
สรุปผลการปรับแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ทั้ง 23 ประเด็น  



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (01) ความมั่นคง  
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความมั่นคง 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 2 เป้า                      ไม่ปรับ เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ไม่ปรับ ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น                                          ค่าเป้าหมายท่ี ปรับจ านวน 1 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 10 เป้า            มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ปรับ จ านวน 1 เป้า 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยท่ี ปรับจ านวน 8 เป้า           ค่าเป้าหมายท่ี ปรับจ านวน 8 เป้า (เปลี่ยนตัวชีวั้ดใหม)่ 

เล่ม 
รหัส

เป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม 
 

ยกเลิก 
 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม 
 

ยกเลิก 
 

01 

010001 1 

010002 1 

010101 1 

5 010102 1 

010103 1 

010201 1 
20 

010202 3   

010301 1 
3 

010302 1 

010401 1 
3 

010402 1 

010501 1 3 

รวมจ านวน 11 1 14 4 8 1 2 3 9 1 2 34 30 4 

(2) (3) 

(18) 
(2) 

(2) 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

2 
10 

2 34 (30) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
2 

11 (12) 11 (12) 

(1) (1) (1) (1) 

(1) 

(3) 

(3) 

(3) 

(2) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

010001 
เดิม 

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น 

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

1 ใน 75 
ของโลก 

1 ใน 50 
ของโลก 

  

1 ใน 25 
 ของโลก 

  

1 ใน 10 
ของโลก 

  

ใหม่ 
Baseline 
(ปี 2563) 

2.098 

1.89 1.73 
 

1.57 

เหตุผล **เปลี่ยนจาก อันดับ เป็น คะแนน โดยก าหนดค่าคาดหวังของไทยใน5ปีข้างหน้า จากGPIของไทยปี65 + GPIตลอด5ปี
ของมาเลเซีย โดย GPI ยิ่งน้อยยิ่งดี เป็น Negative index / 5 = ไม่สงบสุข  
 

010002 

เดิม 

ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย โลก  (อันดับ) 
(The World Happiness Report) 

Baseline 
(ปี 2565) 
อันดับ 61 
(5.891 
คะแนน) 

1 ใน 30 
ของโลก 

1 ใน 20 
ของโลก 

1 ใน 20  
ของโลก 

เหตุผล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 

เป้าหมายระดับประเด็นมีการปรับตัวชี้วัด 1 ตัว 
รหัส

เป้าหมาย 
เป้าหมาย Y2 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

010001 
เดิม 

ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น 

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

1 ใน 75 
ของโลก 

1 ใน 50 
ของโลก 

  

1 ใน 25 
 ของโลก 

  

1 ใน 10 
ของโลก 

  

ใหม่ 
Baseline 
(ปี 2563) 

2.098 

1.89 1.73 
 

1.57 

เหตุผล **เปลี่ยนจาก อันดับ เป็น คะแนน โดยก าหนดค่าคาดหวังของไทยใน5ปีข้างหน้า จากGPIของไทยปี65 + GPIตลอด5ปี
ของมาเลเซีย โดย GPI ยิ่งน้อยยิ่งดี เป็น Negative index / 5 = ไม่สงบสุข  
 

010002 

เดิม 

ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย โลก  (อันดับ) 
(The World Happiness Report) 

Baseline 
(ปี 2565) 
อันดับ 61 
(5.891 
คะแนน) 

1 ใน 30 
ของโลก 

1 ใน 20 
ของโลก 

1 ใน 20  
ของโลก 

เหตุผล 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

010101 

เดิม 

ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ
และศักยภาพต ารวจระดับสากล (WISPI) ดี
ขึ้น (อันดับ) 

อยู่ในล าดับ 
1 ใน 55 ของ

โลก 

อยู่ในล าดับ 
1 ใน 55 ของโลก 

อยู่ในล าดับ 
1 ใน 55 ของโลก 

อยู่ในล าดับ 
1 ใน 55 ของโลก 

ใหม ่ ดัชนีสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม  
(Human rights and rule of law index) Baseline 

(ปี2565) 
อันดับท่ี 86 
(7.6คะแนน) 

ไม่เกิน 6 คะแนน 
 

ไม่เกิน 5.5 คะแนน 
 

 
ไม่เกิน 4.5 คะแนน 

 

เหตุผล ค่าของตัวบ่งชี้สูงเท่าไร สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมก็ยิ่งได้รับการคุ้มครองน้อยลงเท่านั้น 
โดย >>Norway=0.5 คะแนน (ดีที่สุด) >>singapore=4.5 คะแนน 
ท่ีมา Global Economy 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 

เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 10 เป้าหมาย => ปรับ    ค่าเป้าหมาย 12 => ปรับ 9 (เปลี่ยนตัวชีว้ัด 8) ตัวชี้วัด 12 ตัว =>ปรับ 8 เยกเลิก 3 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

010102 

เดิม 

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์
พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ 
ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม -* -* -* -* 

ใหม่ ดัชนีสถาบันหลัก 80.3 (ปี2564) ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  ร้อยละ 95 

เหตุผล เป็นการจัดท าดัชนีใหม่ ในลักษณะ Composite index โดยประกอบด้วยอย่างน้อย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
1.องค์ประกอบด้านองค์ความรู้ของคนไทย 
2.องค์ประกอบด้านกิจกรรมศาสนาที่สามารถส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
3.ร้อยละของประชากรอายุ13 ปีขึ้นไปที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา >> ศาสนา >>Baseline (88.57 (ปี 2557)) 
4. ร้อยละของการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน>>พระมหากษัตริย์>>Baseline  (95.1 (ปี 2557)) 
5' ร้อยละของประชากรที่ท ากิจกรรมการยืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติในที่สาธารณะ >>ชาติ>> Baseline  (82.5 (ปี 2557) 

010103 เดิม 
การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมา 
ภบิาลสูงขึ้น 

ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของ ธนาคารโลก ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

ใหม่ 

ดัชนีเสถียรภาพทางการเมือง 
(Political stability index)  

Baseline 
(ปี 2560) 

ไม่ต่ ากว่า 0 
คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า 0.5  
คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า 1  
คะแนน 

 ดัชนีการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ            
(Voice and Accountability Index) 

อันดับ 142  
-0.81 คะแนน) 

 ปี 2563 
ไม่ต่ ากว่า 0 คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า 0.5 
คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า 1  
คะแนน 

เหตุผล โดยเทียบเคียงจากประเทศที่มีความเข้มแขง็  Political stability index Liechtenstein = 1.70 คะแนน (เข้มแข็งที่สุด) >>singapore=1.38 
คะแนน>>japan=1.04 คะแนน  (โดยคะแนน  -2.5 = อ่อนแอ / 2.5 = เข้มแข็ง)  และ Voice and Accountability Index ค านวนจาก 
Norway=1.73 คะแนน (ดีที่สุด) >> UK=1.25 คะแนน >> Japan=0.99 คะแนน  (คะแนน -2.5 = อ่อนแอ / 2.5 = เข้มแข็ง)  
ที่มา World bank 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

010201 

เดิม 

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจน
ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
และพัฒนาประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงในปัจจุบัน 

ดีขึ้นอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหาร
ประเทศ 

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารประเทศ 

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหาร
ประเทศ 

ใหม ่

ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
(Security threats index) 

Baseline 
(ปี2565) 

อันดับท่ี 86  
(8.3 คะแนน) 

 

 ไม่น้อยกว่า 7 
คะแนน 

 ไม่น้อยกว่า 6 
คะแนน 

 ไม่น้อยกว่า 5 
คะแนน 

เหตุผล ดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม (อันดับ/คะแนน) Security threats Index >> 0 (ต่ า) - 10 (สูง) ยิ่งค่าของตัวบ่งชี้สูงเท่าไร ก็ยิ่งมีภัย
คุกคามในรัฐมากขึ้นเท่านั้น  โดยค านวนจาก >>  Slovenia = 0.50 คะแนน (ภัยคุกคามต่ า) >>Singapore = 0.70 คะแนน >>Malaysia = 
5.40 คะแนน >>Sawizailand = 5.10 คะแนน 

010202 

เดิม 

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น  จ านวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ 10 ต่อป ี

ลดลง 
ร้อยละ 10 ต่อปี 

  
  

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณตาม

ภารกิจความ
มั่นคงปกติ 

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณตาม

ภารกิจความมั่นคง
ปกต ิ

 ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยว และ
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 ต่อป ี

วัดสถิติจ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย 
 

ลดลงร้อยละ  
๒๐ ต่อป ี

เหตุการณ์
ความรุนแรงยุติ
ภายในปี2570 

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรงทุก
กรณ๊ 

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรงทุก

กรณ๊ 
 

เพิ่ม 
 

ดัชนีความสงบสุขภาคใต้  
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

เหตุผล เป็นการจัดท าดัชนีใหม่ ในลักษณะ Composite index โดยอิงรูปแบบ indicators 
 บรรลุเป้าหมายได้ 100 คะแนน >> ประกอบด้วยอย่างน้อย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ  
1) สถิติเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลดลงร้อยละ 20 ต่อป)ี 
2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปริมาณนักท่องเท่ียว 8.2 แสนคน) 
3) ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยวและมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ปริมาณนักท่องเที่ยว 8.2 แสนคน) 

(ต่อ) การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

010301 
เดิม 

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง 

ร้อยละ 80 
  

ร้อยละ 90 
  

ร้อยละ 90 
  

ร้อยละ 95 
  

ใหม่ 

เหตุผล เป้าหมายและตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกัน โดยเป้าหมาย
ดังกล่าวมีตัวชี้วัดคือ “ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง” ทั้งน้ี เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนและคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของแผนแม่บทฯ 
จึงควรน าส่วนที่ เกี่ยวข้องกับแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ไปด าเนินการภายใต้เป้าหมาย “กองทัพและ
หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะ
เผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความ
รุนแรง” ซึ่งสามารถครอบคลุมบริบทการเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและทหารอยู่แล้ว 

010302 
เดิม 

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อม
สูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับ
ความรุนแรง 

วัดระดับความพร้อมของ
กองทัพและหน่วยงาน 
ด้านความมั่นคง 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

ใหม่ 

ดัชนีความแข็งแกร่งทาง
ก าลังทหาร (อันดับ/
คะแนน) (Military 
Strength) 

Baseline  
(ปี2565) 

อันดับที่ 29จาก
149 

(0.4581 คะแนน) 

