
๒-๓

อธิปไตยของชาติเรื่อยมา นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทด้านการทูตที่เน้นความร่วมมือในภูมิภาค โดยเป็นผู้ร่วม
ผลั ก ดั น การก่ อ ตั้ ง อาเซี ย นและกรอบความร่ ว มมื อ ระดั บ อนุ ภู มิ ภ าคและภู มิ ภ าคอื่ น ๆ รวมทั้ ง มี บ ทบาท
ความรั บ ผิ ดชอบต่อประชาคมระหว่างประเทศ มีท่าทีที่ส ร้างสรรค์และมีห ลั กการในกรอบสหประชาชาติ
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ไทยเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสานักงานสหประชาชาติในภูมิภาคด้วย รวมถึงการที่
ทีต่ ั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและอยู่ตรงศูนย์กลางของภูมิภาค รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น จึงมีศักยภาพในการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม และ
โลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นจุดเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเป็นประตูสู่เอเชียที่สาคัญ
แห่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ แม้ว่าปั จ จุบั น ไทยมีโครงสร้ างพื้นฐานซึ่งเอื้อแก่การขนส่ งในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ วระดับหนึ่ง
แต่รัฐ บาลไทยยั งจ าเป็ นต้องพัฒ นาศักยภาพด้านโลจิส ติกส์ และสร้างระบบคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๑.๑

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

๒.๑.๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๒-๔

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

๒-๕

๒.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๒๐๐๐๑

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย*
ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง (เฉลี่ยร้อยละ)**
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
หมายเหตุ *เป็นตัวชี้วัดที่จัดทาขึ้นใหม่และมีวิธีการคิดตัวชี้วัดใหม่
**เฉลี่ยร้อยละต่อปี

๒-๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศได้กาหนดเป้าหมาย คือ การต่างประเทศไทย
มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ๕ ประเด็นที่จะทาให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ (๑) มีความมั่นคง
(๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (๕) มีพลัง โดยแผนย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศจึงประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

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

๒-๗

๓.๒ แผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วนสาคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและ
การท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
และต้องเผชิญกับ การแข่ง ขัน จากประเทศที่มีระดับค่ าจ้างแรงงานต่ากว่าในยุ คโลกาภิวัตน์ การที่ไทยจะ
สามารถหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้าง
เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง
สามารถคว้าโอกาสทองของการที่เอเชียผงาดขึ้นเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยใช้
ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของไทย ควบคู่ กับการสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ใน
ภูมิภาค และส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชีย
ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ในขณะเดี ย วกั น ไทยต้ อ งแสวงหาโอกาสและลู่ ท างความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในรู ป แบบใหม่ อ ยู่
ตลอดเวลา เพื่ อกระจายความเสี่ ย งจากการกีด กัน ทางการค้ าที่ ยัง คงอยู่ และมีแ นวโน้ มว่ าจะเพิ่ม มากขึ้ น
ในบางกรณี โดยเฉพาะจากกระแสนโยบายชาตินิยมในประเทศคู่ค้าที่สาคัญ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ
และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้
นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปสงค์แล้ว ไทยยังต้องพึ่งพาต่างประเทศในเชิง
อุปทานอีกด้ว ย อาทิ การพึ่งพาปิ โตรเลี ยม ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโน้มสาคัญอื่น ๆ ที่ปรากฏในประเทศ
ไทยและในระดับ โลก อาทิ สังคมสูงวัย การขยายตัวของเมืองใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังนั้น ความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทยจะไม่สามารถบรรลุได้เต็มที่ หากไม่ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกาหนดให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลงในโลกอนาคต ไทยจึงจะต้องใช้
ประโยชน์ จากการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ และความเป็นหุ้นส่ว นกับภาคส่ว นต่าง ๆ ของต่างประเทศ เพื่อ
ร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

๒-๘

๓.๒.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่ทบย่อย ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
รหัสเป้าหมาย
๐๒๐๒๐๑

เป้าหมาย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการ และความเชื่อมโยงที่
สาคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดี
ขึ้น
๐๒๐๒๐๒ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ
เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
หมายเหตุ : *เฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี
**เฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี

ตัวชี้วัด
ดัชนีระดับการค้า การลงทุน
การบริการ และความก้าวหน้า
ในการพัฒนานวัตกรรมระดับ
ภูมิภาคของไทยเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)*
ร้อยละของเป้าหมายย่อย
(Targets) ของเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ที่บรรลุค่าเป้าหมายของไทย**

๒-๙

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕

ไม่ต่ากว่า
ระดับตากว่า
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๘๕

ไม่ต่ากว่า
ระดับตากว่า
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

-

๓.๒.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กับ ต่า งประเทศในการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จบนพื้ น ฐานของ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย เพื่อมุ่งให้
ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่สาคัญ รวมทั้ง
พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก
๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง กรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
๔) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย
และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการนาเข้าและใช้ประโยชน์
จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน
๕) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และเจรจากั บ มิ ต รประเทศ องค์ ก ร และภาคธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ
เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการ
แสวงหาตลาด แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒ นาและ
ส่งเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพื้นฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการ
บริการ โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริการ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง
๖) ขยายความร่วมมือเพื่ อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้า และอาหาร ของประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ของไทย
๗) ใช้ป ระโยชน์ จ ากความสั มพันธ์ และความร่ ว มมือ จากต่ างประเทศ เพื่อ รองรั บความ
ท้าทายควบคู่ กับ การส่ ง เสริ ม โอกาสจากสั งคมสู งวั ยของไทยและของโลก รวมทั้ งร่ว มมื อกั บภาคส่ ว นที่ มี
ศักยภาพของมิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่
สาคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

๒-๑๐

๘) เสริ มสร้างความเป็น หุ้นส่ว นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒-๑๑

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

๒-๑๒

๓.๓.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๐๒๐๓๐๑

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลใน
ทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง
รุกในการร่วมกาหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร
กฎบัตร และความตกลง
ที่ประเทศไทยให้สัตยาบัน

๒-๑๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๐
จากห้วงก่อนหน้า จากห้วงก่อนหน้า จากห้วงก่อนหน้า

๓.๓.๒

แนวทางการพัฒนา

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

๒-๑๔

๓.๔ แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
การส่งเสริมสถานะและอานาจแบบนุ่มนวลของไทย สามารถกระทาได้ในสองแนวทางหลัก คือ ผ่าน
การเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งนาไปสู่ความนิยมไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย
อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม
อย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ และยังเป็นประเทศแนวหน้าของโลกในด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งในปัจจุบัน ไทยได้
พัฒนาจากการเป็นประเทศผู้รับมาเป็นประเทศผู้ให้แก่ประเทศกาลังพัฒนาหลายประเทศและมักเป็นประเทศ
ที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมา ไทยยังขาดการดาเนินการที่ส่งเสริม
การนาจุดเด่นเหล่านี้มายกสถานะและสร้างอานาจต่อรองเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและ
ประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ไทยจะต้อง
ยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถนาไปสร้างมูลค่าได้ รวมถึงต้องเน้นการดาเนินนโยบายที่เป็น
การส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก พร้อมไปกับการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยสามารถ
ร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

๒-๑๕

๓.๔.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
รหัสเป้าหมาย
๐๒๐๔๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจ ๑. หนังสือเดินทางของ
ต่อรอง และได้รับการยอมรับใน ประเทศไทยได้รับการยอมรับ
สากลมากขึ้น
จากต่างประเทศ
๒. ข้อกาหนด ปฏิญญา หรือ
ผลลัพธ์การประชุมระดับผู้นา
ในกรอบพหุภาคีที่ริเริ่มจาก
ประเทศไทย

๒-๑๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย เพิ่มขึ้นอย่างน้อย เพิม่ ขึ้นอย่างน้อย
๕ ประเทศ
๑๐ ประเทศ
๑๕ ประเทศ
จากห้วงปีก่อนหน้า จากห้วงปีก่อนหน้า จากห้วงปีก่อนหน้า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๓๐
ในช่วง ๕ ปี
ในช่วง ๕ ปี
ในช่วง ๕ ปี

๓.๔.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) ส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมไปถึ ง
องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์
ประเทศไทย และเสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ
๒) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพันธมิตร
รอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์
อั น ดี ร ะหว่ า งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิ ช าการ ของไทยกั บ ประเทศต่ า ง ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้ าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศ
ไทยโดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอานาจแบบนุ่มนวลของไทย
๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศที่สาคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง
ความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
ของที่ตั้งสานักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค
๕) ส่ ง เสริ มศั ก ยภาพและเสริม สร้ า งขี ด ความสามารถให้ แก่ คนไทย ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มี
ศักยภาพได้สร้างชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ดารงตาแหน่งที่สาคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปทางานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ

๒-๑๗

๓.๕ แผนย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
การท างานอย่ า งบู ร ณาการและเอกภาพเป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการท างาน
ด้านต่างประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะสามารถบรรลุได้โดยการดาเนินงานด้านการต่างประเทศที่สอดรับ
กันอย่างเป็นทีมของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศบนเงื่อนไขเวลาและทรัพยากรของประเทศ
ที่จากัด เช่นเดียวกับการที่ต้องมีการบริหารจัดการกาลังคนที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง ประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น ทั้งในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและใน
การร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสาหรับประชาชนไทย

๒-๑๘

๓.๕.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๐๒๐๕๐๑

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ
และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น

ตัวชี้วัด
๑. ระดับการมีส่วนร่วมของคน
ไทยในต่างประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)*
๒. สัดส่วน ODA/GNI** ของ
ประเทศไทย

ร้อยละ ๑๐๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐

สัดส่วน ODA/GNI
ร้อยละ 0.26 ต่อปี

สัดส่วน ODA/GNI
ร้อยละ 0.48 ต่อปี

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
สัดส่วน ODA/GNI
ร้อยละ 0.70 ต่อปี

หมายเหตุ : *เฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี
**Official Development Assistance per Gross National Income (ODA/GNI) หรือ ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการต่อรายได้รวม
ประชาชาติ

๒-๑๙

๓.๕.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการและดาเนินงานด้านการต่างประเทศของส่วนราชการไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับการต่างประเทศ
ในมิติต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน สามารถร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไกการทูตเพื่อประชาชน และ
การทูตสาธารณะ
๓) นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในทุกมิติและ
ทุกระดับ เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้
การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
๔) พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
๕) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการ
ต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
๖) ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการกาหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการดาเนินงานที่
ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ
๗) เสริ มสร้ า งความร่ ว มมือกับ มิตรประเทศและในกรอบความร่ว มมื อระหว่า งประเทศ
รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพล
ทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ

๒-๒๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๓) การเกษตร
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๓-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๓) การเกษตร

๓-๓

๒.๑ บทนา

๓-๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๓-๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓-๖

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๓) การเกษตร

๓-๗

๓.๑ แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

๓-๗

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓-๘

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๓-๙

๓.๒ แผนย่อย เกษตรปลอดภัย

๓-๑๐

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓-๑๑

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๓-๑๒

๓.๓ แผนย่อย เกษตรชีวภาพ

๓-๑๓

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓-๑๔

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา

๓-๑๕

๓.๔ แผนย่อย เกษตรแปรรูป

๓-๑๖

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓-๑๗

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา

๓-๑๘

๓.๕ แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ

๓-๑๙

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓-๒๐

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา

๓-๒๑

๓.๖ แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

๓-๒๒

๓.๖.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๓-๒๓

๓.๖.๒ แนวทางการพัฒนา

๓-๒๔

ส่วนที่ ๑
สรุปผู้บริหาร
ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน
จะเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญที่จะช่วยให้ การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้า ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการเติบโตที่คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การพั ฒ นาภาคการเกษตรที่ ผ่ า นมา เน้ น การผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกและการเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ให้ กั บ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ผ่านการขยายพื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาปัจจัยการผลิต
ให้มีคุณภาพ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง
โดยในช่วงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เศรษฐกิจภาคเกษตรค่อนข้างผันผวน โดยในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ อัตราการขยายตัว
ของการผลิตภาคเกษตรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ ๔.๘ และ ๖.๑ ตามลาดับ แต่ในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ อัตราการ
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ -๐.๙ ร้อยละ -๓.๕ และร้อยละ ๑.๔ ตามลาดับ เนื่องจากปัจจัยลบในเรื่องภัยธรรมชาติ
การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงปี ๒๕๖๒ และ ในปี ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดังนั้น เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาใน
ระยะยาวอันจะนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงจาเป็นต้องมีทิศทางในการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนามาซึ่งโอกาสในการสร้าง
รายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในระยะ ๒๐ ปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การเกษตร จะให้ความสาคัญกับการยกระดับการผลิตให้
เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อ
สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการ
จัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพื่อเสริมสร้างให้
การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๖ แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้ม ครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒ นาอัตลั กษณ์พื้น ถิ่น รวมทั้ง สร้ างอัตลั กษณ์ห รือเรื่องราวแหล่งกาเนิด สร้างความแตกต่างและ
ความโดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก
เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึง
การตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
๓-๑

สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสาคัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมด้านการขยาย
ตลาดบริโภคสิน ค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุน การทาเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ระดับอินทรีย์ วิถีชาวบ้าน
เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
เกษตรชีวภาพ สนั บ สนุ น การอนุ รั กษ์ ทรั พ ยากรชีว ภาพทางการเกษตรเพื่ อน าไปสู่ ก ารผลิ ต และ
ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จ ากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
พัฒ นาเชื่อมโยงไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และใช้ฐ านการทาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
และส่งเสริมให้มกี ารนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง
กับชีวภาพ
เกษตรแปรรู ป สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมการแปรรู ปสิ น ค้า เกษตร
ขั้ น สู ง ที่ มี คุ ณ ค่ า เฉพาะ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพสู ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด และผลั ก ดั น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ การผลิ ตเชิงพาณิช ย์ ตลอดจนให้ ความสาคัญกับตราสิ นค้าและปกป้องสิ ทธิ
ในทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา ส่ ง เสริ มการใช้วัตถุ ดิบและผลิ ตผลทางการเกษตรเพื่ อแปรรูป เป็นผลิ ต ภัณฑ์ใหม่
โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัย ติ ดตามผลิ ตภั ณฑ์ ร ะหว่ างขนส่ ง และยืด อายุข องอาหารและสิ น ค้า เกษตรในบรรจุภั ณ ฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร รวมถึ งเทคโนโลยี และนวั ตกรรมเกษตรแห่ งอนาคต เพื่ อ น ามาใช้ ในกระบวนการผลิ ตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้ เข้ าถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี และนวั ตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยี อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้ เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่ มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนั บสนุนและส่ งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและ
สนั บสนุ นเทคโนโลยี ให้ แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ระบบนิ เ วศการเกษตร ให้ ค วามส าคั ญ กั บ มาตรการสนั บ สนุ น ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า
ในภาคเกษตรดาเนิ น การได้ อย่ า งต่ อเนื่ อ งและเป็ น รูป ธรรม อาทิ การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพและการจั ด การ
ทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดหรื อกลุ่ มผู้ บ ริ โ ภค การส่ งเสริ ม และขยายตลาดสิ น ค้าเกษตรและผลิ ต ภัณฑ์ เกษตรในรู ปแบบต่ างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็ว
และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า
๓-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๓) การเกษตร
๒.๑ บทนา
ภาคเกษตรเป็ น ภาคการผลิ ต ที่ มี ความส าคั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ
ประชากรประมาณ ๒๔ ล้านคน แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาภาคเกษตรมีความท้าทายหลายด้าน ทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งยกระดับ
ประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว จึงทาให้ภาคการเกษตรมีความจาเป็น
ที่จะต้องให้ความสาคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นทั้งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสินค้าเกษตร รวมถึง การใช้
ประโยชน์ จ ากความหลากหลายทางชีว ภาพของไทย พร้อมทั้ง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ภูมิปั ญญาในการพัฒนาและสร้างมูล ค่าสิ นค้าเกษตร ตลอดจนการบริห ารจัดการระบบนิเวศตลอดห่ว งโซ่
การผลิต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมถึงด้านโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงไปยัง
ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และกระจายรายได้ให้กับภาคเกษตรของไทย
๒.๑.๑

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

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วมรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๓ ท่องที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๔.๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๑ จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
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อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อย่างเป็นเอกภาพ
๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
๔.๕ พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
๔.๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๓-๕

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๓) การเกษตร
รหัสเป้าหมาย
๐๓๐๐๐๑
๐๓๐๐๐๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
(ต่อปี)
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาค
อัตราผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
เกษตร
(เฉลี่ยร้อยละ)*

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า

๓-๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๔.๕
ร้อยละ ๔.๕
ร้อยละ ๔.๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๓

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๓) การเกษตร
การพัฒ นาการเกษตร ให้ ความส าคัญกั บ การยกระดับความสามารถในการแข่ งขันของภาคเกษตร
ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
ในระยะ ๒๐ ปี ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มี
มูล ค่าสู ง โดยอาศัย การยกระดับ การผลิ ตให้ เข้าสู่ คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จาก
อัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ และความหลากหลายทางชีว ภาพในการแปรรูปสร้างมูลค่า รวมถึง การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หรือการใช้ในการจัดการฟาร์ม ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการระบบนิเวศตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมี ๖ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
การพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สินค้า
ศิลปาชีพ สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้
เขตร้อน โดยการนาจุดเด่นของอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิต และจาหน่าย
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่ง มีความโดดเด่นจากทาเล
ที่ตั้งในเขตโซนร้อน และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรของไทยในแต่ละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ และ
นามาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓-๗

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

รหัสเป้าหมาย
๐๓๐๑๐๑

เป้าหมาย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าของสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น
(เฉลี่ยร้อยละ)*

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า

๓-๘

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๓
ร้อยละ ๑๕

๓.๑.๒

แนวทางการพัฒนา

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

๓-๙

๓.๒ แผนย่อย เกษตรปลอดภัย
กรอบการค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มความต้องการการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย
ทาให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ของ
อาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย

๓-๑๐

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย

รหัสเป้าหมาย
๐๓๐๒๐๑

๐๓๐๒๐๒

เป้าหมาย
๑. สินค้าเกษตรปลอดภัย
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ มูลค่าสินค้าเกษตร มูลค่าสินค้าเกษตร มูลค่าสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการ ที่ผ่านการตรวจ
ที่ผ่านการตรวจ
ทีผ่ ่านการตรวจ
รับรอง
รับรอง GAP
รับรอง GAP
รับรอง GAP
(เฉลี่ยร้อยละ)*
ขยายตัวร้อยละ ๕ ขยายตัวร้อยละ ๕ ขยายตัวร้อยละ ๕
ตัวชี้วัด

๒. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย
ของไทยได้รับการยอมรับด้าน (Quality and safety) ภายใต้
คุณภาพความปลอดภัยและ Global Food Security Index
คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า

๓-๑๑

มูลค่าสินค้าอินทรีย์ มูลค่าสินค้าอินทรีย์ มูลค่าสินค้าอินทรีย์
ขยายตัวร้อยละ ๕ ขยายตัวร้อยละ ๕ ขยายตัวร้อยละ ๕
อยู่ในอันดับต่ากว่า อยู่ในอันดับต่ากว่า อยู่ในอันดับต่ากว่า
๗๐
๖๘
๖๕

๓.๒.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมีอันตรายในสิ น ค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือน
๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้ เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถผลิต
สิ น ค้าเกษตรและอาหารที่มี คุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็ นขั้นพื้นฐานตามหลั กการปฏิ บัติที่ดีทาง
การเกษตร และพัฒ นาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสู ง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล
๔) สร้ า งความตระหนั ก รู้ ข องผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภคถึ ง ความส าคั ญ ของความปลอดภั ย
เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
๕) สนั บสนุ นการทาเกษตรอินทรีย์วิถีช าวบ้าน เพื่อต่อยอดสู่ เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิช ย์
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ

๓-๑๒

๓.๓ แผนย่อย เกษตรชีวภาพ
การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งจะให้ความสาคัญต่อการสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทาง
ชี ว ภาพ เพื่ อ น าไปสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า สู ง ภายใต้ ร ะบบการผลิ ต ที่ ค านึ ง ถึ ง การท าเกษตรที่ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และคานึงถึงสิ่งแวดล้อม

๓-๑๓

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๓๐๓๐๑

๑. สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น

๐๓๐๓๐๒

๒. วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตาบล
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้าเกษตรชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)*
การจดทะเบียนดาเนินการของ
วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับเกษตร
ชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)*

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า

๓-๑๔

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๘
ร้อยละ ๒๐
วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการ
จดทะเบียน
ดาเนินการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการ
จดทะเบียน
ดาเนินการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการ
จดทะเบียน
ดาเนินการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ
เชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนาไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรั พยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ ประกอบการวิส าหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็ก บนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภั ณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช
ผลิ ตภัณฑ์ป ระเภทเวชสาอาง และผลิ ตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูล ค่าเพิ่มจากผลิ ตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๔) ส่งเสริมการทาการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์ และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

๓-๑๕

๓.๔ แผนย่อย เกษตรแปรรูป
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่ สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มี
คุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

๓-๑๖

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป

รหัสเป้าหมาย
๐๓๐๔๐๑

เป้าหมาย
สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
สินค้าเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์
(เฉลี่ยร้อยละ)*

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า

๓-๑๗

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๖

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ที่มีมูลค่าสู ง
โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
๒) ส่งเสริมการแปรรูป โดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้ง การผลั กดัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการแปรรูปสิ นค้าเกษตรขั้นสู งที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
๓) สนับสนุนการนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๓-๑๘

๓.๕ แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ
การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัย
เทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมการเกษตรในรู ป แบบต่างๆ รวมถึ งการใช้และการเข้าถึ งเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล และระบบข้อมูลส าหรับ วางแผนการผลิต เพื่อพัฒ นาเกษตรกรให้เป็น เกษตรกรอัจฉริยะ
ที่สามารถนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ

๓-๑๙

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๓๐๕๐๑

๑. สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๒. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
(เฉลี่ยร้อยละ)*
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ
(เฉลี่ยร้อยละ)*

๐๓๐๕๐๒

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า

๓-๒๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๖
ร้อยละ ๗
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ ปั จ จั ย การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รกลและอุ ป กรณ์
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยา เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพื่อนามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ
๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
ต่า งๆ ตลอดจนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีอ วกาศและภู มิส ารสนเทศ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ฐานข้อ มู ล
สารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓) สนับสนุนและส่งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้า ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม

๓-๒๑

๓.๖ แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
การสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร โดยมีการปรับตัวไปสู่กระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่างๆ ดังนี้

๓-๒๒

๓.๖.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๐๓๐๖๐๑

๑. ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น
๒. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็ง
ในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

๐๓๐๖๐๒

ตัวชี้วัด
ผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
(เฉลี่ยร้อยละ)*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๕

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
สหกรณ์มีความ
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
เข้มแข็ง
เกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน
ในระดับ ๑ และ ๒
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อย่างน้อย
มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน
ร้อยละ ๕๐
(เฉลี่ยร้อยละ)
วิสาหกิจชุมชน
ได้รับการประเมิน
ศักยภาพ
ในระดับดี
อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๕

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง
ในระดับ ๑ และ ๒
อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๕

สหกรณ์มีความ
เข้มแข็ง
ในระดับ ๑ และ ๒
อย่างน้อย
ร้อยละ ๖๐

วิสาหกิจชุมชน
ได้รับการประเมิน
ศักยภาพ
ในระดับดี
อย่างน้อย
ร้อยละ ๔๐

วิสาหกิจชุมชน
ได้รับการประเมิน
ศักยภาพ
ในระดับดี
อย่างน้อย
ร้อยละ ๔๕

กลุ่มเกษตรกรมี
ความเข้มแข็งใน
ระดับที่ ๑ และ ๒
อย่างน้อย
ร้อยละ ๓๕

กลุ่มเกษตรกรมี
ความเข้มแข็งใน
ระดับที่ ๑ และ ๒
อย่างน้อย
ร้อยละ ๔๐

กลุ่มเกษตรกรมี
ความเข้มแข็งใน
ระดับที่ ๑ และ ๒
อย่างน้อย
ร้อยละ ๔๕

หมายเหตุ : *เพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงก่อนหน้า
๓-๒๓

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนามาวางแผนการผลิต
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้อ มูล สารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่ ก ารบริ ห ารจัด การพื้ นที่ เกษตรกรรมอย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
๒) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนทาการเกษตร
ของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทาการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดาเนินการให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับสาหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ
๓) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูล อุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนาการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกาหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
๔) ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม เกษตรกร เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อระหว่างวิ ส าหกิจ ชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ ประกอบการ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มี
ความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง
๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
พื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และ
๓-๒๔

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

๓-๒๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๔-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

๔-๔

๒.๑ บทนา

๔-๔

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๔-๔

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔-๘

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

๔-๙

๓.๑ แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ

๔-๙

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๔-๑๐

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๔-๑๑

๓.๒ แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

๔-๑๒

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๔-๑๓

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๔-๑๔

๓.๓ แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

๔-๑๕

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๔-๑๖

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา

๔-๑๗

๓.๔ แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม

๔-๑๘

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๔-๑๙

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา

๔-๒๐

๓.๕ แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๔-๒๑

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๔-๒๒

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา

๔-๒๓

๓.๖ แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

๔-๒๔

๓.๖.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๔-๒๕

๓.๖.๒ แนวทางการพัฒนา

๔-๒๖

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
อุตสาหกรรมและบริการเป็นภาคการผลิตที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมา
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริม การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
และบริการของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในด้านมูลค่า และสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก ๑๔.๑๙ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๕๙ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๐ เป็น ๑๕.๕๒ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๘๗ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๒ ขณะที่ในปี ๒๕๖๓ ภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยหดตัวลงทั้งในด้าน
มูลค่าและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศโดยมีมูลค่าลดลงเป็น ๑๔.๒๘ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๙๑.๓๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๓ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ อย่างไรก็ดี การเปลี่ ยนแปลงของโลกทั้งในด้าน
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การติดต่อสื่อสารและคมนาคมขนส่งที่พัฒนา
อย่ า งรวดเร็ ว ตลอดจนการแข่ ง ขั น ในตลาดโลกที่ สู ง ขึ้ น ท าให้ ป ระเทศไทย จะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ภาคอุต สาหกรรมและบริ การเข้ า สู่ การเป็ น ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่ง เป็ นการเปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อนด้ ว ย
ประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็น
บริการที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง
การพัฒนาและยกระดับ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ เกิดการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากประสิทธิภาพมาเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรของไทย
แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเป็นองค์รวม
และการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐาน
ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร และสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นาของอุ ต สาหกรรม
และบริ ก าร ทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร การสร้ า งนวั ต กรรม การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ และการลงทุ น
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งพั ฒ นาต่ อ ยอดจากฐานอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเดิ ม
ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และสร้ า งโอกาสให้ ทุ ก อุ ต สาหกรรมในการปรั บ ตั ว และสร้ า งศั ก ยภาพใหม่ ในระยะ
ต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็น เสาหลักของเศรษฐกิจไทย
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ
และเป็ น ผู้ น าของอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก
ซึง่ ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากวั ต ถุ ดิ บ ชี ว ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และส่งเสริมการนา

๔-๑

ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไปใช้ ป ระโยชน์ ตลอดจนฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การค้ า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
๒) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ค รบวงจร เน้ น การพั ฒ นาแบบบู ร ณาการควบคู่ กั บ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพในทุ ก มิ ติ และสร้ า งอุ ต สาหกรรมการแพทย์ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
เพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี มีทักษะความชานาญ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการทาง
การแพทย์ และขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพและ
กิจ กรรมอื่ น ๆ เพื่ อให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารสุ ข ภาพทั้ งด้ านร่ างกายและจิต ใจ
ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
๓) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญญาประดิ ษฐ์ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารวิ จั ย พั ฒ นา
และสร้ า งนวั ต กรรมทางอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษฐ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พัฒนาผู้ ประกอบการ
และบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้ สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทีจ่ าเป็นและส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
๔) อุต สาหกรรมต่ อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ผลั กดันการเปลี่ ยนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอัจฉริยะและยานยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
สายการบิ น ของประเทศพั ฒ นาขีด ความสามารถในการขนส่ งผู้ โ ดยสารและสิ น ค้า รวมทั้ง ส่ งเสริม ให้ เกิ ด
การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ตลอดจนสนับสนุนให้มี กลไกในการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และรองรับระบบคมนาคม
ในอนาคต
๕) อุ ต สาหกรรมความมั่ น คงของประเทศ หมายรวมถึ ง การผลิ ต ยุ ท โธปกรณ์ แ ละยุ ท ธภั ณ ฑ์
ทางการทหาร ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางเพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป (เทคโนโลยีสองทาง หมายถึง
เทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้งทางด้านความมั่นคง ทางด้านทหาร และทางด้านพลเรือน) รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติ
ประกอบด้วย การบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ การซ้อมการปฏิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและสนับสนุน
การนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยแผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เกิดการ
วิ จั ย พั ฒ นาและสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ ลดการพึ่ ง พาจากต่ า งประเทศ สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการตามระดั บ
ความสามารถของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
และเชื่อ มโยงกั บ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระดั บ โลก ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารลงทุ น เพื่ อ สร้า งฐานการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรม
ความมั่นคงในประเทศ สร้างระบบนิเวศ สนับสนุนและเปิด โอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ
จากในประเทศและต่างประเทศ
๖) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรมและบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตสาหรับการกาหนด
ยุทธศาสตร์ สาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กาหนดแนวทางการผลิตและพัฒนา
บุคลากร โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและ
๔-๒

จัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กาหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ
อย่างบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ

๔-๓

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๒.๑ บทนา
การเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยี ข้อจากัดของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย
และโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้อุตสาหกรรมและบริการของไทยต้องปรับตัวเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน การมุ่งสู่ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นสิ่งที่จาเป็น
สาหรับประเทศไทยในการวางรากฐานของการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคตของไทยมีทั้งอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
ที่ไทยมีความเข้มแข็งในระดับ โลกในปั จ จุ บัน อุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่พลิ กโฉม
การทาธุรกิจ แบบเดิม ๆ และอุตสาหกรรมที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต ซึ่ง ต้องสร้างมูล ค่าเพิ่ม
บนพื้น ฐานของการวิจั ย และพัฒ นา การสร้ างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี โดยอาศัยทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรู้และคุณภาพ นอกจากนี้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
และบริการเดิมที่มีอยู่ แล้ว ในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้ว ยการปรับปรุงผลิ ตภาพการผลิต การสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการเข้าด้วยกัน
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ฟื้น ฟู แ ละสร้ างใหม่ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้ า งการเติ บ โต บนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
๔-๔

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

๔-๕

๔.๓.๑ การปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะส าหรั บ
ศตวรรษที่ ๒๑
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๓ การดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ แ ละคนไทยที่ มี ค วามสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่ม ผลิ ต ภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้ เป็ นแรงงานฝี มือที่ มีคุณ ภาพ
และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
๔.๒.๖ การพัฒนาแรงงานในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๑ เพิ่มมูล ค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๑ จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรกร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล

๔-๖

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า นการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหมายที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง

๔-๗

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
รหัสเป้าหมาย
๐๔๐๐๐๑

๐๔๐๐๐๒

เป้าหมาย
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
ร้อยละ ๔.๘
ร้อยละ ๔.๘
ร้อยละ ๔.๘
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
ตัวชี้วัด

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขา
บริการ (เฉลี่ยร้อยละ)

ร้อยละ ๕.๓

ร้อยละ ๕.๓

ร้อยละ ๕.๓

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม
(เฉลี่ยร้อยละ)

ร้อยละ ๒.๔

ร้อยละ ๒.๔

ร้อยละ ๒.๕

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริการ
(เฉลี่ยร้อยละ)

ร้อยละ ๓.๐

ร้อยละ ๓.๐

ร้อยละ ๓.๒

๔-๘

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคตเป็นหั วใจส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระยะยาว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้ความสาคัญกับการพัฒนา
เป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้าง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริ การและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริ ก าร ทั้ ง ด้ านบุ ค ลากร การสร้ า งนวั ตกรรม การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ และการลงทุ น
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งพั ฒ นาต่ อ ยอดจากฐานอุ ต สาหกรรมและบริ การเดิ ม
ที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็น
การสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นาของ
อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ
ส่ ง เสริ ม และสร้ า งเศรษฐกิ จ ฐานชีว ภาพอุบั ติใ หม่ ทั้ง ระบบแบบครบวงจร โดยให้ ความส าคัญ กั บ
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากวั ต ถุ ดิ บ ชี ว ภาพที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
อย่ า งบู ร ณาการตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริม การลงทุ น วิจั ย และพั ฒ นา การสร้ า งและพั ฒ นา
องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่เ หมาะสมกั บบริ บ ทของประเทศไทยและฐานข้ อมู ล ที่ เ กี่ย วข้ อ ง
ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยคานึงถึง
การมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่

๔-๙

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ
รหัสเป้าหมาย
๐๔๐๑๐๑

เป้าหมาย
อุตสาหกรรมชีวภาพ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละ)

๔-๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๕ ต่อปี*
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ฐานชีว ภาพ เช่น ชีว เคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีว เภสั ชภัณฑ์ เวชสาอาง นวัตกรรมอาหารชีว ภาพ สารสกัด
สมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบ
อย่างครบวงจร
๒) สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพโดยรวม และจัดทาแผนที่
และข้อมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการ
อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทาง
ชีวภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพิ่มความพร้อมของรัฐในการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และให้ความสาคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อ ให้เกิดการสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
๓) พัฒ นาอุตสาหกรรมชีว ภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่ ว งโซ่มูล ค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และอุตสาหกรรม
แปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
๔) สร้ า งและพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
โดยการพัฒ นากาลังคนเชี่ย วชาญให้มีป ริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน
และชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการด้ า นเทคโนโลยี ชั้ น สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนสนั บ สนุ น การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ
๕) สร้ า งโอกาสและขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ พั ฒ นาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งความตระหนั ก รู้ ในประโยชน์ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ รวมถึ ง พั ฒ นามาตรการและสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
จากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
๖) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิด ความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์
หรือต่อผู้ทาความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนา
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ
และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจาเพาะสาหรับแต่ละระบบนิเวศ

๔-๑๑

๓.๒ แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒ นา และน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพและศักยภาพ
ในทุ ก มิ ติ และเชื่ อ มโยงกั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพและกิ จ กรรมอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย

๔-๑๒

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
รหัสเป้าหมาย
๐๔๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

อุตสาหกรรมและบริการ
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ทางการแพทย์มกี ารขยายตัว การผลิตอุตสาหกรรมเครื่องมือ
เพิ่มขึ้น
แพทย์ (เฉลี่ยร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การบริการการแพทย์ (เฉลี่ยร้อยละ)

หมายเหตุ *ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ณ ปี ๒๕๖๓
**ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายจากห้วงก่อนหน้า

๔-๑๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๗ ต่อปี
ร้อยละ ๗ ต่อปี
ร้อยละ ๗ ต่อปี

ร้อยละ ๗ ต่อปี*

ร้อยละ ๗ ต่อปี**

ร้อยละ ๗ ต่อปี**

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งอื่ น ๆ ในห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เช่ น อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น
๒) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการแพทย์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้ บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยา ปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชี ววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทาฐานข้อมูลที่จาเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ
๓) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการแพทย์ ที่ ทั น สมั ย มี คุ ณ ค่ า และมี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
โดยส่งเสริมการนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อสร้างอุตสาหกรรม
และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับ ความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่ การเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ ทั้ ง แผนปั จ จุ บั น และแผนไทยให้ มี ศั ก ยภาพด้ า นเทคโนโลยี มี ทั ก ษะความช านาญ
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๕) ยกระดั บ มาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ แ ละการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์
ให้ เทียบเท่ากับ ระดับสากล ยกระดับ การแพทย์และบริการสุ ขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอานวยความสะดวกในการตรวจและรับ รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น
๖) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทย
เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยว

๔-๑๔

๓.๓ แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการ
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

๔-๑๕

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๔๐๓๐๑

อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
อุตสาหกรรมดิจิทัล (เฉลี่ยร้อยละ)

๐๔๐๓๐๒

ความสามารถในการพัฒนา อันดับของ World Digital
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย Competitiveness Ranking
ดีขึ้น
ด้านเทคโนโลยี

หมายเหตุ *ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ณ ปี ๒๕๖๓
**ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายจากห้วงก่อนหน้า

๔-๑๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี* ร้อยละ ๑๐ ต่อปี** ร้อยละ ๑๐ ต่อปี**

อันดับ
๑ ใน ๒๐

อันดับ
๑ ใน ๑๘

อันดับ
๑ ใน ๑๕

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับ ความสามารถของผู้ ผ ลิต ผู้ พัฒ นา และผู้ ออกแบบและสร้างระบบของไทย
ให้ มีความสามารถในการแข่งขัน ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริห ารห่ ว งโซ่มูล ค่าระดับโลก
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการทาธุรกิจใหม่ในอนาคต
๒) ผลิ ตและพัฒ นาบุ คลากรทั้งทางด้านผู้ ใช้ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ให้ บริการ ในภาคส่ ว นต่าง ๆ
ให้ มีทัก ษะและความเชี่ย วชาญในด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ข้อมู ล และปัญญาประดิ ษฐ์ และส่ ง เสริม การน า
บุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาทางานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ตลอดจนกาหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้
๓) สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละสนั บ สนุ น การลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ เพื่อเป็ นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับ
ให้ เทคโนโลยี ดิจิ ทัล ข้อมูล และปั ญญาประดิษฐ์ เป็นส่ ว นหนึ่งของชีวิตประจาวันในสั งคม รวมทั้ง ส่งเสริม
การสร้างตลาดภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ
๕) ส่งเสริมให้มีการลงทุน ในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ลไกเพื่ อ ผลั ก ดั น การขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร

๔-๑๗

๓.๔ แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การผลั ก ดั น การเปลี่ ย นผ่ า นอุ ต สาหกรรมขนส่ ง ไปสู่ ร ะบบไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ
และรูปแบบการคมนาคมขนส่งใหม่ ๆ ในอนาคต

๔-๑๘

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๔๐๔๐๑

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การซ่อมบารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่

อัตราการขยายตัวของรายได้
ของผู้ประกอบการที่ซ่อมบารุง
อากาศยานที่ดาเนินกิจการใน
ประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ)

๐๔๐๔๐๓

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐาน สัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ ทีข่ ับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
สาคัญของโลก*
(xEV) ต่อการผลิตยานยนต์
ทั้งหมดในประเทศ (ร้อยละ)**

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
รายได้ของ
ผู้ประกอบการที่ซ่อม
บารุงอากาศยานที่
ดาเนินกิจการใน
ประเทศไทย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑ จากปีฐาน
(๒๕๖๒)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๔ ต่อปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๔ ต่อปี

สัดส่วนการผลิต xEV สัดส่วนการผลิต xEV สัดส่วนการผลิต xEV
505,250 คัน/ปี 1,619,000 คัน/ปี 1,924,000 คัน/ปี
หรือ คิดเป็นร้อยละ หรือ คิดเป็นร้อยละ หรือ คิดเป็นร้อยละ
22 ของการผลิตยาน 60 ของการผลิต
69 ของการผลิต
ยนต์ทั้งหมด
ยานยนต์ทั้งหมด
ยานยนต์ทั้งหมด

หมายเหตุ * มีการปรับเป้าหมาย ๐๔๐๔๐๒ ออก โดยจากเดิมในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ใช้เป้าหมาย “ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)”
ซึ่งได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ของช่วงปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ เป็น “๐๔๐๔๐๓ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่สาคัญของโลก”
** ภายใน ๕ ปีของแต่ละห้วง

๔-๑๙

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

๔-๒๐

๓.๕ แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
โดยต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็งให้เป็น อุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในเชิ งเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุ มหลากหลายมิติ ทั้งอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ย วข้อ งกับ การจัดการภั ยพิบั ติ
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมู ลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรม
ป้องกัน ประเทศ การผลิ ตยุ ทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยี
สองทาง เพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรม
ส่งออกต่อไป

๔-๒๑

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๔๐๕๐๑

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ อัตราการขยายตัว
ประเทศ มีการขยายตัว
ของมูลค่าการผลิต
เพิ่มขึ้น
ของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)

๐๔๐๕๐๒

การส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)

๔-๒๒

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ร้อยละ ๕ ต่อปี*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ
ทั้ ง กลุ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพอยู่ แ ล้ ว และกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น โดยอาศั ย กลไกความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ และเอกชน
และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอื้อและส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย
๒) สร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามา
ทางานในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
๓) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาด รวมทัง้ สร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไก
ที่เ อื้ อ ต่อ การผลิ ต และส่ ง ออก โดยเฉพาะยุ ท โธปกรณ์ ยุ ท ธภั ณฑ์ ท างการทหาร และอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น
เทคโนโลยีสองทาง เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต
๔) สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ด้วยการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ให้ยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ

๔-๒๓

๓.๖ แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดยให้ ความส าคัญกับ การเพิ่มผลิ ตภาพการผลิ ตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่ ว งโซ่มูล ค่า
มี ก ารคาดการณ์ เ ทคโนโลยี ใ นอนาคตส าหรั บ การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ส าหรั บ ภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม
และบริการของประเทศ

๔-๒๔

๓.๖.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๔๐๖๐๑

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

๐๔๐๖๐๒

ประเทศไทยมีความสามารถ อันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล
ในด้านความพร้อมในอนาคต ในด้านความพร้อมในอนาคต
ดีขึ้น

อันดับความสามารถ
ด้านประสิทธิภาพแรงงาน
(Labor Productivity : PPP)