ไม่ต่ ากว่าอันดับ
ที่ 25 ของโลก 

ไม่ต่ ากว่าอันดับ
ที่ 20 ของโลก 

ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 
15 ของโลก 

เหตุผล ค านวนโดยอิงจาก >> ในปี 2565 USA อันดับ 1 (0.0453 คะแนน) >> Japan อันดับ 5 (0.0979 คะแนน)>> UK 
อันดับ 8 (0.1382 คะแนน) >> Indonesiaอันดับ 15 (0.2251 คะแนน) 
ที่มา Global firepower 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

010401 

เดิม 

ประเทศไทยมีความมั่นคง
และสามารถรับมือกับความ
ท้าทายจากภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอ านาจและ
ประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ (อาทิ 
จ านวนการเยือน จ านวนความร่วมมือ ระดับ
ความสัมพันธ์) (เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 5 - 

10 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม           
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม           
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม่ 

ดัชนีชี้รัฐเปราะบาง  
(The Fragile States Index) กองทุน
สันติภาพ   

Baseline 
(ปี2565) 

อันดีบที่ 86  
(70.9 คะแนน) 

ไม่เกิน 60 คะแนน ไม่เกิน 50 คะแนน ไม่เกิน 40 คะแนน 

เหตุผล อันดับของปีฐานอยู่ที่ 82 (70.9 คะแนน) >> finland = 16.20 คะนน (ดีที่สุด)>> singapore =26.6 คะแนน>>UK=41.50 คะนน 

010402 

เดิม 

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นใน
การก าหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย 
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย 
(อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับ
การยอมรับการเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคกับต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อย
ละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 5 - 10 

 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม่ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยังยืน 
(SDGs) เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่ง
ให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Baseline 
 (ปี2559-2563) 

ภาพรวม  
สีเหลือง 

(บรรลุเป้าหมายย่อย
15 ระดับใกล้เคียงการ

บรรลุเป้าหมาย13 
ยังคงมีความเสี่ยงใน
การบรรลุเป้าหมาย1) 

สีเขียว 
บรรลุป้าหมาย  

อย่างน้อย 17เป้าหมาย 
จาก 19เป้าหมาย  

(ปี2573) 
สีเขียว ทุกเป้าหมายย่อย  

ทั้ง19เป้าหมาย 

เหตุผล ปี 2559- 2563 ภาพรวมการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) โดยเป้าหมายย่อยบรรลุแลว้ 15 เป้าหมาย (สีเขียว) 
เป้าหมายย่อยใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย 13 เป้าหมายย่อย (สีเหลือง) เป้าหมายย้อยที่ยงัคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 1 เป้าหมายย่อย (สีส้ม) 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

010501 
เดิม 

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานด้าน
การจัดการความมั่นคง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ใหม ่

เหตุผล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง (ต่อ) 



nscr.nesdc.go.th 11 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

2. ส าหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ ตลอดจนการให้ความรู้เร่ืองของศา
สนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนท่ัวไปได้รับรู้เรื่องงานพิธีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมี
แนวทางการด าเนินการท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (2) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่างเคร่งครัดและ
เป็นธรรม (3) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (4) การจัดท าข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ 
ของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน (5) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา 
(6) การสร้างแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (7) 
การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย 
(8) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง (9) การ
ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่าง ๆ 
และ (10) การช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ 

2.ส าหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ ตลอดจนการให้ความรู้เร่ืองของ 
ศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้เรื่องงานพิธีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมี
แนวทางการด าเนินการท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) การปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (2) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่างเคร่งครัดและ
เป็นธรรม (3) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (4) การจัดท าข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ 
ของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน (5) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา 
(6) การสร้างแนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (7) 
การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย 
(8) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนขององค์กรท่ีเกี่ยวข้อง (9) การ
ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่าง ๆ 
และ (10) การช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวก และความเคารพในความหลากหลาย
ระหว่างศาสนิก ผู้ที่มีความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 
 

ควรปรับให้ครอบคลุม
ศ า ส น า อื่ น ด้ ว ย 
เนื่องจากประเทศไทยมีผู้
นั บ ถื อ ศ า ส น า ท่ี
หลากหลาย 

5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม  ส าหรับรายละเอียดของแนว
ทางการพัฒนาด้านนี้ ถูกบูรณาการให้ไปปรากฏอยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไก
การบริหารจัดการความม่ันคง ของแผนย่อยท่ี 5  ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงแบบองค์รวม 

ยกเลิก 

เนื่องจากแนวทางการ
พั ฒ น า ด้ า น นี้  มี ก ส น
บูรณาการให้ไปปรากฏอยู่
ในแนวทางการพัฒนา
การบูรณาการกลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคง 
ของแผนย่อยที่ ๕  ด้าน
ก า ร พัฒ นา กล ไ กก า ร
บริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวมแล้ว 

แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 

แผนย่อย 01.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 5 แนวทาง -> ปรับ 1 ยกเลิก 1 
มี 5 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ ส่วนการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 

แผนต าบล ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
15) แผนต าบล ม่ันคง ม่ันคั่ง ยั่งยืน มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความม่ันคงในพ้ืนท่ีเป้าหมายระดับต าบลให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ให้ต าบลเป้าหมายเป็นพื้นท่ีท่ีมีความม่ันคง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข 
กินดีอยู่ดี มีความสุข เกิดความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ซึ่ งจะส่ งผล ต่อการแก้ ไขปัญหาในเชิง พ้ืน ท่ีแบบบูรณาการ 
ประกอบด้วย 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ี
เป้าหมายระดับต าบล อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความม่ันคงชายแดนและ
ทางทะเล 2) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ี 3) การสร้างความรักความ
สามัคคีปรองดอง ความรักชาติและความภูมิใจในชาติ 4) การ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และส่งเสริมเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ี และ 5) 
การบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับ
ต าบลและจังหวัดให้มีความสอดคล้องกัน ให้สามารถตอบสนองต่อ
บริบทความม่ันคงระดับพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

 

เนื่องจากการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพ้ืนที่ระดับต าบล เป็น
เรื่องที่มีความส าคัญ และปัจจุบัน 
นรม./ผอ.รมน. ได้มอบหมายให้ กอ.
รมน. ด าเนินการ ซึ่งแผนต าบล มั่นคง 
มั่นค่ัง ยั่งยืนจะสามารถส่งเสริมให้เกิด
การแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่แบบบูรณา
การ อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหา
ช่องว่างและข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ
และการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานที่อาจมกีารบูรณาการไมเ่ต็ม
ศักยภาพในระยะที่ผ่านมา ผ่านการบูร
ณาการการด าเนนิงานของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทั้งในระดับต าบลและจังหวัด
ให้มีความสอดคล้องกัน ให้สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทความมั่นคงระดับ
พ้ืนที่อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้
เกิดการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
พ้ืนที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 
แผนย่อย 01.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 20 แนวทาง ->  ตัดหัวข้อ 1 / เพ่ิม 1 ข้อ / ย้าย 5 แนวทาง ไปแผนย่อย 01.3 
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แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ  
ควบรวมเนื้อหาแนวทางการพัฒนา  
ข้อ 1 ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
ข้อ 2 การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก 
ข้อ 3 การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   
ข้อ 4 การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทาง
อากาศ  

4. ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไข
ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก ทางทะเล 
และทางอากาศ โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข การใช้ การ
อนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติตามที่ก าหนดโดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจ
การณ์ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) 
การแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบก ทางทะเล และทางอากาศกับประเทศเพื่อน
บ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
กองทัพของไทยกับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ
มหาอ านาจ (๕) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ (๖) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณี
ระหว่างประเทศ และ (๗) การรณรงค์ให้ความรู้  การศึกษา และการ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง
บก ทางทะเล และทางอากาศ 
 

แผนย่อยที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ส่วนการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และการพัฒนาประเทศ 
และ 2) ส่วนการปกป้องอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการ
รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง  ภ า ย ใ น
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
มีความเก่ียวข้องกับการจัดการภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ ขณะที่ ส่วนการ
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของ
ชาติ จะมุ่งเน้นการใช้ก าลังทางทหาร
เป็นหลัก 

แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 
 แผนย่อย 01.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 
แนวทาง -> เพ่ิม แนวทางท่ีย้ายมาจาก 3.2 และขมวดรวมแนวทาง จาก 5 เหลือ 2 แนวทางการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

5. เสริมสร้างความความร่วมมือทางการทหารกับต่างประเทศกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ มุ่งเน้นการ
ด าเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนา
ความร่วมมือต่าง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ 
และมหาอ านาจ ให้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตร
และเหมาะสม บนพื้นฐานของการด ารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
ประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการและพันธกรณีต่าง ๆ ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ 
ได้แก่ (1) การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความไว้เน้ือเชื่อใจ
ระหว่างประเทศ ผ่านทางความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ (2) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืน
กับประเทศมหาอ านาจ (3) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากบทบาท
และความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษา
ผลประโยชน์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) การสร้างความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

5.เสริมสร้างความความร่วมมือทางการทหารกับต่างประเทศกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ มุ่งเน้นการด าเนินการ
เสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนาความร่วมมือ
ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอ านาจ 
ให้มี การบู รณาการการปฏิบัติ ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
ต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตรและเหมาะสม บน
พื้นฐานของการด ารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ รวมทั้งให้
สอดคล้องกับหลักการและพันธกรณีต่าง ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยมีแนวคิดในการด า เ นินการที่ส าคัญ ได้แก่  (1) การส่ง เสริม
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความไว้เน้ือเชื่อใจระหว่างประเทศ ผ่านทาง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ (2) การสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอ านาจ (3) 
การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากบทบาทและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (4) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง 
ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 

 แผนย่อย 01.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 
แนวทาง -> เพ่ิม แนวทางท่ีย้ายมาจาก 01.2 และขมวดรวมแนวทาง จาก 5 เหลือ 2 แนวทางการพัฒนา 
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แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 

แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (01) ความม่ันคง 

แผนย่อย 01.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมท้ังองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 

 แผนย่อย 01.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน แต่มีปรับบทน าของแผนย่อย 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (02) การต่างประเทศ  
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 1 เป้า              ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 1 เป้า          ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 1 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 5 เป้า      ไม่ปรับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยท่ีปรับ จ านวน 5 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 5 เป้า 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ตัดออก 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

02 

1 

1 
8 

1 

3 4 

3 5 

4 7 

020001 

020201 
020202 
020301 
020401 
020501 

(2) 

(2) 
รวมจ านวน 6 8 7 24 13 24 

(1) 

(2) 
5 

(1) 

(2) 
(2) (1) 

1 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
5 7 (12) 

1  24 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1  

7 (5) 

(2) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020001 เดิม การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิใน
ประชาคมโลก 

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย*  
(เฉลี่ยร้อยละ)** 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ Baseline 
ร้อยละ 80 

(ณ ปี 2564) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90 

เหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชีว้ัดของ Y2 ท่ีมีวิธีการค านวณท่ีเปลี่ยนไป 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น 
แต่มีปรับค่าเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ Y2 ที่มีวิธีการค านวณที่เปลี่ยนไป 

หมายเหตุ : * เป็นตัวชี้วัดที่จัดท าขึ้นใหม่และเปลี่ยนวิธีการค านวณตัวชี้วัดใหม่ จากแต่เดิมอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาโดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นการวัดจากค่าความส าเร็จของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
โดยน าค่าสีของ Y1 มาเทียบเป็นคะแนน แล้วน าคะแนนของทั้งเป้าหมาย Y1 (5S/5มี) มารวมกัน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้น าคะแนนรวม 5S มาหาร้อยละสถานะการบรรลุค่าเป้าเพื่อเทียบค่าสี
สถานะการบรรลุเป้าหมายของ Y1 ตามรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้สูตร (คะแนนรวม 5S*100)/80 

 ** เฉลี่ยร้อยละต่อปี 
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เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 5 เป้าหมาย => คงเดิม 5 ตัวช้ีวัด 12 ตัว => เปลี่ยนใหม ่7 ยกเลิก 3 ค่าเป้าหมาย 5 ตัว => ยกเลิก 5 เปลี่ยนใหม่ 7 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020201 เดิม ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า 
การลงทุน การบริการ และความ
เชื่อมโยงท่ีส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี (อาทิ จ านวนโครงการ/ความ
ร่วมมือ/ความตกลง) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ ดัชนีรวม (Composite Index) ของระดับการค้า 
การลงทุน การบริการ และความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาคของไทยเพ่ิมขึ้น  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

เหตุผล ปรับให้ตัวชี้วัดสะท้อนมิ ติของเป้าหมายระดับ
ประเด็นอย่างครอบคลุมมากขึ้น มีแหล่งที่มาของ
ข้อมูลและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลชัดเจน 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020201 เดิม ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน การบริการ 
และความเชื่อมโยงที่ส าคัญใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบ
เศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง 
และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี (อาทิ จ านวน
โครงการ/ความร่วมมือ/ความตกลง) 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ ดัชนีระดับการค้า การลงทุน การบริการ และความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาคของไทยเพ่ิมขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ)* 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

เหตุผล ปรับให้ตัวชี้วัดสะท้อนมิติของเป้าหมายระดับประเด็นอย่าง
ครอบคลุมมากขึ้น มีแหล่งที่มาของข้อมูลและมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเก็บข้อมูลชัดเจน 

020202 เดิม ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ 
เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ข้อริเร่ิมของไทยที่
ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ โครงการที่
ไทยด าเนินกับต่างประเทศ) (เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ ร้อยละของเป้าหมายย่อย (Targets) ของเป้าหมายของการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (SDGs) ที่บรรลุค่าเป้าหมายของไทย** 

Baseline  
ร้อยละ 74.5 
(ณ ปี 2564) 

ไม่ต่ ากว่า
ระดับต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 

ไม่ต่ ากว่า
ระดับต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

- 

เหตุผล ปรับให้ตัวชี้ วัดสะท้อนมิติของเป้าหมายระดับประเด็น และมี
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน/มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บข้อมูล
ชัดเจน (สศช.) 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020202 เดิม ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 

ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ย่ังยืนกับต่างประเทศ  
(อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ขอ้ริเร่ิมของไทยที่ได้รับการ
ยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ 
โครงการที่ไทยด าเนินกับต่างประเทศ)  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ ระดับบทบาทของไทยในเวทีการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
โลกเพ่ิมขึ้น โดยไทยมีข้อเสนอหรือการรายงาน
ความก้าวหน้าเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ประเทศ ระดับบทบาทของไทยในเวทีการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกเพ่ิมขึ้น โดยไทยมีข้อเสนอหรือการ
รายงานความก้าวหน้าเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

อย่างน้อยปีละ 
1 ข้อเสนอ/

กรอบพหุภาคี
และกรอบ 
ทวิภาค ี

อย่างน้อยปีละ 
2 ข้อเสนอ/

กรอบพหุภาคี
และกรอบ 
ทวิภาคี 

อย่างน้อยปีละ 
3 ข้อเสนอ/

กรอบพหุภาคี
และกรอบ 
ทวิภาค ี

เหตุผล ปรับให้ตัวชี้วัดสะท้อนมิ ติของเป้าหมายระดับ
ประเด็น และมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน/มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลชัดเจน (กระทรวง
การต่างประเทศ 

หมายเหตุ *เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี 
 ** อ้างอิงจากการประเมินของคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 

ดัชนีระดับการค้า (ปี 2564 =ลดลงร้อยละ 6.71) การลงทุน (ปี 2564 = 
ลดลงร้อยละ 9.3) การบริการ (ปี 2562 = เพ่ิมขึ้นร้อละ 1.86) และ
ความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมระดับภูมภิาคของไทยเพิ่มขึ้น (ปี 
2564 = พัฒนาจากอันดับที่ 44 จาก 131 ประเทศ เป็น 43 จาก 132 
ประเทศ)  
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020301 เดิม ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 

1. ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและ
มาตรฐานสากลที่ส าคัญ (เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ 1. จ านวนกิจกรรมระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปรับตัวของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 

5 เร่ือง  
(ในรอบ 5 ปี) 

7 เร่ือง  
(ในรอบ 5 ปี) 

10 เร่ือง  
(ในรอบ 5 ปี) 

เหตุผล เพ่ือวัดความก้าวหน้าในการวัดผลการปรับปรุง/
พัฒนากฎหมาย/มาตรฐานภายในประเทศ) 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020301 เดิม ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐาน 
สากลเพ่ิมขึ้น 

1. ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่ส าคัญ (เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

2. ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ขอ้ริเร่ิม
ของไทยได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ)  
(เฉลี่ยร้อยละ) (ยกเลิก) 

3. อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนสีากลในประเด็นที่มีนยัส าคัญ
ต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 
(ยกเลิก) 

ใหม ่ สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร กฎบัตร และความตกลงที่
ประเทศไทยให้สัตยาบัน 

Baseline 
60 ฉบับ 

(ณ ปี 2564) 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 10  

จากห้วงก่อน
หน้า 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 15 

จากห้วงก่อน
หน้า 

มากขึ้น/ดีขึ้น  
ร้อยละ 20 

จากห้วงก่อน
หน้า 

เหตุผล 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020301 เดิม ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 

2. ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนด
บรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ (อาทิ 
จ านวนข้อเสนอ/ขอ้ริเร่ิมของไทยได้รับการยอมรับ 
การเป็นผู้เล่นที่ส าคัญในกรอบต่าง ๆ)  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ 2. บทบาทของไทยในการร่วมก าหนมาตรฐานสากล 
โดยดูจากจ านวนข้อเสนอ ข้อริเร่ิม หรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีของไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาคหรือพหุภาคี และในเวที
สหประชาชาติและทบวงการช านัญพิเศษในกรอบ
สหประชาชาติ (เช่น WHO (สธ.) CCPCJ (ยธ.)) 

ไม่น้อยกว่า 
ปีละ 1 
ข้อเสนอ 

ไม่น้อยกว่า 
ปีละ 2 
ข้อเสนอ 

ไม่น้อยกว่า 
ปีละ 3 
ข้อเสนอ 

เหตุผล เพ่ือให้การวัดบทบาทของไทยเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
และมีข้อมูลรองรับเพ่ือติดตาม/ประเมินผลได้ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020301 เดิม ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น 

3. อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนสีากลในประเด็นที่
มีนัยส าคัญต่อผลประโยชนข์องชาติมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ - ยกเลิก - 

เหตุผล 

(ต่อ) 

ยกเลิก 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020401 เดิม ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง 
และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

1. ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความ
เข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทย
ในสากลด้วยอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย (อาทิ 
จ านวนโครงการอ านาจแบบนุ่มนวล จ านวน
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อ
ประเทศไทย) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ 1. จ านวนประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่อนญุาตให้ผู้ถือ
หนังสือเดินทางธรรมดาไทยเดินทางเข้าประเทศเพ่ือ
การท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา 

ไม่ลดลงจาก 
ปีฐาน และ

เพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อย  
1 ประเทศ/ 

เขตเศรษฐกิจ 
ในห้วงประเมิน  

5 ปี 

ไม่ลดลงจาก 
ปีฐาน และ

เพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อย  
1ประเทศ/ 

เขตเศรษฐกิจ
ในห้วงประเมิน  

5 ปี 

ไม่ลดลงจาก 
ปีฐาน และ

เพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อย  
1 ประเทศ/ 

เขตเศรษฐกิจ 
ในห้วงประเมิน  

5 ปี 

เหตุผล 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020401 เดิม ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจ
ต่อรอง และได้รับการยอมรับใน
สากลมากขึ้น 

1. ระดับความส าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ
ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ านาจแบบนุม่นวล
ของไทย (อาทิ จ านวนโครงการอ านาจแบบนุ่มนวล จ านวน
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 – 10 

 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 – 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

2. ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเร่ิมของไทย ได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่าง
ประเทศ ประเทศไทย และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวที
ระหว่างประเทศ) 

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่าย
ของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง และมี
เกียรติภูม (จ านวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) 

ใหม ่ 1. หนังสือเดินทางของประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก
ต่างประเทศ 

Baseline 
43 ประเทศ* 
(ณ ปี 2565) 

เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
5 ประเทศ 

จากห้วงปีก่อนหน้า 

พ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
10 ประเทศ 

จากห้วงปีก่อนหน้า 

เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  
15 ประเทศ 

จากห้วงปีก่อนหน้า 

เหตุผล 

ใหม ่ 2. ข้อก าหนด ปฏิญญา หรือผลลัพธ์การประชุมระดับผู้น าในกรอบ
พหุภาคีที่ริเร่ิมจากประเทศไทย** 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 10  
ในช่วง 5 ปี 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 20  
ในช่วง 5 ปี 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 30  
ในช่วง 5 ปี 