หมายเหตุ *ใช้ข้อมูลจากปีฐาน ณ ปี ๒๕๖๔

๔-๒๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่ ๕๒*
อันดับที่ ๕๐
อันดับที่ ๔๘

อันดับที่ ๔๐

อันดับที่ ๓๕

อันดับที่ ๓๐

๓.๖.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) สนับ สนุ นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่ว งโซ่มูลค่า
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานโดยให้แรงงานทางานกับเครื่องจักรมากขึ้น การปรับปรุงวิธีการบริหาร
จั ดการธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งจัด ให้ มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่ วงโซ่มูลค่า และมี
มาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าให้มีมูลค่าสูงด้วยการให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
๒) กาหนดให้มีการทาการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
สาหรับ การกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้ เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการทางานของทั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจ
๓) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยงภาค
การศึ ก ษากั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร โดยการฝึ ก อบรมแรงงานทั้ ง ก่ อ นหรื อ ขณะปฏิ บั ติ ง านให้ มี
ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้นสอดคล้องกับ ความต้องการของแต่ละ
สาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานใน
ประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้า
บุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
๔) ส่งเสริ มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล ที่ส อดคล้องกับการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ของประเทศสนับ สนุน ให้มี ข้อ มูล เปิด เพื่อ เพิ่มศัก ยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ
๕) พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารจดทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส่ ง เสริ ม
การนาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ หรือมีตราสินค้าที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล

๔-๒๖

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทยตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการท่ อ งเที่ ย วในฐานะกลไกหลั ก ในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๒ การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้กว่า ๒.๙๙ ล้านล้านบาท
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index :
TTCI) อยู่ในอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๐ ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่ านมาของ
ไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ อย่างไรก็ดี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่สะท้อนให้เห็น ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของไทยมีความอ่อนไหวค่อนข้างมาก โดยในปี ๒๕๖๓ รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวเหลือเพียง ๐.๗๙ ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงถึงร้อยละ ๗๑ จากปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ในมิติของขีดความสามารถในการแข่งขัน
สถาบัน WEF ได้จัดทาอันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่ องเที่ยว ประจาปี ๒๕๖๔ (Travel & Tourism
Development Index: TTDI) ซึ่งปรับปรุงขึ้นจากอันดับ TTCI โดยให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น ทาให้
ประเทศไทยตกลงมาอยู่ในอันดับที่ ๓๖ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแส
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อ ให้ประเทศไทย
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน รักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างยั่งยืนได้อย่างยั่งยืน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ ความสาคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม คุ ณ ภาพ สร้ า งความหลากหลายด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้ ทั้งนี้ การกาหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ ๒๐ ปี ในระยะแรกให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล สิ่งสาคัญที่สุดคือการสร้าง
ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิ ดความปลอดภัย และไม่ให้
นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจน
การให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในการเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าของสังคมไทย โดยแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ แผนย่อย
ดังนี้
๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
มุ่งเน้ นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้ างคุณค่าให้ กับสิ นค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม
ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว

๕-๑

๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม
การจั ดประชุ มและนิ ท รรศการ การจั ด งานแสดงสิ น ค้า การจัด กิจกรรมการท่องเที่ย วเป็ นรางวัล การจั ด
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ
หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็น การดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิ จและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวที
เจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๓) การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ ความงาม และแพทย์ แผนไทย พั ฒนาและยกระดั บมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการให้บริการตาม
แบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับ
ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
๔) การท่ องเที่ย วส้ า ราญทางน้า ส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วทางน้ าให้ เ ป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ง ของ
การท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ครอบคลุ ม การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายฝั่ ง และการท่ อ งเที่ ย วในลุ่ มน้ าส าคั ญ
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทาง
น้าให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
รวมถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
๕) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ
๖)
การพั ฒ นาระบบนิ เ วศการท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว และด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทย
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว
๒.๑ บทน้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมาภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของจานวน
นักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว การจัดอันดับความนิยม และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว ด้วยไทยมีจุดแข็งหลายประการ อาทิ ทาเลที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า และทางอากาศ รวมถึงโอกาสจากการขยายตัวของ
ตลาดท่องเที่ยวโลกและธุรกิจสายการบินต้นทุนต่า เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
หลายประเทศจะใช้การท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์สาคัญในการสร้ างรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
อาเซียน อีกทั้ง สถานการณ์ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว ดังนั้ น ประเทศไทยจึงต้องพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้น
การพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวทางน้า และ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาการท่ องเที่ยวที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว การท่องเที่ยวไทยจะเป็นเครื่องมือในการสร้าง
และกระจายรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
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๒.๑.๒

๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ป ระโยชน์ และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๔ ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
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๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒ นา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข
ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตบนฐานธรรมชาติ
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

๕-๕

๔.๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วย
กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลง
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๕-๖

๒.๒ เป้าหมายและตัวชีวัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชีวัด

๐๕๐๐๐๑

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองรองเพิ่มขึ้น

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(ร้อยละ)
อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่า
อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวรวมของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี)
อันดับการพัฒนาการเดินทาง
และการท่องเที่ยว (TTDI)
โดย WEF

๐๕๐๐๐๒

๐๕๐๐๐๓

๓. ความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๒๘
ร้อยละ ๓๐
ร้อยละ ๕

ร้อยละ ๗

ร้อยละ ๑๐

๑ ใน ๒๘

๑ ใน ๒๖

๑ ใน ๒๔

หมายเหตุ:
๑. ตัวชี้วัด สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) จากปีฐานในปี ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๗๙
๒. ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวรวมของประเทศ จากปีฐานในปี ๒๕๖๐ อยู่ทรี่ ้อยละ ๐.๒๒
๓. ตัวชี้วัด อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (TTCI) จากปีฐานในปี ๒๕๖๔ อยู่ในอันดับที่ ๓๖

๕-๗

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว
องค์การการท่องเที่ย วโลกแห่งสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.๒๕๗๓ จะมีนักท่องเที่ยว
เดิ น ทางทั่ ว โลก ๑.๘ พั น ล้ า นคน หรื อขยายตัว ในอั ตราเฉลี่ ย ร้ อยละ ๓.๓ ต่ อปี จึง นับ เป็น โอกาสที่ ดีข อง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
โดยการแสวงหาสิ น ค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยู่
ทุกภูมิภ าคของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนามาส่งเสริมพัฒ นาให้ เต็ม
ตามศักยภาพและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภั ย และอานวยความสะดวกแก่นั กท่ องเที่ ยวทุก กลุ่ ม การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐาน
ระบบนิ เ วศ และทรั พ ยากรที่ เ อื้อ ต่ อการเติ บโตของการท่อ งเที่ ย วที่ มี คุณ ภาพ เพื่ อ กระจายโอกาสในการ
สร้ า งรายได้ ไ ปสู่ ชุ ม ชนและเมื อ งอย่ า งทั่ ว ถึ ง และยั่ ง ยื น บรรลุ เ ป้ า หมายด้ า นรายได้ แ ละการยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
การสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว โดยมุ่ ง เน้ น การใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
การออกแบบ องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้ างคุณค่าให้ กับสิ นค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกร รม
ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความ
เข้มแข็งให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน

๕-๘

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชีวัดของแผนแม่บทย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
รหัสเป้าหมาย
๐๕๐๑๐๑
๐๕๐๑๐๒
๐๕๐๑๐๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
ร้อยละ ๑๒
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๐
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ
จานวนเมืองและชุมชน
๑๕ เมือง
๒๕ เมือง
๓๕ เมือง
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ อัตราการขยายตัวของจานวน
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน สินค้าและบริการการท่องเที่ยว
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละต่อปี)
เป้าหมาย

ตัวชีวัด

หมายเหตุ:
๑. ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลีย่ ร้อยละ) จากค่าเฉลี่ยปีฐานในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ อยู่ที่ร้อยละ -๓.๔๘ (TSIC Plus)
๒. ตัวชี้วัด จานวนเมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากปีฐานในปี ๒๕๖๔ มีจานวน ๘ เมือง
๓. ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ) จากปีฐานในปี ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่าง
จัดเก็บข้อมูลเป็นปีแรก

๕-๙

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้ างคุณค่าและมูล ค่าเพิ่มให้ กับสิ นค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒ นธรรมและ
ภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และทรั พยากรธรรมชาติ ที่มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น ได้แ ก่ แหล่ ง อุท ยานประวั ติศ าสตร์
เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย
เพื่อนามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์
เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น
๒) พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ น ามาพั ฒ นา
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
การออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสาร
และการคมนาคม การพัฒ นาระบบฐานข้อมูล การส่ งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่ า
นักท่องเที่ยว เป็นต้น
๓) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มี
ทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น
ของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว
๔) ส่ ง เสริ ม การจดทะเบี ย น การคุ้ ม ครอง การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและภู มิ ปั ญ ญา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสิ นค้าของชุมชน
อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย
๕) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในลักษณะของอานาจอ่อน โดยการนาเสนอเอกลักษณ์
ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ
รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด ต่าง ๆ ผ่านการพัฒนา
แบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย

๕-๑๐

๓.๒ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ
การจั ดงานแสดงสิ น ค้า การจั ดกิจ กรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับน านาชาติ
การท่องเที่ย วเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่ อนระหว่างหรือหลั งการประกอบธุรกิจหรือการทากิจกรรม ต่าง ๆ
อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เป็ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของประเทศ โดยเป็ น เวที
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น เวทีเจรจาการค้าและ
การลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

๕-๑๑

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชีวัดของแผนแม่บทย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
รหัสเป้าหมาย
๐๕๐๒๐๑
๐๕๐๒๐๒

เป้าหมาย

ตัวชีวัด

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ อัตราการขยายตัวของรายได้
เพิ่มขึ้น
จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี)
การเป็นจุดหมายปลายทาง
อันดับของไทยในการเป็น
ในการจัดการประชุมนานาชาติ จุดหมายปลายทางใน
ของไทย
การจัดการประชุมนานาชาติ
ตามดัชนี International
Congress and Convention
Association (ICCA)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒
ร้อยละ ๑๕
๑ ใน ๒๐

๑ ใน ๑๘

๑ ใน ๑๕

หมายเหตุ:
๑. ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ) จากค่าเฉลีย่ ปีฐานในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ อยู่ที่ร้อยละ -๒๘.๒๑ (TSIC Plus)
๒. ตัวชี้วัด อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International Congress and Convention Association (ICCA) จากปีฐานในปี ๒๕๖๒ อยู่ในอันดับที่ ๒๗

๕-๑๒

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกของเมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ
ให้มีความพร้อมสาหรับการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า
การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการท่องเที่ยวธุรกิจ
ไปยั งพื้น ที่ที่มีศักยภาพในการเป็ น จุ ดหมายปลายทางของการจัดประชุ มและนิทรรศการ การจัดงานหรื อ
กิจกรรมพิเศษ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและ
ในรูปแบบเสมือนจริง
๒) สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจและอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศของ
การเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์
สถานบั น เทิง ธุร กิจ น าเที่ย ว ธุรกิจ การจัดงาน เป็นต้น และส่ งเสริมให้ วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่น ในการนาเสนอสินค้าและบริการเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
๓) ส่ งเสริ มการตลาดและสนับ สนุ นการเป็ นเจ้า ภาพจั ดงานในระดับ นานาชาติ รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้ง ก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการทา
กิจ กรรมต่ าง ๆ ต่อ ยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึ งอุต สาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬ า
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๔) พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการประมู ล สิ ท ธิ์ ก ารจั ด งานระดั บ นานาชาติ โดยพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของสมาคม และกลุ่มผู้จัดงานในประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการจัดงานระดับนานาชาติ ตลอดจน สร้างแม่เหล็กสาหรับการจัดประชุมนานาชาติ

๕-๑๓

๓.๓ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
พัฒ นาและยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสิ นค้ า
บริการ บุ คลากร ผู้ป ระกอบการ และแหล่ งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่ วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล
ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริ การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย

๕-๑๔

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชีวัดของแผนแม่บทย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
รหัสเป้าหมาย
๐๕๐๓๐๑

๐๕๐๓๐๒

๐๕๐๓๐๓

เป้าหมาย

ตัวชีวัด

รายได้จากการท่องเที่ยว
อัตราการขยายตัวของรายได้
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์ จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แผนไทย เพิ่มขึ้น
ความงาม และแพทย์แผนไทย
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี)
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศไทย
เชิงสุขภาพของประเทศไทย
โดย Global Wellness Institute
ดีขึ้น
สถานประกอบการด้านการ
อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ สถานประกอบการด้านการ
ทางการแพทย์ได้รับมาตรฐาน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
เพิ่มขึ้น
มาตรฐานการท่องเที่ยว
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๘
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๒

อันดับที่ ๖

อันดับที่ ๕

อันดับที่ ๔

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓๐

หมายเหตุ:
๑. ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ) จากปีฐานในปี ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ ๓.๔๖
๒. ตัวชี้วัด อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น จากปีฐานในปี ๒๕๖๓ อยู่อันดับที่ ๑๕
๓. ตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ) จากปีฐานในปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ร้อยละ ๓๗

๕-๑๕

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับ คุณภาพการให้ บริการการท่องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพให้ ได้มาตรฐานระดับสากล
ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความสาคัญ
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย
๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ในการบ าบั ด ฟื้ น ฟู รั ก ษาสุ ข ภาพ โดยใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม และเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย
ในการให้ บริ การ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้าร้อน น้าแร่ สปาโคลน เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น
๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอด
ให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้าง
การรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรมเสริม
ความงาม การตรวจสุขภาพประจาปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ
ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย
๕) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเขิงสุขภาพของประเทศ ได้แก่
การพั ฒ นาระบบฐานข้อ มูล การแก้ไขและปรับ ปรุง กฎระเบี ยบ เพื่อ สร้างแรงจูงใจหรื อให้ สิ ทธิ ประโยชน์
แก่ส ถานประกอบการเพื่อให้ เข้ารั บ มาตรฐานทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒ นาสิ่ งอานวยความสะดวก
ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว

๕-๑๖

๓.๔ แผนย่อยการท่องเที่ยวส้าราญทางน้า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่
ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวทางน้า
จะครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ โดยการปรับปรุง และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้าให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยคานึงถึงบริบทของพื้นที่
และชุมชนในพื้นที่

๕-๑๗

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชีวัดของแผนแม่บทย่อยการท่องเที่ยวส้าราญทางน้า
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชีวัด
 อัตราการขยายตัวของรายได้
การท่องเที่ยวสาราญทางน้า
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

๐๕๐๔๐๑

รายได้การท่องเที่ยวสาราญ
ทางน้าเพิ่มขึ้น

๐๕๐๔๐๒

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว จานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น (สะสม)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๗
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕

๔ ท่าเรือ

๖ ท่าเรือ

๘ ท่าเรือ

หมายเหตุ:
๑. ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า (เฉลี่ยร้อยละ) จากค่าเฉลี่ยปีฐานในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ อยู่ที่ร้อยละ -๔.๗๑ (TSIC Plus)
๒. ตัวชี้วัด จานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย จากปีฐานในปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง จานวน ๓ แห่ง และอยู่ระหว่างพัฒนาให้เป็นท่าเรือท่องเที่ยวจานวน ๙ ท่า

๕-๑๘

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้าสายสาคัญ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวก่อน ระหว่าง และหลังการโดยสารด้วยเรือ
ส าราญและเรื อ ยอร์ ช โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั ก ษาความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรัพ ยากรแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยว
ทั้งปะการัง ชายหาด และคุณภาพน้า รวมทั้งสร้างสรรค์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
และสอดคล้ องกับบริบ ทของพื้น ที่ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการกระจาย
กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมให้ แก่ชุมชนเพื่อรองรับนัก ท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพตามแนวชายฝั่งและหมู่เกาะ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน และตามลุ่มน้าที่สาคัญ เช่น ลุ่มน้าเจ้าพระยา
และลุ่มแม่น้าโขง เป็นต้น
๒) ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ในการท่องเที่ยวทางน้า ทั้ง ท่าเรือสาราญในประเทศไทยเพื่อปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศจากท่าเรือ
แวะพักเป็นท่าเรือหลัก และท่าเรืออื่น ๆ ที่ใช้สาหรับการท่องเที่ยวทางน้าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการท่าเรือทั้งในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
๓) พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้าในทุกมิติ เช่น ความปลอดภัย
ในการเดินทาง การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการอานวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของบุคคลและตัวเรือ
และความพร้ อ มของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยเน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามถนั ด เฉพาะทางเพื่ อ รองรั บ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้า
๔) การส่ งเสริ มการประชาสั มพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้า แหล่ ง
ท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการทาการตลาดรูปแบบใหม่บนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและธุรกิจสายการเดินเรือ
ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้าสายสาคัญ ภายในภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ
๕) ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวสาราญทางน้า โดยเฉพาะ
การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการ
พัฒนาปัจ จัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้า ตลอดจนการแก้ไขกฎระเบียบด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินเรือ

๕-๑๙

๓.๕ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้
ประโยชน์ จ ากที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศาสตร์ แผนการลงทุ นพั ฒ นาโครงข่ า ยคมนาคมทั้ งทางถนน ทางราง ทางน้ า
ทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ
อนุภูมิภาค และอาเซียนเข้าด้วยกันบนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ร่วมกันโดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ

๕-๒๐

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชีวัดของแผนแม่บทย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
รหัสเป้าหมาย
๐๕๐๕๐๑

เป้าหมาย
ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ
การเดินทางของนักท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน

ตัวชีวัด
อัตราการขยายตัวของจานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดิน
ทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน
(เฉลี่ยร้อยละต่อปี)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๑๕

หมายเหตุ:
๑. ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ) จากปีฐานในปี ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูล

๕-๒๑

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาเส้น ทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์
จากโครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า
และทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับ
อนุภูมิภาคและอาเซียน อาทิ กรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา-แม่โขง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย และการ
พัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวยังรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค
๒) อำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ โดยกำรพัฒ นำและยกระดับพิธี
ผ่ำนแดนของกำรเดิน ทำงในทุกรู ป แบบอย่ำงไร้รอยต่อ กำรปรับปรุง และแก้ไขกฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรค
ต่อกำรเดินทำงข้ำมแดนของนักท่องเที่ยว และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค สามารถนามากาหนดแนวทางการพัฒนาที่ตรง
ประเด็น และใช้ในการให้ควำมรู้ เผยแพร่ข้อมูล และอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงแก่นักท่องเที่ยว
๓) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้ม
ของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว บนฐานอัตลักษณ์ร่วมกันของอนุภูมิภาค
และภู มิ ภ าค เพื่อ ให้ ป ระเทศไทยและประเทศสมาชิ กอาเซี ย นเป็น ที่ รู้จั กและเป็ นจุ ดหมายปลายทาง ร่ ว ม
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

๕-๒๒

๓.๖ แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
ระบบนิ เ วศที่เ อื้อ ต่อ การท่ องเที่ ยวเป็ นแนวทางการพัฒ นาปัจ จัย แวดล้ อมให้ เอื้ อต่ อการยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว และด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

๕-๒๓

๓.๖.๑ เป้าหมายและตัวชีวัดของแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๐๕๐๖๐๑

นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดี
ขึ้น

๐๕๐๖๐๒

๐๕๐๖๐๓

ตัวชีวัด
อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI)
โดย WEF ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI)
โดย WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ
อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI)
โดย WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบก
และทางทะเล
อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI)
โดย WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างมี
อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI)
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย WEF ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๕๐
๑ ใน ๔๕
๑ ใน ๔๐
๑ ใน ๑๒

๑ ใน ๑๐

๑ ใน ๗

๑ ใน ๔๕

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๕

๑ ใน ๑๔

๑ ใน ๑๒

๑ ใน ๑๐

๑ ใน ๕๐

๑ ใน ๔๕

๑ ใน ๔๐

หมายเหตุ:
๑. ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย WEF ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จากปีฐานในปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับที่ ๙๒
๒. ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ จากปีฐานในปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับที่ ๑๓
๓. ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางทะเล จากปีฐานในปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับที่ ๔๘
๔. ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว จากปีฐานในปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับที่ ๓๒
๕. ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย WEF ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากปีฐานในปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับที่ ๙๗

๕-๒๔

๓.๖.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่ อาจเกิด
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัคร
ด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ
๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและ
หมู่เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและการ
ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยคานึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม
๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้า
และทางอากาศ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก พื้นที่ริมฝั่งแม่น้าโขง และพื้นที่แอ่งประวัติศาสตร์ลุ่มน้า
ภาคกลาง เป็นต้น
๔) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
๕) ส่ ง เสริ มการตลาดและประชาสั ม พัน ธ์ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดีด้ า นการท่ องเที่ย วของไทย
ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า บริ ก าร และย่ า นการค้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง จั ด ท าเส้ น ทาง
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่
๖) สนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
การท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อการ
วางแผน การกาหนดนโยบาย และการอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

๕-๒๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๖-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

๖-๓

๒.๑ บทนา

๖-๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๖-๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๖-๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๖-๕

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ๖-๖
๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

๖-๖

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๖-๗

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๖-๘

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๖-๑๒
๖-๑๓
๖-๑๔

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความจาเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การสร้างงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการบริหาร
จัดการที่ดี อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การขนส่ง และพลังงาน จะเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเมื องศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทัน สมั ย และชาญฉลาดในการยกระดับ การบริห ารจัด การเมื องในมิติ ต่า ง ๆ อาทิ การพั ฒนา
เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้มี
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบด้านที่ตั้ง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศใกล้ เ คี ย งได้ โ ดยรอบ อยู่ บ นแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ส าคั ญ ของอนุ ภู มิ ภ าค และมี ท างออกสู่ ท ะเล
ทั้งฝั่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
และวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถนามาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็น โอกาสให้ประเทศไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสดังกล่าว เพื่อพัฒนาให้เกิดฐานเศรษฐกิจใหม่ ทั้งบริเวณชายแดน
และพื้นที่ตอนใน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อั จฉริยะ มุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็ น ศูน ย์ เ ศรษฐกิจ แหล่ งจ้างงานและที่ อยู่ อาศัย และพื้นที่เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกั บอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบ
การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ สิ่งอานวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม
การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมที่ดี และเป็ น เมืองที่มีความยืดหยุ่น ซึ่ งสามารถปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพและโอกาสของแต่ละเมือง โดยมีการวางแผนพัฒนา
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความสาคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการพัฒ นา
โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
ดังนั้น การกาหนดประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป็นประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จึงมีความสาคัญเพื่อพัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ กระจายความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่ าอยู่
อัจฉริยะ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย สรุปได้ดังนี้
๑) แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศ
ให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้า และ
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ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้น ที่ทุกกลุ่ ม โดยแบ่งการพัฒ นาเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่
(๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ มีความน่าอยู่ และมีการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุ กต์ใช้ในการบริ หารจัดการเมือง และ (๒) เมืองในจังหวัดเป้า หมาย ซึ่งเน้นการพัฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง และได้ ม าตรฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ นศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ และ
การบริการสาหรับพื้นที่โดยรอบ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองในจังหวัดเป้าหมาย เน้นกรอบการเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรั บคน
ทุกกลุ่ม ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยยังคงรักษาอั ตลักษณ์ของพื้นที่
โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยนาแนวคิดการพัฒนาเมือง
สมัยใหม่มาใช้ เช่น หลักการออกแบบเพื่อทุกคน หลักการเมืองกระชับ การเติบโตสีเขียว และแผนผังภูมินิเวศ
เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญจากเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ
๒) แผนย่อย การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยง จัดการ
ส าหรั บ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ด้ ว ยแผนผั ง ภู มิ นิ เ วศทั้ ง ในระดั บ ประเทศ จั ง หวั ด และชุ ม ชน
จัดทาแผนผังภูมินิเวศโดยคานึงถึงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนว
กันชน การจัดทาผังพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม ผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยื น และสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่ายที่ประกอบด้วยภาคีสาคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็น
รู ป ธรรม เชื่อมโยงการพัฒ นาร่ ว มกัน ในทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง พัฒ นาและส่ งเสริม กลไก
การให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โดยเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
๒.๑ บทนา
การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
เพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพฯ และภาคกลาง กระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่ส่วนอื่น ๆ
ของประเทศ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม และยกระดั บ รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่ตามแผนผังภูมินิเวศ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่พิ เศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม พื้นที่ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ในการกระจายความเจริ ญ ไปยั ง พื้ น ที่ โ ดยรอบ และเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยน าแนวคิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ ทั นสมั ย และแผนผั ง ภู มิ นิเวศ
มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุ ล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
๔.๒.๓ จั ดระบบเมืองที่ เ อื้ อต่ อ การสร้างชีวิ ตและสั ง คมที่มี คุ ณภาพและปลอดภั ย
ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๑ จั ดทาแผนผั งภูมินิเวศเพื่อการพัฒ นาเมื อ ง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุ ต สาหกรรมรวมถึ ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ต ามศั ก ยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
๔.๔.๒ พั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรม และ อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ที่ มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
๔.๔.๔ สงวนรั ก ษา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปวัฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์ และวิ ถี ชี วิ ต พื้ นถิ่ น บนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
๔.๔.๕ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยองค์ ก รพั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชน รวมทั้ ง กลุ่ ม อาสาสมั ค ร
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
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๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๖๐๐๐๑

ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
อัตราการเปลีย่ นแปลง GPP เฉลีย่
ในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง ของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ**
ความเจริญทางเศรษฐกิจและ
(ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี)
สังคม ในทุกภูมิภาคของประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญ ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

๐๖๐๐๐๒

ประเทศไทยมีพื้นที่ทมี่ ีแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท มั่นคง
เกษตรยั่งยืน และ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี
ช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่าง
พื้นที่ลดลง

๐๖๐๐๐๓

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค
(ผัง)

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GPP
ต่อประชากรเฉลี่ย ของจังหวัด
ร้อยละ ๒๐ แรกที่ต่าที่สุด
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละต่อปี)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๓.๖*
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๕

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก
๑ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก
๒ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก
๒ ภาค

ร้อยละ ๒.๓

ร้อยละ ๒.๔

ร้อยละ ๒.๕

หมายเหตุ : *ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕
**เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพฯ และ ๑๓ จังหวัดหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง : กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม) / ภาคเหนือ : เชียงใหม่ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น และนครราชสีมา / ภาคใต้ : สงขลา และภูเก็ต /
เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี

๖-๕

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
พื้นที่และเมืองน่ าอยู่ อัจฉริย ะเป็ น การพัฒนาเชิง พื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกมิติทั้ งด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยในส่วนของการพัฒนาเมืองจะพัฒนาเมื อง
ในจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ
แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอัตลักษณ์
ท้องถิ่น และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ส ามารถรองรับ ความต้ องการของคนทุ ก กลุ่ ม รวมทั้งมีการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมือง
อัจฉริยะต่อยอดจากการเป็นเมืองน่าอยู่ โดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้มี
ประสิทธิภาพสู งสุดในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต การบริหารจัดการเมือง

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยเน้ น การพั ฒ นาเมื อ งหลวงโดยขาดการพั ฒ นาเมื อ งในภู มิ ภ าค ส่ ง ผลให้ เกิด
ปรากฏการณ์เมืองโตเดี่ยว ทรัพยากรในเมืองและการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการถึงขีดจากัด ไม่สามารถรองรับอุปสงค์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศได้ ขณะที่เมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรองรับและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยแนวโน้มการพัฒนาเมืองในประเทศต่าง ๆ ในอนาคตจะเป็น การพัฒนา
เมืองขนาดกลาง (ประชากร ๗ แสน – ๒ ล้านคน) ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และขนาดเศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะเป็นสัดส่วนสาคัญของเศรษฐกิจโลก
ดังนั้น แผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จึงเน้นกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสั งคม
โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเมืองเป้าหมายในภูมิภาคให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น สร้างงาน และให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
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๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
รหัสเป้าหมาย
๐๖๐๑๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุน
การพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ จดทะเบียนนิติบุคคลเฉลี่ยของ
และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ จังหวัดเป้าหมาย****
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี)
อัตราการเปลี่ยนแปลงงบลงทุน
ของภาครัฐเฉลี่ยของจังหวัด
เป้าหมาย
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี)
จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
(จานวนเมืองสะสม)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๕.๓*
ร้อยละ ๕.๔
ร้อยละ ๕.๕

ร้อยละ ๐.๕**

ร้อยละ ๐.๕

ร้อยละ ๐.๕

๑๐๕***

๑๕๕

๒๐๕

หมายเหตุ : * เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕
** เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕
*** เพิ่มขึ้นแบบสะสมจากปี ๒๕๖๔
**** จังหวัดเป้าหมาย ประกอบด้วย ๒๗ จังหวัด ได้แก่
๑) ภาคเหนือ ๖ จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ น่าน ลาปาง และตาก)
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ จังหวัด (มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และนครพนม)
๓) ภาคกลางและตะวันออก ๖ จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี สระแก้ว และตราด)
๔) ภาคใต้ ๗ จังหวัด (สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)

๖-๗

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
ให้ ความส าคัญกับ การพัฒ นาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ส ามารถรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ลดความเหลื่ อ มล้ า และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ ทุ ก กลุ่ ม
และผลั กดัน การพัฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะในเมื องที่ มี ศั กยภาพ ซึ่งมีการใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยีส มั ย ใหม่
มาพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเมื อ งในทุ ก มิ ติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยแบ่ ง การพั ฒ นาเมื อ งออกเป็ น
๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ได้แก่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สงขลา และภู เ ก็ ต ให้ มี ศั ก ยภาพในการด าเนิ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เที ย บเท่ า เมื อ งขนาดใหญ่ ใ นระดับ
นานาชาติและมีความน่าอยู่ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
เพื่อขยายขีดความสามารถการให้บริการ และเพิ่มความสามารถในการรองรับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวมากขึ้น และ ๒) เมืองในจังหวัดเป้าหมาย เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและ
ได้มาตรฐาน ส่ งเสริ มให้ เป็ น ศูน ย์ กลางทางเศรษฐกิจและการบริการส าหรับพื้นที่โ ดยรอบ เพื่อก่อให้ เ กิ ด
การสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
กาหนดขนาดประชากรในพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การสร้างแหล่งจ้างงานในพื้นที่ จัดบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ในการกาหนดทิศทางและบริหารจั ดการพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางเป็นรู ปธรรม เน้นกรอบการเป็นเมื อง
ที่ มี ความน่ าอยู่ ส าหรั บคนทุ กกลุ่ มโดยยั งคงรั กษาอั ตลั กษณ์ ของพื้ นที่ โดยเฉพาะศู นย์ กลางทางเศรษฐกิ จ
แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม
พื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการอนุ รั กษ์ แหล่ งโบราณคดี มรดกทางสถาปั ตยกรรมและศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั ตลั กษณ์ และ
วิ ถี ชี วิ ตพื้ นถิ่ น ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เป็ นต้ น โดยน าแนวคิ ดการพั ฒนาเมื องสมั ยใหม่ มาใช้
เช่น หลักการออกแบบเพื่อทุกคน หลักการเมืองกระชับ การเติบโตสีเขียว แผนผังภูมินิเวศ และการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี เพื่ อให้ เกิ ดการกระจายความเจริ ญจากเมื อ งศู นย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จไปยั งพื้ นที่ โ ดยรอบ
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยพัฒนา
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย เมืองในกรุงเทพฯ และใน ๑๓ จังหวัดหลักในแต่ละภูมิภาค
ได้ แ ก่ ปริ ม ณฑล (สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม ปทุ ม ธานี นนทบุ รี และนครปฐม) เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น
นครราชสีมา เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี) สงขลา และ
ภูเก็ต โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่
จั ด ท าแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย และพื้ น ที่ เ ฉพาะในเมื อ ง เช่ น
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง ตามหลักการจัดทาแผนผัง
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ภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นการเติบโตของเมืองแบบกระชับเพื่อลดปัญหาการกระจายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง
มี ก ารวางแผนการรั บ มื อ กั บ ภัย พิ บั ติแ ละการเปลี่ ยนแปลงแบบฉั บพลั น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ดเมื อ งที่ ปรั บ ตัว ได้
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(๒) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบการสัญจรหลักของ
ประชาชนในเมือง รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้าง
บรรยากาศให้ พร้ อมต่อการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และนาเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนในเมือง
(๓) พัฒ นาระบบเศรษฐกิจ ยุค ดิจ ิท ัล ที ่ส ่ง เสริม การพัฒ นาเขตนวัต กรรม
เพื่อให้เ กิด บรรยากาศที่เ หมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้า งวิสาหกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
และเพิ่มมูลค่าธุรกิจในพื้นที่
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ และมุ่งเน้นให้มีระบบบริการที่สามารถอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
(๕) จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจานวนประชากร มุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบ
จั ด การน้ าเสี ย ขยะ และมลพิ ษ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานและเพี ย งพอกั บ ความต้ อ งการในปั จ จุ บั น และอนาคต
ส่ ง เสริ ม การสร้ างอาคารที่ ได้ มาตรฐานอาคารประหยั ดพลั งงานและสามารถป้ องกั นการเกิ ดปรากฏการณ์
เกาะความร้ อนในเมื อง รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาและสร้ า งระบบรับ มื อ และปรับ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๒) พัฒนาเมืองในจังหวัดเป้าหมายให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
การกระจายความเจริญไปสู่ พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบ่งตามภาคได้ดังนี้
ภาคเหนื อ เน้ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วเชิง นิ เ วศ การท่ อ งเที่ ย วเชิง
วัฒนธรรมและการเกษตรมูล ค่าสู ง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้ าง
พื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์
น่าน ลาปาง และตาก
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ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ เน้นการพัฒ นาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ ใหม่
การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
แก่พื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วย ๘ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด สกลนคร และนครพนม
ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
มีอยู่เดิม และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบ
ประกอบด้วย ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี สระแก้ว และตราด
ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พื้นที่โดยรอบ
ประกอบด้วย ๗ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส
โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้
(๑) จัดทาแผนพัฒนาเมืองในจังหวัดเป้าหมายตามความเหมาะสมของการใช้
พื้นที่ของแต่ละเมือง จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะ
ในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตาม
หลักการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ ให้สามารถให้บริการเมืองและพื้นที่โดยรอบ มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(๒) ยกระดั บระบบโครงสร้ า งพื้น ฐานเมื อ งในจั งหวั ด เป้ า หมายให้ค รอบคลุ ม
ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาโครงข่ายถนนให้ทั่วถึง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกในการสัญจร
ให้กับประชาชนในพื้นที่ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
(๓) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ อาทิ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่องเที่ยว เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างงาน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานทาต่างถิ่น และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่โดยรอบ
(๔) พัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานทางสังคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม และสามารถส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในเมืองและพื้นที่โดยรอบ
(๕) มีการวางแผนเพื่อสงวนและรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน
การรุกล้าพื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓) ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเมื อ งในจั ง หวั ด เป้ า หมายให้ เ ป็ น เมื อ ง อั จ ฉริ ย ะ
ตามศักยภาพและความต้ องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการเมืองในมิติ
ต่าง ๆ อาทิ การพัฒ นาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ ง การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้ พลั งง าน การพัฒ นา
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ทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
๔) จัดทาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
การเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเมือง
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย
พื้นที่เฉพาะ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์
แหล่ ง โบราณคดี มรดกทางสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ชี วิ ต พื้ น ถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕) พัฒนาประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบี ยบ
ด้านการพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดทาข้อเสนอกฎหมาย
และกฎระเบี ย บใหม่ เ พีย งเท่ า ที่จ าเป็ น ให้ เอื้อต่อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้น ที่ การพัฒ นาธุรกิ จรูป แบบใหม่ และ
การส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยคานึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารภาครั ฐ และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาเมื อ งตั้ ง แต่ ร ะดั บ ฐานราก จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ
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๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
จั ดทาฐานข้อมูล ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่
อนุรักษ์ที่ทุกหน่วยงานใช้ได้ร่วมกัน จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงศักยภาพโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่
ชนบท พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง รวมถึงการรักษาพื้นที่สีเขียวในภาพรวมของประเทศ ปรับปรุงและ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน พัฒนาและส่งเสริมกลไก การ
ให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อั ต ลั ก ษณ์ และวิ ถี ชี วิ ต พื้ น ถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น โดยจั ด ให้ มี ม าตรการชดเชยและจู ง ใจด้ า น
เศรษฐศาสตร์ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่า และ
ส่งเสริมกลไกคาร์บ อนเครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมถึงส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนสนับสนุน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

๖-๑๒

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๐๖๐๒๐๑

เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๐๖๐๒๐๒

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ
ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
จานวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
๓๐
(จานวนเมืองสะสม)
พื้นที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศ (ผัง)

๖-๑๓

อย่างน้อย ๖ ผัง
ใน ๑ ภาค

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๖๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๙๐

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
๖ ผัง ใน ๒ ภาค

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย
๖ ผัง ใน ๒ ภาค

๓.๒.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ด้ า นการพัฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ ที่ทุกหน่วยงานใช้ได้ร่วมกัน ซึ่งเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการวิเคราะห์
เชื่อมโยง และจัดการ สาหรับสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยแผนผังภูมินิเวศทั้งในระดับประเทศ จังหวัด
และชุมชน ซึ่งกาหนดให้จั งหวัดเป็นฐานในการพัฒ นาเชิงพื้นที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียในพื้นที่เป็นผู้ เลื อ ก
และตัดสินใจในการจัดทาแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรม
เชิงนิ เวศ พื้น ที่พิเศษเพื่อการอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติ แหล่ งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
๒) จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท
พื้น ที่เมือง และพื้น ที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย
อุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ และพื้น ที่ พิเ ศษเพื่ อ การอนุรั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แหล่ งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
๓) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง รวมถึงการรักษาพื้นที่สีเขียวในภาพรวมของประเทศ ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับเมืองอื่น ๆ
๔) ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย ของ
ประชาชน รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวั ฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น ถิ่น
อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและจูงใจด้านเศรษฐศาสตร์ ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่ าย
ค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิ เวศ รวมทั้งจัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมและ
พื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ม รดกทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการศึ ก ษา ส ารวจ วิ จั ย จั ด ท านโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมทางด้านกฎหมายและส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับ
ท้องถิ่น พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๖) ส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชน โดยเน้น เศรษฐกิจสร้ า งสรรค์ ซึ่งใช้ทุนทาง
วั ฒ นธรรม องค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร และสนั บ สนุ น การบริ โ ภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

๖-๑๔

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์

๗-๑
๗-๓

และดิจิทัล
๒.๑ บทนา

๗-๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๗-๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๗-๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
๓.๑ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๒ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๓ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา

๗-๕
๗-๖
๗-๖
๗-๗
๗-๘
๗-๑๑
๗-๑๒
๗-๑๓
๗-๑๔
๗-๑๕
๗-๑๖

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
พลังงาน ดิจิทัล เพิ่มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง จนทาให้ มีโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ ของประเทศที่ ครอบคลุมพื้น ที่
รวมถึงสามารถรองรับ ความต้อ งการของประชาชนทั้ งในระดับ ครัวเรือน อุตสาหกรรมและการท่อ งเที่ย ว
ได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ความสามารถด้ า น โครงสร้ า งพื้ น ฐานดี ขึ้ น
ซึง่ สถานการณ์ในปี ๒๕๖๔ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัลของประเทศไทยมีแนวโน้ม เป็นบวก
โดยมีผ ลการจัดอัน ดับ เป็น อัน ดับ ที่ ๔๓ ขยับดีขึ้นจากอันดับที่ ๔๔ ในปี ๒๕๖๓ และบรรลุผ ลกว่าอันดับที่
กาหนดไว้ตามเป้าหมาย คือเป็นอันดับที่ ๔๕ ในปี ๒๕๖๕ โดยการจัดอันดับจาก ๖๔ ประเทศทั่วโลก อย่างไร
ก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ต่อยอดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการอัตโนมัติเข้ามาเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้าง
ความยืดหยุ่นในการปรับสภาพ (Resilience) ของโครงสร้างพื้นฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ช่วยลดต้นทุน
การผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และ
ปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ทักษะความสามารถของแรงงาน
โครงสร้างประชากรที่ เข้าสู่ สั งคมสู งวัย และเทคโนโลยีที่ มีก ารพั ฒ นาอย่างรวดเร็ว ดังนั้ น เพื่ อ เสริ มสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่ างมี เสถี ย รภาพและยั่ งยืน จาเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน
เพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสาคัญกับการพัฒ นาระบบขนส่ง
ทางรางให้ เป็ น โครงข่ายหลักในการขนส่ งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ
รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติส์ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนายกระดับศักยภาพ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่าง
ไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ พัฒ นาให้เกิด
การใช้พลั งงานในภาคขนส่ งที่มีป ระสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม พัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญและการสร้างศูนย์
เศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
การพัฒ นาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่งทุ กรูปแบบ เพื่อนาไปสู่การควบคุมสั่งการ
และบริ ห ารจั ด การจราจรอั จ ฉริ ย ะทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละระดั บ ประเทศ ตลอดจนการปฏิ รู ป องค์ ก ร
ปรับ โครงสร้างการก ากั บดูแล และปรั บปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องให้ มี ความทั นสมั ยและสามารถตอบสนองต่ อ
การพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
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๒) โครงสร้า งพื้น ฐานด้ านพลังงาน โดยจัดหาพลั งงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลั งงาน
ให้มีความมั่นคง ทันสมัย รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศและมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง
ในการผลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบการบริ ห ารจั ด การพลั งงานอั จ ฉริย ะ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารผลิ ต และการใช้ พ ลั งงานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต รวมทั้งเพื่อรองรับ
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนา
ระบบกากับดูแลด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิด
การนาเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงและสามารถจูงใจให้มีการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการพลังงานของประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสาร
หลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นาไปสู่การยกระดับ
เศรษฐกิจ ของประเทศและการเป็ น ศู น ย์ กลางด้านดิจิทั ล ของภู มิภ าคอาเซียนในอนาคต สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด
การบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านดิจิทัล ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนกาหนดมาตรการ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
๒.๑ บทนา
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ ประการหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เนื่ องจากจะช่วยให้ เกิดการพัฒ นาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในพื้น ที่
ซึ่งจะกระตุ้น ให้ เกิดการสร้างมูล ค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจในส่ ว นภู มิภ าค ยกระดับ ผลิ ตภาพของภาคการผลิ ต
และบริ การ ลดต้น ทุ น การผลิ ตและบริ การที่ แข่ งขั น ได้ในระดั บ สากล สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความเชื่ อมโยงกั บ
อนุภูมิภาคและภูมิภ าคอย่ างเป็น ระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะแ ก่
การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต อย่างไรก็ดี เพื่อให้การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศสามารถ
สนับสนุนการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสร้ า งโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐควบคู่ไปด้วย
๒.๑.๑