เหตุผล 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020401 เดิม ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง 
และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

2. ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
(อาทิ จ านวนข้อเสนอ/ขอ้ริเร่ิมของไทย ได้รับการ
รับรองในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทย 
และคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ 2. จ านวนกรอบพหุภาคีท่ีไทยมีบทบาทน าในการ
ผลักดันประเด็นส าคัญ 
 

ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ

จ านวนกรอบ
ความร่วมมือ
พหุภาคีท่ีนับ
จากปีฐาน  
และเพ่ิมขึ้น  

1 กรอบ 

ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ

จ านวนกรอบ
ความร่วมมือ
พหุภาคีท่ีนับ
จากปีฐาน  
และเพ่ิมขึ้น  

2 กรอบ 

ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ

จ านวนกรอบ
ความร่วมมือ
พหุภาคีท่ีนับ
จากปีฐาน  
และเพ่ิมขึ้น  

3 กรอบ 

เหตุผล เ พ่ื อส ะท้ อนการมีบทบาทน าของ ไทยอย่ า ง
ส ร้างสรรค์  โดย เฉพาะ ในประ เ ด็นที่ ไทยให้
ความส าคัญและมีศักยภาพในการผลักดัน ยกระดับ
การยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020401 เดิม ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง 
และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 

3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง และมีเกียรติภูม 
(จ านวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ต่างประเทศ การมีส่วนร่วมของชุมชนไทยใน
ต่างประเทศด้วยการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของไทย) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ 3. รายได้อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) จาก
ต่างประเทศ 
 
 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20 

เหตุผล เพ่ือวัดศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางการ
ประชุมและการสัมมนาระหว่างประเทศ เพ่ือวัด
ศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางการประชุมและ
การสัมมนาระหว่างประเทศ  

(ต่อ) 

หมายเหตุ * ข้อมูลกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรวม VOA แล้ว   
 **เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี จากปีฐาน 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020501 เดิม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลือ่นการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติมากขึ้น 

1. ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพ่ือ
พัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ 
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครอง
คนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ 1. การบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 
ประเด็นการต่างประเทศ รวมถึงแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ 
 
 

มีกลไก
ขับเคลื่อน  

มีแผนงานและ
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนงาน

ได้ โดย
สามารถจัด

ประชุมกลไกได้
อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง 

มีกลไก
ขับเคลื่อน  

มีแผนงานและ
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนงาน

ได้ โดย
สามารถจัด

ประชุมกลไกได้
อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง 

มีกลไก
ขับเคลื่อน  

มีแผนงานและ
สามารถปฏิบัติ
ตามแผนงาน

ได้ โดย
สามารถจัด

ประชุมกลไกได้
อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง 

เหตุผล 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020501 เดิม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลือ่นการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทย
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

1. ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทย
เพ่ือพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ 
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดูแลและคุ้มครอง
คนไทยในต่างประเทศ) อย่างมีบูรณาการ 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

2. ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ 
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

3. ระดับการพัฒนางานบริการด้านการ
ต่างประเทศและด้านการกงสุล (อาทิ มีกลไก
ช่องทางการรับฟังและแก้ไขข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่หลากหลาย) 
(ยกเลิก) 

4. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่าย
บุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยใน
ต่างประเทศ (อาทิ จ านวนคน/ องค์กรท่ีเป็นมิตร 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย) 
(ยกเลิก) 

ใหม ่ 1. ระดับการมีส่วนร่วมของคนไทยในต่างประเทศ
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

เหตุผล - - จัดท าในลักษณะ composite index ประกอบด้วย 
1) การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่างประเทศ รวมถึงแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จัดเก็บโดย กระทรวงการต่างประเทศ) 
วิธีการค านวน มีกลไกขับเคลื่อน มีแผนงานและสามารถปฏิบัติตามแผนงานได้ โดยสามารถจัดประชุมกลไกได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ห้วงที่ 2-4) 
2) การมีกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้/รับฟังข้อคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ (จัดเก็บโดย กระทรวงการต่างประเทศ) 
วิธีการค านวน  
ปี 2566-2570 (ห้วงที่ 2) ปีละไม่น้อยกว่า 40 กิจกรรม  
ปี 2571-2575 (ห้วงที่ 3) ปีละไม่น้อยกว่า 50 กิจกรรม 
ปี 2576-2580 (ห้วงที่ 4) ปีละไม่น้อยกว่า 60 กิจกรรม 
3) ความมีประสิทธิภาพของการให้บริการงานด้านกงสุล รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ* (จัดเก็บโดย 
กระทรวงการต่างประเทศ) (หมายเหตุ * - วัดประสิทธิภาพจากจ านวน backlog ในการตอบสนองต่อค าร้อง) 

ใหม ่ 2. สัดส่วน ODA/GNI** ของประเทศไทย สัดส่วน ODA/GNI  
ร้อยละ 0.26 

สัดส่วน ODA/GNI  
ร้อยละ 0.48 

สัดส่วน ODA/GNI  
ร้อยละ 0.70 

เหตุผล - การก าหนดค่าเป้าหมายอิงจากการก าหนดค่าเป้าหมายในห้วงที่ 4 (2575-2580) ที่สัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 โดยอิงจากเกณฑ์ของ OECD 
เนื่องจาก (1) มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ให้ศึกษาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก OECD ตลอดจน
ประโยชน์ในการเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก OECD ที่ไทยจะได้รับ และ (2) SDG 17.2 ก าหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องมีสัดส่วน ODA/GNI ที่
ร้อยละ 0.7 สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2580 จึงเป็นที่มาของการก าหนดค่า
เป้าหมายในห้วงสุดท้ายไว้ที่ร้อยละ 0.7 และทอนลงมาตามล าดบั 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020501 เดิม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลือ่นการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติมากขึ้น 

2. ระดับความส าเร็จในการสร้างความตระหนักรู้  
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ 2. การมีกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้/รับฟัง
ข้อคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับงานด้านการ
ต่างประเทศ 
 
 

ปีละ 
ไม่น้อยกว่า  
40 กิจกรรม 

ปีละ 
ไม่น้อยกว่า  
50 กิจกรรม 

ปีละ 
ไม่น้อยกว่า 
 60 กิจกรรม 

 

เหตุผล 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020501 เดิม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนการต่างประเทศ
อย่างมีเอกภาพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น 

3. ระดับการพัฒนางานบริการด้าน
การต่างประเทศและด้านการกงสุล 
(อาทิ มีกลไกช่องทางการรับฟัง
และแก้ไขข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่
หลากหลาย) 

มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 - 
10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ 3. ความมีประสิทธิภาพของการ
ให้บริการงานด้านกงสุลแก่คนไทย
ในต่างประเทศ รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไ์ด้ยาก  

มีการปรับปรุงกลไกและ
ช่องทางการรับฟังและ
แก้ไขข้อร้องเรียนอยู่
เสมอ โดยสามารถ

ตอบสนองค าร้องขอรับ
บริการงานด้านกงสุล/
การให้ความช่วยเหลือ
คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก
ในต่างประเทศได้ร้อยละ 

100  

มีการปรับปรุงกลไกและ
ช่องทางการรับฟังและ
แก้ไขข้อร้องเรียนอยู่
เสมอ โดยสามารถ

ตอบสนองค าร้องขอรับ
บริการงานด้านกงสุล/

การให้ความช่วยเหลือคน
ไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศได้ร้อยละ 

100  

มีการปรับปรุงกลไกและ
ช่องทางการรับฟังและ

แก้ไขข้อร้องเรียนอยู่เสมอ 
โดยสามารถตอบสนองค า
ร้องขอรับบริการงานด้าน

กงสุล/การให้ความ
ช่วยเหลือคนไทยที่ตก

ทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศได้ร้อยละ 

100  

เหตุผล 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

020501 เดิม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลือ่นการ
ต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศใน
ทุกมิติมากขึ้น 

4. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างเครือข่าย
บุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยใน
ต่างประเทศ (อาทิ จ านวนคน/ องค์กรท่ีเป็นมิตร 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนเครือข่าย) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น 
ร้อยละ 5 - 10 

ใหม ่ - ยกเลิก – 
 

 

เหตุผล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ (ต่อ) 

ยกเลิก 

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

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

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การต่างประเทศ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผล
ประกอบ  หมายเหตุ 

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (03) การเกษตร  
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก 
จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม 
ปรับเปลี่ยน 

เพ่ิมเติม ยกเลิก 
จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม 
ปรับเปลี่ยน  
(กรณีตัวชี้วัด

เดิม) 

ก าหนดใหม่ 
(กรณีตัวชี้วัด

ใหม่) 
เพ่ิมเติม 

จ านวน
ตาม
เล่ม 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 

ปรับค า เปลี่ยนใหม่ 

03 

030001 1 1 

030002 1 1 

030101 1 1 3 

030201 1 1 
5 

030202 1 1 

030301 1 1 
4 

030302 1 1 

030401 1 1 4 

030501 1 1 
3 

030502 1 1 

030601 1 1 
8 

030602 1 2 

รวมจ านวน 12 12 6 5 1 (N) 12 5 6 2 2 27 27 

(N:1) 

(1) (1) (1) 

(1) 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 2 เป้า              ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 1  เป้า             ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 1  เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 10 เป้า      ไม่ปรับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 4  เป้า    ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 7 เป้า 

เล่ม 
รหัส

เป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก 

03 

030001 1 

030002 1 

030101 1 3 

030201 1 
5 

030202 1 

030301 1 
4 

030302 1 

030401 1 4 

030501 1 
3 

030502 1 

030601 1 
8 

030602 1 

รวมจ านวน 12 12 7 5 4 9 2 27 26 1 

(4) (1) 

(1) (1) 

(1) (2) 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

2 
10 10 

2  27 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
2  
13 (11) 



nscr.nesdc.go.th 26 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

030001 
เดิม 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาเกษตร  
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.8  

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0  

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ใหม ่
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาเกษตร (ต่อปี) 

ร้อยละ 4.5 ร้อยละ 4.5 ร้อยละ 4.5 

เหตุผล ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของแผนฯ 13 

030002 เดิม 2. ผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น  

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1.2 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1.0 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.2 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 1.3 