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

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
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๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้าการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน
๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
รหัสเป้าหมาย
๐๗๐๐๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ความสามารถในการแข่งขัน อั น ดั บ ความสามารถในการ
อันดับที่ ๓๘
อันดับที่ ๓๑
อันดับที่ ๒๕
ด้าน โครงสร้างพื้ น ฐานของ แข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเทศดีขึ้น
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
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ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะเป็นปัจจัย
สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ศั ก ยภาพการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
และการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การพัฒนาในทุก ๆ ด้านของประเทศ โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพื้น ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิส ติกส์ พลั งงาน ดิจิทั ล เพื่ อยกระดับผลิ ตภาพของภาค
การผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒ นาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งรูปแบบ
การเคลื่ อ นย้ า ยทุ น และแรงงาน การค้ า ตลอดจนมาตรการกี ด กั น ทางการค้ า ใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน
แผนย่อยของแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
๓ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ประเทศไทยมีโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่สามารถสนับสนุนการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒ นาเมืองและพื้นที่พิเศษ
พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่า งมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและทาให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ทาให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในระดับสากล
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๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๐๗๐๑๐๑

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศลดลง
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น
การขนส่งสินค้าทางราง
เพิ่มขึ้น

๐๗๐๑๐๒
๐๗๐๑๐๓
๐๗๐๑๐๔

๐๗๐๑๐๕

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
น้อยกว่าร้อยละ ๑๑* น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
น้อยกว่าร้อยละ ๙

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโล
๒๕ ลาดับแรก หรือ ๒๐ ลาดับแรก หรือ ๒๐ ลาดับแรก หรือ
จิสติกส์ระหว่างประเทศของ
คะแนนไม่ต่ากว่า
คะแนนไม่ต่ากว่า
คะแนนไม่ต่ากว่า
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
๓.๖๐
๓.๗๐
๓.๘๐
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ร้อยละ ๗*
ร้อยละ ๘
ร้อยละ ๑๐
ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
การเดินทางด้วยระบบขนส่ง สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
กรุงเทพมหานครและ กรุงเทพมหานครและ กรุงเทพมหานครและ
สาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อ
ปริมณฑล
ปริมณฑล
ปริมณฑล
การเดินทางในเมืองทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า ๔๐
ไม่น้อยกว่า ๕๐
ไม่น้อยกว่า ๖๐
(เฉลี่ยร้อยละ)
เมืองหลักในภูมิภาค** เมืองหลักในภูมิภาค** เมืองหลักในภูมิภาค**
ไม่น้อยกว่า ๑๐
ไม่น้อยกว่า ๒๐
ไม่น้อยกว่า ๒๐
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
๑๒ คนต่อประชากร ๘ คนต่อประชากร ๕ คนต่อประชากร
ถนนลดลง
ทางถนน (คนต่อประชากร ๑
๑ แสนคน
๑ แสนคน
๑ แสนคน
แสนคน)

หมายเหตุ : *ปีฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๔
**เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ ภูเก็ต
เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงราย อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ พระนครศรีอยุธยา
เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงราย อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ พระนครศรีอยุธยา
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๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) การขนส่งทางราง เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรและรถไฟ
ความเร็วสูง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก รถจักรและล้อเลื่อน
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต เพื่อให้เป็นโครงข่ายการเดินทางและขนส่งหลักของ
ประเทศที่สอดรับกับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า การพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่เกษตรกรรม
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของระบบ
ขนส่งทางราง
๒) การขนส่งทางน้า ส่งเสริมการพัฒ นาท่าเรือ บารุงรักษาร่องน้า บูรณาการการบริหาร
จัดการและการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือทั้งชายฝั่งและท่าเรือแม่น้าในภูมิภาคที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและยกระดับให้เป็นจุดนาเข้า -ส่งออกสินค้าของกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม
และเป็ น ท่ าเรื อ สนั บ สนุ น ให้ กั บ ท่ าเรื อ หลั ก ของประเทศโดยเฉพาะท่ าเรือ แหลมฉบั ง พร้อ มทั้ งสนั บ สนุ น
การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่าเรือ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมทั้ งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมัยและสอดรับ กับ บริบ ทการค้าระหว่างประเทศ เพื่ อยกระดั บ
มาตรฐานการให้บริการที่ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นนาในภูมิภาคและสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓) การขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒ นาท่าอากาศยานหลักของประเทศ และขยาย
ขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยานภูมิภ าคต่าง ๆ ให้ สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง
และขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
เพื่อรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความพร้อมของอุปกรณ์ การอานวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและสินค้า
และการเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้ องกับสนธิสัญ ญาความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการห้วงอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจร
ทางอากาศ
๔) การขนส่ งทางถนน พั ฒ นาโครงข่ายถนนเพื่ อรองรับ ปริมาณความต้ อ งการเดินทาง
และขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า งพื้ น ที่ บ ริ เวณด่ า นการค้ า และประตู ก ารค้ า หลั ก ตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ
พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่ อสนั บสนุ นการพั ฒนาเมืองและพื้นที่พิ เศษ พื้ นที่ เกษตรกรรม ท่ องเที่ ยว อุ ตสาหกรรม
และเชื่อมต่อกัน ระบบการขนส่งรูปแบบอื่น และบารุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถ
ทาหน้าที่เป็นระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางข้าม ทางเท้า และทาง
จักรยาน เพื่อสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้
ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยและลดความสูญเสีย
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
๕) ระบบขนส่ งสาธารณะในเขตเมื อ ง พั ฒ นาระบบขนส่ งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ
และปริ ม ณฑล รวมทั้ งเมื อ งหลั ก ในภู มิ ภ าคและพื้ น ที่ พิ เศษ พั ฒ นาสิ่ งอ านวยความสะดวกภายในสถานี
เพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพื้นที่
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ภายใต้แ นวคิด การพั ฒ นาพื้ น ที่ โดยรอบสถานี ข นส่ งมวลชน รวมทั้ งส่ งเสริมให้ เกิด การใช้โครงสร้างอัต รา
ค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเดินทางจากรถส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
๖) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล เพื่อนาไปสู่
การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมด้ า นคมนาคม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ในการวางแผนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗) พั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกและศู น ย์ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ
ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้ า
ระหว่างประเทศในอนาคต นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง
ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ตลอดจนพัฒนาระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
๘) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ต ลอดโซ่ อุ ป ทานทั้ ง ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างประโยชน์ จากห่ วงโซ่มูล ค่าของสิ นค้าและบริการ และมีการดาเนินกิจกรรมด้านโลจิส ติกส์
ที่มีค วามปลอดภั ย และเป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้ว ยการลดต้น ทุ น
เพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
๙) ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ เที ย บเคี ย งผู้ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศ เพื่ อมุ่ งสู่ ความเป็ น
มาตรฐานสากลและแข่งขันได้ ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สู่การให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งสร้างมาตรฐาน
การขนส่งสินค้าและการประกันภัย พัฒ นาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทางและการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
สร้ างมูล ค่าเพิ่มจากการเป็ น ศูน ย์ กลางทางภูมิศาสตร์และเชื่อมต่อกับ เครือข่ายโลจิส ติกส์ ในระดับ ภูมิภ าค
และระดับโลก
๑๐) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้าง
นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กับ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนส่งและโลจิส ติกส์ เช่น วัส ดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ า
และเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน เป็นต้น รวมทั้งสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทั น สมัย มาใช้ในกระบวนการขนส่ งและระบบโลจิส ติกส์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บ ริการ
ในรูปแบบ last mile delivery เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น

๗-๙

๑๑) ปฏิ รู ป องค์ ก รและปรั บ โครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลและการบริ ห ารจั ดการ โดยแยก
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้ง
ปรับ ปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง
ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล

๗-๑๐

๓.๒ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกากับดูแล
กลไกตลาดพลังงานให้ มีการแข่งขัน อย่ างเสรีและเป็ นธรรม เพื่อสนับสนุน ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

๗-๑๑

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
รหัสเป้าหมาย
๐๗๐๒๐๑
๐๗๐๒๐๒

๐๗๐๒๐๓
๐๗๐๒๐๔

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่เกินร้อยละ ๖๐*

การใช้ก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้าลดลง
การใช้พลังงานทดแทนที่
ผลิตภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่เกินร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่เกินร้อยละ ๕๐

สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ)
สัดส่วนของการใช้พลังงาน
ร้อยละ ๑๙-๒๒*
ร้อยละ ๒๓-๒๕
ร้อยละ ๒๖-๓๐
ทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน
และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อย
ละของพลังงานขั้นสุดท้าย)
ประสิทธิภาพการใช้
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน
๖.๘๕ พันตัน
๖.๔๐ พันตัน
๕.๘๙ พันตัน
พลังงานของประเทศ
ขั้นสุดท้าย(พันตันเทียบเท่า
เทียบเท่าน้ามันดิบ/ เทียบเท่าน้ามันดิบ/ เทียบเท่าน้ามันดิบ/
เพิ่มขึ้น
น้ามันดิบ/พันล้านบาท)
พันล้านบาท
พันล้านบาท
พันล้านบาท
การปรับปรุงและพัฒนา จานวนแผนงาน และ/หรือ
พัฒนาโครงสร้าง
พัฒนาโครงสร้าง
ลงทุนพัฒนา
ระบบไฟฟ้าของประเทศ โครงการที่กาลังพัฒนา /
พื้นฐานระบบ
พื้นฐานระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพด้วย
โครงการนาร่อง / โครงการที่มี
สมาร์ทกริด
สมาร์ทกริด
ระบบสมาร์ทกริด
เทคโนโลยีระบบ
การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม อย่างน้อย ๓ แผนงาน/ อย่างน้อย ๓ แผนงาน/ อย่างน้อย ๕ แผนงาน/
โครงข่ายสมาร์ทกริด
ประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่
โครงการ **
โครงการ **
โครงการ **
ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)

หมายเหตุ : *ปีฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๔
**ระบบสมาร์ทกริด ประกอบด้วย ๕ เทคโนโลยี ได้แก่ (1) ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS) (2) การตอบสนองด้านการใช้ไฟฟ้า
(Demand Response :DR) (3) ระบบไมโครกริด (Microgrid) (4) ระบบกังเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) และ (5) การพยากรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก
พลังงานหมุนเวียน (RE forecast)

๗-๑๒

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ด หาพลั งงานและพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านพลั งงานทั้ งระบบให้ มี ค วามมั่ น คง
ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุน
การจั ดหาแหล่ งพลั งงานใหม่ การพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานและระบบการบริห ารจัดการพลังงานอัจฉริยะ
เพื่อนาไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต
๓) สนั บ สนุ น การผลิ ตและการใช้พ ลั งงานทดแทนทั้ งพลั งงานไฟฟ้า พลั งงานความร้อ น
และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต
และใช้พลั งงานทดแทนอย่ างเพี ย งพอ โดยคานึ งถึงต้นทุ นค่าพลั งงานที่เหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ใช้ไฟฟ้ า
สามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไข
อื่น ๆ ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการกากับดูแลให้สามารถ
ควบคุ ม และตรวจสอบการผลิ ต และใช้ ไฟฟ้ า ได้ แ บบเรี ย ลไทม์ เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการบริห ารจั ด การ
และการวางแผนระบบไฟฟ้าของประเทศ
๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการนามาใช้เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
๕) สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในภาคอุ ต สาหกรรม ภาคธุ ร กิ จ
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิ ดจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๖) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการกากับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน สอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมให้ เกิดการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๗-๑๓

๓.๓ แผนย่อย (๗.๓) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ของประเทศ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร การแพร่ภาพกระจายเสียง พื้นที่ทดลองทดสอบรองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บุคลากร
ดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้มีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และสามารถให้ บ ริการได้อย่ างต่อเนื่ อง เพื่ อ รองรับ การติด ต่อสื่ อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ ยนข้อมู ล
สารสนเทศ การค้ า และพาณิ ช ย์ การบริ ก ารภาครั ฐ และเอกชนที่ ส อดรั บ กั บ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
ทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและนาไปสู่การยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

๗-๑๔

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
รหัสเป้าหมาย
๐๗๐๓๐๑

เป้าหมาย
ประชาชนมีความสามารถ
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น

ตัวชี้วัด
อัตราการเข้าถึงของบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อ
จานวนประชากร (ร้อยละ)

หมายเหตุ : *ปีฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๗-๑๕

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๒๑ ของ
จานวนประชากร*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มากกว่าหรือเท่ากับ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๒๕.๕ ของ
ร้อยละ ๓๐ ของ
จานวนประชากร
จานวนประชากร

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศ
และโครงข่ ายบรอดแบรนด์ ค วามเร็ วสู ง ให้ ครอบคลุ มทั่ ว ประเทศ มี เสถียรภาพและสอดรับกั บแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การบู รณาการการใช้งานโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกาหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว
สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่ในส่วนบริการปลายทางทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย
๒) ส่งเสริม ให้ มีการลงทุ นและร่วมใช้ ทรั พยากรโครงสร้างพื้ นฐานดิจิทั ลทั้ งในประเทศ
และต่ างประเทศ ทั้งในส่ วนของภาคพื้ นดิน เคเบิลใต้น้าและระบบดาวเทียมสาหรับการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่ อนบ้ านให้ มี ความจุ เพี ยงพอและมี ระบบโครงข่ ายส ารองเพื่ อให้ สามารถบริการสื่ อสารระหว่างประเทศได้
อย่ างต่อเนื่ อง มี เสถียรภาพ และสอดรับกับแนวโน้มความต้องการใช้ งานทั้ งภายในประเทศและของประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างเสรีและเป็นธรรม
๓) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอานวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ
๔) กาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับผู้ให้บริ การในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
และการคุ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คลของผู้ รั บ บริ การ เช่ น แนวปฏิ บั ติ ในการใช้ งานโมบายคอมเมิ ร์ ซหรื อ
สมาร์ทโฟน แนวปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้ าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
ทางไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เป็นต้น เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุน
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์

๗-๑๖

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
๘-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

๘-๓

๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๘-๓
๘-๓
๘-๓
๘-๖

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๘)
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

๘-๗

๓.๑ แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

๘-๗

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๒ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

๘-๘
๘-๙
๘-๑๐

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๘-๑๑
๘-๑๒

๓.๓ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

๘-๑๓

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา

๘-๑๔
๘-๑๕

๓.๔ แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา

๘-๑๖
๘-๑๗
๘-๑๘

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการสร้าง
รายได้ เป็ น แหล่ ง การจ้ า งงานที่ ส าคั ญ และยั ง เป็ น กลไกในการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนของประเทศ
ที่ผ่านมาแม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของไทยอยู่ที่
ร้อยละ ๓๒.๙ ในปี ๒๕๕๖ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ในปี ๒๕๖๐ แต่ในการที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ กาหนดให้ สั ด ส่ ว นมูล ค่ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมของวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไว้ที่ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๘๐ ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับการผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการยุ คใหม่สามารถเข้าสู่ร ะบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพในการ
แข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากลสูงขึ้น
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า
จาเป็นต้องสร้ างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่ ” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ โดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
เนื่ อ งจากการประกอบธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การกระตุ้ น ให้ เ ศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โต
และความเข้ ม แข็ ง ของผู้ ป ระกอบการจะช่ ว ยให้ ป ระเทศสามารถแข่ ง ขั น ในระดั บ เวที ก ารค้ า โลกได้
โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ
และความรู้สาหรับการรับมือกับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้
ดัง นั้ น แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น (๐๘) ผู้ ป ระกอบการและวิส าหกิจ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เติบโตอย่าง
เข้มแข็งและเป็นกลไกสาคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยแผนแม่บทฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย
โดยสรุป ได้แก่
๑) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ รวมทั้ งพั ฒ นาทั กษะพื้ นฐานที่จ าเป็น และความถนัด ที่แ ตกต่า งและหลากหลาย
ของแรงงานโดยเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เทคโนโลยี และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ ให้ มี จิ ต วิ ญ ญาณ
ของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ขับ เคลื่ อนธุ ร กิ จด้ ว ยเทคโนโลยี นวั ต กรรม ความคิ ดสร้ า งสรรค์ แ ละทุ น ทาง
วัฒนธรรมในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
๒) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน รูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ พั ฒ นาระบบการประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
๓) การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด
ให้ ความส าคัญกับ การผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูล ค่าสู ง
๘-๑

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพสาหรับสินค้าและบริการของไทย สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ ตลอดจนสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการสาหรับการออกไปลงทุน
ในต่างประเทศ
๔) การสร้ า งระบบนิเ วศที่เ อื้อต่อ การดาเนิน ธุ ร กิจของผู้ป ระกอบการและวิสาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและ
พัฒ นา ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา การตลาดและนวัตกรรมให้ เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความ
ร่ว มมือระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิช าการทั้งในและระหว่างประเทศในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกั น ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้เอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ

๘-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๒.๑ บทนา
จากกระแสโลกาภิวั ตน์ประกอบกับพลวัตทางเศรษฐกิจส่ง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภาคการผลิตที่ลดและเลิกพึ่งพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิม มาสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
อันส่งผลต่อรูปแบบการดาเนินธุรกิจ เช่น โครงสร้างการค้าที่ปรับรูปแบบอยู่บนช่องทางอินเทอร์เน็ต มากขึ้น
ส่งผลให้ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต้องล้มเลิกกิจการไป ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบท
ปัจจุ บัน “คน” จึงเป็น หัวใจของการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาที่ต้องสร้ างและพัฒ นาผู้ประกอบการไทยให้ เป็น
“ผู้ ป ระกอบการยุ คใหม่ ” ที่ก้า วทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมในการขับเคลื่ อนธุรกิ จ
โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐให้เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา เพื่อผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
บริ การทางการเงิน และฐานข้อ มูล ที่ทัน สมัย เสริมสร้างศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๘-๓

๔.๒.๒
๔.๒.๓
๔.๒.๔
๔.๒.๕

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๒ การสร้ า งเส้ น ทางอาชี พ สภาพแวดล้ อ มการท างาน และระบบสนั บ สนุ น
ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
๔.๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๘-๔

๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

๘-๕

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
รหัสเป้าหมาย
๐๘๐๐๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ เป็ น สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาท วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี)

๘-๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๔๕
ร้อยละ ๕๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ผู้ ป ระกอบการยุ คใหม่ คือ ผู้ ป ระกอบการที่มีทักษะและจิ ตวิญญาณของการเป็นผู้ ประกอบการที่ มี
อัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้า
และบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิต สิ นค้าและการให้ บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ทั ล เพื่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ค วามสามารถในการเข้ า ถึ ง ตลาดทั้ ง ใน
และต่างประเทศ อันครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงวิสาหกิจรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจระยะเริ่มต้น
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการขยายกิจกรรมหรือธุรกิจ
โดยมี ๔ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ให้ ความส าคัญกับการวางรากฐานระบบการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณ
ในการประกอบธุ ร กิ จ รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และความถนั ด ที่ แ ตกต่ า งและหลากหลาย
ของแรงงาน และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มี
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

๘-๗

๓.๑.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๘๐๑๐๑

วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด อัตราการขยายตัวจานวน
ย่อมรายใหม่ (Early Stage)
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ย่อมรายใหม่ (Early Stage)
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี)
๐๘๐๑๐๒ ความสามารถในการแข่งขันด้าน อันดับความสามารถในการ
การใช้ เครื่ อ งมื อและเทคโนโลยี แข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
ดิจิทัลดีขึ้น
เทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเหตุ *เทียบกับจานวนเฉลี่ยของห้วงแผนก่อนหน้า
**ณ ปีสุดท้ายของแต่ละห้วงแผน

๘-๘

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๕*
ร้อยละ ๒๕*
ร้อยละ ๓๕*

๑ ใน ๓๐
อันดับแรก**

๑ ใน ๒๕
อันดับแรก**

๑ ใน ๒๐
อันดับแรก**

๓.๑.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบให้ กับเยาวชนรุ่ น ใหม่ให้ มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
พื้นฐานที่จาเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต
๒) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะ
ในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ รวมถึงคานึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริม
การใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดาเนิน
ธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
๓) พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น โดยการส่ ง เสริ ม ให้ ต่ อ ยอดแนวความคิ ด สามารถน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้ง
สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ
๔) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่
โดยให้สิทธิประโยชน์เพื่อให้สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดาเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่
๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไกที่ ท าให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เพื่ อ เพิ่ ม อ านาจการต่ อ รองในตลาดที่ สู ง ขึ้ น
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น

๘-๙

๓.๒ แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
ให้ความสาคัญกับการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จัก
ลู กค้าที่ส ะดวกมากขึ้น รวมทั้ งสนั บ สนุ นให้ ทุ กภาคส่ วนสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินด้ว ยต้ นทุ นที่
เหมาะสม

๘-๑๐

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๘๐๒๐๑

สิน เชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่ราย อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจ
ใหญ่เพิ่มขึ้น
รายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี)
๐๘๐๒๐๒ มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่าน
ของกิ จ การที่ เ ริ่ ม ตั้ ง ต้ น แล ะ ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้น
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ย่อมเพิ่มขึ้น
ขนาดย่อม
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี)
หมายเหตุ *เทียบกับมูลค่าของปีก่อนหน้า

๘-๑๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐*
ร้อยละ ๑๐*
ร้อยละ ๑๐*
ขยายตัว
ร้อยละ ๑๒*

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๔*

ขยายตัว
ร้อยละ ๑๖*

๓.๒.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็น
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ และบูรณาการ
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ
๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ในการขอสิ น เชื่ อของผู้ ป ระกอบการ รวมถึ งการพั ฒ นากลไกการประเมิ นจั ดอั นดั บเทคโนโลยี ไทยที่ มี
ความเสถียรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
๔) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวก
มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะและประวัติ
ด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน
๕) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการใช้
บริการทางการเงินและระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของ
ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย และ
การกาหนดหลักเกณฑ์การระดมทุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการ
ทางการเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน

๘-๑๒

๓.๓ แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพสาหรับ
การขยายตลาดสิ นค้าและบริ การของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒ นาตลาดในประเทศส าหรับสินค้ าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ

๘-๑๓

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
ย่อมเพิ่มขึ้น
กลางและขนาดย่อม
(ในห้วง ๕ ปี)
๐๘๐๓๐๒ ความสามารถในการแข่งขันด้าน อันดับความสามารถในการ
การค้าระหว่างประเทศดีขึ้น
แข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศโดย IMD
๐๘๐๓๐๓ การขยายตั ว การส่ ง ออกของ สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาด ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการ
ย่อมเพิ่มขึ้น
ส่งออกรวมของประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง ๕ ปี)
หมายเหตุ *เทียบกับมูลค่าเฉลี่ยของห้วงแผนก่อนหน้า
**ณ ปีสุดท้ายของแต่ละห้วงแผน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๐๘๐๓๐๑

๘-๑๔

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า*

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า*

เพิ่มขึ้น ๑ เท่า*

๑ ใน ๕
อันดับแรก**

๑ ใน ๕
อันดับแรก**

๑ ใน ๕
อันดับแรก**

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๒๐

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๒๕

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓๐

๓.๓.๒

แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด
ให้ความสาคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนาที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง
พร้ อมทั้งพั ฒ นาบรรจุ ภัณฑ์สิ น ค้า ที่มีคุณภาพและมีความแตกต่า ง เพื่อส่ ง เสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ
๒) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้าสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
๓) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่ านการใช้สื่ อแบบดั้ งเดิมและบนอินเทอร์ เน็ ต โดยใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล
ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการ
กระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน
๔) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้าน
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และ
กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพสาหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงและความร่ ว มมื อระหว่ างประเทศด้ านการค้าและการลงทุน ที่มี อยู่ ตลอดจนส่ งเสริม การค้ า
และการบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก

๘-๑๕

๓.๔ แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
โดยพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ การสร้าง
คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
บูรณาการ และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ
รวมทั้ งสนั บสนุ นการสร้ างและพั ฒนาแพลตฟอร์ มที่ ใช้ ร่ วมกั น ตลอดจนให้ ความส าคั ญกับการปรั บปรุ ง
การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาการให้บริการและอานวยความสะดวกทางการค้าและการดาเนินธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยี

๘-๑๖

๓.๔.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๐๘๐๔๐๑ อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ จานวนวันที่ต้องใช้ติดต่อกับ
๑ ใน ๑๗
๑ ใน ๑๔
๑ ใน ๑๒
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน หน่วยงานราชการเพื่อจัดตั้งธุรกิจ
อันดับแรก*
อันดับแรก*
อันดับแรก*
การสนับสนุนและความสอดคล้อง (start-up days) โดย IMD
ของนโยบายดีขึ้น
กระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ
๑ ใน ๒๐
๑ ใน ๑๗
๑ ใน ๑๕
(start-up procedures)
อันดับแรก*
อันดับแรก*
อันดับแรก*
โดย IMD
หมายเหตุ *ณ ปีสุดท้ายของแต่ละห้วงแผน
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๘-๑๗

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริ มให้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ ค วามรู้ สถิ ติ ผลการวิ จั ย และพั ฒ นา ทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญา การตลาดและนวั ต กรรม ให้ ส ามารถ
ดาเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็น
ระบบที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่จาเป็นต่อการ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒ นาสิ นค้าและบริการของ
วิสาหกิจประเภทต่าง ๆ
๒) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ
ทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทาธุรกิจอย่างเกื้อหนุน
กันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้คาปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ
ทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
ชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๓) สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด พื้ นที่ ท างานร่ ว ม ทั้ งในเชิ ง กายภาพและจากการใช้ ป ระโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสาหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อ
ธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่
๔) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตาม
ความต้องการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน
๕) ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ดาเนินการเชิงรุกเพื่อแก้จุดอ่อน
และเสริมสร้ างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศ ได้แก่ การกาหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนการยกระดับ
สินค้าและบริการที่มีความจาเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ เพิ่มบทบาทการเป็น
ผู้ร่วมกาหนดมาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถ
ขึ้นทะเบียนมาตรฐานให้มากขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
หรือความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อกาหนด อันจะทาให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม
๖) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวั ตกรรม การเคลื่ อนย้ ายทุ นและแรงงาน และรู ปแบบการค้ า รวมทั้ งมาตรการกี ดกั น
ทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลไก
๘-๑๘

เชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และสร้างความตระหนักรู้ของ
ภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความท้าทายจากความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยด้านวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์
๗) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ
โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และกากับ
ดูแลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

๘-๑๙

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
๙-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๙-๒

๒.๑ บทนา

๙-๒

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๙-๒

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๙-๒

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๙-๕
๙-๖
๙-๖

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๙-๗

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๙-๘

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

๙-๙

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๙-๑๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๙-๑๑

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

๙-๑๒

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๙-๑๓

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา

๙-๑๔

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับ
การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งผลการประเมินขีดความสามารถ
ในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ในปี ๒๕๖๔ พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดี
โดยอยู่ลาดับที่ ๒๘ จาก ๖๔ ประเทศ แต่หากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะพบว่าไทยทา
คะแนนได้ค่อนข้างต่าในด้านผลิตภาพ (อันดับที่ ๔๐) โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ ๓๘)
และเทคโนโลยี (อันดับที่ ๓๗) กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานทักษะ
มีการพัฒนาช้า เมื่อเทียบกับประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็นปัญหาหลักในการทาธุรกิจ
ในไทยอีกด้วย ดังนั้น เพื่อทาให้ประเทศไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลาง เขตเศรษฐกิจ พิ เศษจึ งเป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จะเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ งขัน ของไทย กล่ าวคื อ
ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานทักษะ มีการพัฒนาช้า เมื่อเทียบกับประเทศ
กาลั งพั ฒ นาในภู มิภ าคเดีย วกัน และยั งคงเป็น ปั ญ หาหลั กในการท าธุรกิจในไทยอีกด้ ว ย ดังนั้น เพื่อ ทาให้
ประเทศไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จึงเป็นกลไกสาคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
เขตเศรษฐกิจ พิ เศษประกอบด้ว ย (๑) การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (๒) การพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษ และ (๓) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่สาคัญ และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตั้ง อยู่ใ นพื้น ที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง โดยดาเนินการต่อยอดความสาเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาแล้ วอยู่ในพื้นที่ ทาให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และบุคลากรที่มีความสามารถ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี
ให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรที่เข้าร่วมในการดาเนินการ และมีความเชื่อมโยง
บูรณาการการทางานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการระดับรอง และโครงการของท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน ๔ ภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญสู่ภู มิภาคและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยจะส่งผลให้เกิดฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับพื้นที่เศรษฐกิจอื่นทั้งของไทยและประเทศ
ในภูมิภ าค รวมทั้งสนั บ สนุ นการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้และคุณ ภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน ๑๐ พื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ มีวัตถุประสงค์สาคัญ
ให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลดความเหลื่อมล้า
ทางรายได้ ยกระดั บคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๙-๑

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๒.๑ บทนา
จากที่ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางภู มิ ศ าสตร์ ข องภู มิ ภ าค จึ งควรผลั ก ดั น และส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด
การลงทุนในประเทศ ส่งเสริมการส่งออกและให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสิ น ค้าในภู มิภ าค ซึ่ งจะเป็ น การสร้างความมั่น คงทางเศรษฐกิจ และส่ งเสริ มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อ
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดาเนิน
กิจการต่าง ๆ เช่น การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์
แก่ เศรษฐกิ จ ของประเทศ เพื่ อ ดึ งดู ด การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งชาติ และยกระดั บ รายได้ ข องประชากร
ในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจและการค้า
ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป

๙-๒

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

๙-๓

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

๙-๔

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รหัสเป้าหมาย
๐๙๐๐๐๑

๐๙๐๐๐๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้ นที่ เขตเศรษฐกิ จ มวลรวมของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
พิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ
ในช่วง ๕ ปี)
การลงทุ น ในพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนใน
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ในช่วง ๕ ปี (มูลค่าในช่วง ๕ ปี)

หมายเหตุ *ปีแรกของแต่ละห้วง ๕ ปี เทียบจากค่าของปีก่อนหน้า

๙-๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
ร้อยละ ๕*
ร้อยละ ๕*
ร้อยละ ๕*
๖๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ๖๕๐,๐๐๐ ล้านบาท

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ การค้า ในพื้นที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี ๓ แผนย่อย ประกอบด้วย
(๑) การพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (๒) การพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษ และ (๓) การพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของประเทศไทยสาหรับการพัฒนาระยะยาว
ตอบสนองต่ อ ความท้ า ทายภายในประเทศและระดั บ โลก การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นต้น แบบการพัฒ นาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ ป ระเทศไทยก้าวขึ้น สู่ระดับ ประเทศพัฒ นาโดยเร็วที่สุ ด ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
กระจายความเจริญออกสู่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เป็นฐานการ
สะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง
ให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนา
พื้น ที่ ให้ เป็ น เมือ งอัจ ฉริ ย ะน่ าอยู่ และมีความทั นสมั ยระดั บนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอย่างมี
คุณ ภาพ ซึ่งจะทาให้ ป ระเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒ นาแบบก้าว
กระโดด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย

๙-๖

๓.๒.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๙๐๑๐๑

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

๐๙๐๑๐๒

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
(เฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี)
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (มูลค่า
ในช่วง ๕ ปี)

หมายเหตุ *ปีแรกของแต่ละห้วง ๕ ปี เทียบจากค่าของปีก่อนหน้า

๙-๗

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๖.๓*
ร้อยละ ๖.๓*
ร้อยละ ๖.๓*

๕๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๕๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๕๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่สาคัญ เพื่อให้สามารถ
ทางานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความ
ต้องการลงทุ น กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ และกิ จกรรมอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องจากการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๒) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด
และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
๓) ส่งเสริ มการลงทุ นในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิ เศษ รวมทั้ งเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้างเทคโนโลยีได้
ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม
๔) พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทั้ งเชิ งประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม
เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๓
จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สาหรับการทาวิจัย
ต่อยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒ นาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดทาหลักสูตร
การเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน
๖) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ เป็นเมื องอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และ
ทั นสมั ยระดับ นานาชาติ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการขั บเคลื่ อนการลงทุ นและเศรษฐกิจ สอดคล้ องกั บนโยบาย
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๙-๘

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคและประเทศ
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยจะส่งผลให้เกิดฐานการผลิตและ
บริการในพื้นที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับ
พื้นที่เศรษฐกิจอื่นทั้งของไทยและประเทศในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับ
รายได้แ ละคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่ โดยรอบ โดยระเบี ย งเศรษฐกิ จพิ เศษใน ๔ ภาค
ประกอบด้วย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง – ตะวันตก และภาคใต้
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคเหนื อ (Northern Economic Corridor: NEC – Creative LANNA)
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชีย งใหม่ ลาพูน และลาปาง เพื่อยกระดับให้ เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒ นาให้ เป็น
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน โดยพัฒ นา Creative Ecosystem ให้เอื้อต่อการเป็น
เมืองสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ สร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
และพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัย และบุคลากรด้านสร้างสรรค์
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC –
Bioeconomy) ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น นครราชสี ม า อุ ด รธานี และหนองคาย เพื่ อ พั ฒ นาให้ เป็ น ฐาน
อุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงการเกษตร
และอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่กับภาคเอกชน พัฒนาและ
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากองค์กรและสถาบันการศึกษาให้ กับผู้ ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหารในมิติเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก (Central – Western Economic Corridor: CWEC)
ได้ แ ก่ จั งหวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา นครปฐม สุ พ รรณบุ รี และกาญจนบุ รี ให้ เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ ชั้ น น าของ
ภาคกลาง – ตะวัน ตก ในด้ านอุ ต สาหกรรมเกษตร การท่ องเที่ ยวและอุ ต สาหกรรมไฮเทคมู ล ค่ าสู งระดั บ
มาตรฐานสากลที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์
กั บ พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ หลั ก ของประเทศและประเทศในภู มิ ภ าคฝั่ ง ทะเลอั น ดามั น และเป็ น ฐานการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพและการแปรรู ป การเกษตรมู ล ค่ า สู ง รวมทั้ ง เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การท่ อ งเที่ ย วสู่ น านาชาติ โดยพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงอ่ า วไทยและอั น ดามั น แ ละการท่ อ งเที่ ย ว
แบบผสมผสานเชิงสุขภาพและวิถีชุมชน

๙-๙

๓.๒.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๙๐๒๐๔*

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ

๐๙๐๒๐๕*

การลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
ม ว ล รว ม ข อ งพื้ น ที่ ระ เบี ย ง
เศรษฐกิ จ พิ เศษ (เฉลี่ ย ร้ อ ยละ
ในช่วง ๕ ปี)
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิ จ พิ เศษ (มู ล ค่ า ในช่ ว ง
๕ ปี)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๕**
ร้อยละ ๕**
ร้อยละ ๕**

๑๕๐,๐๐๐
ล้านบาท

๑๕๐,๐๐๐
ล้านบาท

๑๕๐,๐๐๐
ล้านบาท

หมายเหตุ * ยกเลิกเป้าหมายแผนย่อย ๐๙๐๒๐๑ ๐๙๐๒๐๓ และ ๐๙๐๒๐๓ เนื่องจากเดิมเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเพิ่มเติมเป้าหมายที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ ทั้งนี้ เป้าหมายแผนย่อย ๐๙๐๒๐๓ มีความซ้าซ้อน ในแผนแม่บทฯ (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่ จึงได้มีการยกเลิกเช่นกัน
** ปีแรกของแต่ละห้วง ๕ ปี เทียบจากค่าของปีก่อนหน้า

๙-๑๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
1) ส่ ง เสริ ม การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละการอ านวยความสะดวกการลงทุ น โดยให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในระดั บ สู งเพื่ อดึ งดู ด การลงทุ น ในพื้ น ที่ แ ละเพื่ อ ให้ แ ข่ งขั น ได้ สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของการพั ฒ นาที่ จะเป็ นฐานการลงทุ นของภาค รวมถึงมาตรการสิ ทธิประโยชน์ จากหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง
ที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั้งภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุ ม
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นคมนาคมขนส่ ง ระบบสาธารณู ป โภค/สาธารณู ป การ และการจั ด ตั้ ง
นิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนจุดเน้น
การพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ
3) พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย
(1) ส่งเสริ มและพั ฒ นาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพื้น ที่ กับ พื้น ที่
โดยรอบและกับพื้นที่เศรษฐกิจแห่งอื่นในประเทศและประเทศในภูมิภาค และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
(2) บริห ารจั ดการห่ วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูล ค่าเพิ่มตลอดห่ วงโซ่ โดย
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4) พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับกิจการเป้าหมายในพื้นที่ และพัฒนาแรงงาน
ที่มีศักยภาพให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
(2) พัฒ นาศักยภาพของผู้ประกอบการในการดาเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนาผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่และเครือข่าย และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ
5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒ นาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต/บริการของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพื้นที่
(2) ส่ ง เสริ ม การถ่ ายทอดเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล /
องค์ความรู้ ระหว่างภาครัฐ -ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้ แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนที่กาลังเติบโต

๙-๑๑

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์สาคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพื้นที่และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่ม
ความสามารถในการแข่ ง ขั น และการเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ าน โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดนใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุ กดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี

๙-๑๒

๓.๓.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๐๙๐๓๐๑

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น
การลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจั ง หวั ด ที่ มี เ ขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
(เฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี)
มู ล ค่ า การลงทุ น ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (มูลค่า
ในช่วง ๕ ปี)

๐๙๐๓๐๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๓.๐*
ร้อยละ ๓.๐*
ร้อยละ ๓.๐*

๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

หมายเหตุ *ปีแรกของแต่ละห้วง ๕ ปี เทียบจากค่าของปีก่อนหน้า
ยกเลิกเป้าหมายแผนย่อย ๐๙๐๓๐๓ เนื่องจากมีความซ้าซ้อน ในแผนแม่บทฯ (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่

๙-๑๓

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนา
ด่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอานวยความสะดวกในการผ่านแดน
๒) ส่ งเสริ ม ให้ เกิด การพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษชายแดนตามศั กยภาพ
โดยพั ฒ นาต่ อ ยอดจากฐานทรั พ ยากรและกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ที่ มี อ ยู่ เดิ ม รวมทั้ งยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขัน ของพื้นที่ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ย ว และเป็นพื้นที่ห ลัก
ในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายแดนให้มีความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุ ณ ภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม
๓) ใช้ประโยชน์และพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับ
ความต้องการของพื้ นที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
๔) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารจั ด การ โดยศึ ก ษากฎหมายและกฎระเบี ย บที่ มี อ ยู่
เพื่ อ ปรั บ ปรุ งและจั ด ท าข้ อ เสนอกฎหมายและกฎระเบี ย บ และจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เอื้ อ ต่ อ
การพัฒ นาเชิงพื้นที่ การพัฒ นาธุรกิจรูป แบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน
รวมทั้งส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๕) ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และการสร้ า งงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพ โอกาส และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่
๖) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การแรงงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
เฝ้าระวัง ป้ องกัน และควบคุม โรค ที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและ
การเข้าเมือง โดยการจัดระบบบั ตรผ่านแดนหรือบัตรประจาตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งกาหนดมาตรการและระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพื้นที่
๗) พั ฒ นาระบบการจัด การสิ่ งแวดล้ อ มและการรัก ษาพื้ น ที่ สี เขี ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวในเมือง
๘) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต
๙) สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนและภาคีการพัฒ นามีส่ ว นร่วมในการพัฒ นา เพื่ อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

๙-๑๔

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
๑๐-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