ใหม ่

เหตุผล 

หมายเหตุ * : 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร 

การค านวณอัตราการขยายตัว จะรวมทั้งมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อให้
สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง และครอบคลุมถึงการด าเนินการตามเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

เป้าหมายระดับประเด็นมีการปรับตัวชี้วัด 1 ตัว 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

030101 เดิม สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3 

 

ขยายตัว 
ร้อยละ 4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 6 

ใหม่ Baseline 
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 12  

ต่อปี  
 (ปี 60-64 ) 

 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 13 

 
ร้อยละ 15 

เหตุผล ปรับค่าเป้าหมายใหท้้าทายยิง่ขึ้น 

030201 เดิม สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวเฉลีย่  
ร้อยละ 3 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3 

ใหม่ อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับ 
การรับรอง (เฉลี่ยร้อยละ)* 

มูลค่าสินค้า
เกษตรที่ผ่าน

การตรวจรับรอง 
GAP ขยายตัว

ร้อยละ 5 
 

มูลค่าสินค้า
อินทรีย์ขยายตัว

ร้อยละ 5 

มูลค่าสินค้า
เกษตรที่ผ่าน

การตรวจรับรอง 
GAP ขยายตัว

ร้อยละ 5 
  

มูลค่าสินค้า
อินทรีย์ขยายตัว

ร้อยละ 5 

มูลค่าสินค้า
เกษตรที่ผ่าน

การตรวจรับรอง 
GAP ขยายตัว

ร้อยละ 5 
  

มูลค่าสินค้า
อินทรีย์ขยายตัว

ร้อยละ 5 
เหตุผล เพ่ิมค าของตัวชี้วัดเพ่ือให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 10 ตัว => ปรับ 4 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 10 เป้าหมาย => ไม่ปรับ ค่าเป้าหมาย 11 => ปรับ 8 เพิ่ม 2 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร 

หมายเหตุ : *ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน 
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รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

030202 เดิม ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยไดร้ับการยอมรับดา้นคณุภาพ 
ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ขยายตัว 
ร้อยละ 3 

ดัชนีระดับด ี ดัชนีระดับด ี ดัชนีระดับดมีาก 

ใหม่ ดัชนีคุณภาพและความปลอดภัย (Quality and safety) ภายใต้ Global Food 
Security Index 

Baseline 
อยู่ในล าดับที่ 73 

จาก 113 
ประเทศ 

(ณ ปี 2564)  

อยู่ในอันดบัต่ ากว่า 
70 

อยู่ในอันดบัต่ ากว่า 
68 

อยู่ในอันดบัต่ ากว่า 
65 

เหตุผล เปลี่ยนมาใช้ตัวชี้วัดที่เป็นสากล แทนตัวชี้วัดเดิมที่ไม่มีหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล 

ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกบัการปรับเปลี่ยนตวัชี้วัด 

030301 เดิม สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ใหม่ Baseline 
ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 12.05 
(ณ ปี 2564)  

ร้อยละ 15 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 

เหตุผล ปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายยิ่งขึ้น 

030302 
 

เดิม วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการ
จัดตั้งทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐาน
ชีวภาพ  

1 ต าบล  
1วิสาหกิจ 

1 ต าบล  
1 วิสาหกิจ 

1 ต าบล  
1 วิสาหกิจ 

1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 

ใหม่ การจดทะเบียนด าเนินการของวิสาหกิจชุมชนที่เก่ียวกับเกษตร
ชีวภาพ 
(เฉลี่ยร้อยละ)  

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด

ทะเบียนด าเนนิการ
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 15  

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด

ทะเบียนด าเนนิการ
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 20  

วิสาหกิจเกษตร
ชีวภาพมีการจด

ทะเบียนด าเนนิการ
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 25  
เหตุผล 

 
ปรับตัวชี้วัดให้ครอบคลุมการด าเนินการทั่วประเทศ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

030401 

เดิม 

สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลติภณัฑ์ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ร้อยละ 3 
Baseline 

ขยายตัวลดลง 
เฉลี่ยปีละ 1.52  
(ณ ปี 61-63)  

ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 

ใหม่ 

เหตุผล 

030501 
เดิม 

1. สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6 

ใหม่ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 7 

เหตุผล ปรับค่าเป้าหมายให้ท้าทายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ: 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

030502 
เดิม 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมกีารใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 25 

ใหม ่

เหตุผล 

030601 
เดิม 

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อ
หน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 20 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 25 

ใหม ่ มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ) 

เหตุผล แก้ไขตัวชี้วัดเพ่ือให้สอดคล้องและน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 

หมายเหต ุ: 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

030602 

เดิม 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพ่ิมขึน้ 

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

สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 90 
  

วิสาหกิจชุมชนได้รับการ
ประเมินศักยภาพในระดับด ี

อย่างน้อย ร้อยละ 25 

สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 95 
 

วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน
ศักยภาพในระดับดี  

อย่างน้อย ร้อยละ 30 

สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 95 
 

วิสาหกิจชุมชนได้รับการ
ประเมินศักยภาพในระดับด ี

อย่างน้อย ร้อยละ 35 

สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 95 
 

วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน
ศักยภาพในระดับดี อย่างน้อย 

ร้อยละ 40 

ใหม่ Baseline (ปี 2564) 
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 

ในระดับ 1 และ 2  
อย่างน้อย ร้อยละ 44.54 

 
วิสาหกิจชุมชนได้รับการ

ประเมินศักยภาพ 
ในระดับดี อย่างน้อย  

ร้อยละ 29.6 
กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแขง็
ในระดับที่ 1 และ 2 อย่างน้อย  

ร้อยละ 30.40 

สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 50 
  
 

วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน
ศักยภาพในระดับดี อย่างน้อย 

ร้อยละ 35 
  

กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแขง็ใน
ระดับที่ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 35 

สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 55 
  
 

วิสาหกิจชุมชนได้รับการ
ประเมินศักยภาพในระดับด ี

อย่างน้อย ร้อยละ 40 
  

กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแขง็
ในระดับที่ 1 และ 2  
อย่างน้อย ร้อยละ 40 

สหกรณ์มีความเข้มแข็ง 
ในระดับ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 60 
 
  

วิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมิน
ศักยภาพในระดับดี อย่างน้อย 

ร้อยละ 45 
  

กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแขง็ 
ในระดับที่ 1 และ 2  

อย่างน้อย ร้อยละ 45 

เหตุผล 1. ปรับค่าเป้าหมายของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดระดับชั้นความเข้มแขง็สหกรณ์ทีก่รมส่งเสริม
สหกรณ์ปรับใหม่ 
2. ปรับค่าเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนให้ท้าทายยิง่ขึ้น เนื่องจากในปี 2564 มีวิสาหกิจชุมชนไดร้ับการประเมินศักยภาพในระดับดี
แล้วราว ร้อยละ 30 

หมายเหต ุ: 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร (ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 
แผนย่อย เกษตรปลอดภัย มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 4 แนวทาง และปรับ 1 แนวทาง  ดังนี้  

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผลประกอบ  หมายเหตุ 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและ
ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิก
ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย
ในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคง
ด้านอาหารในระดับครัวเรือน 
 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการ
ลด ละ เลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการ
ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
วนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มี
การปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและ
อาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารใน
ระดับครัวเรือน 
 

เพ่ือไม่ให้เป็นการ 
กีดกันการใช้สารเคมีใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผลิต โดยท่ียังคงให้
ความส าคัญกับระบบการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยู ่

มี 6 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 1 แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย เกษตรชีวภาพ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 4 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 

แผนย่อย เกษตรแปรรูป มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 4 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 

แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 8 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (03) การเกษตร 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
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เล่ม 
รหัส

เป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

04 

040001 2 

040002 2 

040101 1           6         (1) 

040201 2         (1)        (1) 6 

040301 1           
5 

040302 1           

040401 1           

4 040402 1           

040403 1 

040501 1           
4 

040502 1 

040601 1          
5         (3) 

040602 1 

รวมจ านวน 11 - 1 1 16 6 7 2 1 6 7 2 1 30 26 4 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

* 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

   ด าเนินการทบทวนเป้าหมายแผนแม่บทฯ แล้วเสร็จ  
   อยู่ระหว่างจัดท าคา่เป้าหมายใหมจ่ากการ 
   ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 

* 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

ปัจจุบันยังไม่มกีารจัดเกบ็ขอ้มลูตัวชี้วัดหลายตัว   
ไม่มีการก าหนดค านยิามที่ชัดเจน 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 2  เป้า          ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่ปรับ  
       ไม่ปรับตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ                    ไม่ปรับค่าเป้าหมาย 
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 10 เป้า    มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ยกเลิก จ านวน  1  เป้า และเพ่ิมใหม่ จ านวน 1 เป้า 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 7 เป้า ยกเลิก จ านวน 1 เป้า และเพ่ิมเติม จ านวน 2 เป้า  มีค่าเป้าหมายที่ปรับ จ านวน 7 เป้า  
       ยกเลิก จ านวน 1 เป้า และเพ่ิมเติม จ านวน 2 เป้า  

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

2 
10 (10) 11 (10) 

2  30 (30) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 

2  
11 (10) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040001 เดิม การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และ
บริการ 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 4.6 

ขยายตัว 
ร้อยละ 4.8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 4.8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 4.8 

2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5.4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5.3 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5.3 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5.3 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040002 เดิม ผลิตภาพการผลิตของภาค 
อุตสาหกรรมและภาคบริการ 
เพ่ิมขึ้น 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.2 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.5 

2. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของ
ภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.7 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.2 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น ตัวชี้วัดระดับประเด็น และค่าเป้าหมายระดับประเดน็ 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040101 เดิม อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 15 

ขยายตัว 
ร้อยละ 15 

ใหม ่ อัตราการขยายตัวของมูลค่า 
การผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ   
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ร้อยละ 5 
ต่อป*ี 

ร้อยละ 10 
ต่อป ี

ร้อยละ 10 
ต่อป ี

เหตุผล - เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตรา 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ และไม่มี
การก าหนดนิยามที่ชัดเจน 

- 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

ตัวชี้วัด 10 ตัว => ปรับ 8 เพ่ิม 1 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 10 เป้าหมาย => ปรับ 1 ค่าเป้าหมาย 10 => ปรับ 8 เพ่ิม 1 