๑๐-๓

๒.๑ บทนำ
๒.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๒.๑.๒ ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
๒.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม
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๓.๒ แผนย่อย กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ
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๓.๓ แผนย่อย กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรม
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เนื่องจำกเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำ
ด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศในระยะยำว โดยกำรจะพัฒนำประชำกรที่ดีและสมบูรณ์นั้น นอกจำกกำรยกระดับในด้ำน
สุขภำวะและด้ำนทักษะกำรศึกษำแล้ว จะต้องพัฒนำด้ำนค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีของประชำชนทุกกลุ่มวัย
ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ในกำรพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภำพ
โดยในช่วงที่ผ่ำนมำประชำกรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรมีวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรมีจิตสำธำรณะ ดังปรำกฏในผลกำรสำรวจด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมต่ำง ๆ อำทิ กำรสำรวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) เมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่ำปัญหำควำมซื่อสัตย์
สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหำที่มีควำมรุนแรงมำกที่สุด (ระดับควำมรุนแรง ๔.๑๓ จำกคะแนนเต็ม ๕.๐๐)
และจำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำมำกที่สุด รองลงมำคือปัญหำจิตสำนึกสำธำรณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มำกกว่ำส่วนรวม ซึ่งอำจสะท้อนกำรเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีค่ำนิยมยึดตนเองเป็นหลักมำกกว่ำ
กำรคำนึงถึงสังคมส่วนรวม
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีแผนแม่บทด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม เพื่ อปลูกฝัง
ค่ำนิ ย มวัฒ นธรรมที่พึงประสงค์ ของประชำชนไทยในช่ว งระยะเวลำ ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ โดยเฉพำะกำรมีวินัย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ และควำมตระหนักถึงหน้ำที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนยึดมั่นสถำบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เ กิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และควำมโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สำยตำชำวโลก ทั้งในด้ำนควำมมีน้ำใจ ควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมมีไมตรี ควำมเป็นมิตร แผนแม่บทด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้
สถำบั น ทำงสั ง คมร่ ว มปลู ก ฝั ง ค่ ำ นิ ย มวั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค์ บู ร ณำกำรร่ ว มระหว่ ำ ง ภำคี ต่ ำ ง ๆ
อำทิครอบครัว ชุมชน ศำสนำ กำรศึกษำ สื่อ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ในกำรหล่อหลอมคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีกำรดำเนินชีวิต โดยวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ำรพั ฒ นำคนให้ มี สุ ข ภำพกำยและใจที่ ดี บนพื้ น ฐำนของกำรมี ส่ ว นร่ ว มของสถำบั น สั ง คม
และวั ฒ นธรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง ทั้ ง ครอบครั ว ชุ ม ชน ศำสนำ กำรศึ ก ษำ สื่ อ และภำคเอกชน โดยแผนแม่ บ ท
ได้กำหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ดังนี้
๑) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
ผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรสร้ ำงควำมเข้ม แข็ง ของสถำบั นทำงศำสนำ กำรปลู กฝั งค่ำนิ ยมและวัฒ นธรรมโดยใช้ ชุมชน
เป็นฐำน กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะ จิตอำสำและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งกำรสร้ำงเสริมผู้นำ
กำรเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร
๒) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกลไก
เพื่อให้ภำคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี และกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
รวมถึงมำตรกำรของภำครัฐเพื่อให้ภำคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม

๑๐-๑

๓) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยกำร
พัฒนำสื่อสร้ำงสรรค์ และเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ดีให้ กับเยำวชนและประชำชนทั่วไป พัฒนำสื่อเผยแพร่เพื่อสร้ำง
เสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลำและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้ำงสรรค์สำหรับเด็ก เยำวชน และประชำชนใน
กำรปลูกจิตสำนึกและสร้ำงเสริมค่ำนิยมที่ดี

๑๐-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๒.๑

บทนา

กำรปรั บเปลี่ ย นค่ำนิ ย มและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำม
สมบู ร ณ์ ควบคู่ ไ ปกับ กำรยกระดั บ ในด้ำ นสุ ข ภำวะและด้ ำนทั ก ษะกำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ บรรลุ เ ป้ ำหมำยของ
ยุทธศำสตร์ชำติในกำรพัฒนำคนในทุกมิติและในทุ กช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยในช่วงที่ผ่ำนมำ
กระแสกำรเปลี่ย นแปลงต่ำง ๆ ที่หลั่ งไหลเข้ำสู่ ประเทศไทย อำทิ เทคโนโลยีและสื่ อที่มีอิทธิพลและมีกำร
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง กำรสร้ำงบุคลิกภำพของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งควำมเป็นจริงกับโลกไซเบอร์
หรือโลกเสมือน ควำมรักสนุกและรักสบำย ขำดควำมอดทน ขำดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนค่ำนิยมในกำร
ยอมรับคนที่มีฐำนะมำกกว่ำคนดีมีคุณธรรม ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่ำนมำประชำกรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหำด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรมี จิตสำธำรณะ
ดังปรำกฏในผลกำรสำรวจด้ำนคุณธรรมจริยธรรมต่ำง ๆ อำทิ กำรสำรวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
เมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่ำปัญหำควำมซื่อสัตย์สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหำที่มีควำมรุนแรงมำกที่สุด (ระดับ
ควำมรุนแรง ๔.๑๓ จำกคะแนนเต็ม ๕.๐๐) และจำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำมำกที่สุด รองลงมำคือปัญหำ
จิตสำนึกสำธำรณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมำกกว่ำส่วนรวม ซึ่งอำจสะท้อนกำรเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่มีค่ำนิยมยึดตนเองเป็นหลักมำกกว่ำกำรคำนึงถึงสังคมส่วนรวม
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีแผนแม่บทด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝัง
ค่ำนิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชำชนไทยในช่วงระยะเวลำ ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ โดยเฉพำะกำรมีวินัย ควำม
ซื่อสัตย์สุจ ริต กำรมีจิตอำสำ จิ ตสำธำรณะ และควำมตระหนักถึงหน้ำที่ต่อประโยชน์ส่ว นรวม รวมทั้งกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนยึดมั่นสถำบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และควำมโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สำยตำชำวโลก ทั้งในด้ำนควำมมีน้ำใจ ควำม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมมีไมตรี ควำมเป็นมิตร กำรมีจิต อำสำ และจิตสำธำรณะ โดยให้ควำมสำคัญกับกำร หล่อ
หลอมคุ ณ ค่ ำ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี จิ ต สำธำรณะ มี จิ ต ส ำนึ ก ร่ ว มด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมที่คำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยเฉพำะกำรจัดกำรกับบุคลิกของคนรุ่นใหม่ในโลกแห่งควำมเป็นจริงกับโลกไซเบอร์
หรื อ โลกเสมื อ น รวมทั้ง กำรมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ทั้ง กำรมี จิ ต อำสำ จิ ต สำธำรณะและกำรมีค วำม
รับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม โดยใช้กลไกทำงสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน
วัด ชุมชน และสื่ อ ในกำรหล่ อหลอมคนไทยให้ มีคุณธรรม จริยธรรม ในลั กษณะที่เป็นวิถีกำรดำเนินชีวิต
โดยต้องวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำคนให้มีสุ ขภำพกำยและใจที่ดี ควบคู่
กับกำรพัฒนำคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ควำมรู้และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐำนของกำรมีส่วนร่วมของ
สถำบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

๑๐-๓

๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๓ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
๔.๑.๑ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคนในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อม
ตระหนักในเรื่องควำมมั่นคง และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
๔.๑.๒ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ
๔.๑.๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๑ กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว
๔.๑.๒ กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
๔.๑.๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ
๔.๑.๔ กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน
๔.๑.๕ กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ

๑๐-๔

๔.๑.๖ กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม
๔.๑.๗ กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๓ กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
๔.๓.๖ สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสร้ำงสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๖ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชำชนและภำคีต่ำง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๑๐-๕

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๑๐๐๐๐๑

คนไทยมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ ำ นิ ย ม
ที่ ดี ง ำม และมี ค วำมรั ก และภู มิ ใ จใน
ควำมเป็ น ไทยมำกขึ้ น น ำหลั ก ปรั ช ญำ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมำใช้ ใ นกำร
ดำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่
ยอมรับของนำนำประเทศมำกขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
ดัชนีคุณธรรม ๕ ประกำร ประกอบด้วย ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่
ควำมพอเพียง ควำมมีวินัยรับผิดชอบ
๕.๑๐
๕.๕๖
ควำมกตัญญู ควำมสุจริต และกำรมีจิต ณ สิ้นปี ๒๕๗๐ ณ สิ้นปี ๒๕๗๕
สำธำรณะ

หมำยเหตุ:
ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม ๕ ประกำร ในปี ๒๕๖๔ ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๖๓ จำกค่ำเฉลี่ยเต็ม ๖.๐๐

๑๐-๖

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่
๖.๐๐
ณ สิ้นปี ๒๕๘๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
กำรปลู ก ฝั ง ค่ ำ นิ ย มและวั ฒ นธรรม เป็ น รำกฐำนที่ ส ำคั ญ ต่ อ กำรเสริ ม สร้ ำ งและพั ฒ นำศั ก ยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ โดยต้องสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม
โดยใช้ ก ลไกทำงสั ง คม เช่ น ครอบครั ว โรงเรี ย น วั ด ชุ ม ชน และสื่ อ ในกำรปลู ก ฝั ง ค่ ำ นิ ย มวั ฒ นธรรม
ควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กำรยึดมั่นในสถำบันหลัก ควำมรักชำติและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น
ชำติ และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะ จิตอำสำ รวมทั้งจิตสำนึกร่วมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสภำพแวดล้อม โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ๓ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ดี
กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
ด ำเนิ น ชี วิ ต โดยยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มั ธ ยั ส ถ์ อดออม ซื่ อ สั ต ย์ กำรยึ ด มั่ น ในสถำบั น หลั ก
ควำมรักชำติและควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติ และแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรจัดกิจกรรม
ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ ำ ว รวมทั้ ง กำรพั ฒ นำพ่ อ แม่ ใ ห้ เ ป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี ใ นกำรด ำเนิ น ชี วิ ต
ดังนั้น หำกมีกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมควำมรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในกำรปลูกฝังส่งเสริมค่ำนิยม วัฒนธรรม
และคุณธรรมที่พึงประสงค์ กำรเพิ่มประสิทธิภำพของกลไกในกำรส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นกำรบูรณำกำร
กำรมี ส่ ว นร่ ว ม กำรเพิ่ ม บทบำทและกำรเพิ่ ม ศั ก ยภำพของทุ ก ภำคส่ ว น ได้ แ ก่ ภำครั ฐ ภำคเอกชน
ภำคประชำสังคม ในกำรส่งเสริมพัฒนำครอบครัวคุณธรรม ก็จะช่วยให้เสริมสร้ำงครอบครัวให้มีควำมอบอุ่น
มีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพและควำมพร้อมในกำรหล่อหลอม บ่มเพำะปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนทั้ง ในและนอกสถำนศึ ก ษำ สอดแทรกกำรปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และกำรมี จิ ต สำธำรณะเข้ ำ ไปในทุ ก สำระวิ ช ำและในทุ ก กิ จ กรรม รวมทั้ ง ปรั บ สภำพแวดล้ อ มทั้ ง ภำยใน
และภำยนอกสถำนศึ ก ษำให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต สำธำรณะ รวมถึ ง กำรรั ก ษำ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงำม ตลอดจนกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วม
ด้ ำ นทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ร องรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในประเทศและต่ ำ งป ระเทศ
ดัง นั้ น หำกให้ ควำมส ำคัญ กับ กำรพั ฒ นำทั กษะกำรเรีย นรู้ ในสถำนศึก ษำให้ มีค วำมครอบคลุ ม ทั้ง ๓ ด้ ำ น
คือ วิชำกำร วิชำชีพ วิชำชีวิต และกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ เครื่องมือ และทักษะกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำร
ปลูกฝังส่งเสริมค่ำนิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรพัฒ นำศั กยภำพครู แ ละบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำในกำรจั ดกระบวนกำรเรีย นรู้ด้ ำนกำรปลู ก ฝั ง ส่ งเสริ ม
คุ ณ ธรรมให้ แ ก่ นั ก เรี ย น พั ฒ นำให้ ค รู เ ป็ น ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ส ำหรั บ นั ก เรี ย นทั้ ง กำรด ำรงชี วิ ต ควำมประพฤติ
และรสนิยม ควบคู่กับกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรปลูกฝังส่งเสริม ควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ระหว่ำงบ้ำน โรงเรียน และชุมชนให้มีควำมต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในกำรดำรงชีวิต รวมถึง กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสถำบันทำงศำสนำเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงำมให้แก่ประชำชน โดยพัฒนำผู้เผยแผ่ศำสนำ
ให้ ป ระพฤติปฏิ บั ติตัวเป็ น แบบอย่ ำงตำมคำสอนที่ถูกต้องของแต่ล ะศำสนำ รวมทั้งมีกำรเผยแผ่ ห ลักธรรม
๑๐-๗

ค ำสอนทำงศำสนำที่ ส อดคล้ อ งกั บ กำรด ำเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ข้ ำ ใจง่ ำ ย และสำมำรถน ำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ดั ง นั้ น
หำกมีระบบคัดสรรและกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ที่จะเป็นพระ นักบวชในศำสนำ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
แก่ ผู้ เ ผยแผ่ ศ ำสนำ และมี ค วำมสำมำรถและศั ก ยภำพในกำรเผยแผ่ ห ลั ก ค ำสอนที่ ถู ก ต้ อ ง เหมำะสม
กับกลุ่มเป้ำหมำยและบริบทที่มีควำมหลำกหลำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรปลู กฝั งค่ำนิ ยมและวัฒ นธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน โดยกำรพัฒ นำผู้นำชุมชนให้เป็นต้นแบบ
ของกำรมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กำรสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนในกำรจั ด กิ จ กรรมสำธำรณ ะประโยชน์
กำรจั ดระเบี ย บสั งคม และกำรน ำเยำวชนเข้ำมำมีส่ ว นร่ว มในกำรทำกิ จกรรม รวมถึงกำรลงโทษผู้ ล ะเมิ ด
บรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ดังนั้น หำกมีผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปรำชญ์ชำวบ้ำน มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์
และเป้ำหมำยกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด) กำรส่งเสริมกำรสร้ำง
กติกำในกำรอยู่ร่วมกันของชุมชน รวมทั้งกำรพัฒนำเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมำภิบำลของเครือข่ำย
กองทุน สวัส ดิ กำรชุม ชนทั่ว ประเทศ ควบคู่ กับ กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ มแข็ งของชุ ม ชน ก็ จะช่ ว ยให้ ชุ ม ชน
มีศักยภำพในกำรดูแลและเฝ้ำระวังทำงสังคม กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทำงวัฒนธรรม รวมทั้งกำรดูแลรักษำ
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรส่ งเสริ มให้ คนไทยมีจิ ตสำธำรณะและมีควำมรับผิ ดชอบต่อส่ ว นรวม โดยสร้ำงควำมตระหนั ก
ให้ประชำชนรู้จักหน้ำที่ของตนเอง กำรตรงต่อเวลำ กำรยอมรับควำมหลำกหลำย เห็นคุณค่ำและควำมสำคัญใน
กำรประกอบสัมมำอำชีพหรือมีงำนทำ เน้นกำรพึ่งพำตนเอง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น และ
เป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมกำรทำงำนเพื่อส่วนรวม สนับสนุนส่งเสริมเป้ำหมำยของประเทศ
และยุทธศำสตร์ชำติ ดังนั้น ควรส่งเสริมค่ำนิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน
และมีพื้น ที่ห รื อเวทีในกำรแลกเปลี่ ย นควำมรู้ด้ำนกำรส่ งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอำสำและกำรทำ
ประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่ำงต่อเนื่อง

๑๐-๘

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
รหัสเป้าหมาย
๑๐๐๑๐๑

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ประชำกรอำยุ ๑๓ ปีขึ้นไป
ณ สิ้นปี ๒๕๗๐
ณ สิ้นปี ๒๕๗๕
ณ สิ้นปี ๒๕๘๐
มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อน
ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
กำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๙๗.๐๐
๙๘.๐๐
๙๙.๐๐
ตัวชี้วัด

คนไทยเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์
มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำน
และสมดุ ล ทั้ ง ด้ ำ นสติ ปั ญ ญ ำ
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญำณ
ที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตน ปรับตัว
ต้นทุนชีวิตเด็กและเยำวชนไทย
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
ประกอบด้วย พลังตัวตน
พลังครอบครัว พลังสร้ำงปัญญำ
พลังเพื่อนและกิจกรรม และ
พลังชุมชน

ณ สิ้นปี ๒๕๗๐
คะแนนเฉลี่ย
ทั้ง ๕ ด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๗๐

ณ สิ้นปี ๒๕๗๕
คะแนนเฉลี่ย
ทั้ง ๕ ด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐

หมำยเหตุ:
ตัวชี้วัด ประชำกรอำยุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๙๖.๘๙
ตัวชี้วัด ต้นทุนชีวิตเด็กและเยำวชนไทย ในปี ๒๕๖๔ ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๒.๑๐

๑๐-๙

ณ สิ้นปี ๒๕๘๐
คะแนนเฉลี่ย
ทั้ง ๕ ด้ำน
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๕

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่ำนิยมและบรรทัด
ฐำนวัฒนธรรมที่ดีผ่ำนสถำบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนำในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
กำรมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และดำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงเสริมให้สถำบั น
ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น
๒) บูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในและนอกสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชดำริ และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพีย งในสถำนศึกษำ จัดให้ มีกำรเรียนรู้ทำงศำสนำ ศิล ปะและวัฒนธรรมของชำติ และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
๓) สร้ ำ งควำมเข้ม แข็ งของสถำบั นทำงศำสนำเพื่อเผยแพร่ ห ลั ก คำสอนที่ดี อุป ถัม ภ์
คุ้มครองศำสนำ ส่งเสริมกิจกรรมและกำรนำหลักธรรมทำงศำสนำมำใช้ในชีวิตประจำวัน
๔) ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน อนุรักษ์พัฒนำและสืบสำนมรดก
ทำงศิล ปะและวัฒ นธรรมและภูมิปั ญญำท้องถิ่น ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม รณรงค์ส่ งเสริม
ควำมเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้นที่มรดกทำงวัฒนธรรมของพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็น
ฐำนกำรสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง
๕) กำรส่ งเสริ มให้ คนไทยมี จิ ตสำธำรณะและมี ควำมรั บผิ ดชอบต่ อส่ วนรวม สร้ ำงจิ ต
สำธำรณะและจิตอำสำโดยใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร เพื่อ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้ำงเสริมผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยกำร
ยกย่องผู้ นำที่มีจิ ต สำธำรณะและจิตอำสำ และมีควำมรับผิดชอบต่อสั งคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกกำร
ดำเนินงำนในกำรสร้ำงเสริมกำรพัฒนำจิตสำธำรณะและจิตอำสำ เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสำธำรณะที่ไม่หวังผลประโยชน์

๑๐-๑๐

๓.๒ แผนย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
กำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภำคธุรกิจมีกำรบริหำร
จั ด กำรอย่ ำ งมี ธ รรมำภิ บ ำล ปลอดกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และค ำนึ ง ถึ ง กำรเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมบนหลักของกำรมีส่วนร่วม โดยกำรสร้ำงควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
ของคนทุกคนในบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหำร พนักงำนลูกจ้ำง และลูกค้ำ รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ กำร
ดำเนินธุรกิจจำกกำรเน้นที่ผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้น เป็นกำรคำนึงถึงต้นทุนทำงสังคมและผลประโยชน์
ตอบแทนต่อส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน
นอกจำกนี้ ควรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรและมำตรกำรของภำครัฐเพื่อให้ภำคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ
ในกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี และส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิด
กำรประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำองค์กรภำคธุรกิจให้เป็นองค์กรที่มี
คุณธรรม

๑๐-๑๑

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
รหัสเป้าหมาย
๑๐๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภำคธุรกิจมีบทบำทสำคัญในกำร จำนวนธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพื่อ
ลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
สังคม

หมำยเหตุ:
ตัวชี้วัด จำนวนธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคม ในปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๑๔๘ แห่ง

๑๐-๑๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริ มสร้ ำงและพัฒ นำกลไก เพื่อให้ ภ ำคธุรกิจส่ งเสริมสนับสนุนและสร้ำงค่ำนิยม
และวั ฒนธรรมที่ ดี โดยกำรสร้ ำงมำตรกำรจู งใจให้ ภำคเอกชนมี ส่ วนร่ วมในกำรลงทุ นพั ฒ นำด้ ำนสั งคม
ในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ วิสำหกิจเพื่อสังคม กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน กำรพัฒนำสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนรู้
๒) ยกระดั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำร รวมถึ ง มำตรกำรของภำครั ฐ เพื่ อ ให้ ภ ำคธุ ร กิ จ ร่ ว ม
รับผิดชอบในกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี อำทิ กำรประกวดหรือเชิดชูเกียรติให้กับบริษัทหรือ
ภำคธุรกิจตัวอย่ำงที่มีธรรมำภิบำลและร่วมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี บริษัทหรือภำคธุรกิจที่ส่งเสริม
คุณค่ำที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบี ยบวินัย มีจิตสำธำรณะ มีจิตส ำนึกร่วมด้ ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำติและสภำพแวดล้อมที่คำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป
ในแต่ละช่วง

๑๐-๑๓

๓.๓ แผนย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม
กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อ
และสื่อสำรมวลชนปฏิบัติตำมจรรยำบรรณสื่ออย่ำงเคร่งครัด กำรจัดเวลำและพื้นที่ออกอำกำศให้แก่สื่อ
สร้ำงสรรค์ในช่วงเวลำที่มีผู้ชมมำกที่สุด รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์
อย่ ำงสร้ ำงสรรค์ น ำเสนอตัว อย่ ำงของกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และกำรมีจิตสำธำรณะ เพื่อปลู กฝั ง
คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ดังนั้น หำกมีมำตรกำรทำงสังคมในกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร
และวิชำชีพสื่อมีจรรยำบรรณตำมวิชำชีพและรับผิดชอบต่อสังคม และกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันควำมรู้ในกำร
เลือกรับปรับใช้สื่อหรือกำรรู้เท่ำทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป และกำรเฝ้ำระวัง
กำรบริโภคสื่อที่เหมำะสม และกำรส่งเสริมกิจกรรมและกำรสื่อรณรงค์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมของสังคมไทยในรูปแบบที่หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ดีให้แก่ประชำชน
ทั้งนี้ สื่อที่จะสำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั้น จะต้องเป็นสื่อที่มีเนื้อหำคุณภำพสูงที่มีผู้ผลิต
และเผยแพร่กันอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน สำมำรถเข้ำถึง รับรู้ และเข้ำใจเนื้อหำของสื่อ
จนนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมและวัฒนธรรมอันดีงำม รวมทั้งบ่มเพำะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข อง
คนไทยได้

๑๐-๑๔

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
รหัสเป้าหมาย
๑๐๐๓๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สื่ อ ในสั ง คมไทยมี ควำมเข้ ม แข็ ง สถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อ
สำมำรถสร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ แ ก่ และสำรสนเทศ (Media and
ประชำชนในสั ง คม ท ำให้ เ กิ ด Information Literacy : MIL)
สั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ป ลอดภั ย
และสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น

หมำยเหตุ:
ตัวชี้วัด สถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศ (MIL) ในปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ ๗๒.๓ คะแนน

๑๐-๑๕

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๘๐ คะแนน
ณ สิ้นปี ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๘๕ คะแนน
๙๐ คะแนน
ณ สิ้นปี ๒๕๗๕
ณ สิ้นปี ๒๕๘๐

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒ นำสื่ อสร้ ำงสรรค์ โดยจัดเวลำและพื้นที่ออกอำกำศสื่ อกระแสหลัก ให้แก่สื่ อ
สร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อนำเสนอ
ตัวอย่ำงของกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และกำรมีจิต อำสำ จิตสำธำรณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และค่ ำ นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในบทบำท สิ ท ธิ และหน้ ำ ที่ ก ำรเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
ให้กับประชำชนทั่วไป โดยเฉพำะในกลุ่มเด็ก
๒) พัฒนำสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสำรมวลชนปฏิบัติ งำนบนเสรีภำพของ
สื่อควบคู่ไปกับ จรรยำบรรณสื่ออย่ำงเคร่งครัด และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม พัฒ นำเนื้อหำสำระที่เป็น
ข้อเท็จจริงและมีคุณภำพสูง รวมทั้งเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันควำมรู้ในกำรเลือกรับปรับใช้สื่อหรือกำรรู้เท่ำทันสื่อ
และสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังกำรบริโภคสื่อที่เหมำะสม
๓) พัฒนำระบบโครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้อมูลเพื่ อเป็นช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง มีคุณภำพ และเชื่อถือได้

๑๐-๑๖

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคน

๑๑-๑
๑๑-๓

ตลอดช่วงชีวิต
๒.๑ บทนำ
๒.๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๒.๑.๒ ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

๑๑-๓
๑๑-๓
๑๑-๓

๒.๒ เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

๑๑-๕

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๑) การพัฒนา

๑๑-๖

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๓.๑ แผนย่อย กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์
๓.๑.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทำงพัฒนำ
๓.๒ แผนย่อย กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

๑๑-๖
๑๑-๗
๑๑-๘
๑๑-๙

๓.๒.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด

๑๑-๑๐

๓.๒.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ

๑๑-๑๑

๓.๓ แผนย่อย กำรพัฒนำช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
๓.๓.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
๓.๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๔ แผนย่อย กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน
๓.๔.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
๓.๔.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ
๓.๕ แผนย่อย กำรส่งเสริมศักยภำพวัยผู้สูงอำยุ
๓.๕.๑ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
๓.๕.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ

๑๑-๑๒
๑๑-๑๓
๑๑-๑๔
๑๑-๑๕
๑๑-๑๖
๑๑-๑๗
๑๑-๑๘
๑๑-๑๙
๑๑-๒๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศำสตร์ชำติได้กำหนดเป้ ำหมำยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำให้ประเทศเจริญก้ำวหน้ำไปในอนำคต
ซึ่งทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำร
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ อีกทั้งกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงประชำกรที่มีสัดส่วนประชำกรวัยแรงงำนและวัยเด็กที่ลดลงและประชำกรสูงอำยุที่เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้กำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำง ๆ มีควำมท้ำทำยเพิ่มมำกขึ้น ทั้งใน
ส่วนของเสถียรภำพทำงกำรเงินของประเทศในกำรจัดสวัสดิกำรเพื่อดูแลผู้สูงอำยุที่เพิ่มสูงขึ้น กำรลงทุนและ
กำรออม กำรเจริ ญ เติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ ควำมมั่ น คงทำงสั ง คม กำรบริ ห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้ำทำยต่อกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว
โดยปัจจุบัน โครงสร้ำงประชำกรไทยกำลังเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๖ และจะเป็นสังคม
สูงวัยระดับ สุดยอดในปี ๒๕๗๖ ซึ่งจะทำให้เกิดภำวกำรณ์ พึ่งพิง โดยที่ประชำกรวัยแรงงำนมีจำนวนลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อศักยภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศในระยะยำว นอกจำกนี้ อัตรำกำร
เจริญพันธุ์รวมของประชำกรไทยลดลงจำก ๑.๓ ในปี ๒๕๖๑ เหลือเพียง ๑.๒๔ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งยังคงต่ำกว่ำ
ระดับทดแทน นอกจำกนี้ กลุ่มวัยต่ำง ๆ ยังคงมีปัญหำและควำมท้ำทำยในแต่ละกลุ่ม อำทิ โภชนำกำรในกลุ่ม
เด็กปฐมวัย ควำมสำมำรถทำงเชำว์ปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภำพแรงงำนต่ำ
ในกลุ่มวัยแรงงำน และปัญหำสุขภำพของกลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นต้น
ดั งนั้ น จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรวำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ข องประเทศอย่ ำ งเป็ น ระบบ
โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ สร้ำงควำมอยู่
ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็ นหน่ วยที่ย่ อยที่สุดเพื่อให้ สำมำรถเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม
พั ฒ นำและยกระดั บ คนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เป็ น ทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ ที่ ดี เก่ ง และมี คุ ณ ภำพพร้อ ม
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำมพร้อมทั้ง
กำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จำเป็นในโลกอนำคต สำมำรถใช้ภำษำไทยได้ดี มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ รวมทั้ง
อนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็น นักพัฒ นำเทคโนโลยี ระดับ สูงและนวัตกร นักคิด ผู้ ประกอบกำร เกษตรกรยุ คใหม่และอื่น ๆ
โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง”
แผนแม่บ ทประเด็น ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพื่ อพั ฒ นำและ
ยกระดับทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภำพและเหมำะสม ดังนี้
๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒ นำทรัพยำกร
มนุ ษ ย์ ข องประเทศ โดยจ ำเป็ น ต้ อ งมุ่ งเน้ น กำรพั ฒ นำและยกระดั บ คนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวัย ให้ เป็ น
ทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศัก ยภำพ
ซึ่งจำเป็น ต้องมีกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
อย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และกำรมีระบบและกลไกรองรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภำพ
๑๑-๑

๒) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนกำรตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยำบำล
ทุกระดับดำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กสู่มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น กำรเลี้ ย งลู กด้ วยนมแม่ และสำรอำหำรที่จำเป็ นต่อ สมองเด็ก กำรกระตุ้น พั ฒ นำกำรสมอง
และกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยทุกด้ำน
๓) การพั ฒ นาช่ ว งวั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น จั ด ให้ มี ก ำรพั ฒ นำทั ก ษะควำมสำมำรถที่ ส อดรั บ กั บ ทั ก ษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ ทักษะด้ำนดิจิทัล และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ จัดให้มีกำรพัฒนำ
ทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรทำงำน จัดให้มี
กำรเรียนรู้ทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมและทำงำน
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริกำรสุ ขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกันระหว่ำง
ระบบสำธำรณสุขกับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำและ
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ข องกลุ่ ม วั ย เรี ย น/วั ย รุ่น รวมทั้ งสร้ ำงควำมอยำกรู้อ ยำกเห็ น และสร้ำ งแรงจู งใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์
๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยกำรยกระดับศักยภำพทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยทำงำนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภำพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้ำงควำมอยำกรู้และยกระดับตนเอง
สร้ ำงวัฒ นธรรมกำรท ำงำนที่ พึ งประสงค์ และควำมรู้ ค วำมเข้ ำใจและทั ก ษะทำงกำรเงิน เพื่ อ เสริม สร้ำ ง
ควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้แรงงำนฝีมือ
ให้ เป็น ผู้ ป ระกอบกำรใหม่ และสำมำรถพัฒ นำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับวัยทำงำนผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม
๕) การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพวั ย ผู้ สู ง อายุ โดยส่ ง เสริ ม กำรมี ง ำนท ำของผู้ สู ง อำยุ ให้ พึ่ ง พำตนเองได้
ทำงเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
กำรออมเพื่อสร้ำงหลั กประกัน ควำมมั่ น คงในชีวิตหลั งเกษียณ และหลั กประกั นทำงสั งคมที่ ส อดคล้ องกั บ
ควำมจำเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ พร้อมทั้ง
จัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ

๑๑-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑ บทนา
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่สำมำรถพัฒนำตนและเป็นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคม กำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพ
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ เพื่อสร้ำงทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย และควำมสำมำรถ
ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ และเป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๕ พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๑ ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงำน
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอำยุ
๔.๔ กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
๑๑-๓

๔.๔.๓ กำรดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วช ำญ ต่ ำ งชำติ แ ละคน ไท ยที่ มี ค วำมสำมำรถ
ในต่ำงประเทศให้มำสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
๔.๖ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
๔.๖.๑ กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔.๖.๒ กำรส่ ง เสริ ม บทบำทและกำรมี ส่ ว นร่ ว มของภำครั ฐ ภำคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๔.๖.๓ กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน
๔.๖.๔ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภำพและคุ้มครองแรงงำนไทย ให้เป็นแรงงำนฝีมือที่มีคุณภำพและ
ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน

๑๑-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
รหัสเป้าหมาย
๑๑๐๐๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
คนไทยทุ ก ช่ว งวัยมี คุณ ภำพเพิ่ มขึ้ น ดัช นี กำรพั ฒ นำมนุ ษ ย์
๐.๘๒
๐.๘๕
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำน (ค่ำคะแนน)
ร่ ำ งกำย สติ ปั ญ ญำและคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ รั ก กำรเรี ย นรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๑-๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มำกกว่ำ ๐.๘๕

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์และกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์
ปฐมวั ย วั ย เรี ย น วั ย รุ่ น วั ย แรงงำน และวัย ผู้ สู งอำยุ เพื่ อ สร้ ำงสภำพแวดล้ อ มที่ ส่ งเสริม กำรพั ฒ นำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์และสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำง
กำรเงินที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ
๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
กำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒ นำและยกระดับคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ อ ย่ ำงเป็ น ระบบตั้ งแต่ ร ะดั บ ครอบครัว ชุ ม ชน สั งคม และกำรมี ระบบและกลไกรองรั บ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ

๑๑-๖

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
รหัสเป้าหมาย
๑๑๐๑๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ครอบ ค รั ว ไท ยมี ค วำม มำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง
เข้ ม แข็ ง และมี จิ ต ส ำนึ ก (ร้อยละ)
ควำมเป็ น ไทย ด ำรงชี วิ ต
แบบพอเพียงมำกขึ้น

๑๑-๗

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๔ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๖

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้ ำงควำมอยู่ ดี มี สุ ขของครอบครั วไทย สร้ ำงครอบครั วที่ เหมำะสมกั บ โลกในศตวรรษที่ ๒๑
โดยส่งเสริมควำมรู้ในกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสมกับค่ำนิยมของคนรุ่นใหม่ และกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสม
บนฐำนควำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำรตั้ งแต่ ช่ ว งตั้ ง ครรภ์ แ ละถึ งช่ ว งอำยุ ต่ ำ ง ๆ พั ฒ นำทั ก ษะชี วิ ต และกำรเรี ย นรู้
กำรทำงำนและกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพของประชำกรแต่ละช่วงวัย รวมถึงกำรให้ทุกภำคส่วนในสังคม
เข้ำมำมีส่ วนร่ วม พร้ อมทั้งกำรพั ฒ นำสภำพแวดล้ อมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้ น
กำรส่งเสริมกำรเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในกำรดูแลสมำชิกในครอบครัว กำรส่งเสริมนโยบำยกำร
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรทำงำน กำรส่งเสริ มสนับสนุนภำคเอกชน สถำนประกอบกำรจัดบริกำร
ที่ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ แ ละสนั บ สนุ น ครอบครั ว ในกำรเลี้ ย งดู บุ ต รและกำรดู แ ลผู้ สู ง อำยุ
กำรสนับสนุนควบคู่กับกำรปฏิรูปสื่อให้มีบทบำทในเชิงสร้ำงสรรค์ในกำรให้ควำมรู้ต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งครอบครัว โดยที่ จะต้องมีระบบกำรจัดกำรที่อยู่อำศัยสำหรับครอบครัวที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิต
ครอบครั ว ส่งเสริมพั ฒ นำกำรเด็ก และมี ควำมปลอดภัย มีระบบสนับสนุ นในกำรดูแลเด็กและครอบครัว
ในชุม ชนที่ มี คุณ ภำพมำตรฐำน รวมทั้ งมี ร ะบบสนั บ สนุ น ในกำรท ำงำนที่ เอื้ อ ต่ อครอบครัว ที่ ทุ ก ภำคส่ ว น
กำรพัฒ นำสนั บ สนุ น กำรจัดสวัส ดิกำรและกำรส่งเสริมคุณ ภำพชีวิตที่ดีในกำรท ำงำนที่ส มดุลระหว่ำงชีวิต
กำรทำงำนและชีวิตครอบครัว
๒) ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว
และชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และ
พัฒ นำทักษะของประชำกรให้ ส อดคล้ องกับควำมเปลี่ ยนแปลงของโลกในอนำคต สร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ ของกำรพั ฒ นำตนเองและกำรมี ส่ วนร่ว มในกำรแก้ปั ญ หำและพัฒ นำสั งคม รวมทั้งสนั บสนุ น
ด้ำนวิชำกำรและสร้ำงนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพื่อให้ องค์กรเครือข่ำย
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง และมีกลไกกำรพัฒนำระดับพื้นที่ที่ประชำชน ชุมชน องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชนมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ เฝ้ำระวัง และติดตำมกำรดำเนินงำนส่งผลให้กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะกำรเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬำ ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเปิดพื้นที่แห่ง
กำรเรียนรู้ และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเหมำะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ
๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงภำคีกำรพัฒ นำต่ำง ๆ โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
กำรพั ฒ นำตนเอง สุ ขภำพ และกำรพั ฒ นำอำชี พ ในตลอดช่ว งชีวิต เพื่ อเสริม และสร้ำงศั ก ยภำพของกำร
ดำเนิ น งำนกำรพั ฒ นำทรัพ ยำกรมนุ ษย์ ตำมพั นธกิจของแต่ล ะหน่วยงำนให้ มีควำมเข้มแข็งและตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถ
ประเมิน จุ ดอ่อน จุ ดแข็ง และศักยภำพบุ คคลของประเทศ นำไปสู่ กำรตัดสิ น ใจระดับนโยบำยและปฏิ บั ติ
เพื่อพัฒนำคนไทยอย่ำงมีทิศทำงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
กำรผลิตกำลังแรงงำนที่มีทักษะตรงต่อควำมต้องกำรของตลำดงำนในอนำคต และใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรศึกษำต่อ มีธนำคำรคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอำยุที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะเพื่อถ่ำยทอด
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติ

๑๑-๘

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้ น กำรเตรียมควำมพร้อมให้ แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ ส่ งเสริมอนำมัย
แม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรส่งเสริมกำร
ให้สำรอำหำรที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒ นำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒ นำกำรที่สมวัยใน
ทุกด้ำน ซึ่งปัจจัยสำคัญคือกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรอบรู้ด้ ำนอนำมัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ มีกำรออกแบบ
กระบวนกำรพัฒ นำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถำนพัฒ นำเด็กปฐมวัย
ที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนเดียวกัน

๑๑-๙

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
รหัสเป้าหมาย
๑๑๐๒๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เ ด็ ก เ กิ ด อ ย่ ำ ง มี คุ ณ ภ ำ พ ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕
มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึง (ร้อยละ)
บริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๑-๑๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ด ให้ มี ก ำรเตรี ย มควำมพร้ อ มทั้ งสุ ข ภำวะ เจตคติ ควำมรู้ และทั ก ษะให้ แ ก่พ่ อ แม่ ก่ อ นกำร
ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกำหนดมำตรกำรสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตและกำรทำงำนให้พ่อแม่สำมำรถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งกำรจูงใจให้สถำนประกอบกำรจัด
ให้มีกำรจ้ำงงำนที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชำยตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรทำหน้ำที่ในบ้ำนและดูแลบุตรมำกขึ้น
๒) จั ด ให้ มี ก ำรพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี สุ ข ภำวะที่ ดี แ ละสมวั ย โดยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
โรงพยำบำลทุกระดับและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กสู่มำตรฐำน
โรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสำรอำหำรที่จำเป็น
ต่อสมองเด็ก
๓) จั ดให้ มี กำรพั ฒ นำเด็ กปฐมวัยให้ มี พั ฒ นำกำร สมรรถนะ และคุ ณ ลั กษณะที่ ดีที่ ส มวัยทุ กด้ ำน
โดยกำรพัฒ นำหลั กสูตรกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒ นำเด็กปฐมวัยให้ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่เน้นกำร
พัฒนำทักษะสำคัญด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ทักษะทำงสมอง ทักษะด้ำนควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์
ทักษะกำรวำงแผนและกำรจัดระบบ ทักษะกำรรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับกำรยกระดับบุคลำกรในสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้ จริยธรรม และควำมเป็นมืออำชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มี
กฎหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำทักษะ กำรเรียนรู้เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ ำสู่
ระบบกำรศึกษำ กำรพัฒ นำสุขภำพอนำมัยให้ มีพัฒนำกำรที่สมวัยและกำรเตรียมทักษะกำรอยู่ในสั งคมให้ มี
พัฒนำกำรอย่ำงรอบด้ำน

๑๑-๑๑

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่ ว งวัย เรี ย น/วัย รุ่ น ปลู ก ฝั งควำมเป็ น คนดี มี วินั ย พั ฒ นำทั ก ษะควำมสำมำรถที่ ส อดรับ กั บ ทั ก ษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหำหรืออำชญำกรรมต่ำง ๆ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
มีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด รวมถึงทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี และได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำร
เรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรทำงำน รวมถึงทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมและทำงำนกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหำกมีกำร
ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ และมีหลักสูตรกำรศึกษำที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิต
ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพในหลักสูตร และสร้ำงกำรมีงำนทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้กำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้

๑๑-๑๒

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
รหัสเป้าหมาย
๑๑๐๓๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
วัย เรียน/วัยรุ่ น มีควำมรู้และทักษะ คะแนนควำมสำมำรถใน ค่ำคะแนนไม่น้อยกว่ำ ค่ำคะแนนไม่น้อยกว่ำ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด กำรแข่งขันกำรพัฒนำ
๗๐
๘๐
วิ เ ครำะห์ รั ก กำรเรี ย นรู้ มี ส ำนึ ก ทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ
พ ล เมื อ ง มี ค วำม ก ล้ ำห ำญ ท ำง (Skill) แรงงำนในอนำคต
จริ ย ธรรม มี ค วำมสำมำรถในกำร (Future Workforce)
แก้ ปั ญ หำ ปรั บ ตั ว สื่ อ สำร และ
ท ำ งำ น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๑-๑๓

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ค่ำคะแนนไม่น้อยกว่ำ
๘๕

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) จั ดให้ มี กำรพั ฒ นำทั ก ษะที่ ส อดรับ กับ ทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทั กษะด้ ำนกำรคิ ด
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
๒) จั ด ให้ มี ก ำรพั ฒ นำทั ก ษะด้ ำ นภำษำ ศิ ล ปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้ เ ทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ
๓) จั ด ให้ มี ก ำรพั ฒ นำทั ก ษะในกำรวำงแผนชี วิ ต และวำงแผนกำรเงิ น ตลอดจนทั ก ษะ
ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรทำงำน
๔) จัดให้มีพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรบ่มเพำะกำรเป็นนักคิด
นักนวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมและทำงำนภำยใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้ำนต่ำง ๆ ในกำรดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น

๑๑-๑๔

๓.๔ แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ช่ว งวัย แรงงำน เน้ น กำรพั ฒ นำและยกระดับ ศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงำนอย่ำงต่อเนื่ อง
สอดคล้ องกับ ควำมสำมำรถเฉพำะบุ คคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ทั้ งทั กษะฝี มือ ทั กษะด้ำน
เทคโนโลยี ทักษะภำษำ มีกำรทำงำนตำมหลั กกำรทำงำนที่มีคุณ ค่ำเพื่อสร้ำงผลิ ตภำพเพิ่มให้ กับประเทศ
มีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่พึงประสงค์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะทำงกำรเงินเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรเงิน ของตนเองและครอบครั ว มี ก ำรวำงแผนทำงกำรเงิน และมี ก ำรออม กำรรั บ ผิ ด ชอบของพ่ อ แม่
ต่อครอบครัว มีกำรพัฒ นำระบบกำรพัฒ นำทักษะ และกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒ นำและยกระดับ
ศักยภำพควำมรู้ ทักษะฝีมือ ควำมชำนำญพิเศษ กำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ และกำรพัฒ นำต่อยอดควำมรู้
ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ รวมทั้งมำตรกำรขยำยอำยุกำรทำงำน ตลอดจนกำรดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติ
และคนไทยที่มีควำมสำมำรถพิเศษในต่ำงประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ให้มำสร้ำงและพัฒนำประเทศ ทั้งในรูปแบบ
กำรทำงำนชั่วครำวและถำวรตำมควำมเหมำะสมของเป้ำหมำยกำรพัฒ นำประเทศในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ
รวมถึ ง ผู้ มี ค วำมสำมำรถที่ มี ศั ก ยภำพสู ง ด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ลู ก หลำนชำวต่ ำ งชำติ ที่ ก ำเนิ ด ในประเทศไทยที่ มี
ควำมสำมำรถพิ เศษ และกำรรั บ เด็ กและเยำวชนที่ มี ควำมสำมำรถพิ เศษจำกทั่ ว โลก และผู้ เชี่ ยวชำญที่ มี
ศักยภำพหรือทักษะสูงในสำขำต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ควบคู่กับกำรรักษำและส่งเสริม
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่ำงชำติที่กำเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภำพและใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรทำประโยชน์และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจำกนี้ ยังต้องคำนึงถึงกำรพัฒนำ กำรปรับเปลี่ยน
ทัศ นคติ และสร้ำงศักยภำพให้ ผู้ ที่ เคยกระท ำผิ ด สำมำรถประกอบอำชีพ เป็น กำลั งในกำรพัฒ นำประเทศ
และอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข

๑๑-๑๕

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
รหัสเป้าหมาย
๑๑๐๔๐๑

๑๑๐๔๐๒

เป้าหมาย
๑. แรงงำนมี ศั ก ยภ ำพในกำรเพิ่ ม
ผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนัก
ในควำมสำคัญที่จะพัฒนำตนเองให้
เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและ
เรี ย น รู้ สิ่ งให ม่ ต ำม พ ล วั ต ข อ ง
โครงสร้ำงอำชีพและควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนเพิ่มขึ้น
๒. มี ค นไทยที่ มี ค วำมสำมำรถและ
ผู้ เชี่ ย วชำญต่ำงประเทศเข้ ำมำท ำ
วิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ผลิตภำพแรงงำนเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๔

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๕

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๖

สัดส่วนกำลังแรงงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๕

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๒๐

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๒๕

ตัวชี้วัด

หมำยเหตุ *ปี ๒๕๖๔ สัดส่วนกำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๙.๗

๑๑-๑๖

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้อง
กับ ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภำพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
๒) เสริ มสร้ ำงวัฒ นธรรมกำรท ำงำนที่ พึ งประสงค์ และควำมรู้ควำมเข้ำใจและทั กษะทำงกำรเงิน
เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับ
วัยทำงำนผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม
๓) ส่ ง เส ริ ม แ ล ะส นั บ ส นุ น ก ำรพั ฒ น ำทั ก ษ ะแรงงำน ฝี มื อ ให้ เป็ น ผู้ ป ระก อ บ ก ำรให ม่
และสำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และมีโอกำสและทำงเลือกทำงำนและสร้ำงงำน
๔) ส่ ง เสริ ม กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชำญต่ ำ งชำติ แ ละคนไทยที่ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษในต่ ำ งประเทศ
ทั้งในรูปแบบกำรทำงำนชั่วครำวและถำวร เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่ำงชำติที่กำเนิดในประเทศไทย ให้สำมำรถแสดงศักยภำพ
และใช้ ควำมสำมำรถในกำรท ำประโยชน์ แ ละสร้ำงชื่อ เสี ย งให้ แก่ ป ระเทศ ตลอดจนอำนวยควำมสะดวก
ให้ผู้เชี่ยวชำญในสำขำจำเป็นหรือขำดแคลนจำกต่ำงประเทศเข้ำมำทำงำนในประเทศไทย
๕) ส่งเสริมกำรพัฒ นำ กำรปรับ เปลี่ ยนทัศนคติ และสร้ำงศักยภำพให้ ผู้ที่เคยกระทำผิดสำมำรถ
ประกอบอำชีพ เป็นกำลังในกำรพัฒนำประเทศ และอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข

๑๑-๑๗

๓.๕ แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ช่วงวัยผู้สูงอำยุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีกำรทำงำนหลังเกษียณ
ผ่ำนกำรเสริมทักษะกำรดำรงชีวิต ทักษะอำชีพในกำรหำรำยได้ มีงำนทำที่เหมำะสมกับศักยภำพ มีกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ฟื้นฟูสุขภำพ กำรป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอำยุ พร้อมกับจัดสภำพแวดล้อมให้เป็ นมิตรกับผู้สูงอำยุ
และหลักประกันทำงสังคมที่สอดคล้องกับควำมจำเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต กำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุ
ในสังคม ซึ่งหำกมีกำรจัดทำกลุ่มอำชีพและตลำดงำนที่เหมำะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีกำรเตรียมบุคลำกรสูง
วัยเข้ำสู่งำน เพื่อพัฒนำทักษะควำมสำมำรถและส่ งเสริมโอกำสกำรทำงำนของผู้สูงวัยภำยหลังกำรเกษียณอำยุ
กำรทำงำน กำรส่งเสริมภูมิปัญญำชุมชน มีมำตรกำรจูงใจผู้ประกอบกำรภำคเอกชนเพื่อส่งเสริมกำรออมของ
พนักงำนในกองทุนประกันสังคม และกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรเรื่องกำรรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้แก่ผู้สูงอำยุ
รวมทั้งได้รับกำรดู แลสุขภำพและมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวที่มี
ควำมชัดเจนและบู รณำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สู งอำยุสำมำรถพึ่งตนเองได้และสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่เหมำะสมได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน

๑๑-๑๘

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
รหัสเป้าหมาย
๑๑๐๕๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ (MPI)
มี ค ว ำม มั่ น ค งใน ชี วิ ต ของกลุ่มผู้สูงอำยุ
มี ทั ก ษะกำรด ำรงชี วิ ต
เรี ย นรู้ พั ฒ นำตลอดชี วิ ต
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
สั ง คม สร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น

๑๑-๑๙

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ
๕ ต่อปี
๑๐ ต่อปี
๑๕ ต่อปี

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมกำรมีงำนทำของผู้สูงอำยุให้พึ่งพำตนเองได้ทำงเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อกำร
พั ฒ นำเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและประเทศ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น มำตรกำรจู ง ใจทำงกำรเงิ น และกำรคลั ง
ให้ ผู้ ป ระกอบกำรมี กำรจ้ ำงงำนที่ เหมำะสมส ำหรับ ผู้ สู งอำยุ ตลอดจนจัด ทำหลั กสู ต รพั ฒ นำทั ก ษะในกำร
ประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับวัย สมรรถนะทำงกำย ลักษณะงำน และส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในกำรทำงำน
ร่วมกันระหว่ำงกลุ่มวัย
๒) ส่งเสริมและพั ฒ นำระบบกำรออม เพื่อสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลั งเกษียณและ
หลักประกันทำงสังคมที่สอดคล้องกับควำมจำเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต
๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบกำรส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพดู แ ลผู้ สู ง อำยุ พร้ อ มทั้ ง จั ด สภำพแวดล้ อ ม
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ อำทิ สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจำวันที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ เมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอำยุทั้งระบบขนส่งสำธำรณะ อำคำรสถำนที่ พื้นที่สำธำรณะ และที่อยู่ อำศัยให้เอื้อต่อกำรใช้ชีวิต
ของผู้สูงอำยุและทุกกลุ่มในสังคม

๑๑-๒๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
๑๒-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้

๑๒-๓

๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๒-๓
๑๒-๓
๑๒-๓
๑๒-๔

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๒-๕
๓.๑ แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

๑๒-๕

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๒ แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย

๑๒-๗
๑๒-๘
๑๒-๑๑

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๒-๑๒
๑๒-๑๓

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของประชากรไทยทุ ก ช่ ว งวั ย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
สนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ
รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
โดยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๙ ปี ในปี ๒๕๖๓
แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรี ยนขั้นพื้นฐาน ในปี ๒๕๖๓ พบว่า มีค่าเฉลี่ ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และผล
คะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคี ยงกัน เนื่องจากข้อจากัดที่
สาคัญของการศึกษาไทย ทั้งปั ญหาเรื่ องหลั กสู ตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจาทาให้ ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล ขณะที่ ใ นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษายั ง มี เ ด็ ก ที่ ส นใจเรี ย นต่ อ สายอาชี พ ในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ย
ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คานึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมา
บางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มี ก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใ หม่ การเปลี่ ย นบทบาทครู การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
กากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริม
การพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้
๑) การปฏิรู ป กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ต อบสนองต่อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้ ว ยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรีย นรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่ เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้
-๑๒-๑-

ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและ
ปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัด
การศึ กษาให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและเพิ่ม คุณภาพการศึกษา ส่ ง เสริ มการมีส่ ว นร่ว มจากภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผล
ในเชิงทัก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า การวัดระดับความรู้ รวมทั้งส่ งเสริมการวิ จัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม
บนฐานสมรรถนะที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และยื ด หยุ่ น มี ม าตรการจู ง ใจและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค นเข้ า
สู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมือทางวิชาการและแลกเปลี่ ย นนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒ นา
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จั ดให้ มีการเรี ย นรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒ นาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และสาหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก
เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๒) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้ อมที่เ อื้อต่อการสร้างและพัฒ นาเด็กและเยาวชนที่ มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรั บผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานใน
ลักษณะการรวมตัว ของกลุ่ มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิช า เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อ
สถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

-๑๒-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
๒.๑

บทนา
การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
และการพัฒ นาระบบการเรี ย นรู้ต ลอดชีวิต การวางพื้น ฐานระบบรองรั บการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ดิ จิทั ล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิช าการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้
ความสาคัญ กับ การส่ง เสริมการพัฒ นาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ได้อ ย่างมั่นคง รวมถึง การ
พัฒนากลไกการทางานในลักษณะการรวมตัว ของกลุ่มผู้มี ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ใน
การรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑
๔.๓.๒
๔.๓.๓
๔.๓.๔
๔.๓.๕

การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ
๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ

-๑๒-๓-

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๑๒๐๐๐๑

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

๑๒๐๐๐๒

ตัวชี้วัด
อันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษา

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อ
การพัฒนาตามศักยภาพ/
พหุปัญญา

หมายเหตุ: *ร้อยละของปีสุดท้ายในแต่ละห้วง (๕ ปี)

-๑๒-๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่ ๔๐
อันดับที่ ๓๕
อันดับที่ ๓๐

ร้อยละ ๖๐*

ร้อยละ ๘๐*

ร้อยละ ๑๐๐*

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

๓.๑ แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
อย่ างเป็ น ระบบ ตั้ ง แต่ ร ะดับ ปฐมวัย จนถึ งอุ ดมศึก ษาที่ มุ่ง เน้ น การใช้ฐ านความรู้ แ ละระบบคิ ดในลั กษณะ
สหวิ ท ยาการ อาทิ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการตั้ ง ค าถาม ความเข้ า ใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และ
ความรู้ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละระบบคิ ด ของเหตุ ผ ลและการหาความสั ม พั น ธ์ การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกากับ
การเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้
ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช ” หรือ
“ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้แ ละวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ตั้ ง แต่ ก ารดึ ง ดู ด คั ด สรร
ผู้ มีความสามารถสู งให้ เ ข้ ามาเป็ น ครู คุณภาพ มีระบบการพัฒ นาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อ ง
ครอบคลุ ม ทั้ ง เงิ น เดื อน เส้ น ทางสายอาชีพ การสนั บ สนุ น สื่ อ การสอน และสร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาครู ใ ห้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการ
เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษา
-๑๒-๕-

ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจั ดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับ รองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบ
ที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัย
และใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
การพัฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต โดยเน้น การจัดระบบการศึกษาและระบบฝึ กอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด
การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ เกี่ย วกับ ทั กษะการรู้ ดิจิทั ล จูง ใจให้ คนเข้าสู่ ก ารยกระดั บทักษะ การให้ ส ถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุม ชนให้ เป็ น พื้น ที่เรี ย นรู้ เชิง สร้ างสรรค์และมีชี วิต รวมถึงการเรียนรู้ และทบทวนทั กษะพื้นฐาน ได้แ ก่
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม การพัฒ นา
ทัศนคติและแรงบั น ดาลใจที่อยากเรี ย นรู้ การสร้างนิสัยใฝ่ เรียนรู้ และให้ ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น
รอบตัว รวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบ
รองรั บ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยเน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการคั ด กรองความรู้
องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพ ยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ
และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้ นฐานของความเข้าใจ
ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของ
คนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต
ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทางาน
ระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

-๑๒-๖-

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๑๒๐๑๐๑

คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
สัดส่วนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มี
ผลการทดสอบ O-NET
ใน ๔ วิชาหลัก (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์)
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
ต่อจานวนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เข้ารับ
การทดสอบ

-๑๒-๗-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๖๐
๘๐
๑๐๐
ภาษาไทย ๘๕
ภาษาอังกฤษ ๑๐
คณิตศาสตร์ ๑๐
วิทยาศาสตร์ ๑๐

ภาษาไทย ๙๐
ภาษาอังกฤษ ๑๕
คณิตศาสตร์ ๑๕
วิทยาศาสตร์ ๑๕

ภาษาไทย ๙๕
ภาษาอังกฤษ ๒๐
คณิตศาสตร์ ๒๐
วิทยาศาสตร์ ๒๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้ว ย ๔ แนวทางย่อย
ได้แก่ (๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลั กษณะสหวิทยาการ มีการวิจั ย และพัฒ นาหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลั กสู ตร
ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลั กสู ตรในระบบการศึกษาชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ การนิ เ ทศ การติ ด ตา ม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
การฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกั บงาน เพื่อ
วางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งใน
ด้านการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้ างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ ตลาดต่างประเทศได้
รวมถึงมีนั กวิจั ย และนวัตกรที่ส ามารถสร้ างสรรค์ผ ลงานวิจัยและนวัต กรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่ งเสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทัก ษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มี
ปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนามาใช้ ต่อ
ยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากั บการเรียนรู้ของตน
ได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสม
อย่ างหลากหลาย ปรั บเปลี่ ย นตามความสามารถและระดับของผู้ เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัว สื่ อ
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผล
การเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่
(๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ”
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการ
เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการในสาขาที่ ต นเองสอน
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิ ตครู ยุคใหม่โดยใช้ห ลักสู ตรฐานสมรรถนะของวิช าชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชานาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจานวนที่เพี ยงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดั บนานาชาติ และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
-๑๒-๘-

ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากาลังเพียงพอต่อ
ความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย
๖ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูป โครงสร้างองค์กรด้านการศึก ษาให้มีป ระสิทธิภ าพ โดยเน้นการสร้า ง
ความรับผิ ดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ
ที่เหมาะสมกับ บริ บ ทของประเทศ ในด้า นความพร้ อมของโครงสร้ างพื้ นฐาน อุ ปกรณ์ก ารเรีย นการสอน
การบริหารจัดการโรงเรียน จานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน
(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การศึกษาที่เน้ นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่ เกิดทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดม
ทรั พ ยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม (๕) พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยแยก
การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า
การวัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบั นอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่
เข้มแข็ง
๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (๒) มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๔) พัฒนา
ระบบเครื อข่า ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และดิจิ ทัล แฟลตฟอร์ม สื่ อดิจิทัล เพื่อการศึกษาในทุกระดับทุก ประเภท
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้
๕) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย
ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา
สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่กาหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน
สาหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน
และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและ

-๑๒-๙-

ปรับปรุงให้แม่นยามากขึ้นเป็นระยะ (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับ
ภูมิภ าค (๓) จัดให้มีการเรีย นรู้ป ระวัติศาสตร์ช าติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๔) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับ
ประชาชน และ (๕) ส่งเสริมสนับ สนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

-๑๒-๑๐-

๓.๒ แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะ
และมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐาน
พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญา
ในการดารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสาคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรอง
และส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทย
มีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทางานในลักษณะ
การรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ
ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

-๑๒-๑๑-

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๒๐๒๐๑

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล
เพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตาม พหุปัญญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น

ร้อยละของเด็กที่มีข้อมูลการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญารายบุคคล

หมายเหตุ: *ร้อยละของปีสุดท้ายในแต่ละห้วง (๕ ปี)

-๑๒-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว
ในการเสริ มสร้ างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศัก ยภาพทั้งด้ านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม
สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน
และสื่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ
๒) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถ
พิเศษได้ส ร้ างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้ มีกลไกการทางานในลั กษณะการรวมตัว ของกลุ่ ม
ผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิ จั ย เพื่ อตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาประเทศ สร้ า งความร่ว มมื อและเชื่ อ มต่ อสถาบัน วิ จั ยชั้ น น าทั่ ว โลก
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

-๑๒-๑๓-

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
๑๓-๑
๑๓-๓
๑๓-๓
๑๓-๓
๑๓-๓
๑๓-๕
๑๓-๖

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
๓.๑ แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุม
๑๓-๖
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๓-๗
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑๓-๘
๓.๒ แผนย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ๑๓-๙
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๓-๑๐
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑๓-๑๑
๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ๑๓-๑๒
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๓-๑๓
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑๓-๑๔
๓.๔ แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๑๓-๑๕
๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๓-๑๖
๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑๓-๑๗
๓.๕ แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
๑๓-๑๘
และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑๓-๑๙
๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑๓-๒๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรับการพัฒนา
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตให้ กับ คนไทย และสร้ างความมั่น คงให้ กับระบบสาธารณสุ ขของไทย ในการส่ งเสริมและดูแลสุ ขภาพ
และรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ โดยสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยยังมีความท้าทายในหลาย
ประการ โดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลั กของการเสี ยชีวิต
เนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพ
การทางานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๑ ยังมีการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยที่มีอัตราสูงถึง ๓๒.๗ คนต่อประชากรแสนคน
ดังนั้น แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะใน
ทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑) การสร้ างความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาวะและการป้ องกั นและควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยงที่ คุ กคามสุ ขภาวะ
โดยพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
๒) การใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการ
ของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทัน สมัยสนับสนุนการสร้า งสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม
และยั่ งยื น พัฒ นาขีดความสามารถในการวิจั ยด้ านวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และสาธารณสุ ข ปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ
๑๓-๑

๔) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่ อมล้า
ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้ เพิ่มกาลังคนและนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลมา
ช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
๕) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความสาคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน
เรื่ องโรคอุบั ติใหม่และโรคอุบั ติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุ ข
เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่ งแวดล้ อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การ
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ

๑๓-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
๒.๑ บทน้า
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ
สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
๑๓-๓

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

๑๓-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
รหัสเป้าหมาย
๑๓๐๐๐๑

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมี อายุคาดเฉลี่ยของการมี
ความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
สุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)

๑๓-๕

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า ๗๓ ปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ทิ ศทางการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาและการเสริ มสร้ างให้ คนไทยมี สุ ขภาวะที่ ดี ในแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะมุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยมี
แนวทางการพัฒนา ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปั จจัยเสี่ ยงที่
คุกคามสุขภาวะ
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุ ขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต รวมทั้ง
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้บรรลุผล
เป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้องอาศัยการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ผสานกันการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้

๑๓-๖

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
รหัสเป้าหมาย
๑๓๐๑๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชากร
เพิ่มขึ้นจาก
เพิม่ ขึ้นจาก
ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลด
ค่าเป้าหมายของห้วง ค่าเป้าหมายของห้วง
โรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
ก่อนหน้า
ก่อนหน้า
เพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๓-๗

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ รวมทั้งส่งเสริมความรอบรู้
และพฤติกรรมสุขภาพจิตของคนทุกกลุ่มวัยผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
และกระบวนการสร้ างความรอบรู้ ด้านสุ ขภาพจิตที่เหมาะสมเพื่อ ให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก
และนาไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตาย
จากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะและสุขภาพจิต ได้ด้วย
ตัวเอง นาไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอานาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ดาเนินการด้านสุขภาพ
ต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจาเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้ งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
ทุกระดับ
๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
ทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพจิตของประชาชน
๔) กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามทั้งด้านสุขภาวะและสุขภาพจิต
ของประชาชน โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย

๑๓-๘

๓.๒ แผนย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
จัดทามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ โดยชุมชน
และภาคประชาชนก่อนการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ นอกจากนี้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน
ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะ
ที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้
ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละ
พื้นที่ ครอบคลุม ๑) การสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน ๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัย บริการด้านเวชกรรม และระบบบริการสุขภาพ

๑๓-๙

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
รหัสเป้าหมาย
๑๓๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จานวนชุมชนสุขภาพดี ต าบลที่ ผ่ า นเกณฑ์ ต า บ ล
เพิ่มขึ้น
จัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชน
สรางสุข”

๑๓-๑๐

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ร้อยละ ๘๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับ
ยกระดับ สุ ขภาวะของสั งคม อาทิ พื้น ที่ส วนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้ นทางสั ญจรทางเท้าและทาง
จักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพื้นที่นันทนาการของชุมชน การจัดการ
พื้นที่สีเขียวของชุมชน
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐ ที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุ ขภาพ
ประชาชน อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพื่อสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์
ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด
โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน

๑๓-๑๑

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
การพัฒ นาระบบบริ การสุ ขภาพที่ทันสมัยสนั บสนุน การสร้า งสุ ขภาวะที่ดี โดยนาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คาปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่า ย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ
และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน
ทางการคลั ง รวมถึ ง การปฏิ รู ป ระบบการเก็ บ ภาษี แ ละรายจ่ ายเพื่ อ ให้ บ ริก ารด้ า นสุ ข ภาพ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน

๑๓-๑๒

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๑๓๐๓๐๑

มีระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานที่ประชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
การจัดอันดับ
ประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพ

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
อันดับที่
๑ ใน ๒๐

๑๓-๑๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
อันดับที่
๑ ใน ๑๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่
๑ ใน ๑๕

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบการ
บริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง ปรับระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้าน
บุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการ
สุขภาพ
๒) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ
โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและ
ผู้ใช้บริการตามฐานะที่คานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละ
ระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการ
เบิกจ่าย และการติดตามประเมินผลนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัย ใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ

๑๓-๑๔

๓.๔ แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การกระจายบริ ก ารสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพเป็ น แนวทางการพั ฒ นาที่ จ ะช่ ว ยลด
ความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ด้ ว ยการพั ฒ นาสถานพยาบาลให้ เ พิ่ ม บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ให้เพียงพอและนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่

๑๓-๑๕

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
รหัสเป้าหมาย
๑๓๐๔๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ
มีความเหลื่อมล้าลดลง
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล การ
พั ฒ น า ค น แ บ บ ชี้ เ ป้ า
( TPMAP) ที่ ต ก มิ ติ ด้ า น
สุขภาพ ได้รับการดูแล

๑๓-๑๖

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ร้อยละ ๑๐๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๔.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพ
การบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไกช่วยเหลื อและ
สนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ ค รอบคลุ ม การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ า เป็ น เพื่ อ ให้ ป ระชากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล
รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
๒) พัฒนากาลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและพัฒนากลไกการ
บริ ห ารจั ดการระบบการผลิ ตและพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นสุ ขภาพตลอดจนส่ ง เสริ มและพั ฒ นาศั กยภาพของ
เครือข่ายด้านสุขภาพ

๑๓-๑๗

๓.๕

แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้า ที่ประเทศไทยควรเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหมายถึง โรคติดต่อ
อันตราย ที่ได้ประกาศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก
ไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติ ดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก โรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดิ นหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส โรคทางเดินหายใจ
ตะวั น ออกกลาง โรคโควิ ด - ๑๙ และโรคอุ บั ติ ใ หม่ อุ บั ติ ซ้ า หรื อ โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายมั ก เกิ ด การระบาด
เป็นระยะ ๆ ทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างกว้างขวาง จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังและสร้างความพร้อมรับมือ เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อเหล่านี้ รวมทั้งจัดเตรียมยาหรือวัคซีนเพื่อแก้ไขและรักษาผู้ป่วยจากโรคเหล่านี้

๑๓-๑๘

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๑๓๐๕๐๑

ประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ระดับความรอบรู้สุขภาพ เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อย เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ
ของประชาชนเรื่ อ งโรค
ละ ๕ ต่อปี
๕ ต่อปี
๕ ต่อปี
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
ความมั่นคงด้านสุ ขภาพ
ของโลก (Global Health
Security Index

๑๓-๑๙

อันดับที่ ๕ จากการ
สารวจทั่วโลก

อันดับที่ ๕ จากการ
สารวจทั่วโลก

อันดับที่ ๕ จากการ
สารวจทั่วโลก

๓.๕.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและ
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๒) พัฒนาและยกระดับ ระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุ ขสิ่ งแวดล้ อมและเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งระบบติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ตลอดจน การให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง และการพัฒนา
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ
๓) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดย
พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
รองรั บ การปรั บ ตั ว จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ และพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข สิ่ ง แวดล้ อ มและ
เวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้ม
และโอกาสเกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและ
ป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
๔) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเ คราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้า สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ โดยควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคอุบั ติใหม่และโรคอุบั ติซ้า โดยศึกษาวิจั ยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ในประชากรทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหา
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

๑๓-๒๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างการพัฒนา ทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การสร้างความสามัคคีของ
คนในชาติ หล่ อ หลอมการเป็ น พลเมื อ งดี พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต รวมถึ ง สร้ า งชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข อง
ประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกสาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ
โดยในช่วงที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มการออกกาลังกายและเล่นกีฬาลดลงในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี รวมถึงประชากรเพศชายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาที่ลดลง
โดยเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี โดยลดลงจากร้อยละ ๓๓ ของประชากรเพศชายทั้งประเทศ ในปี ๒๕๔๗ เหลือ
เพียงร้อยละ ๒๗ ในปี ๒๕๕๔ ในขณะที่ประชากรเพศหญิงยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒๕ ของประชากรเพศหญิงทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ
พบว่า กลุ่ มที่มีอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี เข้าร่วมการออกกาลั งกายมากที่สุ ดถึงร้อยละ ๔๕ ซึ่งสาเหตุห ลั กในการ
ออกกาลังกายเนื่องมาจากความต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง สาหรับด้านกลุ่มนักกีฬาที่จดทะเบียนกับทางการ
กีฬาแห่งประเทศไทย มีประมาณ ๒๖๐ ,๐๐๐ ราย โดยหากจาแนกตามประเภทกีฬา พบว่า สองอันดับแรก
เป็นนักกีฬาฟุตบอลร้อยละ ๑๖ และนักกีฬาลู่ลานร้อยละ ๑๐ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มคนพิการประมาณ
๒,๗๐๐ รายต่อปีที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติประจาปี
ทิศทางการขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจ
เป็น นักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพัฒ นาจิตใจ สร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒ นาคุณภาพชีวิ ต รวมทั้งการพัฒ นาทักษะด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
๑) การส่งเสริ มการออกกาลังกาย และกีฬ าขั้น พื้ น ฐานให้ก ลายเป็ น วิถีชี วิตและการส่งเสริ ม
ให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมในกิจ กรรมออกกาลังกาย กีฬาและนั น ทนาการ โดยส่ งเสริมให้ เกิดความรู้และ
ความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการ
ดารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
เพื่อรักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้าใจ
นั ก กี ฬ า และมี ร ะเบี ย บ วิ นั ย รู้ แ พ้ รู้ ช นะ รู้ อ ภั ย และรู้ จั ก การขอโทษ ส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กายและ
การเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุ ค คล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน อุ ป กรณ์ สถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
๑๔-๑

ด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ
๒) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพั ฒ นาสู่ระดับอาชีพ โดยส่ งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒ นาสู่ ระดับอาชีพ
โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่ และโอกาสในการ
แข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ
และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพ
ที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓) บุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ โดยพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านการกี ฬ าและนั น ทนาการ
โดยมุ่ ง สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการทั้ ง ครู ห รื อ ผู้ ส อนกี ฬ า ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒ นาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐาน
ของประเทศ รวมทั้งการสนั บ สนุ น และส่งเสริม การผลิ ตบุคลากรและการพัฒ นานวัตกรรมที่ สนับสนุน การ
พัฒนากีฬาและนันทนาการ

๑๔-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา
๒.๑ บทนา
ศักยภาพการกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัย
รักกีฬาและมีน้าใจเป็ นนั กกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒ นาจิตใจ สร้างความสามัคคีของ
คนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
๔.๗.๒ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมออกก าลั ง กาย กี ฬ าและ
นันทนาการ
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๔.๗.๔ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านการกี ฬ าและนั น ทนาการเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โต
ของอุตสาหกรรมกีฬา

๑๔-๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา
รหัสเป้าหมาย
๑๔๐๐๐๑

เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

ตัวชี้วัด
ดัชนีศักยภาพการกีฬา

๑๔-๔

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ในช่วง ๕ ปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕
ในช่วง ๕ ปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๒๐
ในช่วง ๕ ปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬ า ประกอบด้ว ย ๓ แผนย่อย ได้แ ก่
๑) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิ จ กรรมออกก าลั งกาย กี ฬ าและนั น ทนาการ ๒) การส่ งเสริ ม การกี ฬ าเพื่ อ พั ฒ นาสู่ ร ะดั บ อาชี พ และ
๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่ อ ย การส่ งเสริม การออกก าลั งกาย และกี ฬ าขั้ น พื้ น ฐานให้ ก ลายเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้น การส่งเสริม
ความรู้และความตระหนักถึงการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกกาลังกาย สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่ อง การปลูกฝังให้ มีคุณ ธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภั ย และรู้จั กการขอโทษ รวมถึงการพั ฒ นาบุ คลากรและโครงสร้างพื้น ฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และ
สิ่ งอ านวยความสะดวกทางกี ฬ าและนั น ทนาการที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

๑๔-๕

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนแม่ทบย่อย การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
รหัสเป้าหมาย
๑๔๐๑๐๑

เป้าหมาย
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากร
ทั้งหมดออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
(เฉลี่ยร้อยละ)*

หมายเหตุ *เฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี

๑๔-๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง
ในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนออกกาลังกาย
เล่ น กี ฬ า หรื อ ประกอบกิ จ กรรมนั น ทนาการตามความถนั ด หรื อ ความสนใจเฉพาะบุ ค คลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้าใจนักกีฬา มีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริม
การพัฒนาการออกกาลังกาย การกีฬาขั้นพื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือ
ความสนใจในชุมชนท้องถิ่น
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการออกกาลังกาย
การเล่ น กีฬ า หรือการประกอบกิจ กรรมนั นทนาการที่ มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้ มีความ
เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมื อระหว่างองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสั งคมในพื้ น ที่ชุม ชน การพัฒ นาในการ
ร่วมลงทุน ร่วมให้ใช้พื้นที่ หรือร่วมบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน

๑๔-๗

๓.๒ แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหา
นั กกี ฬ าที่ มี ความสามารถ สร้ างพื้ น ที่ และโอกาสในการแข่ งขั นแสดงศั กยภาพด้ านกี ฬ า นั น ทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จ
จากความเป็นเลิศสู่ การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่ งเสริมสนับสนุน ศึกษาเชิงลึ ก
ด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจัยสาคัญคือ
ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เส้นทางการพัฒนานักกีฬาแต่ละ
ชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐาน
รองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้างนักกีฬาเป็นเลิศ
และนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

๑๔-๘

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่ทบย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
รหัสเป้าหมาย
๑๔๐๒๐๑

เป้าหมาย
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
(เฉลี่ยร้อยละ)*

หมายเหตุ *เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละในช่วง ๕ ปี

๑๔-๙

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๗

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มี
ความถนัดและทักษะด้านการกีฬา และสร้างโอกาสการพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในระดับประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
๒) ส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ที่มีอยู่ในพื้นที่ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน
สากล พั ฒ นาปั จจั ยสนั บสนุ น อาทิ สิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ การกีฬาที่ มี
มาตรฐาน ด้านโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม
ที่ เกี่ ย วข้องกับ การกี ฬา และพั ฒ นาระบบฐานข้อมู ล ด้ านการกี ฬา เพื่ อน ามาใช้ส่ งเสริมและสนั บสนุ นกี ฬ า
เพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
๓) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การเข้ าร่ ว มแข่ งขั น กี ฬ าในระดั บ นานาชาติ ในทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง
การยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อสร้าง
แรงบั นดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิ ศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้ นทางอาชีพที่มั่นคง
สนั บ สนุ นอุตสาหกรรมการกีฬา พร้อมผลั กดันการกีฬาเพื่ อการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการผลั กดันให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา และพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อรองรับการพัฒนาต่อไป

๑๔-๑๐

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา
ตลอดจนผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ อย่ างเป็ น ระบบและมี ม าตรฐาน สามารถถ่ ายทอดความรู้ ให้ เด็ ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนา
เป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม การผลิต
บุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ

๑๔-๑๑

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่ทบย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
รหัสเป้าหมาย
๑๔๐๓๐๑

เป้าหมาย
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)*

หมายเหตุ *เพิ่มขึ้นร้อยละต่อปี

๑๔-๑๒

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อปี

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการ
กีฬา อาสาสมัครกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาเป้าหมายที่ประชาชนไทยมีความนิยม หรือมีศักยภาพในการพัฒนา
ในระดับอาชีพ บนฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีจานวนเพียงพอ
สามารถให้บริการด้านกีฬาได้อย่างทั่วถึง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคล โดยสนับสนุนให้เกิดการประกวดหรือการแข่งขันเพื่อสร้างเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือ
จัดตั้งชมรมเพื่อคัดสรรบุคลากรนั นทนาการตัวอย่าง และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของกลุ่ม
ผู้สนใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความแตกต่าง และต่อยอดความเป็น
พหุปัญญาของสังคม

๑๔-๑๓

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
๑๕-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม

๑๕-๒

๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม

๑๕-๒
๑๕-๒
๑๕-๒
๑๕-๔
๑๕-๕

๓.๑ แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

๑๕-๕

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๒ แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

๑๕-๖
๑๕-๗
๑๕-๙

๓.๑.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๔ แนวทางการพัฒนา

๑๕-๑๐
๑๕-๑๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การเสริมสร้างพลังทางสังคมจะเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญที่จะเป็นกลไกช่วยให้การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลั งของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสั งคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการระดั บ พื้ น ที่ บนฐานองค์ ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจ
ในบริบทและสภาพปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง ด้านความมั่นคง โดยการพัฒ นาและเสริมสร้างสังคมและชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นหนึ่งในกลไกการแก้ไขปัญหาของประเทศแบบบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ
และด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้ างศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดยการปรับ เปลี่ ยนค่ านิ ยมและวัฒ นธรรม
เพื่อให้คนไทยมีวิถีการดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีส่วนร่วม
จากชุมชนและสังคม และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม จึงได้กาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
มีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ
ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้าและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดาเนินการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
ความต้ องการระดั บพื้ นที่ ที่ มี ความแตกต่ างระหว่างกัน บนองค์ ความรู้ ข้ อมู ล และหลั กวิ ชาการที่ มี ส่ วนร่วม
จากชุ มชนและภาคี ในสั งคมอย่ างแท้ จริ ง โดยแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น พลั งทางสั งคม
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่าง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเป็น พลังสาคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมประชาสั ง คม โดยการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา
การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมี ทุนเดิมเป็นที่ยกย่อง
และยอมรั บ ทั่ ว โลก คื อความมี น้ าใจ การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อกู ล กั น รวมทั้ งทุ น ทางศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ ตกทอดมา
อย่ า งยาวนานในประวั ติ ศ าสตร์ และมี รากเหง้ าร่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ านบนคาบสมุ ท รอิ น โดจี น หรื อ
ดินแดนสุวรรณภูมิ ที่สามารถนาสู่การสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้ การดึงพลังต่าง ๆ เหล่านี้
ออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาคของประเทศ และนาไปสู่การพัฒนาอย่าง
มัน่ คงและยั่งยืนบนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่
๒) การรองรั บ สั งคมสู งวัย เชิ งรุ ก เน้ น การเตรีย มคนและสั งคมเชิ งรุก ให้ ค นทุ ก ช่ ว งวั ยตระหนั ก
มี ค วามรอบรู้ และความพร้ อ มรองรั บ การเป็ น สั ง คมสู ง วั ย ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในมิ ติ เศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ข ภาพ
และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์
และภู มิปั ญ ญาให้ กับ ประชากรรุ่น อื่น ๆ และส่ งเสริมการปรับ เปลี่ ยนมุม มองและทั ศนคติ ของสั งคมที่มี ต่ อ
การปฏิบัติกับผู้สูงอายุ

๑๕-๑

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม
๒.๑ บทนา
การเสริ มสร้างพลั งทางสั งคมเป็ น หนึ่งในประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ มุ่งระดมสรรพกาลั งจากประชากร
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น
ท้องที่มาเป็นกลไกในการช่วยสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค เนื่องจากการทางานโดยกลไกและ
กาลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงควรนาจุดเด่นและศักยภาพของภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม มาเป็นแรงพลังในการ
ช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการเกิดพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง การดึงพลังต่าง ๆ
เหล่ านี้ อ อกมาสร้ างชาติ ส ร้ างอนาคต จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาอย่ างมั่ น คงและยั่ งยื น โดยแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคมมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒ นา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่ วนให้ มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

๑๕-๒

๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๒ การส่ งเสริม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ว มของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๕ สร้ างหลั ก ประกั น ทางสั งคมที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย
ทุกเพศและทุกกลุ่ม
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน
๔.๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
๔.๔ การเพิ่ มขีดความสามารถของชุมชนท้ องถิ่น ในการพั ฒ นา การพึ่ งตนเองและการ
จัดการตนเอง
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
๔.๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

๑๕-๓

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม
รหัสเป้าหมาย
๑๕๐๐๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการ ดัชนีความก้าวหน้าของคน
พัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ในมิติการมีส่วนร่วม

๑๕-๔

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิม่ ขึ้นร้อยละ ๖
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม
ทิศทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ในทุกระดับเข้ามาเป็ นกาลังของการพัฒ นา ผ่านการระดมสรรพกาลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
การสร้างพื้นที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับถึงคุณ ค่าและความแตกต่าง และสร้าง
เป้าหมายร่วมหรือจุดร่วมอย่างสร้างสรรค์ จะมุ่งเน้นการดาเนินการใน ๒ แผนย่อย ได้แก่ การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม และการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการ
รวมตัวของประชากรทุกกลุ่ ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒ นา ในการร่ว มคิด ร่วมลงมือพัฒ นา
จะเป็นพลังสาคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคู่ไปกับการดาเนินการของภาครัฐในระยะ
๒๐ ปีข้างหน้า เนื่องจากการทางานโดยกลไกและกาลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาคอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่ างแท้จ ริง รวมทั้งเน้ น การนารากฐานของสั งคมวัฒ นธรรมไทยในการเป็น สั งคมแห่ งการให้
ที่สมาชิกมีน้าใจและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาใช้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพื่อไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ถู ก ทอดทิ้ งให้ ต กอยู่ ในภาวะยากล าบาก และการน าทุ น ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ต กทอดมาอย่ า งยาวนาน
ในประวัติศาสตร์ การมีรากเหง้าร่วมกับ ประเทศเพื่ อนบ้านบนคาบสมุทรอิน โดจีนหรือดิน แดนสุ วรรณภู มิ
ในการสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้

๑๕-๕

๓.๑.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
รหัสเป้าหมาย
๑๕๐๑๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาคีการพัฒ นามีบทบาทในการ ปริมาณทุนทางสังคม มิติด้าน
พัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)*

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัดใหม่ โดยเป็น composite index ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) จานวนองค์กรชุมชน (๒) จานวนสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ
(๓) จานวนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๔) จานวน
เครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม โดยค่าเป้าหมายเป็นการเพิ่มขึ้นจากห้วงก่อนหน้า