หมายเหตุ *ยังไม่มีการเก็บข้อมูล จึงไม่มีข้อมูลปีฐาน 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040201 เดิม อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์เฉลี่ยต่อปี  (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ใหม ่ 1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ร้อยละ 7  
ต่อป*ี 

ร้อยละ 7  
ต่อป ี

ร้อยละ 7  
ต่อป ี

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการบริการ
การแพทย์ (เฉลี่ยร้อยละ)  

Baseline 
387,953 ล้านบาท 

(ปี 2563) 

ร้อยละ 7 
ต่อป*ี* 

ร้อยละ 7 
ต่อป*ี** 

ร้อยละ 7 
ต่อป*ี** 

เหตุผล - เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตราการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ และ
ไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน เห็นควรให้แยก
ตัวชี้วัดอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ออก
จากกัน 

- 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ต่อ) 

หมายเหตุ *ยังไม่มีการเก็บข้อมูล จึงไม่มีข้อมูลปีฐาน 
     **ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ณ ปี 2563 
     ***ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายจากห้วงก่อนหน้า 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ต่อ) 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040301 เดิม อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 15 

ขยายตัว 
ร้อยละ 15 

ใหม ่ อัตราการขยายตัวของมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

Baseline 
1,294,954 
ล้านบาท 
(ปี 2563)  

ร้อยละ  
10 ต่อป*ี 

ร้อยละ  
10 ต่อป*ี* 

ร้อยละ  
10 ต่อป*ี* 

เหตุผล - เห็นควรให้ใช้ gross output เพ่ือสะท้อนมูลค่า
อุตสาหกรรม ซ่ึงส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(depa) ได้ส ารวจทุกปี โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วย 
มูลค่าการผลิต การบริโภค และการน าเข้า และ
ตัวชี้วัดดังกล่าวได้ครอบคลุมข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ 
IOT ด้วยแล้ว 

- 

040302 เดิม ความสามารถในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย 1 ใน 40 1 ใน 30 1 ใน 25 1 ใน 20 

ใหม ่ อันดับของ World Digital Competitiveness 
Ranking ด้านเทคโนโลย ี

Baseline 
อันดับ 22 
(ปี 2564)  

อันดับ  
1 ใน 20 

อันดับ  
1 ใน 18 

อันดับ  
1 ใน 15 

เหตุผล - ตัวชี้วัดเดิมไม่มีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มี
รายละเอียดของ Methodology  

- 

หมายเหตุ *ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ณ ปี 2563 
    **ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายจากห้วงก่อนหน้า 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ต่อ) 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040401 เดิม ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อม
บ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ 

ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่
เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 1 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 1 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 4 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 4 

ใหม ่ อัตราการขยายตัวของรายได้ของ
ผู้ประกอบการที่ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
ที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย (เฉลี่ยร้อยละ) 

รายได้ของ
ผู้ประกอบการที่
ซ่อมบ ารุงอากาศ

ยานที่ด าเนินกิจการ
ในประเทศไทย 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 
จากปีฐาน (2562) 

ร้อยละ  
4 ต่อป ี

 

ร้อยละ  
4 ต่อป ี

เหตุผล - ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(กพท.) ได้หารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
พบว่า ปัจจุบัน กพท. ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวและเพ่ือให้มีการก าหนดขอบเขตใน
การรายงานตัวข้อมูลให้ชัดเจน จึงขอปรับ
ตัวชี้วัด เป็น “รายได้ของผู้ประกอบการที่ซ่อม
บ ารุงอากาศที่ด าเนินกิจการในประเทศไทย” 

- 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ต่อ) 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040402 เดิม ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier) 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นสว่นอากาศยาน
ระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 2 

040403 ใหม ่ ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในฐานการผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญ
ของโลก* 

สัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าท่ีขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า (xEV) ต่อการผลิตยาน
ยนต์ท้ังหมดในประเทศ (ร้อยละ)** 

สัดส่วนการผลิต xEV 
505,250 คัน/ปี  

หรือ คิดเป็นร้อยละ 
22 ของการผลิตยาน

ยนต์ทั้งหมด 

สัดส่วนการผลิต xEV 
1,619,000 คัน/ปี  
หรือ คิดเป็นร้อยละ 
60 ของการผลิตยาน

ยนต์ทั้งหมด 

สัดส่วนการผลิต xEV 
1,924,000 คัน/ปี  
หรือ คิดเป็นร้อยละ 
69 ของการผลิตยาน

ยนต์ทั้งหมด 

เหตุผล - คณะท างานฯ เห็นควรให้ปรับเป้าหมาย 
"ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานสูงขึ้น (Tier)" ออก เนื่องจากไม่มี
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับต่าง ๆ ประกอบ
กับเห็นว่า ตัวชี้วัดรายได้ของผู้ประกอบการที่
ซ่อมบ ารุงอากาศที่ด าเนินกิจการในประเทศ
ไทยสามารถสะท้อนเป้าหมายประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่แล้ว จึงได้
ก าหนดเป้าหมายขึ้นใหม่ คือ "ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่
ส าคัญของโลก" เพ่ือให้ครอบคลุมแนวทางการ
พัฒนาของแผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การพัฒนาระบบคมนาคม ซ่ึงครอบคลุมถึง
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ดังนั้น จึง
ต้องปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 

- 

หมายเหตุ *มีการปรับเป้าหมาย 040402 ออก โดยจากเดิมในช่วงปี 2561-2565 ใช้เป้าหมาย “ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึน้ (Tier)   
              ซ่ึงได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ของช่วงปี 2571-2575 เป็น “040403 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของโลก” 
             ** ภายใน 5 ปีของแต่ละห้วง 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ต่อ) 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040501 เดิม อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่มีการ
ก าหนดค่า
เป้าหมาย 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ใหม ่ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิม
สูงขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

ร้อยละ 5  
ต่อป*ี 

ร้อยละ 10 
ต่อป ี

ร้อยละ 10 
ต่อป ี

เหตุผล - เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ และไม่มีการก าหนดนิยามที่ชัดเจน  

- 

040502 เดิม อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่มีการ
ก าหนดค่า
เป้าหมาย 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ใหม ่

เหตุผล - - 

หมายเหตุ *ยังไม่มีการเก็บข้อมูล จึงไม่มีข้อมูลปีฐาน 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ต่อ) 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

040601 เดิม แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพ
แรงงาน โดย WEF 

อันดับท่ี 60 อันดับท่ี 55 อันดับท่ี 50 อันดับที่ 45 

ใหม ่ อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพ
แรงงาน (Labor Productivity : 
PPP) 

Baseline อยู่ใน
อันดับท่ี 56 
(ปี 2564) 

อันดับท่ี 52* อันดับท่ี 50 อันดับท่ี 48  

เหตุผล - - - 

040602 เดิม ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อม 
ในอนาคตดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมใน
อนาคต 

อันดับท่ี 
45 

(ปี 64 อันดับ 44) 

อันดับท่ี 
40 

อันดับท่ี 
35 

อันดับท่ี 
30 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

หมายเหตุ *ใช้ข้อมูลจากปีฐาน ณ ปี 2564 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 4.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 6 แนวทาง คงเดิม 5 และปรับ 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูป
ชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ
ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหารแห่ง
อนาคต และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวลเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ 
รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม 

 

มี 10 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนย่อย 4.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 6 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพ่ิมเติมแนวทางการ

พัฒนา (ใหม)่ 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 
แผนย่อย 4.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 5 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพ่ิมเติมแนวทางการ

พัฒนา (ใหม)่ 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 

แผนย่อย 4.4 อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 4 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพ่ิมเติมแนวทางการ

พัฒนา (ใหม)่ 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 

แผนย่อย 4.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ จ านวน 4 แนวทาง --> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพ่ิมเติมแนวทางการ

พัฒนา (ใหม)่ 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 2 และปรับ 3 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่
มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้
เกิดการเชื่อมโยงต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าและจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

1. สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานโดยให้แรงงานท างานกับเคร่ืองจักรมากขึ้น  
การปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังจัด
ให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ต้ังแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าให้มีมูลค่าสูงด้วยการให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนนุ
ภาคอุตสาหกรรม 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 2 และปรับ 3 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

3. วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดย
เชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มี
แผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศท่ีเป็น
แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจน
ส่งเสริมการน าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มี
ทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

3. วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยง
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อนหรือ
ขณะปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้แรงงานมี
การศึกษาสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและ
บริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานใน
ประเทศท่ีเป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว 
ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้าบุคลากรท่ีขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มี
ทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

(ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 4.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 2 และปรับ 3 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

5. พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 

5. พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ 
หรือมีตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 

(ต่อ) 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (05) การท่องเที่ยว  
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

05 050001 1 

050002 1 

050003 1 

050101 1 

5 
 

(2) 
 

(3) 
050102 1 

050103 1 

050201 1 
3 

 
(3) 

 
(1) 050202 1 

050301 1 

4 
 

(4) 
 

(1) 
050302 1 

050303 1 

050401 1 
4 

 
(3) 

 
(1) 

 
(1) 050402 1 

050501 1 3   (2)       (1) 

050601 1 

6 
 

(6) 
050602 1    (2)    (2) 

050603 1 

รวมจ านวน 17 17 11 6 2 8 9 2 25 20 5 3 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 3 เป้า              ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 2 เป้า                    ค่าเป้าหมายที่ปรับ จ านวน 1 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 14 เป้า      ไม่ปรับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 4 เป้า      ค่าเป้าหมายที่ปรับ จ านวน 8 เป้า 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

3 
14 16 (14) 

3  28 (25) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
3  

16 (14) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

050001 เดิม ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วน GDP ในประเทศด้านการท่องเท่ียว  
ต่อ GDP รวมของประเทศ (ร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
22 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
25 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
28 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
30 

ใหม ่

เหตุผล - - Baseline 2562 ร้อยละ 18.79 

050002 เดิม รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรอง
เพ่ิมขึ้น 

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองหลักและ
เมืองรอง (สัดส่วน) 

80:20 75:25 70:30 60:40 

ใหม ่ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวใน
เมืองรองสูงกวา่อัตราการขยายตัวของรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวรวมของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละต่อปี) 

2563: 
18.53% 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 ร้อยละ 10 

เหตุผล เพ่ือแสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองท่ีชัดเจนมากขึ้น และไม่เป็น 
การจ ากัดการเติบโตของเมืองหลัก 