๑๕-๖

๓.๑.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการนาทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งบัน และเสียสละ โดยยึดหลักคุณธรรม
ไม่เลื อกปฏิบั ติ มาส่ งเสริมอาสาสมัครเพื่อทาประโยชน์ส่ วนรวมและสร้างสั งคมแห่ งการให้ รวมทั้งการ
พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือ
ของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการ
ในส่ ว นกลางและส่ ว นท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ งส่ งเสริ ม ให้ มี ก ลไกและระบบการสนั บ สนุ น ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
เพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับ อาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการทางานระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิช าการ ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชนเพื่ อ การพั ฒ นา และมี พื้ นที่ ส าธารณ ะ
เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด
๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่
ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชุ ม ชน ต าบล อ าเภอ จั งหวั ด ที่ เนนการมี ส วนรวมของทุ ก ภาคส่ ว น เสริ ม สร้ างผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทางาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะ
ภู มิ ปั ญ ญาของกลุ่ ม คนที่ จ ะเป็ น แกนน าการพั ฒ นาในท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต าบลและหมู่ บ้ าน ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดาเนินงาน
๓) ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒ นาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้าง
ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศ
สภาพมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
พัฒ นาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้
อย่างสมดุลกับ การทางาน เพื่อส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณ ภาพ
เพิ่มโอกาสของสตรีในการทางานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถ
และภาวะผู้ น าของสตรีเพื่ อให้ ส ามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริห ารทั้งในระดับนานาชาติ
ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง
๔) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจ
ในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ดารงอยู่และสามารถ
นาไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวั ตกรรม
จากทุนทางวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้ านวั ฒนธรรมระหว่างประเทศ บนฐานมรดกทางวั ฒนธรรมที่ มี ร่วมกั นกั บประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการยกระดับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก

๑๕-๗

๕) ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ในทุกมิติ โดยสร้างมาตรการจูงใจ และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงานอย่างเหมาะสม ปรับปรุง
กฎ ระเบี ย บให้ เอื้ อต่ อการมีส่ ว นร่ ว มของภาคีเครือ ข่ายภาคประชาสั งคมในกระบวนการพั ฒ นาตั้ งแต่
การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดาเนินการ และติดตาม ประเมินการพัฒนา รวมทั้งการวางระบบการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

๑๕-๘

๓.๒ แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เน้ น การดึ ง พลั งและศั ก ยภาพของผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ประชากรที่ มี ภู มิ ปั ญ ญา องค์ ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ จึ งควรได้รับ การส่ งเสริมให้ ได้นาศักยภาพที่มีในตัว เองในด้านต่าง ๆ
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
การเตรียมความพร้อมของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี
ในปัจ จุบัน ซึ่ง จะเป็น คลื่น มนุษ ย์ลูก ใหญ่ที่กาลัง จะกลายเป็น ผู้สูง อายุภ ายในช่ว ง ๒๐ ปีข้า งหน้า
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง
และเป็นพลังในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด

๑๕-๙

๓.๒.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
รหัสเป้าหมาย
๑๕๐๒๐๑

๑๕๐๒๐๒

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ประชากรไทยมี ก ารเตรี ย มการ สัดส่วนประชากรอายุ ๒๕ – ๕๙ ปี
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่าง ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
เทียบกับจานวนประชากรอายุ
๒๕ - ๕๙ ปี ทั้งหมด
(เฉลี่ยร้อยละ)
ผู้ สู ง อายุ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบ
ร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี ร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี ร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี
อย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (TPMAP) ได้รับ
การดูแล
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๕-๑๐

๓.๒.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
โดยการสร้ างความตระหนั ก และการเตรียมการเมื่อ ยามสู งอายุ รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ ผู้ ที่ จะเป็ น ผู้ สู งอายุ
ในอนาคตได้ มี ก ารเตรี ย มการให้ พ ร้ อ มทั้ ง ในมิ ติ สุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสภาพแวดล้ อ ม และ
เป็นผู้สูงอายุที่มีกาลัง มีแรง มีความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
๒) เพิ่ ม บทบาททางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม การน าความรู้
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการ
สืบสานและต่อยอดการพัฒ นาสังคม สนับสนุน การรวมกลุ่ม /ชมรมของผู้สูงอายุ ให้มีบทบาทและความ
เข้มแข็งในการทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ /พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องและเป็นไป
ตามความสามารถ ความชอบ และความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการดาเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่ง
ศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สั งคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
ได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอื่น ๆ
๓) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอื่น ๆ ในการรองรับ สังคมสูงวัย สนับสนุนให้ สั งคมและ
ภาคส่วนอื่น ๆ ตระหนัก ยอมรับ และเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ค่านิยม เอื้อ
อาทร และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคม
และภาคส่วนอื่น ๆ ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และสมรรถนะ สนั บสนุน ให้ ผู้สูงอายุมีส่ วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้ อ มที่เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
๔) ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างงานให้ ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุน/
พัฒนามาตรการทางการเงิน/สิทธิประโยชน์ทางภาษี ให้หน่วยงานที่จ้างงานผู้สูงอายุ การปรับปรุงระเบียบ/
กฎเกณฑ์/กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การกาหนดอัตราส่วนการจ้างแรงงานสูงอายุใน
สถานประกอบการตามรู ป แบบที่ เป็ น อิ ส ระและตกลงกั น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเพิ่ มพู น ความรู้
ประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดชีพ และพัฒนาทักษะตามความต้องการของผู้สูงอายุ จัดให้มีการศึกษาหรือ
จั ด ท ารู ป แบบการขยายการท างานของผู้ สู งอายุ ในหลากหลายรู ป แบบ รวมทั้ งจั ด ท าต้ น แบบสถาน
ประกอบการในการดาเนินการและต้นแบบการสร้างแพลทฟอร์ม ต่าง ๆ และแนวทางการขยายอายุการ
ทางานที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการดาเนินธุรกิจและศักยภาพของแรงงานผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้ สู งอายุ ป ระกอบอาชี พ ตามศั ก ยภาพและประสบการณ์ โดยการประชาสั ม พั น ธ์ /สื่ อ สาร/สร้างกลไก
การตลาดในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้สูงอายุ
๕) ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ผสู้ ูงอายุ ผลักดันและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่ส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ ทั้งการป้องกันและการรักษาโรคที่ถูกต้องและเหมาะสม การ
สร้างต้นแบบระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมที่มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และขยาย
ต้น แบบไปทุกชุมชน ส่ งเสริ มการออกกาลั งกายและกิจกรรมทางสั งคม และเพิ่ มหน่ว ยแพทย์พยาบาล
เคลื่อนที่และสนับสนุนบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่า รวมทั้ง สนับสนุนให้มีมาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุ ด้วยการออกกฎหมาย/ระเบียบ/กฎเกณฑ์ และสร้างระบบ/กลไก/บริหารจัดการให้เป็นไปตาม

๑๕-๑๑

มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐดูแลและส่งเสริมให้เอกชนดาเนินการธุรกิจ /จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและ
ที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในทุกระดับ และการสร้างนวัตกรรมขึ้นมารองรับการดูแลและดาเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมและเข้าถึงง่าย
๖) การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยการสร้ างฐานข้ อ มู ล กลาง
ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งเป็ น ระบบและบู ร ณาการเชื่ อ มโยงกั น ทุ ก หน่ ว ยงาน และปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดรั บ กั บ การ
เปลี่ ยนแปลงและเป็น ปั จจุ บัน อยู่ เสมอ รวมทั้งบริหารจัดการและนาใช้ข้อมูล ให้ เกิดประสิ ทธิภ าพสูงสุ ด
เพื่อจะได้ติดตามดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด สามารถให้ ค วามช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง
๗) การสร้า งกลไกและระบบบริ ห ารจั ดการที่ เกี่ ยวกับ ผู้ สู งอายุ โดยภาครัฐ และ
เอกชนร่วมกันจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องซึ่งกันและกัน กาหนดให้โรงเรียน
ผู้สู งอายุ เป็ น ภารกิจท้ องถิ่ น และดาเนิ น การอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ปรับ บทบาท
หน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นลักษณะเชิงรุก เน้นกระบวนการพัฒนาสังคม และประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาค ส่วนกลาง และท้องถิ่น และพัฒนาทักษะ/ศักยภาพและเพิ่มบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน/อาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่/ท้องถิ่น
๘) ส่งเสริ ม ให้ มี ห ลั ก ประกั น ในการคุ้ ม ครองทางสั งคมและศั ก ดิ์ ศ รี ข องผู้ สู งอายุ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยสนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู งอายุ อ าศั ย อยู่ ที่ เดิ ม ในครอบครั ว ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อมที่คุ้นชิน คนในครอบครัวและเครือข่ายในชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐกาหนดมาตรการและกลไก
การคุ้มครองทางสั งคมของผู้ สู งอายุ ที่เหมาะสม คานึงถึงความต้องการและสิ ทธิ และครอบคลุ มทุ กมิ ติ
พัฒ นาระบบบ านาญให้ ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า และการจัดทาคู่มือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในการ
ป้องกันและรับมือภัยพิบัติ
๙) การพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ แ ละภาคส่ ว นต่ า ง ๆ โดยการสร้า ง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้าน ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สู งอายุ ในลักษณะโปรแกรมเอนกประสงค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และพัฒ นาเครื่องมือ/
กลไก/ระบบสารสนเทศ การจัดการศึกษา/กิจกรรม ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย
๑๐) การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การด ารงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพทุ ก กลุ่ ม วั ย
โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะ ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่ อง เอื้อต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สาหรับการดาเนินกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ

๑๕-๑๒

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๑๖-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก

๑๖-๒

๒.๑ บทนา

๑๖-๒

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๑๖-๒

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๖-๒

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
๓.๑ แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

๑๖-๔
๑๖-๕
๑๖-๕

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๖-๖

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๖-๗

๓.๒ แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๑๖-๘

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๖-๙

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๖-๑๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดาเนินการที่สาคัญในการพัฒนาและยกระดับ ประเทศให้เป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต
โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ ดีขึ้น
และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้า และความไม่เสมอภาคตามเป้าหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร
และการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชน
ที่ผ่านมา ปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้า
โดยเฉพาะในกลุ่ ม เกษตรกรและแรงงานทั่ ว ไป ซึ่ง เป็ นกลุ่ ม ประชากรที่มี รายได้น้ อยและไม่มั่ นคง โดยใน
ปี ๒๕๖๐ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕ และอาชีพ
อิสระร้อยละ ๓๕ ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้น้อยที่สุด โดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงที่ดินทากิน การเข้าถึงแหล่งทุน ขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับการวาง
แผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโน้มจะมีหนี้สินที่สะสม
เรื้อรัง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขความยากจนและ
ความเหลื่อมล้าอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึง มีเป้าหมายเพื่อ ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่ง
กันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพ
และกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่ อมล้าและไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยแผนย่อย ๒ แผน ได้แก่
๑) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นประกอบการ
ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญและจาเป็นในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้
ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
อย่ า งยั่ ง ยื น และการใช้ ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม มายกระดั บ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานให้ เ ป็ น ห่ ว งโซ่
คุณค่าทีส่ ามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
๒) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นส่งเสริมการ
รวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนา
ช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม
รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการ
เข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุน
ในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
๑๖-๑

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
๒.๑ บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสั งคมได้ กาหนดประเด็น ยุ ทธศาสตร์ เน้น ตอบโจทย์การสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วย
ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑๖-๒

๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่

๑๖-๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๖๐๐๐๑

รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้ อยเพิ่มขึ้นอย่า ง
ก ร ะ จ า ย แ ล ะ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง

ดั ช นี ค วามยากจนหลาย
มิ ติ ข องกลุ่ ม เป้ า หมาย
มิ ติ ด้ า นความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจ

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๕ ต่อปี

๑๖-๔

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก
เพื่อให้ การดาเนิ น การพัฒ นาและส่ งเสริม เศรษฐกิจ ฐานรากสามารถดาเนิ นการให้ ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีแผนย่อยทั้งหมด
จานวน ๒ แผน ได้แก่ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการสร้างสภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียดของแต่ละแผนย่อยดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และ
กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ
เพื่อสร้ างเสริ ม องค์ความรู้ แ ละทัก ษะที่ส าคัญและจาเป็นในการสร้างมูล ค่า เพิ่มให้ กับสิ นค้า เพื่อ ยกระดั บ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการ
หนี้สิน ครอบคลุ มทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้
สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม

๑๖-๕

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๑๖๐๑๐๑

ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
อั ต ราส่ ว นของ GDP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ธุรกิจรายย่อย (Micro) ร้อยละ ๕ ในช่วง ๕ ปี
ต่อจ านวน ธุ รกิ จราย
ย่อย (Micro) ทั้งหมด

๑๖-๖

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ในช่วง ๕ ปี

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ในช่วง ๕ ปี

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็นต่ อการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับ ภูมิสั งคมของชุ มชน ที่ครบวงจร ครอบคลุ มทั้งต้น น้า กลางน้า และปลายน้า โดยยึ ดแนวหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้กับประชากร
ที่มีร ายได้น ้อ ยผ่า นการส่ง เสริม การประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งและส่ง เสริม ความรู้
และวินัย ทางการเงิน การจัดทาบัญชีครัว เรือน นาไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน
พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน และปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการ
ชาระหนี้เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน
๓) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก
และยกระดับรายได้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสนับสนุนเงินทุน ที่ดิน แรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมตลาดในชุมชน ตลาด
ออนไลน์ และตลาดในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายทางการตลาด เครือข่ายผู้ประกอบการ สร้างการรับรู้ทาง
ธุรกิจผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านคมนาคม
ขนส่ง สิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก
โดยพัฒนาระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๖-๗

๓.๒ แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เน้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูป แบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิส าหกิจชุมชน สหกรณ์ และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร
ในรู ปแบบการค้าที่เป็ นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้ เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้ กั บเศรษฐกิจชุมชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็น และการบริหารจัดการ
กลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึง
การส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแล ให้คาแนะนาในการจัดการหนี้สิน

๑๖-๘

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
รหัสเป้าหมาย
๑๖๐๒๐๑
๑๖๐๒๐๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒. ก ลุ่ ม ป ระช า กรร ายได้ ต่ า สุ ด
ร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห นี้ สิ น ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายหนี้สินของครัวเรือน
กลุ่ ม ประชากรรายได้ ต่ าสุ ด
ร้อยละ ๔๐ /ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของครั วเรื อนกลุ่ มประชากร
รายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐

ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๑. ผู้ป ระกอบการเศรษฐกิจฐานราก อั ต ราการเติ บ โตของรายได้ ร้อยละ ๔ ต่อปี
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมธุรกิจรายย่อย (Micro)

๑๖-๙

ไม่เกินร้อยละ ๗

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ร้อยละ ๔ ต่อปี

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ร้อยละ ๔ ต่อปี

ไม่เกินร้อยละ ๖

ไม่เกินร้อยละ ๕

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ชุมชน เพื่อสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิก
ในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอื่น ๆ
๒) ส่งเสริมให้มีน วัต กรรมทางการเงิน เพื่อสนับ สนุน แหล่งทุน ให้กับเศรษฐกิจชุมชน
อาทิ ตลาดทุนในการทาหน้าที่เป็น กลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู ้ร ะดมเงิน ทุน และผู ้ล งทุน ผ่า นเครื ่อ งมือ ทางการเงิน ที่ห ลากหลายที่ส ามารถพัฒ นาขึ้น ให้มีค วาม
เหมาะสมกับความต้องการระดมทุน ในจานวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ร ะดมเงิน ทุน และชุม ชน รวมทั้ง ส่ง เสริม ให้ มีก ลไกการเปิด เผยข้อมูล และกลไกราคา ที่ส ามารถช่ว ยให้
ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกั บความต้องการ พัฒนาระบบกากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้
รูป แบบสิน เชื่อ รูป แบบใหม่ ๆ ที่เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของเศรษฐกิจ ชุม ชน รวมทั้ง
การส่งเสริม ให้ธ นาคารเฉพาะกิจ ที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถยกระดับ เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน ด้านเงินทุนและ
บริหารสภาพคล่อง
๓) พัฒ นากลไกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สาธารณะ โดยการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ที่ ดิ น
ให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยให้
เป็ น ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เ ปิ ด เผยและ สามารถสื บ ค้ น ได้ พั ฒ นากลไกเพื่ อ ท าหน้ า ที่ รั บ ฝากที่ ดิ น
จากเอกชนและนามาหมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้ง ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่สูงขึ้น
๔) ส่งเสริมศักยภาพการประกอบการธุรกิจ พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ ผลิต และ
ผู้ประกอบการ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP การสืบสาน
สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่
มาตรฐานสากล
๕) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการหนี้สิน โดยสนับสนุนองค์ความรู้พื้นฐาน
ด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิ น การส่งเสริมการออม สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์
ของการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มประชากร Bottom ๔๐ สามารถ
บริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการระบบฐานข้อมูล พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาหนี้สิน จาก
การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยส่งเสริม
องค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและต่อยอด
อาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

๑๖-๑๐

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
๒.๑ บทนา
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๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๑๗-๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๗-๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม
๓.๑ แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ
สังคม และสุขภาพ

๑๗-๕
๑๗-๖
๑๗-๖

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๗-๗

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๗-๘

๓.๒ แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

๑๗-๙

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๗-๑๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๗-๑๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความเป็นธรรมและ
หลั ก ประกั น ทางสั งคมที่ เป็ น ธรรมอย่ างบู รณาการและเป็ น ระบบ ซึ่ งจะเป็ น ฐานส าคั ญ ในการพั ฒ นาการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครอง
ทางสังคมอื่น ๆ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อ มล้าในทุกมิติ และป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้าและ
ความไม่เสมอภาคที่ค าดว่าจะทวีค วามรุน แรงเพิ่ม มากขึ้น จากกระแสโลกาภิวัต น์แ ละการเปลี่ย นแปลง
เชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุในสังคม
ที่ผ่านมา ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางจานวนมากยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
และยั ง ขาดหลั ก ประกั น ทางสั งคม ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ห นึ่ งของการน าไปสู่ ค วามเหลื่ อ มล้ าและความยากจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ การเสียชีวิตหรือ
การสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความคุ้มครองทางสังคม
ขั้น พื้ น ฐานของประเทศไทยยั งจ าเป็ น ต้ อ งได้รับ การยกระดั บ ให้ ค รอบคลุ มความคุ้ ม ครองทางสั งคมอื่ น ๆ
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เนื่องจากสวัสดิการทางสังคมยังขาดความมั่นคงหรือไม่สามารถ
ยึดถือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี ๒๕๖๔ แรงงานนอกระบบ
มีจานวนมากกว่าแรงงานในระบบ โดยพบว่า จากผู้มีงานทาทั้งสิ้น ๓๗.๗ ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ
จานวน ๑๙.๖ ล้านคน (ร้อยละ ๕๒.๐) และเป็นแรงงานในระบบ ๑๘.๑ ล้านคน (ร้อยละ ๔๘.๐) ขณะที่
ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ในราคาที่ยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงจะเป็น
กลไกสาคัญของการกาจัดวงจรความเหลื่ อมล้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่ รุ่น ได้อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วยแผนย่อย ๒ แผน ได้แก่
๑) การคุ้ ม ครองทางสั งคมขั้ น พื้ น ฐานและหลั ก ประกั น ทางเศรษฐกิ จ สั งคม และสุ ข ภาพ
เน้ น การขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่าให้ ทุกชีวิตให้ สามารถดารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์
โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนา
ระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการทางานที่มีคุณ ค่า และการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โภคให้ ได้ รั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ป ลอดภั ย และได้ ม าตรฐาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเป็ น ธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผู้บริโภค

๑๗-๑

๒) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและ
พัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่า
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับ กลุ่มที่ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม

๑๗-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๒.๑ บทนา
การยกระดับ คุณภาพทางสังคมให้ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกเพศสภาวะและทุกช่วงวัย และ
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย จะช่วยก่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม และนาไปสู่
ความเหลื่อมล้าที่ลดลงได้อย่างเป็ น ระบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การสร้างหลักประกันทางสั งคม
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง อาทิ กลุ่มที่มีรายได้น้อย
แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จึงเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมที่ยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านการกาจัดวงจรความเหลื่อมล้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒ นา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/วัยรุ่น
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ
๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

๑๗-๓

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

๑๗-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
รหัสเป้าหมาย
๑๗๐๐๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง ดัช นี ความยากจนหลายมิ ติ ของ
และมี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คม กลุม่ เป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

๑๗-๕

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ
๕ ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ
๑๐ ต่อปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ
๑๕ ต่อปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่สามารถสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุก
มิติของประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความคุ้มครองทาง
สังคมขั้นต่าให้ทุกชีวิตให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ
และการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส
ผ่านกลไกที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ และมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ
เน้นการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่าให้ทุกชีวิตให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็น
มนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และ
พัฒ นาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภ าพและความคุ้มค่ า ครอบคลุม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทางานโดยยกระดับกลไกการ
ดูแลคุ้มครองสวัส ดิภ าพของผู้ ใช้แรงงานให้ เป็น ไปตามมาตรฐานสากล ส่ งเสริมการทางานที่ มีคุณ ค่า และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผู้บริโภค

๑๗-๖

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๗๐๑๐๑

คนไทยทุ ก คน โดยเฉพาะกลุ่ ม
ด้ อ ยโอกาสและกลุ่ ม เปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร
กลุ่ ม เปราะบางที่ ไ ด้ รั บ การ
ย ก ร ะ ดั บ ต า ม ๓ ขั้ น ข อ ง
การพั ฒ นา (อยู่ รอด พอเพี ย ง
และยั่งยืน)

๑๗-๗

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
สัดส่วนประชากร
สัดส่วนประชากร
สัดส่วนประชากร
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง
๕๐ : ๓๐ : ๒๐
๓๐ : ๔๐ : ๓๐
๑๐ : ๕๐ : ๔๐
(อยู่รอด : พอเพียง : (อยู่รอด : พอเพียง : (อยู่รอด : พอเพียง :
ยั่งยืน)
ยั่งยืน)
ยั่งยืน)

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยกาหนดระดับมาตรฐานขั้นต่าของสวัสดิการ
แต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะ
ความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ทาให้ต้องสูญเสียรายได้ เพื่อเป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิตทางสังคมได้
โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้ สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน
บริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม สาหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึง
บริการพื้นฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย
๒) สร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก
ของการทางานที่มีคุณค่า ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทางานของมนุษย์ได้ โดยส่งเสริมให้
แรงงานมีโอกาสและรายได้ มีสิทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ ความมั่นคงของครอบครัว
การได้พัฒนาตนเอง การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมให้มีกลไกพิทักษ์และ
คุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการทางานของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่างชาติ การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการสร้าง
หลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อให้กาลังแรงงานทุกกลุ่ม
ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อยืดช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุ
จะสามารถท าประโยชน์ ส ร้ างสรรค์ ทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คม และช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถพึ่ งตนเอง
ด้านรายได้ รวมทั้งยังเป็นทางเลือกที่สาคัญ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงานอีกด้วย
๓) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
และอานวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีภูมิคุ้มกัน
ในการบริโภคและซื้อสิ น ค้า และส่ งเสริมให้ ภ าคีการพัฒ นาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔) การบริหารจัดการงบประมาณและแหล่งรายได้ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการ
สร้างหลักประกัน ทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ มเปราะบาง โดยจัดสรร
งบประมาณด้านการสร้ างหลั กประกัน ทางสั งคมให้ อยู่บ นฐานของความยั่งยืนทางการคลั ง รวมถึงพั ฒ นา
สมรรถนะ องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๑๗-๘

๓.๒ แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง
และมีความสามารถในการปรับตัวต่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรง
จุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม

๑๗-๙

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
รหัสเป้าหมาย
๑๗๐๒๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มี ร ะบบและกลไกในการให้ ค วาม ดัชนีความยากจนแบบหลากหลาย ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๑๐ ลดลงร้อยละ ๑๐
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ มิติ ของกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ต้ องการ
ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ เป็ น พิ เศ ษ ได้ ความช่วยเหลือ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : ลดลงจากค่าเป้าหมายของห้วงก่อนหน้า

๑๗-๑๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ
และกลไกในการให้ ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
๒) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
๓) ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพื้นฐานในการจัดระบบ
การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี
โดยภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
และเชื่อมโยงเป็ นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม
๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนาใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จั ด สวั ส ดิ การและสร้ า งหลั กประกั น ทางสั งคมของทุ ก ภาคส่ วน อาทิ การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลาง
สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนาไปสู่การกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม

๑๗-๑๑

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๑๘-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน

๑๘-๔

๒.๑

๒.๒

บทนำ

๑๘-๔

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๑๘-๔

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๘-๕

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๘-๘

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๓.๕

๑๘-๙

แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

๑๘-๙

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๘-๑๐

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๘-๑๑

แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

๑๘-๑๓

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๘-๑๔

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๘-๑๕

แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

๑๘-๑๖

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๘-๑๗

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๘-๑๘

แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๑๘-๒๐

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๘-๒๑

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๘-๒๒

แผนย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

๑๘-๒๔

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑๘-๒๕

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา

๑๘-๒๖

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ที่ผ่านมาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกคุกคาม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภู ม ิ อากาศมี ความผั นผวนและรุ น แรงมากขึ ้ น ด้ วยเหตุ น ี ้ ประเทศไทยจึ งต้ องกำหนดทิ ศทางการพั ฒ นา
ที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้นหลักของการใช้ประโยชน์
การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยี ยวยา
ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งหมด ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการดำเนินการปราบปราม
และป้องกันการบุกรุกทำลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ ที่ดินในพื้นที่ป่า
ไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมไปถึง
การสร้างกลไกเพื่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืนภายใต้
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียม รวมทั้งรักษาและเพิ่มพื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการ
บริ ห ารจั ด การป่ า ไม้ เ ชิ ง พื ้ น ที ่ ม ี ก าร ปกป้ อ งรั ก ษาหยุ ด ยั ้ ง การทำลายพื้นที่ป่าไม้ ฟื้นฟูระบบนิเ วศ
ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ ส่งเสริมการปลูกป่า
และไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์
และการได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศโดยแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๕ พื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕ และป่าในเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๕
และอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๒) การสร้า งการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สำคัญ ได้แก่ ขยะทะเล
และมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ รักษาแนวปะการัง ที่สำคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลน
๑๘-๑

ที่สำคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก จัดให้มี
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทำลายล้าง ประกอบกับ การ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครอง
สัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบ
ควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒ นา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูล ความรู้เชิงรุก
ที่เข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึ กษาวิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาฐานข้อมูลเป็น คลัง
รวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเลเพื่อเป็นเครื่องมือในการให้คำปรึกษาและช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนที่จะนำความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลมีการคำนึงถึงความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ
๓) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ
การรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความ
เชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน และดำเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา
พลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย มีการปรับตัว
เพื่อลดความสูญเสียและเสีย หายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว
๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และมีการบังคับใช้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม เช่น ด้านดิน น้ำ อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่ าง
เคร่งครัด การพัฒ นามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกำเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟื้นฟู
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้ นทางถึงปลายทาง
ด้ว ยเป้าหมายการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และกำหนดกลไกกำกับดูแลการจัดการขยะและมลพิ ษ
อย่างเป็นระบบทั้งประเทศ ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการสารเคมีในภาคเกษตรอย่างครบวงจร การผลิตและ
การนำเข้าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

๑๘-๒

สำหรับการทำการเกษตรทุกประเภท ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับการทำ
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม
๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม
และระบบประชาธิ ป ไตยสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญ พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทั ศน์
เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล

๑๘-๓

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
๒.๑ บทนำ
การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ คุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด
เพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแย้ง
ระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน การสร้างระบบฐานข้อมูลธนาคารพันธุกรรม พัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรป่ า ไม้ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ส ี เขี ยวทั ้งในเขตเมื องและชุ มชน ส่งเสริมการลงทุ น และ
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่ การผลิ ตและการบริโ ภคอย่ างยั ่งยื น มุ่งเน้นการให้
ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้
ประเทศไทยสามารถร่วมมือกับนานาชาติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนสามารถลดความเสี่ยงและมีความพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ จัดการ
มลพิษทีแ่ หล่งกำเนิดโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑
๒.๒

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑
๒.๒

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

๑๘-๔

๒.๒
๒.๓

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
ใช้ ป ระโยชน์ แ ละสร้า งการเติบ โตบนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ง แวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื ่ อ กำหนดอนาคตประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๔ การรั ก ษาความมั ่ น คงและผลประโยชน์ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑

การเกษตรสร้างมูลค่า
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ

๔.๒

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ

๔.๓

สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
๑๘-๕

๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔.๔

โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑

การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

๔.๒

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

๔.๖

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑

การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร

๔.๔

การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด
๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

๔.๒

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข
ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๘-๖

๔.๓

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๔.๓.๒ มี ก ารปรั บ ตั ว เพื ่ อ ลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ แ ละ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิ อากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน

๔.๔

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒ นธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีว ิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

๔.๕

ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
๔.๕.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
๔.๕.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม
๔.๕.๓ จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื ่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว ม ด้ า นการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
๔.๕.๔ พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗

กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
๔.๗.๑ ภาครั ฐ จั ด ให้ ม ี ก ฎหมายที ่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง

๑๘-๗

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
รหัสเป้าหมาย
๑๘๐๐๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
สภาพแวดล้ อ มของประเทศ อั น ดั บ ของประเทศด้ า น อยู่ในระดับต่ำกว่า ๔๐ อยู่ในระดับต่ำกว่า ๓๐ อยู่ในระดับต่ำกว่า ๒๐
ไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ความยั ่ ง ยื น และคุ ณ ภาพ ประเทศแรกของโลก ประเทศแรกของโลก ประเทศแรกของโลก
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๘-๘

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน
การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ลดผลกระทบทางลบ
จากการพั ฒ นาสั ง คมเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยการอนุ ร ัก ษ์ ฟื ้ น ฟู และสร้ า งใหม่ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ จัดการควบคุมดูแลมลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบ พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อ การ
เติบโตยั่งยืนโดยแท้จริง

๓.๑ แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการให้ความสำคัญกับการคงไว้ซึ่งพื้นที่คุ้มครอง
ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับ การบริหาร
จัดการป่าไม้เชิงพื้นที่ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย
พื้น ที่ป ่า พัฒ นาการมีส ่ว นร่ว มในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พัฒ นาองค์กรของรัฐ และออกกฎ ระเบี ย บ
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะต้อง
ส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

๑๘-๙

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
รหัสเป้าหมาย
๑๘๐๑๐๑
๑๘๐๑๐๒

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๕๕ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
๖๐ คะแนน

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๖๕ คะแนน

การบริโ ภคและการผลิ ต ของ ดั ช นี ส มรรถนะสิ ่ ง แวดล้ อ ม
ประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
(คะแนน)
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท - สัดส่วนพื้นที่สีเขียว - สัดส่วนพื้นที่สีเขียว - สัดส่วนพื้นที่สีเขียว
ได้ แ ก่ พื ้ น ที ่ เ ป็ น ป่ า ธรรมชาติ พืน้ ที่เป็นป่าธรรมชาติ พืน้ ที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เพื่อการใช้
ร้อยละ ๓๓
ร้อยละ ๓๔
ร้อยละ ๓๕
ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมือง - พื้นที่ปา่ เศรษฐกิจเพื่อ - พื้นทีป่ ่าเศรษฐกิจ
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
และชนบท รวมทั้งป่าในเมือ ง
การใช้ประโยชน์
เพื่อการใช้ประโยชน์ เพื่อการใช้ประโยชน์
และชุ ม ชนเพื ่ อ การเรี ย นรู้
ร้อยละ ๑๒
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕
พักผ่อนหย่อนใจ*
- พื้นที่สีเขียวในเขต
- พื้นที่สีเขียวในเขต - พื้นที่สีเขียวในเขต
(ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
เมืองและชนบท
เมืองและชนบท
เมืองและชนบท
ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๕

หมายเหตุ *กำหนดให้อัตราเฉลี่ยพืน้ ที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรไม่นอ้ ยกว่า ๙ ตารางเมตรต่อคน อ้างอิงตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุไว้

๑๘-๑๐

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่ ชนิดสัตว์และพืชป่า เฉพาะถิ่น และที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม
ป้องกันและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความสำคัญ
กับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ย วข้อง พัฒ นากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรั กษ์ และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการทำงาน
บูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๒) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อ
การถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม
เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่า
อนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ำบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่
ต้นน้ำที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกำหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไก
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหล่งกำเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบทำไม้ ที่
ผิดกฎหมาย รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกจูงใจให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
สีเขียว ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมือง
และชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและ
ป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
๓) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ช ่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และกำหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริ ม
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจำกัดการใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้ง
อุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น มีการจัดการ
๑๘-๑๑

ขยะและของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี การพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ให้สอดคล้องตามแนวทางโมเดล
เศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่าย
ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูล
ตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

๑๘-๑๒

๓.๒ แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้อง พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิ เวศ และมีแผน
ในการกำหนดวิธีการจัดการในแต่ละพื้นที่ที่สำคัญทั่วประเทศ เพื่อลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึง
การทำประมงที่คำนึงถึงความสมดุลของฐานทรัพยากรและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ

๑๘-๑๓

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
รหัสเป้าหมาย

๑๘๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean
ทางทะเลเพิ่มขึ้น
Health Index: OHI) (คะแนน)
ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล*
(ร้อยละของความสำเร็จ)

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๗๕ คะแนน

๗๘ คะแนน

๘๐ คะแนน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๔

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒

ร้อยละ ๑๐๐

*ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล หมายถึง ดัชนีรวม (Composite index) ของการประเมินกระบวนงานด้านการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย ๘ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
(๑) สัดส่วนเรือประมงไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (๒) ปริมาณเพาะเลี้ยงทั้งหมดเทียบกับปริมาณการทำประมงเกินศักยภาพต่อปี (๓) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะทะเลและน้ำเสีย
(๔) สัดส่วนพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งที่ได้รับการป้องกัน (๕) สัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๖) จำนวนสัตว์น้ำและพืชคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล (๗) หาดท่องเที่ยว
ที่ได้รับการฟื้นฟูและเสริมทราย และ (๘) จำนวนพื้นที่จำกัดการท่องเที่ยวไม่เกินศักยภาพของระบบนิเวศน์ทางทะเล

๑๘-๑๔

๓.๒.๒

แนวทางการพัฒนา
๑) ปรั บปรุ งฟื ้ นฟู และสร้ างใหม่ ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั ่ งทั้ งระบบ โดยเฉพาะ
ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ โดยการบริหารจัดการขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเล
ทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงป่าชายหาด ของประเทศ และลดปริมาณของเสียโดยเฉพาะ
ขยะพลาสติกที่มีอยู่และที่จะลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่มีเอกลักษณ์และสัตว์ทะเล
หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่สำคัญ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ อาทิ การรักษา
แนวปะการังที่สำคัญ การรักษาแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก การรักษาป่าชายเลนที่
สำคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รวมถึงระบบนิเวศนอกชายฝั่งที่มีความสำคัญ เป็นต้น เพิ่มพื้นที่คุ้มครอง
ทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคเอกชน และ
ประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเลดังกล่าว ในลักษณะของวิทยาศาสตร์ภาคประชาชน รวมถึงสร้าง
องค์ความรู้ ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล และเร่งส่งเสริมการวิจัยการเรียนการสอน
เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานและนวัตกรรมต่างๆ ทางทะเล
๒) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นกรอบแนวทาง
เศรษฐกิจสีน้ำเงิน จัดให้มีการท่องเที่ยวและสันทนาการที่มีการคำนึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
การลดความเหลื่อมล้ำ และดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม การพัฒนาท่าเรือและ
การขนส่งทางทะเลทั้ง ระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของ
ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
และคาร์ บอนเป็ นศู นย์ ตามลำดั บ ตลอดจนสนั บสนุ นให้ เกิ ดการเชื ่ อมต่ อเส้ นทางเศรษฐกิ จสองฝั ่ งสมุ ทร
อย่างเหมาะสม ควบคุมและยกเลิกการทำการประมงและการใช้เครื่องมือประมงที่ทำลายล้างจนเกินศักยภาพ
การผลิต และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาทาการประมงที่ผิด
กฎหมาย และส่งเสริมการประเมินกำลังผลิตทรัพยากรประมงที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ชนิดพันธุ์ที่พบในประเทศ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงนอกชายฝั่ง และสอดคล้องกับ แผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
ทางทะเล การค้นหา พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาคิทางทะเลใหม่ๆ ตลอดจนการศึกษาและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มา พัฒนาการประมงทั้งการจับและการเพาะเลี้ยงอย่างครบวงจร เพื่อให้ประเทศ
ยังคงเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓) สนับสนุน ให้เ กิด การพัฒนาและการติดตามประเมิน ผลการขับเคลื่อนตามกรอบ
แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล โดยให้ความสำคัญกับ
ประเด็นภายใต้ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ได้แก่ การเป็นแหล่งอาหาร (Food Provision) การเป็นแหล่งน้ำ
สะอาด (Clean Water) ความผูกพันต่อสถานที่ (Sense of Place) การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism
and Recreation) แหล่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) การป้องกันชายฝั่ง (Coastal Protection)
และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
๑๘-๑๕

๓.๓ แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติของการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสามารถขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้อย่างยั่งยืน

๑๘-๑๖

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
รหัสเป้าหมาย
๑๘๐๓๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
การปล่อย
การปล่อย
การปล่อย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกโดยรวมลดลง
ก๊าซเรือนกระจกลดลง ก๊าซเรือนกระจกลดลง ก๊าซเรือนกระจกลดลง
ของประเทศไทยลดลง
(ลดลงจากกรณีปกติร้อยละ)
อย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ อย่างน้อย ร้อยละ ๓๐ อย่างน้อย ร้อยละ ๔๐
จากกรณีปกติ*
จากกรณีปกติ*
จากกรณีปกติ*
อั น ดั บ ของประเทศที ่ ม ี ด ั ช นี
อันดับเฉลี่ย ๕ ปี
อันดับเฉลี่ย ๕ ปี
อันดับเฉลี่ย ๕ ปี
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง
ไม่ต่ำกว่า ๔๐
ไม่ต่ำกว่า ๕๐
ไม่ต่ำกว่า ๖๐
สภาพอากาศ (Global Climate
Risk Index: CRI)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ *กรณีปกติ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสภาวะปกติ (Business As Usual: BAU) ที่ไมมีการดําเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกใดๆ ในที่นี้กําหนดปเริ่มตน BAU
ตามที่ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Intended Nationally Determined Contribution : INDC)

๑๘-๑๗

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกต่ ำ ของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development
Strategy) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา
ระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา ส่งเสริมให้เกิด
การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับทั้งระดับมาตรการของประเทศระดับองค์กร และ
ผลิตภัณฑ์โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ดำเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ในสาขาพลังงานและขนส่งกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย เช่น เพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น
๒) ปรั บตั วเพื ่ อลดความสู ญ เสี ยและเสี ย หายจากภั ยธรรมชาติ แ ละผลกระทบจาก
การเปลี ่ ยนแปลงสภาพภู ม ิ อากาศ ปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ดการพิ บ ั ต ิ ภ ั ยทั ้ งระบบ โดยคำนึ งถึ งปั จจั ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง พัฒนาระบบฐานข้อมู ล
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ให้เชื่อมกับ
นโยบายหรื อมาตรการสำคัญในการเตรี ยมพร้ อมรั บมื อเผชิ ญเหตุ บูรณาการประเด็ นด้ านการปรั บตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทำแผนรายสาขาและรายพื้นที่ และมีการดำเนินการและ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อเอื้ออำนวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ
ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล
กำหนดให้โ ครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐ ต้องจัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการ
เปลี่ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่อออกแบบโครงการให้ส อดคล้ อ งกั บสภาพภู ม ิ อากาศในปัจจุบ ั น และ
ในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และทางการเงิน ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ ภาษีคาร์บอน กลไกราคาคาร์บอน มาตรการทางการเงินสีเขียวและสิทธิ
ประโยชน์สำหรับการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมี
๑๘-๑๘

ส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
และหน่วยงานในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม

๑๘-๑๙

๓.๔ แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
มุ ่ ง เน้ น การจัด การมลพิ ษ ที่ แหล่ งกำเนิ ด โดยคำนึ ง ถึง ขีด ความสามารถในการรองรับ ของพื้นที่
และจัดทำระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบ
รวบรวมและบำบั ด น้ ำ เสี ย และกำจั ด ขยะมู ล ฝอยที ่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของพื ้ น ที่ การใช้ ม าตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ส่งเสริมการลดหรือเลิกใช้สารเคมีอันตราย
ควบคุม ป้องกัน ของเสีย จากสิน ค้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒ นาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการมลพิษ

๑๘-๒๐

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รหัสเป้าหมาย
๑๘๐๔๐๑

๑๘๐๔๐๒

๑๘๐๔๐๓

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำ คุ ณ ภาพของน้ ำ ในแหล่ ง น้ ำ ผิ ว ดิ น
ใต้ ด ิ นและแหล่ งน้ ำทะเลมี ค ุ ณภาพ แหล่ ง น้ ำ ทะเล และแหล่ ง น้ ำ ใต้ ดิ น
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของ
การใช้ประโยชน์
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย
คุณภาพอากาศ และเสียง อยู่ในระดับ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่
มาตรฐานของประเทศไทย
ทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
คุ ณภาพเสี ยงในพื ้ นที ่ ร ิ มถนน อยู ่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ****
ของเสี ย อั น ตรา สารเคมี ใ นภาค
การเกษตรและการอุ ตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย*

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย**

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย**

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย**

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย***

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย***

ร้อยละ ๙๐ ของ
พื้นที่เป้าหมาย***

๐.๘๑

๐.๘๙

๐.๙๕

หมายเหตุ *พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง แหล่งน้ำผิวดินที่มสี ถานีตรวจวัดตัวแปรคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำทะเลที่มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และแหล่งน้ำบาดาลที่มีบ่อหรือสถานีสงั เกตการณ์
**พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่วิกฤต ที่เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และพื้นที่ทั่วไป ที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ
***พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ริมถนนและพื้นที่ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ริมถนนและพื้นที่ทั่วไปในต่างจังหวัด ที่มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบอัตโนมัติ
****ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ หมายถึง ดัชนีรวม (Composite index) ของการจัดการะขยะและของเสียอย่างถูกต้อง ประกอบด้วยขยะและของเสีย ๔ ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอย
ชุมชน มูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดตามกฎหมาย ของเสียอันตรายชุมชน และกากของเสียอุตสาหกรรม
๑๘-๒๑

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกั บ ประเภทการใช้ ป ระโยชน์ โดยกำหนดแนวทางที ่ ส อดรั บ กั บ แนวทางการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ งยื น
ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์
ของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่
เสี่ยง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคำนึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
เป็นหลักการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ
รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
๒) จั ดการคุ ณภาพอากาศ เสี ยง และความสั ่ นสะเทื อน โดยมี แนวทางและเป้ าหมาย
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และกำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัด
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็ นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติ ดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง กำหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร
หรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและ
ความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้ งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถ
เข้าถึงและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน
๓) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การจัดการขยะมู ลฝอยและของเสียอั นตรายของประเทศ กำหนดเป้าหมายและแนวทาง
การดำเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้
ความสำคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิด การบริหารจัดการควบคุม
มลพิษจากการบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่กำจัดขยะให้ดำเนินการถูกต้อง
ตามหลั กวิ ช าการ สนั บสนุ น การรวมกลุ ่ มพื ้ นที่ เพื ่ อจั ดการขยะมู ล ฝอยขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ออกประกาศสถานที่กำจัดขยะเป็นแหล่งกำหนดมลพิษ กำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุน
ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะ รวมทั้งมี
มาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสีย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต
๑๘-๒๒

การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหามลพิ ษจากการจัดการขยะและของเสี ยอั นตรายที ่ ไม่ ถู กต้ อง พร้อมทั้ งทบทวนและตรวจสอบกลไก
การบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้บริการ
ผู้บริโภค ผู้กำจัด และหน่วยงานกำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจั ดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
๔) จัดการสารเคมีใ นภาคเกษตรทั ้ งระบบให้ เป็น ไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริ มให้
เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ และสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน
การผลิต และสร้างความปลอดภัยในสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จำกัดการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับการทำการเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม โดยให้มีข้อกำหนดสำหรับการทำเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของ
สารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำใต้ดิน แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำทะเล การชะล้างและตกค้างในดิน
รวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ใช้สารเคมี
ในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

๑๘-๒๓

๓.๕ แผนย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทของพื้นที่ที่มีความ
เฉพาะตัวและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม อาทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม
การบริหารจัดการ ที่อาจก่อให้เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายหรือ
แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบเดิมอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น ในการดำเนินงาน
ในอนาคตจึงจำเป็น ต้องมีกลไกเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม นโยบายและกฎหมาย
และทำให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการรูปแบบใหม่จะตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่และกระแสการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิผล อยู่บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

๑๘-๒๔

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
รหัสเป้าหมาย
๑๘๐๕๐๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คนไทยมีคุณลักษณะและ ดั ช นี พ ฤติ กรรมที่ พึ ง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
พฤติกรรมที ่ พึ งประสงค์ ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม* ร้อยละ ๑๕ ในช่วง ๕ ปี ร้อยละ ๒๐ ในช่วง ๕ ปี ร้อยละ ๒๕ ในช่วง ๕ ปี
ด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม และ (เพิ่มขึ้นร้อยละ)
คุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หมายเหตุ *ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ดัชนีรวม (Composite index) ของการให้ความร่วมมือในกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น จำนวนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมภาคเอกชนและภาคประชาชน จำนวนกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวนองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน
กิจกรรมอนุรักษ์หรือส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๑๘-๒๕

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตสร้ างความรู้
ความเข้ า ใจ การตระหนั ก รู ้ และการมี ส ่ ว นร่ ว มด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ร องรั บ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธ รรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้ อ ม
โดยการพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนและกำหนดนโยบายที่
คำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ถึงการประเมิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสุขภาพ อนามัย อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ
การพัฒนาระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต
การพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติข้ามพรมแดนกับ
ประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยกำหนดและจัดโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยใช้กลไกและเครื่ องมือ
ที่ทันสมัย เน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม
เพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นอื่นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ กำหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล พัฒนา
กลไกเพื่อรองรับการบริหารจัดการประเด็นอุบัติใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีการจัด
กิจกรรมเชิงพื้นที่และ/หรือพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะและคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์
ให้กลายเป็นที่ยอมรับในวิถีชีวิตของประชากรตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ สนับสนุนการกระจายอำนาจและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายในระดับชุมชน
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมถึงสร้างกลไกและกระบวนการ
การมีส่วนร่วมอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์ที่ต้องการส่งเสริม

๑๘-๒๖

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
๑๙-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ

๑๙-๓

๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๑๙-๓
๑๙-๓
๑๙-๓
๑๙-๕

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้า ๑๙-๖
ทั้งระบบ
๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ

๑๙-๖

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๒ แผนย่อย การเพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด
รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล

๑๙-๗
๑๙-๘
๑๙-๙

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๓ แผนย่อย การอนุรักษ์และฟืน้ ฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
ทั่วประเทศ

๑๙-๑๐
๑๙-๑๑
๑๙-๑๒

๓.๓.๑เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓.๒แนวทางการพัฒนา

๑๙-๑๓
๑๙-๑๔

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ทรัพยากรน้าเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญสาหรับการดารงชีพของมนุษย์ซึ่งถูกใช้เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน ทั้งเพื่อการบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศ
ที่ผ่านมาภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ มีจานวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ศักยภาพของ
การเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่าง ๆ มีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี
ความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยขาดการคานึงถึง
ศักยภาพของลุ่มน้า และการใช้น้าเพื่อการผลิตและอุปโภคอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคการเกษตร
ประกอบกับการบริหารจัดการน้าทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะน้าแล้งหรือน้าท่วม
ยังขาดกลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจานวนมากต่อภาคการผลิตและประชาชน รวมถึงระบบนิเวศ
อย่างกว้างขวาง
จากสถานการณ์และเงื่อนไขการใช้น้าดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องให้ความสาคัญกับ การบริหาร
จัดการน้าทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้าทั้งระบบ จึงมุ่งเน้นการกาหนดเป้าหมาย
และแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น้า
ทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี้
๑) การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบ ด้วยการเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท โดยยกระดับระบบน้าสะอาดและการดูแลระบบน้าในชุมชนชนบท เพิ่มระดับความ
มั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้าธรรมชาติ แม่น้าคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้า และพัฒนา
พื้นที่ริมลาน้าหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว เพิ่มระดับการฟื้นตัวจากพิบัติภัยด้านน้า
และลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้าเทียบจากกรณีปกติ โดยการปรับปรุงระบบเตือนภัย การปรับปรุง
มาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง บรรเทาภัยพิบัติทางน้าแบบบูรณาการ พัฒนาระบบน้าชุ มชน
เพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน (ร่วมกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จั ด การน้ าเชิ ง ลุ่ ม น้ าโดยจั ด กฎ ระเบี ย บ องค์ ก ร จั ด ท าแผนการพั ฒ นาระบบน้ าในพื้ น ที่ ส าคั ญ พั ฒ นา
และดาเนินการโครงการทั้งด้านจัดหาและความต้องการ พัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ผู้ใช้น้า และการติดต่อพัฒนาโครงการระหว่างประเทศ
๒) การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ใ นการออกแบบระบบน้าเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลเพิ่มระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยบูรณาการ
การพัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้าแบบบูรณาการและครบวงจร ในพื้นที่ พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

๑๙-๑

๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้า
ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า
มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วม
ในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้า คู คลองและแหล่งน้าธรรมชาติ มีโครงข่ายการสัญจรทางน้า
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมี ประสิทธิ ภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน
มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความสาคัญของแม่น้า คู คลอง

๑๙-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
๒.๑

บทน้า

การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยดาเนินการในกรอบลุ่มน้าเป็นระบบ หลายมิติ หลายภาคส่วน เพื่อให้เกิด
ความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ จัดการน้าเพื่อชุมชน
ชนบท จัดการน้าเพื่อ สิ่ งแวดล้ อม จัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ ลดการเกิดน้าท่วมและภัยพิบัติ
ทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และจัดการบริหารน้าเชิงลุ่มน้าอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มผลิตภาพ
ของน้ าทั้ ง ระบบในการใช้ น้ าอย่ า งประหยั ด รู้ คุ ณ ค่ า และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จา กการใช้ น้ าให้ ทั ด เที ย ม
กับระดับสากล อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งระบายน้า
เก็บกักน้า การจัดการคุณภาพน้า ป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า รวมทั้งเพื่อรักษาสมดุลนิเวศ เป็นต้น
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๔ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางบกและทางทะเล
๑๙-๓

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีก่ ระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองให้ครอบคลุมแม่น้าลาคลองทั่วประเทศ
๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงานและเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๕.๑ มี ก ารพัฒ นาการจั ดการน้าเชิ งลุ่ มน้ าทั้ งระบบเพื่อ เพิ่ มความมั่ นคงด้ านน้ า
ของประเทศ
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล

๑๙-๔

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๙๐๐๐๑

ความมั่นคงด้านน้าของประเทศ ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของ
เพิ่มขึ้น
ประเทศ (คะแนน)

๑๙๐๐๐๒

ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น
ในการใช้ น้ าอย่ า งประหยั ด และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
แม่ น้ าล าคลองและแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

๑๙๐๐๐๓

ผลิตภาพจากการใช้น้า
(ดอลลาร์สหรัฐ/ลูกบาศก์เมตร)
สัดส่วนของแม่น้าลาคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติ
ที่ไม่มีสิ่งรุกล้าผิดกฎหมาย
(ร้อยละของแม่น้า
ลาคลองและพืน้ ที่ชุ่มน้า
ทั้งประเทศ)

๑๙-๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ดัชนีความมั่นคง
ดัชนีความมั่นคง
ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้าของประเทศ ด้านน้าของประเทศ ด้านน้าของประเทศ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
๗๐ คะแนน
๗๕ คะแนน
๘๐ คะแนน
๑๙
๓๐
๔๐
ดอลลาร์สหรัฐ/
ดอลลาร์สหรัฐ/
ดอลลาร์สหรัฐ/
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
แผนแม่บทนี้มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผล ในเรื่องการ
จัดการและการใช้น้าทุกภาคส่ วน ดูแลภัยพิบัติจากน้าทั้งระบบ ทั้งนี้ ในการดาเนินการจะต้องสร้างความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์และบูรณาการแบบหลายมิติและหลายภาคส่วน โดยคานึงถึง ทั้งด้านความต้องการ
และการจั ด หา ความแปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น คงด้ า นน้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ

๓.๑ แผนย่ อ ย การพั ฒ นาการจั ด การน้้ า เชิ งลุ่ มน้้ า ทั้ ง ระบบเพื่ อเพิ่ ม ความมั่ น คงด้ านน้้ า
ของประเทศ
การจัดการน้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงจะดาเนินการในกรอบลุ่มน้าและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความสมดุล
ทั้ ง ด้ า นการจั ด หา การใช้ และการอนุ รั ก ษ์ โดยมี แ นวทางการด าเนิ น การเพื่ อ ชุ ม ชน เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การจั ด การในภาวะวิ ก ฤติ และการบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล ซึ่ ง จะต้ อ งพั ฒ นา ยกระดั บ ระบบ
การจัดการให้ทันสมัย มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางสังคมในแต่ละพื้นที่
เข้าช่วย และตามยุคของการพัฒนาของประเทศและโลก ดังนี้

๑๙-๖

๓.๑.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้า้ ของประเทศ
รหัสเป้าหมาย
๑๙๐๑๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระดับความมั่นคง
ด้านน้าอุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นจากระดับ ๓
ให้เป็นระดับ ๔
(สูงสุดที่ระดับ ๕)

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภค
บริโภค
(คะแนน)

๑๙๐๑๐๒

ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึ้น

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัย
ด้านน้า
(คะแนน)

๑๙๐๑๐๓

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร ดัชนีธรรมาภิบาล
จั ดการน้ า เพิ่ มขึ้ นจากปั จจุ บั น ๖๔ ในการบริหารจัดการน้า
คะแนน ให้เป็น ๘๐ คะแนน
(คะแนน)

ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
(คะแนน)

๑๙-๗

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ความมั่นคงด้านน้า
อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า
๗๕ คะแนน
ความมั่นคงด้านน้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า
65 คะแนน
การรับมือกับพิบัติ
ภัยด้านน้า
ไม่น้อยกว่า
65 คะแนน
ระดับธรรมาภิบาล
ไม่น้อยกว่า
๗๕ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ความมั่นคงด้านน้า
อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า
๘๐ คะแนน
ความมั่นคงด้านน้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า
75 คะแนน
การรับมือกับพิบัติ
ภัยด้านน้า
ไม่น้อยกว่า
70 คะแนน
ระดับธรรมาภิบาล
ไม่น้อยกว่า
๘๐ คะแนน

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ความมั่นคงด้านน้า
อุปโภคบริโภค
ไม่น้อยกว่า
๘๕ คะแนน
ความมั่นคงด้านน้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า
80 คะแนน
การรับมือกับพิบัติ
ภัยด้านน้า
ไม่น้อยกว่า
75 คะแนน
ระดับธรรมาภิบาล
ไม่น้อยกว่า
๘๐ คะแนน

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดการน้้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยจัดให้มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และ
ราคาที่เข้าถึงได้ ส่งเสริมบทบาทท้องถิ่น ในการลงทุน และการจัดบริการด้านน้าและสุขาภิบาลในชุมชน
มีระบบการจัดการน้าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒) จัดการน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ (รวมลาน้า) แอ่งน้าบาดาล การระบายน้าจากเมืองชายฝั่ง ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญ หา
ที่อิงธรรมชาติ (Nature-based Solution) ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของ
แต่ ล ะลุ่ ม น้ า และจั ด ท าแผนและด าเนิ น การป้ อ งกั น ฟื้ น ฟู รั ก ษา ร่ ว มกั บ แผนรั ก ษาเขตต้ น น้ า และ
การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู รั ก ษาสภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม แหล่ ง น้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตามพื้ น ที่ ที่ ก าหนด
ตามความสาคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้า การดูแลคุณภาพน้าใน
ลาน้า (๒) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บกักน้า/แหล่งน้าสารอง และ (๓) กาหนด
กติกาดูแลสิ่ งแวดล้ อมที่ จาเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบาบัดน้าเสี ย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร
การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้าน่านน้า และส่งเสริมมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ ในการอนุรักษ์น้าผิว
ดินและน้าใต้ดินอย่างเหมาะสม)
๓) จัดระบบการจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้าในภาวะ
วิกฤติ (รวมภัยจากน้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน้าท่วมพื้นที่ติด
ทะเล (coastal floods) โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้า ให้สามารถลดความสูญเสียและ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง คาดการณ์ภูมิอากาศ พยากรณ์
ความรุนแรงของผลกระทบจากภัยที่เพิ่มขึ้น ในมิติของแผนที่ ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบให้ใช้งาน
เชื่อมกับนโยบายหรือมาตรการสาคัญในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ และประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการเตือนภัย การป้องกันภัย การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดภัยพิบัติและการปรับตัวของชุมชนในพื้นที่
ประสบภัย
๔) จัดการบริหารน้้าเชิงลุ่มน้้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (๑) จัดการให้มีการ
จั ด หาและใช้ น้ าที่ ส มดุ ล ทั น สมั ย ทั น การณ์ และสร้ า งความเป็ น ธรรม ใช้ ม าตรการทั้ ง ทางโครงสร้ า ง
กฎระเบียบการวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น้าที่ได้สมดุล (๒) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้า
การกาหนดโควตาน้าที่จาเป็นและเป็นธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพการใช้น้าให้เทียบเท่าระดับสากล
(๓) การพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้าในพื้นที่ และลุ่มน้า (ที่เชื่อมโยงการตลาด การผลิต
พลังงานของเสีย ตามแนวคิด circular economy) และการผันน้าในพื้นที่ที่มีความสาคัญ (๔) การเตรียม
ความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (๕) การหาทุน
จากแหล่งต่าง ๆ (๖) การดาเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้าและการอนุรักษ์
อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (๗) การดาเนินการร่วมใช้
น้ากับแม่น้าระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดาเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความ
มั่นคงอื่น การพัฒนาด้านอื่นร่วมกับระดับสากล และ (๘) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ า พร้อมทั้ งการใช้เ ทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้ างมูลค่าเพิ่มของภาค
การผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๑๙-๘

๓.๒ แผนย่อย การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
การจัดการน้าในเขตเมือง นอกจากจะพิจารณาในกรอบปริมาณ คุณภาพแล้ว จาต้องพิจารณาผลิตภาพ
ของการใช้น้าให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้าที่มีอยู่จากัดของแต่ละพื้นที่ โดยจะต้องรองรับต่อความต้องการใช้
น้าที่มากขึ้น จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมของเมืองในอนาคต การจัดการน้าเพื่อการพัฒนา ต้อง
คานึงถึงการเพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ โดยการจัดหาและใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า การลดความ
สูญเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล ทั้งเพื่อตอบสนองการเติบโตของ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในอนาคต (ทั้ ง ภาคการเกษตร อุ ต สาหกรรม บริ ก ารและพลั ง งาน) ดั ง นี้

๑๙-๙

๓.๒.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้
ทัดเทียมกับระดับสากล
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๙๐๒๐๑

ระดับความมั่นคง
ด้านน้าในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

๑๙๐๒๐๒

ระดับความมั่นคง
ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น
(คะแนน)

ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้าในเขตเมือง
(คะแนน)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ความมั่นคงด้านน้า ความมั่นคงด้านน้า ความมั่นคงด้านน้า
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
ในเขตเมือง
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
65 คะแนน
70 คะแนน
75 คะแนน
ความมั่นคงด้านน้า ความมั่นคงด้านน้า ความมั่นคงด้านนา้
เพื่อการพัฒนา
เพื่อการพัฒนา
เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
75 คะแนน
80 คะแนน
85 คะแนน

หมายเหตุ: ยกเลิกเป้า ๑๙๐๒๐๓ ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น เพื่อลดความซ้าซ้อนระหว่างเป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ โดยประเด็นผลิตภาพจากการ
ใช้น้าเพิ่มขึ้น ได้มีการกาหนดในเป้า ๑๙๐๐๐๒ ผลิตภาพของน้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้าอย่างประหยัดละสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า

๑๙-๑๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดการน้้าในเขตเมือง จัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยู่
อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้า ระบบกระจายน้าดี
ระบบรวบรวมและจัดการน้าเสีย ระบบป้องกันน้าท่วมและระบายน้า คุณภาพในทางน้า สาหรับภาคบริการ
ในเขตเมือง รวมถึงน้าสาหรับผู้มีรายได้ต่าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดย (๑) พัฒนาระบบน้าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้าสารอง ทบทวนและจัดทาแผนตาม
ความสาคัญของแต่ละพื้นที่ โดยใช้น้าจากหลายแหล่ง การใช้น้าซ้าในพื้นที่วิกฤติ และ (๒) สร้างระบบ
ระบายน้า ระบบกักเก็บน้าในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้า (sponge city) เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
น้าท่วมและน้าแล้ง ในเมือง ชุมชนแออัด และพื้นที่รอบนอก
๒) จัด การน้าเพื่อ การพัฒ นา จัด ให้มี น้าอย่า งเพี ยงพอส าหรั บการพั ฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้า
ภายในพื้นที่สาหรับผู้ใช้น้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้าฝน พื้นที่
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เกษตรพลั ง งาน เกษตรเพิ่ ม มู ล ค่ า และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
(๑) ทบทวนระบบน้าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้าง
การใช้น้า ปรับปรุงผลิตภาพการใช้น้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานประเทศพัฒนาแล้ว ส่งเสริมการเกษตรใน
พื้นที่ชลประทานที่มีผลิตภาพสูง และปรับเปลี่ยนการจัดการพืช ดิน และน้า เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี
ประหยัดน้าชลประทานในการผลิตข้าว (๓) กาหนดสัดส่วนการใช้น้าในแต่ละภาคส่วน (๔) มีระบบการขอ
อนุ ญ าตใช้ น้ าโดยพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ความส าคั ญ และผลิ ต ภาพการใช้ น้ า (๕) ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่
เหมาะสมของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์โครงการขนาดเล็กในการสร้างรายได้ การจัดการที่เหมาะสม ตั้งแต่
การผลิ ต การกระจายสิ น ค้า และการตลาด และ (๖) ใช้เ ทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เพื่ อสนับ สนุน การสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๓) เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้า โดยการใช้ น้าอย่างมีคุณค่า การใช้น้าซ้า การนาน้า
กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้าทุกภาคส่วน พร้อมเพิ่มการเก็บกักน้าในพื้นที่

๑๙-๑๑

๓.๓ แผนย่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการ
สารวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้าลาคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติ การทาแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้าแม่น้า ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
และรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้า
ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ ในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน้า เก็บกักน้า การจัดการคุณภาพน้า ขยะ
วัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้า การบารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้า สุนทรียภาพ
ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ให้ความสาคัญกับการบริหารเชิงพื้นที่
ตลอดจนมีการจัดทาข้อกาหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู
แม่น้า ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ

๑๙-๑๒

๓.๓.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่นา้ ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๑๙๐๓๐๑

แม่น้าลาคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติ
ทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพที่ดี
มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
สัดส่วนพื้นที่ลาคลอง
ที่ได้รับการฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
สัดส่วนพื้นที่ลาน้า
ที่ได้รับการฟื้นฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)
สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้าและแหล่ง
น้าที่ได้รับการฟืน้ ฟู
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย)

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต
กทม.ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่)
ริมแม่น้า ลาคลอง และแหล่ง
น้าธรรมชาติ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมาย)
๑๙-๑๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
กรุงเทพมหานคร
คลองส่วนที่เหลือ
ความสาเร็จร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
คลองสายหลักในเขต
กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่เหลือ
ความสาเร็จร้อยละ ๗๕
ลาน้าสายหลัก
ลาน้าสายหลัก
ใน ๒๒ ลุ่มน้า
ใน ๒๒ ลุ่มน้า
ความสาเร็จร้อยละ ๗๕
ความสาเร็จร้อยละ ๕๐
- ลาน้าสาขา
ลาน้าสาขา
ใน ๒๐ ลุ่มน้า
ใน ๒๒ ลุ่มน้า
ความสาเร็จ ร้อยละ ๒๐ ความสาเร็จร้อยละ ๕๐
- แหล่งน้าธรรมชาติ
ที่มีพื้นที่ผิวน้าเกิน ๑,๐๐๐ ไร่
ความสาเร็จร้อยละ ๙๐
ความสาเร็จร้อยละ ๙๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
-

-

-

ความสาเร็จร้อยละ ๙๐ ความสาเร็จร้อยละ ๙๐

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ
ให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยสารวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้าลาคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
๒) จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ โดยทาแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้าแม่น้า ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติและรับ
ฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้าอย่าง
จริงจัง
๓) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาแม่ น้ า ล้ า คลอง และแหล่ ง น้้ า ธรรมชาติ ในทุ ก มิ ติ
เช่น ด้านการระบายน้้า เก็บกักน้้า การจัดการคุณภาพน้้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้้า การบ้ารุ งรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้้า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษาปัญหาและผลกระทบทุกมิติของแม่น้าลาคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติ ประเมินและจัดทาข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้า อาทิ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ริมน้า การ
เปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การลดลงของน้าใต้ดิน คุณภาพน้า การบาบัดน้าเสีย การเชื่อมต่อของเส้นทางน้า
(Riverine) รณรงค์สร้างความรู้และปลูกจิตสานึกผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จัดทาแผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้า
ลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบาบัดน้าเสียหรือควบคุมการปล่อยน้าเสียออกสู่
แหล่งน้าที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งกาหนดมาตรการและกฎระเบียบจัดการขยะในแม่น้า ลาคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติ รวมทั้งจัดทาคู่มือ/แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้า ลาคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการกาจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสาหรับแม่น้า ลาคลอง
และแหล่งน้าธรรมชาติและสารวจและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเก่า ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้า ลา
คลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า อาคารชลศาสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนกาจัดสิ่ง
กีดขวางที่เป็นโครงสร้างชั่วคราวหรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้าลาคลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุ
ก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้างอืน่ ๆ
๔) จั ด ท้ า ข้ อ ก้ า หนดในการออกแบบทั้ ง เชิ ง ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดกรอบใน
การจั ด ท าข้ อ ก าหนดในการออกแบบและตั้ ง คณะท างานประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสถาบั น
การศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เพื่อจัดทาข้อกาหนดในการออกแบบในแต่ละด้าน

๑๙-๑๔

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๒๐-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

๒๐-๓

๒.๑ บทนำ

๒๐-๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒๐-๔

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒๐-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน

๒๐-๖
๒๐-๗
๒๐-๗

๓.๑.๑เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๐-๘

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๐-๙

๓.๒ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง

๒๐-๑๐

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๐-๑๐

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๐-๑๒

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ

๒๐-๑๓

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๐-๑๓

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๐-๑๕

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

๒๐-๑๖

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๐-๑๖

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๐-๑๘

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

๒๐-๑๙

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๐-๑๙

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๐-๒๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เป็ น ทั ้ ง เป้ า หมายและเครื ่ อ งมื อ กลไก
ในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้น
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มี ความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสู ง
ตอบสนองปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนและสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ประเทศไทย ๔.๐ ที่ ส ามารถก้ า วทั น
ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับนี้จึงให้ความสำคัญ
กับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ภายในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ โดยจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ประชาชน
ชาวไทยมี ความพึ งพอใจต่ อการให้ บริ การของภาครั ฐร้ อยละ ๘๔.๘๑ ซึ ่ งพิ จารณาจากสองปั จจั ยหลั ก ได้ แก่
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่ม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของภาครัฐ เพื่อให้สามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง
และครอบคลุม และเพื่อให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสามารถ
สะท้อนได้จากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับของ UN ที่กำหนดให้ประเทศไทยจะต้องได้รับ การ
จั ด อั น ดั บ ให้ อ ยู ่ ใ น ๑ ใน ๑๐ ของโลก ภายในช่ ว งปี ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐ ปรั บ ปรุ ง ดี ข ึ ้ น จากอั น ดั บ ๕๗ จาก
๑๙๓ ประเทศทั่วโลกในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งติดตามผลระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (Thailand
Digital Government Readiness Survey) ของหน่วยงานระดับกรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน
เพื ่ อ ให้ เ ป้ า หมายข้ า งต้ น เกิ ด ขึ ้ น ได้ อ ย่ า งเป็น รู ปธรรม แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่ อให้ประชาชน
และผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้
ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ประกอบไปด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่

๒๐-๑

๑) การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อ ประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิ ทัล
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน
๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย
๓) การปรับสมดุลภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล
สามารถเข้ า มาแบ่ ง เบาภาระในการแก้ ไขและตอบสนองความต้ องการของตั ว เองในพื ้ นที ่ ส่ งผลให้ ภ าครั ฐ
มีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน
๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้
เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อ มูล ข่ าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่ ง ขัน และประโยชน์ใ นการใช้ ช ี วิ ต
ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ เน้ น การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ เ ป็ น คนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและ
ประชาชน

๒๐-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๒.๑ บทนำ
ภาครัฐของไทยกำลังเผชิญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว
รุนแรง และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภายในองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะ ปรับ เปลี่ย นรูป แบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ มีการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่
จำเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการ และพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน ของประเทศให้สามารถแข่งขัน ในระดับสากลได้ หน่วยงานภาครัฐ จำเป็น ต้องทำงานในเชิง รุก
และจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่เน้นการมองภาพกว้างและมองไกลในทุกมิติ ดังนั้น หน่วยงาน
รั ฐ ต้ อ งร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลือ กั น ในการปฏิ บั ต ิ ห น้ า ที ่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ดการที ่ ท ัน สมัย มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งต้อง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล การวิเคราะห์สำหรับการกำหนดนโยบาย
การบริการประชาชน และการบริห ารจัดการภายใน รวมทั้งต้องสามารถแข่งขันกับภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน มีความสามารถในการดึงดูดและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ สำหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่มี
ผลกระทบสูงต่อชีว ิต ประชาชน อัน จะนำมาสู่ภ าครัฐ ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป
กลไกของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกประเด็น เพื่อบูรณาการ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่มีการเชื่อมโยงการ
ทำงานทุกระดับให้สอดรับกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องบูรณาการกัน
อย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน มีการประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นในสังคม ระบบการเงินการคลังของประเทศจะต้อง
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่ วน
และมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมิน
ผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุล

๒๐-๓

ในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการติดตาม
ประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจั ดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๒๐-๔

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๕ สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมที ่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย
ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐ ที่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม

๒๐-๕

๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

๒๐-๖

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๐๐๐๐๑

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
ภาครัฐมีการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ ๙๕

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดลำดับขององค์การ
สหประชาชาติ

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

๒๐๐๐๐๒

ร้อยละหน่วยงานระดับกรมที่มี
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐ (Thailand
Digital Government
Readiness Survey) ที่อยู่ใน
ระดับ ๔ ขึ้นไป

๒๐-๗

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ผ่านการกำหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานร่วมกัน
ในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ำซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ระหว่างการดำเนินการ
และหลังการดำเนิน การ ทั้งในระดับ ยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณ
และระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งในมิติภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ โดยบุคลากรภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน
โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจ
ในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
เป้าหมายสำคัญของการบริการภาครัฐ คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้
ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง
ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่น
เรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
๒๐-๘

ความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ

๒๐-๙

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๒๐๐๑๐๑

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
(สัดส่วนของกระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อ
กระบวนงานทั้งหมดที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล)

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
ผู้ป ระกอบการ และภาคธุร กิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เป็น “การให้บริการ
ที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ
ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์

๒๐-๑๑

๓.๒ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
ภาครั ฐ เป็ น กลไกสำคั ญ ในการจั ด สรรบริ ก ารและประโยชน์ ส าธารณะเพื ่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
และการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลังจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ภาครัฐ
ดำเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสม
อย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐได้ทุกขั้นตอน
และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ

๒๐-๑๒

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๐๐๒๐๑

หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุ
เป้าหมาย

๒๐๐๒๐๒

ภาษีที่จัดเก็บถูกนำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานของภาครัฐ

๒๐๐๒๐๓

หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ทุกปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยมีโครงการมา
รองรับ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐๐ โดยเทียบกับ ๑๐๐ โดยเทียบกับ ๑๐๐ โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมายในห้วง ค่าเป้าหมายในห้วง ค่าเป้าหมายในห้วง
นั้น
นั้น
นั้น
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ ของ ร้อยละ ๑๐๐ ของ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่ ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่ ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศ คุณค่าของประเทศ คุณค่าของประเทศ
ไทยมีโครงการ
ไทยมีโครงการมา ไทยมีโครงการมา
สำคัญฯ มารองรับ
รองรับ
รองรับ

หมายเหตุ : เป้าหมาย ๒๐๐๒๐๒ และ ๒๐๐๒๐๓ เป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะแผนงานพื้นฐาน

๒๐-๑๓

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ดำเนินกรอบ
นโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
นโยบายใหม่ ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปั จจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบท
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชำระเงินหลักของประเทศ
๒) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีดกันทางการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแล
เสถีย รภาพระบบการเงิน ในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
แผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษี
และการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
๔) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี ให้มี
โครงสร้างในด้านการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน มีวิธีการที่ทำให้ประชาชนสามารถ
เข้ าใจและตระหนั ก ถึ งระบบภาษี ได้ อย่ างง่ าย ให้ มาตรการภาษี เป็ นเครื ่ องมื อในการลดความเหลื ่ อมล้ ำ
ลดการสะสมความมั่งคั่งที่กระจุกตัว อาทิ การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ที่มีผลประโยชน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
๕) กำหนดให้มีการติด ตามประเมิน ผลสั มฤทธิ์การดำเนิน การตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
๒๐-๑๔

ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง
การดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมิน ผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่ อสาธารณะ
เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๒๐-๑๕

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
ภาครัฐ เป็น ผู้ร ับ ผิดชอบหลักในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ ส่งผลให้ภ าครัฐ มีขนาดใหญ่
และขยายตัว มีอัตรากำลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น
อย่างมาก เมื่อเปรียบเทีย บกับงบประมาณการลงทุนของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภ าพภาครัฐ มีจุดเน้นสำคัญประการหนึ่งในการปรับสมดุล
ให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือการให้บ ริการ ซึ่งในปัจจุบ ันภาคส่วนอื่นได้มีขีดความสามารถในการจัดทำบริการสาธารณะได้อย่ าง
มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครั ฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการให้กับประชาชน
หลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในปัจจุบันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาค
ประชาชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐเป็นผู้ดำเนินการแทน
การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้าง
บทบาทของภาคส่วนอื่นในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย มีทางเลือก
ที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อตอบโจทย์ที่ว่า
ประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริการสาธารณะ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ
ที่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรับสมดุล
ภาครั ฐ จึ ง เป็ น แนวทางสำคั ญ ที ่ จ ะเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ ทั ้ ง ในด้ า นการปรั บ ขนาดของภาครั ฐ
และโครงสร้ า งให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ ด้ า นการกำกั บ ดู แ ล การให้ บ ริ ก ารในกิ จ กรรมสาธารณะต่ า ง ๆ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยส่งเสริมประชาชนให้ได้
มีส ่ว นร่ว ม และมีการกระจายอำนาจการบริห ารจั ดการให้ช ุมชน ท้องถิ่นดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง
และมีส มรรถนะสูงและมีธรรมาภิบ าล โดยคำนึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ
และปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน

๒๐-๑๖

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ
เป้าหมาย

๒๐๐๓๐๑

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม

ร้อยละความสำเร็จการเปิดให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการ
บริการสาธารณะ
สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชน
ต่อการลงทุนรวมในการ
จัดบริการสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน

ค่าคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Assessment :
LPA) ในภาพรวม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

๒๐๐๓๐๒

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕

รหัสเป้าหมาย

๒๐-๑๗

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) เปิด โอกาสให้ ท ุกภาคส่ วนเข้า มามี ส่ วนร่ ว มในการดำเนิน การบริ การสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน
การพัฒนาในการดำเนินภารกิจ ที่สำคัญระหว่างการบริห ารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
และการสนับสนุน ให้ ภ าคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่ว ม
ดำเนิ น การในบริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะต่ า ง ๆ โดยจั ด ให้ ม ี ก ารตรวจสอบความซ้ ำ ซ้ อ น
การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจ
หลักที่ให้ภาครัฐดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ
ที่สำคัญ สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรั ฐ
และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ
และการทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ
ในการร่ว มดำเนิน ภารกิจ ของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐ ให้ เ ป็ นผู ้ส นั บสนุน และอำนวย
ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน
ทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๒) ส่งเสริมบทบาทองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ ก ั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้ เป็ น หน่ ว ยงานที ่ ม ีส มรรถนะสู ง สามารถบริ ห ารจั ด การตนเองได้
มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระ
ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบ
ภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ กำลังบุคลากร และองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นทีท่ ั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคีอื่น ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และ
ทุกเพศสภาวะ

๒๐-๑๘

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในอนาคต ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทำให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่
ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเป็ น เลิ ศ ซึ ่ ง นวั ต กรรม เทคโนโลยี ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ และระบบวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการแบบดิ จ ิทัล
และสอดคล้ อ งกั บ ไทยแลนด์ ๔.๐ จึ ง เป็ น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื ่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการ
ของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการ
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานภายในองค์กร โดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์
มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยนำภาคส่วนต่าง ๆ
เข้ามาเป็น ส่ว นหนึ่ งของการพัฒ นาบริการของประชาชน เพื่อประชาชน และการทำให้ภ าครัฐ เป็น ฐาน
การต่อยอดการสร้างคุณค่าของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการบริการและพัฒ นาการบริห ารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
และผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการ
และการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

๒๐-๑๙

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
รหัสเป้าหมาย
๒๐๐๔๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า ร้อยละหน่วยงานที่มีเกณฑ์การ
มาตรฐานสากลและมีความ
ประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ
คล่องตัว
๔.๐ ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป

๒๐-๒๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง ”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การ
ให้ บ ริ ก าร และการพั ฒ นานวั ต กรรมภาครั ฐ รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงการทำงานและข้ อ มู ล ระหว่ า งองค์ ก ร
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ แบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ภ าครัฐ สามารถใช้ร ่ว มกั น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมู ลและหลัก ฐานเชิงประจั ก ษ์
มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ มี ค วามโปร่ ง ใส ยื ด หยุ ่ น และคล่ อ งตั ว สู ง นำนวั ต กรรม เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการ
จัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ
ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการ
บริห ารงาน รวมทั้งวางกฎระเบีย บได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบ
บูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะ
สูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงาน
สมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำ
เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน

๒๐-๒๑

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ ถือเป็น ปัจ จั ย สำคัญที่ส ุด ในการขั บเคลื ่อนยุทธศาสตร์ช าติและการพัฒ นาประเทศ
ให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจไว้
เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประช าชนและการพัฒนาประเทศ
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ
กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจำเป็นต้องทบทวน
พัฒ นาและปรับ ปรุงระบบ กลไก และวิธ ีการบริห ารงานบุ คคลในปัจจุบั น ตลอดจนออกแบบและปรั บ ปรุ ง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงาน
ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมือ อาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ
แห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และเพื ่ อ ส่ ว นรวม เพื ่ อ ประโยชน์ใ นการให้บ ริก ารสาธารณะที่ ม ี ประสิท ธิ ภ าพแก่ ป ระชาชนอย่ า งเต็ ม กำลั ง
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน

๒๐-๒๒

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
รหัสเป้าหมาย
๒๐๐๕๐๑

เป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทำงานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ
ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ
(วัดจากค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ใน ๓
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ๑. การใช้
งบประมาณ ๒. การใช้อำนาจ
และ ๓. การใช้ทรัพย์สิน)

๒๐-๒๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ จาก
ร้อยละ ๑๐ จาก
ร้อยละ ๑๕ จาก
ปีฐาน (ปี ๒๕๖๕) ปีฐาน (ปี ๒๕๖๕) ปีฐาน (ปี ๒๕๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ ๙๕

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคน
ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิด
การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่ าง ๆ
ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
๒) เสริมสร้า งความเข้มแข็งในการบริหารงานบุค คลในภาครัฐให้เ ป็น ไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัตงิ าน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพิน ิจ โดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับ บุคลากรภาครัฐ ตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้ บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐ ทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
๓) พัฒนาบุค ลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีค วามรู้ค วามสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน
การทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืน
หยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้
๒๐-๒๔

มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิ ดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำ
การเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติร ะยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิ ดให้ต นเอง
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

๒๐-๒๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๒๑-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๑-๓
๒.๑ บทนา

๒๑-๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒๑-๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒๑-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒๑-๕

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริต ๒๑-๖
และประพฤติมิชอบ
๓.๑ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๑-๖
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๑-๘
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๑-๙

๓.๒ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต

๒๑-๑๓

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๑-๑๔

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๑-๑๕

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ ภ าครั ฐ มีความโปร่ งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ผ่ านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ที่ มุ่ ง การพั ฒ นาคนและการพั ฒ นาระบบ
โดยในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง
และหล่อหลอมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ทั้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป เน้ น การสร้ า งวั ฒ นธรรม
และพฤติกรรมสุ จ ริ ต มีจิ ตส านึ กความเป็ น พลเมืองที่ดี ควบคู่ กับส่ งเสริมการมี ส่ ว นร่ว มต่อต้านการทุจ ริ ต
และประพฤติมิชอบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน สนับสนุนการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้ าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตสานึกและค่านิยมของ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแส
การทุจริต สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มอบหมาย
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ให้ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
เป็ นหน่ วยงานร่ วม เพื่อเป็ นกลไก กากับ ขับเคลื่ อน ติดตามประเมินผลตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มี องค์ ประกอบจากภาคส่ วนต่ าง ๆ และก าหนดให้ มี การจั ดท ารายงานผลพร้ อมข้ อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) พร้อมทั้งจัดให้พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มนักการเมืองให้ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมการกากับจริยธรรมภายใน
พรรคการเมืองอย่างเข้มข้น
ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” มุ่งให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปิด
โอกาสในการกระทาการทุจริต ทาให้การทุจริตคอร์รัปชั่นทาได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและลงโทษ
พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพิ่มโทษให้หนัก และการตัดสินคดีที่มีความ
๒๑-๑

รวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อให้การกระทาการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการดาเนินการตามแนวทาง
ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายสาคัญ ๒ ประการ คือประชาชนคนไทย
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงานและคดีของผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง โดยปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนโครงการสาคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกั นขับเคลื่อน คือ โครงการ
ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้นาต้องสื่ อสาร
มาตรการการยกระดับคะแนน CPI สนับสนุนกลไกและบูรณาการทางานเพื่อการป้องกันการทุจริต สนับสนุน
มาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง
๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไก
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดาเนินการทางคดี
การยึ ด/อายั ดทรั พย์ สิ น ของผู้ กระทาความผิ ด การตัดสิ นลงโทษผู้ กระทาความผิ ด ทั้งทางวินัยและอาญา
ให้ มี ค วามรวดเร็ ว การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้ าระวังการทุจริต
ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ
พร้อมทั้งปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูล
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นระหว่ า งหน่ ว ยงาน การบู ร ณาการงานคดี ก ารพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ การดาเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการบรรลุเป้าหมายสาคัญ ได้แก่ การดาเนินคดี
ทุจ ริ ตมีความรวดเร็ ว เป็ น ธรรม โปร่ งใส ไม่เลื อกปฏิบัติ โครงการส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่ อน คือ
โครงการที่เป็นไปในลักษณะการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริต เชิงรุก บริหารจัดการคดี ซึ่งควรนา
เทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

๒๑-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๑

บทนา

แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น (๒๑) การต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบมี เป้ าหมายหลั ก
เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสั งคมให้ มี จิ ตส านึ ก และพฤติ กรรมยึ ดมั่ นในความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และการส่ งเสริ มการพั ฒนานวั ต กรรม
ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการ
ทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตประกอบด้วย ๒ แผนแม่บทย่อย
ได้แก่ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่ มเป้ าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรู ปคนรุ่นใหม่ให้ มีจิตส านึกในความซื่อสั ตย์สุ จริต เพื่อสร้างพลั งร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริ ต เพื่อให้ การด าเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในทุ กขั้ นตอน
การดาเนิ นงาน เท่าทันต่ อพลวั ตการทุ จริ ต ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริ ต มุ่งเน้นการเสริมสร้ างประสิทธิภาพของกระบวนการและ
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว
เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการ
ทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมี บ ทบาทด้ า นความมั่ น คงเป็ น ที่ ชื่ น ชมและได้ รั บ การยอมรั บ โดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒๑-๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๔ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งกลไกที่ ส ามารถป้ อ งกั น และขจั ด สาเหตุ ข อง
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสั งคมร่ว มมือกันในการป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ

๒๑-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รหัสเป้าหมาย
๒๑๐๐๐๑

เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย (อันดับ/คะแนน)

อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓
และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๕๗ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓๒
และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๖๒ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐
และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๗๓ คะแนน

คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ของประเทศไทยในภาพรวม

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

๘๙ คะแนน*

๙๑ คะแนน*

๙๓ คะแนน*

หมายเหตุ : *ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงปีก่อนหน้า

๒๑-๕

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

๓.๑ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า นั้ น ตั้ ง อยู่ บ นแนวคิ ด พื้ น ฐานว่ า ประชาชนและสั ง คมจะตื่ น ตั ว ต่ อ การทุ จ ริ ต
ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้าน
การทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริ ตถือเป็น พฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่
กระทาการทุจริต เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผล
ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คมส่ ว นรวมด้ ว ย และจะเกิ ด การรวมกลุ่ ม กั น ทางสั ง คมเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะ
การลงโทษทางสั งคมต่ อ การกระท า รวมทั้ง ประชาชนคนไทยทุ กคนจะแสดงเจตจานงต่ อต้ านการทุ จ ริ ต
อย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐ บาลและนักการเมืองในการดาเนิ นการ
ตามเจตจ านงทางการเมื องมากขึ้น เป็ น แรงกดดันให้ รัฐ บาลต้ องบริ ห ารประเทศอย่า งสุ จริต และโปร่ ง ใส
โดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ส ามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไก
การตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่ างไรก็ ต าม ในอนาคต ๒๐ ปี ข้างหน้า การทุจริตน่ าจะทวี ความรุน แรง ซับซ้อน และยากแก่
การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้ องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิด
๒๑-๖

ความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ มีความเข้มแข็ง
และมี ประสิ ทธิภาพในทุ กหน่ วยของสั งคมทั้ งระดั บบุ คคลและระดับองค์ กร โดยสร้างจิ ตส านึ กและค่ านิ ยม
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ
ร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อเสริ มสร้ างภู มิ คุ้ มกั นต่ อปั ญหาการทุ จริ ตและสร้ างพลั งร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ต
และประพฤติ มิ ชอบ พร้ อมทั้ งสร้ างวั ฒ นธรรมต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบของบุ คลากรภาครั ฐ
และกาหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดาเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
และรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

๒๑-๗

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รหัส
เป้าหมาย
๒๑๐๑๐๑

๒๑๐๑๐๒

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยดึ มั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ต่อปี)

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ต่อปี)

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละของหน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์
การประเมิน ITA (ต่อปี)

ร้อยละ ๑๐๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ ๘๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ ๑๐๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

จานวนคดีทุจริตในภาพรวม

ลดลงร้อยละ ๕๐*

ลดลงร้อยละ ๗๐*

ลดลงร้อยละ ๘๐*

เป้าหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

ตัวชี้วัด

จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
-

จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)

ลดลงร้อยละ ๕๐*

ลดลงร้อยละ ๗๐*

ลดลงร้อยละ ๘๐*

-

จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต

ลดลงร้อยละ ๕๐*

ลดลงร้อยละ ๗๐*

ลดลงร้อยละ ๘๐*

ลดลงร้อยละ ๕๐*

ลดลงร้อยละ ๘๐*

ลดลงร้อยละ ๙๐*

จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง

หมายเหตุ : *ในแต่ละปีลดลงจากค่าเป้าหมายในห้วงปีก่อนหน้า

๒๑-๘

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝั ง
และหล่อหลอมวั ฒนธรรมในกลุ่ มเด็ กและเยาวชนทุ กช่ ว งวั ย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่ งใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
๑.๑) ให้ความสาคัญกับการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชนในการขับเคลื่อนและผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ ายทอดหลักสูตร
ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณหรือการวางทิศทางของโครงการในอนาคต ไม่ควรเน้นเพียงแค่การให้ความรู้ ควรลด
การฝึกอบรม และเน้นการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กและเยาวชนในการฝึกปฏิบัติ หรือ Learning by Doing ควรคัดสรร
ให้เกิดหลักสูตรที่เหมาะสมโดยเด็กและเยาวชนสามารถนาไปปรับใช้ได้จริง
๑.๒) สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร/เครื่องมือ/
แนวทางความร่วมมือที่มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เท่าทันกับสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก มีความละอาย
ต่อการกระท าความผิ ด ไม่เพิกเฉยอดทนต่ อการทุจริ ต และเข้ ามีส่ วนร่ วมในการต่ อต้ านการทุ จริ ตทุ กรู ปแบบ
มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสในรูปแบบที่หลากหลาย เข้าถึงได้สะดวก มีระบบปกปิดตัวตนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเครือต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประสาน
เชื่อมต่อการทางานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ มีการประสานกันในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
๒) ส่งเสริ มการปฏิบัติ หน้า ที่ของข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ ของรั ฐให้ มีค วามใสสะอาด
ปราศจากพฤติ กรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ต เป็นภาครั ฐ ที่ทัน สมัย มีประสิทธิ ภ าพ และตอบโจทย์ประชาชน
โดยปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่
การงาน การสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความชื่อตรงและรับผิดชอบ กรณี ปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการ
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา ตลอดจนสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้ง
เบาะแส เพื่อสกัดกั้น มิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ เจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
๒๑-๙

การทุจริต (ศปท.) หรือศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.) มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
มีความก้าวหน้าในเส้ น ทางอาชีพ และควรมีมาตรการยกระดับความสามารถของหน่ว ยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น และหน่วยงานระดับ ต่ากว่ากรม โดยเฉพาะหน่ว ยงานที่มีห น้าที่ในการอนุมัติ อนุญาต
ให้ มีการพัฒ นา เสริ มสร้ างและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต และ
การให้บริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดทุกหน่วยงาน
ทั้ ง นี้ ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารและระบบคุ้ ม ครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากลและพัฒนาการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วม เพื่อการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต รวมทั้ง
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการงบประมาณ ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักสากล
ที่ใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบด้วยมาตรการดาเนินการ
ด้วย ตลอดจนเร่งรัดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การแก้ไข พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และผลักดันร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... ด้วย
๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ ท้องถิ่น
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง ผลักดันให้นักการเมืองและ
พรรคการเมืองแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะ และนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่ อ ไป
มีการยกระดับและกากับติดตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนา
มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นการพัฒ นามาตรการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคการเมืองในการหาเสี ยงน าไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะผู้นาต้องสื่อสารมาตรการการยกระดับคะแนน CPI ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง รัฐบาลควรดาเนินการ
โดยส่งเสริมสิทธิที่จาเป็นเพื่อคุ้มครองอานาจของพลเมือง ฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับการตรวจสอบ
อานาจเชิงระบบ ต่อสู้กับการทุจริตข้ามชาติ และส่งเสริมสิทธิพลเมืองในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช่จ่าย
งบประมาณของรัฐบาล
๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยพัฒนา
เครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต อาทิ ลดอุปสรรคและพัฒนาการอานวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน ลดความยุ่งยาก
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โดยการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
การให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส โดยจัดทาแผนปรับปรุงและยกระดับการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการ
กาหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการจัดทาแผนงาน/โครงการ นาเสนอรูปแบบการให้บริการที่ลดอุปสรรคและ
พัฒนาการอานวยความสะดวกการให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เอื้อต่อการค้าการลงทุนตามหลักการ Ease of
Doing Business ในระยะ ๓ ปี หรือดาเนินการประกาศความสาเร็จของ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการประกาศและนาเสนอตัวอย่างความสาเร็จที่ชัดเจนของ
การบังคับใช้ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ให้ประชาชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รับทราบและ
เห็นความสาคัญ หรือจัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อให้มี
ช่องทางในการอานวยการ ติดต่อ ประสานงาน การเข้าถึงข้อมูลช่วยเหลือให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการ
ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร โดยการยกระดับจากศูนย์รับเรื่องร้องเรี ยนจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่สานักงาน
ป.ป.ท. ดาเนินการอยู่แล้วให้มีการขยายขอบเขตงานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ดาเนินโครงการ มีการใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ใช้นวัตกรรมนาเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้
เข้าถึงภาคประชาชน และสร้ างการมีส่ วนร่วมหรือปฏิสั มพันธ์กับผู้รับสาร ประสานความร่ว มมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการสอบสวนทางวินัยระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง บริหาร
จัดการคดี โดยนาเทคโนโลยีมาใช้กับ กระบวนการยุติธ รรม สามารถปกปิดตัวตน ติดตามความคืบ หน้ าได้
ในทุกขั้นตอน สามารถกากับดูแลการใช้ดุลยพินิจ กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง
การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยพัฒนาระบบข้อมูลดิจิ ทัลที่กาหนดกฎเกณฑ์
กติกา กระบวนการและขั้น ตอนการดาเนิ น งานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้
งบประมาณของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่อส่ งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่ งเสริม
ให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัด ซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐ
และประชาชน รวมถึงส่ งเสริมสนับ สนุ น การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเฝ้ าระวัง
และป้ องกัน การทุจ ริ ต และประพฤติมิช อบที่มี อยู่ใ กล้ ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ ชี้เบาะแส
ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส มีการประสานเชื่อมต่อการทางานระหว่างเครือข่าย
ภาคประชาชนเองหรื อกับ หน่ว ยงานให้ เป็ น ไปอย่างไร้รอยต่อ โดยยังคงอัตลั กษณ์ของเครือข่าย และมีการ
ดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน
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๖) สนับสนุนกลไกและบูรณาการทางานเพื่อการป้องกัน การทุจริ ต โดยเฉพาะในระบบ
ราชการ โดยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การยกระดั บ ค่ า คะแนน CPI หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเครือข่าย ควรนาประเด็นการขับเคลื่อนให้การประเมิน ITA
มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การยกระดั บ ค่ า คะแนน CPI และส านั ก งาน ป.ป.ท. ควรประสาน ศปท.หรื อ ศจท.
ซึ่งมีหน้าที่และอานาจ ในการกากั บ ขับเคลื่อน ติดตามผลและกากับการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
ประพฤติมิชอบของกรม กระทรวง หรือหน่วยงาน และหน่วยงานภายในสังกัดร่วมขับเคลื่อนการยกระดับค่า
คะแนน CPI บรรจุกลไกการทางานของ ศปท. หรือ ศจท. ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๒ ด้านการส่ งเสริม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุณธรรม
จริ ย ธรรม การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ท างานในลั ก ษณะ Collaborative Working Team รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ร ะบบ
ฐานข้อมูลกลางในการขับเคลื่อน ศปท. หรือ ศจท.ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้นาและสามารถเป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง วางแผน บริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตของหน่วยงานต่อไป และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของ ศปท. หรือ ศจท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานต่อไป
๗) สนับสนุนมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต โดยผ่าน
มาตรการต่างๆ เช่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน CPI จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมิน CPI ผ่ านงบบู ร ณาการต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ประเมินแบบจาลอง CPI กับ
หน่วยงานภายในประเทศ โดยกาหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือและให้หน่วยงานที่มีความ
เป็นอิสระทาหน้าที่ประเมิน ตลอดจน เร่งรัดการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยบริหาร
จัดการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุกในส่วนของภาคประชาสังคมและเชื่อมโยงถึง Partner
Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมิน CPI โดยเฉพาะการดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้
นโยบาย ผลงานของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบความโปร่งใส
ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ การรับรู้ผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค
และทวิภ าคี การสร้ างการรั บรู้ เชิงรุ กให้ ถึงภาคประชาสังคมและสร้างปรากฏการณ์ทางสื่ อในเชิงบวก และ
การสร้างการรับรู้เชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI โดยการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งในระบบ Social Media และรูปแบบเอกสารต่าง ๆ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ในการประชาสั มพัน ธ์น โยบาย ผลงานของรัฐ บาล สร้างการรับรู้เชิงรุก โดยเฉพาะหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เป็น
ศูนย์กลางในการจัดส่งข้อมูลประเทศไทยให้กับแหล่งการประเมินต่าง ๆ ของ CPI และสนับสนุนให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มอบหมายสานักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสานักงาน
ป.ป.ช. เป็ น หน่ ว ยงานร่ ว ม เพื่อเป็ น กลไก กากับ ขับเคลื่ อน ติดตามประเมิน ผลตลอดจนประสานงานกั บ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี อ งค์ ป ระกอบจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท ารายงานผลพร้ อ ม
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนน CPI

๒๑-๑๒

๓.๒ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุ เ ป้ า หมายประเทศไทยปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีป ระสิ ทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย
และการดาเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้การปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทาให้
ผู้กระทาความผิดได้รับการดาเนินคดีแ ละลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพื่อให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี โดยเฉพาะการวางกลไกหรื อ
ระบบการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI มุ่งเน้นให้มี
ระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอย่างต่อเนื่อง
โดยดาเนิ น การปราบปรามอย่ างจริ งจั งและมีร ะบบการลงโทษที่เข้ มงวด เร่งรัดติดตามการดาเนินคดี ใ หญ่
คดีที่มีความสาคัญระดับประเทศ คดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือคดีที่สังคมให้ความสนใจ
และรายงานผลการเร่งรัด ติดตามต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายต้องมีความรวดเร็ว เด็ดขาด
จริงจัง แม่นยาและเป็นธรรม

๒๑-๑๓

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต
รหัสเป้าหมาย

๒๑๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การดาเนินคดีทุจริต มีความรวดเร็ว กระบวนการดาเนินคดีทจุ ริต
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (ต่อปี)

หมายเหตุ : *ไม่เกินค่าเป้าหมายของปีฐาน (ประเมินทุก ๒ ปี)

๒๑-๑๔

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ไม่เกินร้อยละ ๒๐*

ไม่เกินร้อยละ ๑๕*

ไม่เกินร้อยละ ๑๐*

ไม่เกินร้อยละ ๓
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๒
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๑
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิ ภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริต
ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ
พร้อมทั้งปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางานด้านการ
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิ น
รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน
๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุ จริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ
ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทา
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็น ไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพัฒ นาระบบและกลไกที่ เ กี่ย วข้ องกับ การสื บ สวนปราบปรามเพื่ อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการดาเนิ น การ
กับทรัพย์สินหรือผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตาม
ทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
๓) พั ฒ นาการจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยการจั ด ท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและ
มี ส มรรถนะความรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ตเพื่อให้ มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็น มาตรฐานและเท่า ทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต

๒๑-๑๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
๒๒-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๒๒-๒

๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๒๒-๒
๒๒-๒
๒๒-๓
๒๒-๔
๒๒-๕

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย

๒๒-๕

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๒๒-๖
๒๒-๗
๒๒-๘

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๒-๙

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๒-๑๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้
กฎหมายเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดทาขึ้น เพื่อ เป็น กลไกสาคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้
กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน และมี กระบวนการยุ ติธ รรมที่ เคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่อ ประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็ นกลาง น่ าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่ งผลให้เป้าหมายการพัฒ นายุทธศาสตร์ช าติในทุกด้าน
บรรลุ ค วามส าเร็จ ในการสร้างสั งคมไทยให้ เป็น สั งคมที่เป็น ธรรม ลดความเหลื่ อ มล้ าในทุกมิ ติ และเป็น ไป
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยประสบปั ญ หาการมี ก ฎหมายจ านวนมากเกิ น ไป ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
การพัฒ นาประเทศ และการน ากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภ าพและความโปร่งใส ทาให้ เกิดปัญ หา
ในการด าเนิ น งานของภาครั ฐ และภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งปั ญ หากระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศ
ที่ ข าดความโปร่ ง ใส อั น เกิ ด จากหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การ
อย่ างสอดประสานกั น ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ขาดความเป็ น ธรรม และเลื อกปฏิ บั ติ อั น สามารถสะท้ อ น
ได้ จ ากดั ช นี นิ ติ ธ รรม จั ด ท าโดย World Justice Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง มี
คะแนนเฉลี่ย ๐.๕ และลาดับที่ ๘๐ จาก ๑๓๙ ประเทศ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชน
ทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และไม่เลือกปฏิบัติ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม ให้ ค วามส าคั ญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนา
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใสและพลวั ต ให้ กั บ การพั ฒ นากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การพัฒ นากฎหมาย โดยเน้นการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิ กกฎหมายให้ มีเท่าที่จาเป็น
และสอดคล้ อ งบริ บ ทและไม่เป็ น อุ ป สรรคต่อ การพั ฒ นาประเทศ จากการน าเทคโนโลยี ดิ จิทั ล นวัต กรรม
ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุ กล าดับ ชั้น ให้ เชื่อมโยงกัน อย่างเป็ นเอกภาพ ไม่ ขัดกัน มี การน ากฎหมายไปใช้อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามโปร่ งใสซึ่ งเป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จ ะน ากระบวนการยุติ ธ รรมปราศจากความเหลื่ อ มล้ า
และความไม่เท่าเทียม
๒) การพั ฒ นากระบวนการยุติธ รรม โดยอานวยความยุติธรรมให้ เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เป็ น ธรรม ทั่ ว ถึ ง และปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ บู รณาการหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในกระบวนการยุ ติ ธรรม
ให้ ด าเนิ นงานสอดประสานกั นอย่ างเป็ นองคาพยพเพื่ อให้ สามารถจั ดการกั บข้ อขั ดแย้ ง กรณี พิ พาทได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

๒๒-๑

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒.๑ บทนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศภายใต้ ส ถานการณ์ ข องการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ภายใน
และระหว่างประเทศที่เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ ยนผ่ านของกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจากการเป็ น แค่เครื่องมือในการปกครองไปสู่ การเป็ นปัจจัยสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศที่มีพลวัต
เพื่อ ให้ ส อดคล้ องและเหมาะสมกับ บริ บ ทต่าง ๆ ของประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงไป จึงเป็ นหั วใจส าคัญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ รวมถึ ง การมุ่ ง น ากฎหมายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส่ ง เสริ ม และบริ ห ารจั ด การให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมาย สร้ า งความเสมอภาค
และความเท่ า เที ย มกั น และสั ง คมเป็ น ธรรม ตลอดจนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส
และมีประสิทธิภาพ
ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ดั ง กล่ า ว ก าหนดให้ ก ฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อานาจรัฐ
อี ก ต่ อ ไป แต่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ของประชาชนทั้ ง ประเทศที่ จ ะใช้ ส ร้ า งสั ง คมที่ พั ฒ นาอย่ า งเป็ น ธรรม
ลดความเหลื่ อ มล้ า และไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนเป็ น กลไกในการขับ เคลื่ อนและสร้างการเปลี่ ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่ งเน้ น การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในสั งคมมี โอกาสได้ รับ ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาประเทศ
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๓ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

๒๒-๒

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม
๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการค้นหาความจริง
๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

๒๒-๓

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๒๐๐๐๐๑

กฎหมายเป็ นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน
ได้ ประโยชน์ จากการพั ฒ นาประเทศ
อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

ดัชนีนิติธรรมของ ๕ ปัจจัย
๑. การจากัดอานาจรัฐ
๒. ปราศจากการคอรัปชั่น
๓. รัฐบาลโปร่งใส
๔. สิทธิขั้นพื้นฐาน
๕. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
(คะแนนเฉลี่ย)

๒๒๐๐๐๐๒

การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค โปร่ งใส เป็ น ธรรม
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ดัชนีนิติธรรมของ ๓ ปัจจัย
๑. การบังคับใช้กฎหมาย
๒. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
๓. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(คะแนนเฉลี่ย)

๒๒-๔

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๕

ไม่ต่ากว่า ๐.๖๐

ไม่ต่ากว่า ๐.๗๐

ไม่ต่ากว่า ๐.๘๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบไปด้วย แผนย่อย
จานวน ๒ แผน ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
กฎหมายเป็ น เครื่องมือจั ดระบบความสั มพันธ์และจัดระเบียบในสั งคม ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย ปัจจุบันถือได้ว่าการทาให้
กฎหมายเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และดาเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาประเทศในระยะยาวให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมุ่งใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
การพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่นาไปสู่ความ
เหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๒๒-๕

๓.๑.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย

รหัสเป้าหมาย
๒๒๐๑๐๑

๒๒๐๑๐๒

๒๒๐๑๐๓
๒๒๐๑๐๔*

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่ต่ากว่า
๓.๔๐ คะแนน**

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่ต่ากว่า
๓.๕๐ คะแนน**

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่า
๓.๖๐ คะแนน**

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ ทีม่ ีต่อกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายที่มุ่งให้ ประชาชนในวงกว้าง
(คะแนน)
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง
การปฏิ บั ติ ต ามและการบั ง คั บ ใช้
ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
กฎหมายมีความคุ้ มค่าทางเศรษฐกิ จ
ปัจจัยย่อยการบังคับใช้
๐.๖๕ คะแนน**
๐.๗๕ คะแนน**
๐.๘๕ คะแนน**
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
(คะแนน)
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
อัตราการเพิ่มขึ้นของการมี
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
กฎหมาย
ส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการ ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมาย
ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือ
ที่ได้รับการประเมินผล
ที่ได้รับการประเมินผล
ที่ได้รับการประเมินผล
ยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
สัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมเป้าหมายแผนย่อย ๒๒๐๑๐๔ ได้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
**ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง

๒๒-๖

๓.๑.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) พั ฒ นากฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และมาตรการต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับบริบทและเอื้อต่ อการพัฒ นาประเทศ โดยวิเคราะห์ ผลกระทบอย่างรอบด้าน คานึงถึงสภาพปัญหา
และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทบทวนความจ าเป็ น ความเหมาะสมของกฎหมายที่ มี อ ยู่ ทุ ก ล าดั บ ชั้ น
ของกฎหมาย ยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้ าสมัยหรือมีเนื้อหาที่ไม่จาเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒ นาประเทศ เพื่อให้กฎหมายทันสมัย ไม่มีความซ้าซ้อน ลดความเหลื่อมล้า มีความเป็นธรรมในสังคม
และกระจายความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒ นาประเทศ เพื่อรองรับ
การพั ฒ นาภู มิ ภ าคและจั ง หวั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เอื้ อ ต่ อ การใช้ น วั ต กรรมทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน
ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในทุกภาคการผลิต
โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย ต้องดาเนินการ
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็ น ระบบ มีช่องทางการเข้าถึงกฎหมายที่ห ลากหลาย เพื่อ สะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย รวมทั้ ง
เปิ ด เผยผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เคราะห์ ต่ อ ประชาชน และน ามาประกอบการพิ จ ารณ า
ในกระบวนการตรากฎหมายทุ กขั้ น ตอน เพื่ อพั ฒ นากฎหมายทุ กฉบับ และทุ กล าดั บศั กดิ์ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงาน
ของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ
๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการบั งคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ภาษาที่เข้ าใจง่าย ประชาชน
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมาย ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายมี อ งค์ ค วามรู้ จริ ย ธรรม พร้ อ มให้ ค าปรึ ก ษา
ด้ า นกฎหมาย อั น จะส่ ง ผลให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น แก่ ป ระชาชนในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย รวมทั้ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม
๔) ส่งเสริม เทคโนโลยีดิจิทั ล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับ สนุ น
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่ม
ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

๒๒-๗

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
การอ านวยความยุ ติ ธ รรมเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ งในการพั ฒ นาประเทศ ในการบริ ห าร
กระบวนการยุ ติธ รรมของประเทศจึ งต้อ งมุ่ งสู่ ก ารเสริม สร้างสั งคมนิ ติธ รรมด้ว ยกระบวนการยุติ ธ รรม
ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนให้ องค์ ป ระกอบต่ าง ๆ ของกระบวนการยุติธ รรมและการบริห ารจัด การ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติธ รรมสอดคล้ องกั บยุท ธศาสตร์ ช าติด้านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม
โดยในแผนแม่ บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรม มี จุดเน้ นให้
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่ าเชื่ อถื อ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุ ติ ธรรมมี การบริ ห ารที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ เจ้ าหน้ าที่
ในกระบวนการยุ ติธรรมมีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็ นธรรม และไม่เลื อกปฏิบั ติ
ประชาชนเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมได้ โดยสะดวก มุ่ งให้ เกิ ดการสร้ างมาตรฐานและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการยุ ติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ
การอ านวยความยุ ติ ธรรมมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเป็ นไปอย่ างเสมอภาค หน่ วยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรม
มีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน

๒๒-๘

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
รหัสเป้าหมาย
๒๒๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
มีค วามโปร่ งใส สะดวก รวดเร็ว ยุติธรรมได้ทั่วถึงและเท่าเทียม
เส ม อ ภ าค ทั่ ว ถึ ง เป็ น ธ รรม
(คะแนน)
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ คะแนน*

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง

๒๒-๙

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่ต่ากว่า ๓.๗๕ คะแนน*

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่า ๔.๐๐ คะแนน*

๓.๒.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับ วัฒ นธรรมองค์กรและทัศ นคติเจ้าหน้าที่ ของรัฐในกระบวนการยุติธ รรม
ให้ เ คารพและยึ ด มั่ น ในหลั ก ประชาธิ ป ไตย เคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ พึ ง ได้ รั บ การปฏิ บั ติ
อย่างเท่าเทียม เสริมสร้างจิตสานึก ปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒ นาวัฒ นธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ มีความ
โปร่ ง ใส เป็ น กลาง ปราศจากการแทรกแซงหรื อ ครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งโปร่ งใสเป็ น อิ ส ระ มุ่ งอ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชนโดยสะดวก
และรวดเร็ว
๒) กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการอานวยความยุติธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามคาพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่ า งหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานร่วมกันบนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
และผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน
๓) เสริ ม สร้ า งพลวั ต ความหลากหลาย บู ร ณาการด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอานวยความยุติธรรมด้วยการ
คุ้มครองผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลื อประชาชนให้ เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒ นา
รูป แบบของการมีส่ วนร่ วมในกระบวนการยุติธรรมให้ มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ กั บ ประชาชน การพั ฒ นากลไกคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
๕) กาหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
ต้องเป็น ไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์แ ละศาสตร์อื่น ๆ โดยจัดให้
มีบ ริการทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ที่มีเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานเพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการ
ในการพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ งอย่ างมี ท างเลื อ ก อ านวยความยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ
มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว
๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมให้ มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งการยกระดั บ ความโปร่ งใสในการใช้ อ านาจ
กับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

๒๒-๑๐

๗) พัฒ นามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญา
ที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่
สั งคม เปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ ว นอื่ น เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการบริห ารการบั งคั บ โทษ และการพั ฒ นาระบบ
คุมประพฤติในชุมชน

๒๒-๑๑

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การวิจั ย และพัฒ นานวัตกรรมเป็ น ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสม
องค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นเป้ า หมายต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามทั น สมั ย ตลอดเวลา และพั ฒ นาประเทศจากประเทศ
ที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
โดยในปี ๒๕๖๔ สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ ๓๗ ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งใน
ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและ
กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญ เช่น การกาหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสั งคม การบูรณาการ
หน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นต้น
ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี แ ผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เรื่ อ งการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
โดยกาหนดเป้ าหมายให้ ป ระเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้น ฐานทางเทคโนโลยี
และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสู งขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒ นา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กาหนดตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ การดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิต
และบริการ แก้ไขปัญหาของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ประกอบด้วย
๑) ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและ
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและตลาดโลก การยกระดับผลิตภาพในอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคตโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา การพัฒนา
ทักษะกาลังคนและบุคลากรทางการวิจัย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์
ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและ
บริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

๒๓-๑

๒) ด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของประชาชนไทย ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้ อย่ างมี คุ ณภาพ การแก้ ปั ญหาความเหลื่ อมล้ าในสั งคม และการส่ งเสริ มวิ ส าหกิ จเพื่ อสั ง คม ตลอดจน
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
๓) ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพของทรั พ ยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล ให้ มี
ความสมดุลตามระบบนิเวศ รวมทั้งการจัดการมลพิษ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน
๔) ด้ า นองค์ค วามรู้ พื้น ฐาน มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒ นาอย่างเข้ มข้น ที่ส ร้างองค์ ความรู้ พื้ น ฐาน
ให้สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยตรง และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยองค์ ค วามรู้ แ ละความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ
๕) ด้ า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุน
อาทิ โครงสร้ างพื้น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมที่ทางานเป็นระบบ
เดียวกันและมีความเป็นสากล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนามาตรการจูงใจและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน
การเพิ่ ม จ านวนและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางการวิ จั ย รวมทั้ ง การพั ฒ นามาตรฐาน ระบบคุ ณ ภาพ
การวิเคราะห์ทดสอบ และโรงงานต้นแบบ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบนิเวศนวัตกรรม

๒๓-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๓) การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
๒.๑ บทนา
การวิจั ย และพัฒ นานวัตกรรมเป็ น ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยพั ฒ นาการเกษตรสร้ า งมู ล ค่ า และ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชีว ภาพในและนอกถิ่ น กาเนิด
ตลอดจนด้านการปรั บสมดุล และพัฒ นาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการวิจัยและพัฒ นาที่มุ่งเน้น
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยการสร้ า งและสะสมองค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นเป้ า หมายต่ า ง ๆ ให้ มี ค วามทั น สมั ย
ตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคม
บนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถานการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๕ ปรากฏดังนี้ สถาบันการ
จัดการนานาชาติ (IMD) ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยีอยู่อันดับที่ ๓๔ จาก ๖๓
ประเทศ ซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับที่ ๓๖ ในปี ๒๕๖๐ ขณะที่อันดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน
อันดับที่ ๓๘ ซึ่งปรับดีขึ้น ๑๐ อันดับจากปี ๒๕๖๐ และ ในปี ๒๕๖๒ มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รวมประมาณ ๑๙๓,๐๗๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑.๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐอยู่ที่ ๗๗
ต่อ ๒๓ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญ เช่น การกาหนด
โจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหา
ของสังคม การบูรณาการหน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการวิจัย พัฒนา และการจัดหา รักษา และ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๓ กองทั พ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

๒๓-๓

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒๓-๔

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๒ การสร้ า งเส้ น ทางอาชี พ สภาพแวดล้ อ มการท างาน และระบบสนั บสนุน
ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๔.๓ ภาครั ฐ มีขนาดเล็ กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่ งเสริมให้ ประชาชนและทุกภาคส่ ว น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

๒๓-๕

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รหัสเป้าหมาย
๒๓๐๐๐๑

๒๓๐๐๐๒

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับความสามารถในการแข่งขัน
๑ ใน ๓๐
๑ ใน ๒๗
๑ ใน ๒๕
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัด

๑. ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๒. มูลค่าการลงทุนวิจยั และ
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ พัฒนา และนวัตกรรมต่อ
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ)

๒๓-๖

เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑.๗

เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑.๙

เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๒.๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๓) การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จะมุ่งเน้น การดาเนินการใน ๕ แผนย่อย
ซึ่งแบ่งกลุ่มตามผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน และด้านปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ จ ริ ง และตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศและตลาดโลก การยกระดับผลิ ตภาพ ในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โดยส่ งเสริ มให้ ภาคเอกชนมีบ ทบาทนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่ว มกับภาคการศึกษาทั้งในระดับพื้นที่
ระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนาทักษะกาลังคนและบุคลากรทางการวิจัยรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่ง
มอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

๒๓-๗

๓.๑.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๒๓๐๑๐๑

๑. ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
และบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม
สู ง ขึ้ น จากการวิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมส่ งผลให้ เกิดการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
๒. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น

๒๓๐๑๐๒

ตัวชี้วัด
ค่าใช้จ่ายด้านการทาวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน (บาท)

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม
(GII)

หมายเหตุ : *ปีฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๓-๘

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ เพิม่ ขึ้นร้อยละ ๖๐
จากปีฐาน*
จากปีฐาน*
จากปีฐาน*

๑ ใน ๔๐

๑ ใน ๓๕

๑ ใน ๓๓
หรือจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศ Best
Performer

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และความหลากหลาย
ของผลผลิต รวมทั้งพัฒนากลไกการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลด
ปัจจัยเสี่ยงในการทาการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัย
การผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
๒) พั ฒ นาอุ ตสาหกรรมแห่ ง อนาคต โดยการส่ งเสริ มการวิ จั ย พั ฒ นา และประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่ นคง
อุตสาหกรรมต่ อเนื่ องจากการพั ฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมดิจิ ทัล ข้อมูล และปัญญาประดิ ษฐ์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสาอาง รวมทั้งการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัย
ไซเบอร์ โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงานและคาร์บอน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่
๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ
การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นยา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

๒๓-๙

๓.๒ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
เน้นประเด็นสาคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูง
และเฉพาะทาง การแก้ปั ญหาความเหลื่ อมล้ าในสั งคม และการส่ งเสริมวิส าหกิจเพื่ อสั งคม ตลอดจนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล

๒๓-๑๐

๓.๒.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
รหัสเป้าหมาย
๒๓๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ศั ก ย ภ า พ งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ แ ล ะ เชิงสังคม
ความเสมอภาคทางสั ง คม
ได้ รั บ การยกระดั บ เพิ่ ม ขึ้ น
จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม

๒๓-๑๑

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๔,๕๐๐ ล้านบาทต่อปี ๕,๓๐๐ ล้านบาทต่อปี ๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทุกกลุ่ม ตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย
วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทย
มีทักษะความรู้ และเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพื่อสร้างนวัตกรรม
ทางสังคมอย่างตรงจุด ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาวะที่ดีและทั่วถึง การพัฒนาคนให้มีวินัย ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และการเคารพสิทธิและความเท่า
เทียมในสังคม การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และ
วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา
๒) สร้ างความเสมอภาคทางสั ง คม โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึง
บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐาน และเพิ่ ม ความเสมอภาคในกระบวนการยุ ติ ธ รรม โดยมี ป ระเด็ น การวิ จั ย ที่ ส าคั ญ
อาทิ การจั ด การที่ ดิ น ท ากิ น ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพของรั ฐ การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
และกระจายอานาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม
๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย ตอบสนอง
ความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ
รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่ การพัฒนานวัตกรรมเมืองเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ ม การใช้ข้อมูลและผลการวิจัยเป็นพื้นฐานส าคัญในการกาหนดนโยบายและ
พัฒนาการให้บริการสาธารณะ

๒๓-๑๒

๓.๓ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
เน้นประเด็นสาคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่
ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ รวมทั้ งการจัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการก๊าซเรือนกระจก และการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

๒๓-๑๓

๓.๓.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๒๓๐๓๐๑

๑. ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ใ น ก า ร เ พิ่ ม มู ล ค่ า ข อ ง
เศรษฐกิจสี เขียวอย่างยั่ งยื น
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
อันดับดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว
จานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใน
หมวด Biotechnology และ
Environmental Technology

๒๓-๑๔

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑ ใน ๘๐
๑ ใน ๗๕
๑ ใน ๗๐
ไม่น้อยกว่า
๔๐ สิทธิบัตร
และไม่น้อยกว่า
๓๕๐ อนุสิทธิบัตร

ไม่น้อยกว่า
๔๕ สิทธิบัตร
และไม่น้อยกว่า
๔๐๐ อนุสิทธิบัตร

ไม่น้อยกว่า
๕๐ สิทธิบัตร
และไม่น้อยกว่า
๔๕๐ อนุสิทธิบัตร

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้าและทางทะเล
เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
โดยมี ป ระเด็ น การวิ จั ย ที่ ส าคั ญ อาทิ พั น ธุ์ พื ช และสั ต ว์ ป่ า เฉพาะถิ่ น หายาก แหล่ ง ก าเนิ ด ของพั น ธุ์ ไ ม้
ความหลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมง
ทะเล สินแร่
๒) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวั ตกรรมในการเตรี ย มความพร้ อมและรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศของโลก
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้ง
ระบบ และการส่งเสริมการผลิตและบริโภคแบบคาร์บอนต่า
๓) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้าเสีย และของเสียอันตราย การนาของเหลือทิ้งมา
ใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
๔) พัฒนาการบริหารจัดการน้า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ดการน้ า เพื่ อให้ เพี ยงพอต่ อการอุ ปโภค บริ โ ภค รวมทั้ ง ใช้ ในภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้าชุมชน
และเกษตร
๕) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมในการพั ฒ นา และถ่ ายทอดเทคโนโลยี ด้ านพลั งงานหมุ นเวี ยนและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการนามาใช้เพื่อให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น

๒๓-๑๕

๓.๔ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
เน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นที่สร้างองค์ความรู้ให้สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ ในมิติที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้
และความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

๒๓-๑๖

๓.๔.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๒๓๐๔๐๑

๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ด้ า นนวั ต กรรม
และเทคโนโลยี ขั้นสู งทั ดเที ยม
ประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

ตัวชี้วัด
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก
เทคโนโลยีขั้นสูงของไทยต่อ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศใน
เอเชีย ๖ อันดับแรก

๒๓-๑๗

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ร้อยละ ๑๙

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๑

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาองค์ความรู้ พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่ งเสริมการวิจั ย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การทาธุรกิจฐานนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน
ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า และเทคโนโลยีเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า
๒) พั ฒ นาองค์ ความรู้ พื้น ฐานทางสั ง คมและความเป็ น มนุ ษย์ โดยการส่ งเสริ มการวิ จั ย
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ของประเทศ รวมทั้งนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี
วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสานึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดก
วัฒนธรรม
๓) พัฒ นาความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการโดยการส่ ง เสริ ม การวิ จัย พัฒ นา และประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา
รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยการถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้แ ละแลกเปลี่ ย นงานวิจั ยกั บ ต่ า งประเทศ และ
การนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็ นการวิจัยที่สาคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสาหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับ
นโยบายสาธารณะในศตวรรษที่ ๒๑

๒๓-๑๘

๓.๕ แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เน้ น การพัฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกด้ านการวิ จั ย
และพัฒนานวัตกรรมที่ทางานเป็นระบบเดียวกันและมีความเป็นสากล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนาไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพั ฒนามาตรการจูงใจ และปรับปรุงกฎระเบียบและการให้บริการของ
ภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน การเพิ่มจานวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิจั ย และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒ นามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนการ
สนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๒๓-๑๙

๓.๕.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๓๐๕๐๑

๑. จ านวนโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
๒. สั ดส่ ว นการลงทุ นวิ จั ยและ
พั ฒ นาของภาคเอกชนต่ อ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น

อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม
(GII) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒๓๐๕๐๒

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐ

๒๓-๒๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ใน ๕๐
ใน ๔๐
ใน ๓๐

๗๕:๒๕

๘๐:๒๐

๘๐:๒๐

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒนาระบบบริ ห ารจั ดการงานวิ จั ย เพื่ อบู รณาการระบบวิ จั ยและนวั ตกรรมของประเทศ
โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จาเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
การให้ ทุ นวิ จั ยและนวั ตกรรม การทาวิจั ยและสร้ างนวั ตกรรม การสนับสนุ น ตรวจวิเคราะห์ และรับรองมาตรฐาน
การจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๒) พั ฒนาโครงสร้ างพื้ น ฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวกด้ านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ที่จาเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิ ศ
เฉพาะทาง สถาบั นวิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
การคุ้มครองทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา โดยการสร้างความร่ ว มมื อระหว่า งภาครั ฐ สถาบัน การศึ ก ษาและภาคเอกชน
โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพื่อทางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็น
ที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บ
ข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถทาหน้าที่ได้ตามภารกิจ
ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อทาหน้าที่แทน เป็นต้น
๓) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่ เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรั บกับความจาเป็ นของอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริ การที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อกาหนด อันจะทาให้สินค้าและบริการนั้นสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก
๔) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยดาเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี และผู้ให้บริการ
เทคโนโลยี พัฒนากลไกความร่วมมือและมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกั บเครือข่ายนักวิจัย
ต่างประเทศ ให้ร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศได้ อย่ างทันท่วงที และสามารถใช้ประโยชน์ เชิงพาณิ ชย์ เพื่ อเพิ่ มระดั บผลิ ตภาพ ลดต้นทุน เกิ ด
ผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
๕) การเพิ่ มจ านวนและคุ ณภาพบุ คลากรวิ จั ยและนวั ตกรรม เพื่ อผลิ ต (เชิ งปริ มาณ) และพั ฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งภาคการผลิต บริการ
สังคมและชุมชน อย่างเพียงพอ รองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และ
เตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๖) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกาหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐาน
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอ
การวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสาหรั บผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงาน
วิชาการ และผลงานวิจัย
๒๓-๒๑