Baseline 2561-2562 ร้อยละ 0.22 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น 

แตม่ีการปรับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นมากขึ้น 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

050003 เดิม ความสามารถทางการแข่งขัน 
ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยดีขึ้น 

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย (TTCI) 

1 ใน 30 1 ใน 28 1 ใน 26 1 ใน 24 

ใหม ่ อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเท่ียว 
(TTDI) โดย WEF  

เหตุผล WEF ปรับปรุงรายงานการจัดอันดับ เป็นดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจ าปี 
2564 เพ่ือการฟ้ืนฟูอนาคตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (TTDI) 

ใช้ค่าเป้าหมายตามเดิม เนื่องจากค่าเป้าหมายเดิมยังคงมี
ความท้าทาย และประเทศมีศักยภาพในการบรรลุค่าเป้าหมาย 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

050101 เดิม รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละต่อป)ี  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 12 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 

ใหม ่

เหตุผล - - Baseline เฉลี่ยปี 2562 และ 2563 หดตัวร้อยละ 3.48 

050102 เดิม เมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เพ่ิมขึ้น 

จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 5 เมือง 15 เมือง 25 เมือง 35 เมือง 

ใหม ่ จ านวนเมืองและชุมชนเชงิสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (สะสม) 

เหตุผล 
 

ค าว่า "เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม" มีค าจ ากัดความที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละมิติการพัฒนา  จึงควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน แสดงถึง
ศักยภาพที่แข่งขันได้ในระดับสากล และวัดผลได้มากขึ้น 

Baseline 2564 มีจ านวน 8 เมือง 

หมายเหตุ : 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 14 ตัว => ปรับเปลี่ยน 4 เพิ่มเติม 2 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 14 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ ค่าเป้าหมาย 14 => ปรับเปลี่ยน 7 เพิ่มเติม 2 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

050103 เดิม สินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละต่อป)ี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 12 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

050201 เดิม รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ เพ่ิมขึ้น อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละต่อป)ี 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ใหม ่ ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ 15 

เหตุผล - -   Baseline เฉลี่ยปี 2562 และ 2563 หดตัวร้อยละ 28.21 

050202 เดิม การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติของไทย 

อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี International 
Congress and Convention Association (ICCA) 

1 ใน 23 1 ใน 20 1 ใน 18 1 ใน 15 

ใหม ่

เหตุผล - -  - 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ : 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

050301 เดิม รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ใหม ่ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 8 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 12 

เหตุผล - - Baseline เฉลี่ยปี 2562 และ 2563 หดตัวร้อยละ 3.46 

050302 เดิม อันดับด้านรายได้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย 

อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น อันดับท่ี 12 อันดับท่ี 10 อันดับท่ี 8 อันดับท่ี 7 

ใหม ่ อันดับ 7 (2562) 
อันดับ 15 (2563) อันดับท่ี 6 อันดับท่ี 5 อันดับท่ี 4 

เหตุผล 
 

เพ่ือให้ประเทศไทยฟ้ืนตัวได้เพียงพอต่อการเป็นจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

050303 เดิม สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการ
ท่องเท่ียว (เฉลี่ยร้อยละต่อปี) 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 

ใหม ่ ร้อยละ 37  
(2563) 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 25 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 30 

เหตุผล - - เพื่อให้เพียงพอต่อการยกระดับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพให้มีมาตรฐานและแข่งขันได้ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

050401 เดิม รายได้การท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 
เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเท่ียวส าราญ
ทางน้ า (เฉลี่ยร้อยละต่อป)ี 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 7 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ใหม ่ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15 

เหตุผล - - เพื่อให้มีความท้าทายมากขึ้น 

050402 เดิม การขยายตัวของท่าเรือท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

จ านวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
(สะสม) 

2 ท่าเรือ 4 ท่าเรือ 6 ท่าเรือ 8 ท่าเรือ 

ใหม ่

เหตุผล - - 
 

ท่าเรือท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น รวมท้ังท่าเรือท่องเท่ียวท่ีสร้างขึ้นใหม่ และ
ท่าเรือขนส่งท่ีมีอยู่เดิม ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีศักยภาพในการรองรับการ
ท่องเท่ียวส าราญทางน้ า 

050501 เดิม ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
ของนักท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน  

อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละต่อป)ี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

ใหม ่ ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 

เหตุผล - - เพ่ือให้มีความท้าทายมากขึ้น 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

050601 เดิม นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI 

1 ใน 70 1 ใน 65 1 ใน 60 1 ใน 55 

ใหม ่ อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว 
(TTDI) โดย WEF ด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียว 

1 ใน 70 1 ใน 50 1 ใน 45 1 ใน 40 

เหตุผล - - ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 92 

050602 เดิม โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนนุการ
ท่องเท่ียวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
คมนาคมทางบกและทางน้ า โดย TTCI  1 ใน 50 1 ใน 45 1 ใน 40 1 ใน 35 

ใหม ่ อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย 
WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ า  

เพ่ิม 

อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย 
WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ  

อันดับที่ 13 
(2564) 

1 ใน 12 1 ใน 10 1 ใน 7 

อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) โดย 
WEF ด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 

อันดับที่ 32 
(2564) 

1 ใน 14 1 ใน 12 1 ใน 10 

เหตุผล WEF ปรับปรุงรายงานการจัดอันดับ เป็นดัชนกีารพัฒนาการเดินทางและการท่องเท่ียว ประจ าปี 
2564 เพ่ือการฟ้ืนฟูอนาคตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (TTDI) 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางบกและทางน้ า ใช้ค่า
เป้าหมายตามเดมิ เนื่องจากยังคงมีความท้าทาย 

หมายเหตุ : 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

050603 เดิม การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย 
TTCI  

1 ใน 110 1 ใน 100 1 ใน 90 1 ใน 80 

ใหม ่ อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเท่ียว 
(TTDI) โดย WEF ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

อันดับท่ี 97 
(2564) 

1 ใน 50 1 ใน 45 1 ใน 40 

เหตุผล WEF ปรับปรุงรายงานการจัดอันดับ เป็นดัชนกีารพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจ าปี 
2564 เพ่ือการฟ้ืนฟูอนาคตอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน (TTDI) 

เพื่อให้มีความท้าทายมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว (ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
มี 6 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย 

แผนย่อย 05.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 5 แนวทาง -> คงเดิม 2 แนวทาง และปรับค า จ านวน 3 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 
โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผน
ไทย เพื่อน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการ
ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ 
ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

1. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยาน
ประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้า
ชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 
เป็นต้น 

ความหลากหลายของ
ทรั พย ากรธ ร รมชาติ 
เ ป็ น ฐ า นอั ต ลั กษณ์ ที่
ส าคัญของไทยที่แตกตา่ง
กันในแต่ละพื้นที ่

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

2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ การส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
ส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น  

เนื่องจากปัจจัยแวดล้อม
ที่ส าคัญในการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ คือ 
ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง ใ ห้
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา 
ตลอด จนกา รพัฒนา
เครื อข่ ายสร้ า งสรรค์
ภายในพื้นที่ แลระหว่าง
ประเทศ  

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติม
แนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหตุ 

การพัฒนา
ระเบียง

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันออกไปยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2. พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดย
ยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามัน
ปาล์มในพ้ืนท่ีให้เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง  

4. ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

5. รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าแห่งใหม่กับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝ่ังอันดามัน และพัฒนา
เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

6. พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ โดย (1) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะใน
เมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปิด
โล่งตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ การ
เติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองท่ีปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน รองรับ
ความต้องการด้านการเดินทางท้ังปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมท้ัง
จัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนท่ี 
(3) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

1. ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงเพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนท่ีและเพ่ือให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาท่ีจะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด พื้ น ท่ี ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐ กิจพิ เ ศษ เพิ่ ม เติ มตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการพัฒนาเขต เศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2564 

2. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติ
เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วน
ขององ ค์ประกอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 5 ด้าน 
ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกการลงทุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ 
การพัฒนาแรงงานและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบใน
การด า เนินงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป" 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย  
(1)ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี กับพื้นท่ีโดยรอบและกับ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจแห่งอ่ืนในประเทศและประเทศในภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
(2)บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนท่ีและพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพ
ให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนา 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและเครือข่าย และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต/บริการของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือท่ีใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพ้ืนท่ี 
(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ ระหว่าง
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสตาร์ทอัพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนท่ีก าลังเติบโต 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

5. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละ
ท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง
การส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่าน
การพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่
นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

5. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในลักษณะของอ านาจอ่อน โดยการน าเสนอเอกลักษณ์
ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์
ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

อ า น า จ อ่ อ น  (Soft 
Power) เป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพในการ
เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม คิ ด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
วัฒนธรรม ให้แพร่หลาย 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติม
แนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหตุ 

การพัฒนา
ระเบียง

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันออกไปยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2. พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดย
ยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามัน
ปาล์มในพ้ืนท่ีให้เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง  

4. ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

5. รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าแห่งใหม่กับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝ่ังอันดามัน และพัฒนา
เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

6. พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ โดย (1) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะใน
เมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปิด
โล่งตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ การ
เติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองท่ีปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน รองรับ
ความต้องการด้านการเดินทางท้ังปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมท้ัง
จัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนท่ี 
(3) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

1. ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงเพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนท่ีและเพ่ือให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาท่ีจะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด พื้ น ท่ี ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐ กิจพิ เ ศษ เพิ่ ม เติ มตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการพัฒนาเขต เศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2564 

2. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติ
เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วน
ขององ ค์ประกอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 5 ด้าน 
ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกการลงทุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ 
การพัฒนาแรงงานและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบใน
การด า เนินงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป" 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย  
(1)ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี กับพื้นท่ีโดยรอบและกับ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจแห่งอ่ืนในประเทศและประเทศในภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
(2)บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนท่ีและพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพ
ให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนา 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและเครือข่าย และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต/บริการของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือท่ีใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพ้ืนท่ี 
(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ ระหว่าง
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสตาร์ทอัพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนท่ีก าลังเติบโต 

แผนย่อย 05.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 5 แนวทาง -> คงเดิม 2 แนวทาง และปรับค า จ านวน 3 แนวทาง ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนย่อย 05.2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง -> คงเดิม 3 แนวทาง และ เพิ่มเติม 1 แนวทาง ดังนี้ 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

4. พัฒนาขีดความสามารถในการประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับนานาชาติ โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
ของสมาคม และกลุ่มผู้จัดงานในประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
จัดงานระดับนานาชาติ ตลอดจน สร้างแม่เหล็กส าหรับการจัดประชุมนานาชาติ  

การจัดงาน MICE ระดับโลก จะช่วยดึงดูดรายได้จากการท่องเที่ยวได้จ านวน
มาก ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาการประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลก มีความท้าทายในด้าน
การวางแผนที่ครบวงจร และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน 
ท าเสียโอกาสในการดึงงานระดับโลกให้เข้ามาจัดในประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือให้
ไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ ต้องให้ความส าคัญกับแนวทางการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการประมูลสิทธิ์  

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติม
แนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหตุ 

การพัฒนา
ระเบียง

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันออกไปยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2. พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดย
ยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามัน
ปาล์มในพ้ืนท่ีให้เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง  

4. ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

5. รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าแห่งใหม่กับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝ่ังอันดามัน และพัฒนา
เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

6. พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ โดย (1) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะใน
เมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปิด
โล่งตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ การ
เติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองท่ีปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน รองรับ
ความต้องการด้านการเดินทางท้ังปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมท้ัง
จัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนท่ี 
(3) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

1. ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงเพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนท่ีและเพ่ือให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาท่ีจะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด พื้ น ท่ี ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐ กิจพิ เ ศษ เพิ่ ม เติ มตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการพัฒนาเขต เศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2564 

2. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติ
เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วน
ขององ ค์ประกอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 5 ด้าน 
ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกการลงทุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ 
การพัฒนาแรงงานและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบใน
การด า เนินงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป" 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย  
(1)ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี กับพื้นท่ีโดยรอบและกับ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจแห่งอ่ืนในประเทศและประเทศในภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
(2)บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนท่ีและพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพ
ให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนา 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและเครือข่าย และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต/บริการของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือท่ีใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพ้ืนท่ี 
(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ ระหว่าง
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสตาร์ทอัพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนท่ีก าลังเติบโต 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

5. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเขิงสุขภาพของประเทศ ได้แก่ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือให้สิทธิประโยชน์แก่สถาน
ประกอบการเพ่ือให้เข้ารับมาตรฐานทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางของนักท่องเที่ยว  

อุปสรรคส าคัญในระยะที่ผ่านมา คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง และ
การขาดมาตรฐานของสถานประกอบการ และบุคลากรด้านสุขภาพ เนื่องจาก
ระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยาก และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมดูแลที่ไม่เคร่งครัด 
ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาดังกล่าว 

แผนย่อย 05.3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 4 แนวทาง -> คงเดิม 4 แนวทาง และเพิ่มเติม 1 แนวทาง ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนย่อย 05.4 การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 4 แนวทาง -> คงเดิม 2 แนวทาง ปรับค า จ านวน 1 แนวทาง และเพิ่มเติม 1 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน) 

4. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาง
น้ า แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมการท าการตลาดรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและธุรกิจสายการ
เดินเรือซ่ึงถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งน าเสนอ
แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางทะเล ชายฝ่ัง และลุ่มน้ าสายส าคัญ 

4. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้ า 
แหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการ
ท าการตลาดรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและธุรกิจสายการเดินเรือซ่ึงถือเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเท่ียวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝ่ัง และ
ลุ่มน้ าสายส าคัญ ภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

- 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติม
แนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหตุ 

การพัฒนา
ระเบียง

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันออกไปยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2. พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดย
ยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามัน
ปาล์มในพ้ืนท่ีให้เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง  

4. ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

5. รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าแห่งใหม่กับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝ่ังอันดามัน และพัฒนา
เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

6. พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ โดย (1) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะใน
เมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปิด
โล่งตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ การ
เติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองท่ีปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน รองรับ
ความต้องการด้านการเดินทางท้ังปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมท้ัง
จัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนท่ี 
(3) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

1. ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงเพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนท่ีและเพ่ือให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาท่ีจะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด พื้ น ท่ี ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐ กิจพิ เ ศษ เพิ่ ม เติ มตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการพัฒนาเขต เศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2564 

2. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติ
เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วน
ขององ ค์ประกอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 5 ด้าน 
ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกการลงทุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ 
การพัฒนาแรงงานและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบใน
การด า เนินงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป" 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย  
(1)ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี กับพื้นท่ีโดยรอบและกับ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจแห่งอ่ืนในประเทศและประเทศในภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
(2)บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนท่ีและพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพ
ให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนา 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและเครือข่าย และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต/บริการของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือท่ีใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพ้ืนท่ี 
(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ ระหว่าง
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสตาร์ทอัพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนท่ีก าลังเติบโต 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ า 
ตลอดจนการแก้ไขกฎระเบียบด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ  

อุปสรรคส าคัญในระยะที่ผ่านมา คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง และการขาด
มาตรฐานของสถานประกอบการ และบุคลากรด้านสุขภาพ เนื่องจากระเบียบขั้นตอนที่
ยุ่งยาก และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมดูแลที่ไม่เคร่งครัด ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาดังกล่าว 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเที่ยว 
แผนย่อย 05.5 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง -> คงเดิม 2 แนวทาง และปรับค า จ านวน 1 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

2. อ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผ่าน
แดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
ความรู้ เผยแพร่ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว  

2. อ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับพิธีผ่าน
แดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
สามารถน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ตรงประเด็น และใช้ในการให้ความรู้ เผยแพร่
ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว  

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

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติม
แนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหตุ 

การพัฒนา
ระเบียง

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันออกไปยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2. พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดย
ยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามัน
ปาล์มในพ้ืนท่ีให้เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง  

4. ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

5. รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าแห่งใหม่กับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝ่ังอันดามัน และพัฒนา
เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

6. พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ โดย (1) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะใน
เมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปิด
โล่งตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ การ
เติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองท่ีปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน รองรับ
ความต้องการด้านการเดินทางท้ังปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมท้ัง
จัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนท่ี 
(3) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

1. ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงเพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนท่ีและเพ่ือให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาท่ีจะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด พื้ น ท่ี ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐ กิจพิ เ ศษ เพิ่ ม เติ มตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการพัฒนาเขต เศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2564 

2. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติ
เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วน
ขององ ค์ประกอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 5 ด้าน 
ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกการลงทุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ 
การพัฒนาแรงงานและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบใน
การด า เนินงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป" 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย  
(1)ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี กับพื้นท่ีโดยรอบและกับ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจแห่งอ่ืนในประเทศและประเทศในภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
(2)บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนท่ีและพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพ
ให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนา 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและเครือข่าย และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต/บริการของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือท่ีใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพ้ืนท่ี 
(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ ระหว่าง
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสตาร์ทอัพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนท่ีก าลังเติบโต 

แผนย่อย 05.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว  มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 6 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผลประกอบ  หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปล่ียน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปล่ียน เพ่ิมเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปล่ียน เพิ่มเตมิ ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปล่ียน เพ่ิมเติม ยกเลิก 

06 060001 1 

060002 1 

060003 1 

060101 3 5 

060201 1 
6 

060202 1 

รวมจ านวน 5 1 8 2 6 1 7 11 1 9 1 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ตัดออก 

(3) 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 3 เป้า              เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่ปรับ  จ านวน 1 เป้า   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 2 เป้า          ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 2 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 3 เป้า      ไม่ปรับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 3 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 3 เป้า 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(2) (1) 

(5) 

(4) 

3 เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

3 
3 5  

3 11 (10) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 

5 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

060001 เดิม ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 25 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

ใหม ่ อัตราการเปลี่ยนแปลง GPP เฉลี่ย ของ
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ** 
(ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี) 

Baseline 
เฉลี่ยร้อยละ 3.62 
(ปี 2557-2561) 

ร้อยละ 3.6* 
 

ร้อยละ 4 
 

ร้อยละ 5 
 

เหตุผล • ควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัด
เดิมไม่สะท้อนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
• การเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมวัดได้จากผลิตภัณฑ์
จังหวัด (GPP) 

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 

หมายเหตุ : • อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.6 มาจากการค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ GPP ของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 13 จังหวัด (ไม่รวมภูเก็ต) ในปี 2557-2561   
• ไม่คิดรวมภูเก็ต เพราะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยสงูกว่าจังหวดัอ่ืนมาก (8.97) (Extreme) และจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยไม่สามาถเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของจังหวัดที่เหลือ 
• ก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเปลีย่นแปลงร้อยละ 3.6  เพราะมุ่งหวังว่า ณ สิ้นสุดปี  2570 ประเทศจะสามารถฟื้นตัวจาก สถานการณ์โควิด-19  กลับไปสู่อัตราการเติบโตก่อน โควิด-19  ภายใต้ปัจจัยหลัก
ที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต เช่น ราคาน้ ามันและพลังงาน กิจการและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงินและต้องยุติการด าเนินการ (ณ ปี 2565 ปัจจัยเหล่าน้ีไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว) 

มีการปรับตัวชี้วัดระดับเป้าประเด็น 2 ตัวชี้วัด 

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

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

060002 ป รั บ
ค า 

ประเทศไทยมีพื้นที่ท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท 
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ รวมทั้ง ผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค 
(จ านวน) (ผัง) 

มีแผนผังภูมินิเวศ  
1 ภาค 

มีแผนผังภูมินิเวศ 
เพิ่มขึ้นอีก 1 ภาค 

มีแผนผังภูมินิเวศ 
เพิ่มขึ้นอีก 2 ภาค 

มีแผนผังภูมินิเวศ 
เพิ่มขึ้นอีก 2 ภาค 

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

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 

หมายเหตุ : • คงเดิม เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพ จ. 2 มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายแล้ว 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

060003 เดิม ช่องว่างความเหลื่อมล้ า
ระหว่างพ้ืนที่ลดลง 

สัดส่วน GPP per capita ของ
จังหวัดร้อยละ 20 สุดท้ายท่ีรวยที่สุด 
ต่อ GPP per capita ของจังหวัด
ร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/
จัดท าค่าเป้าหมาย 

ไม่เกิน 3 เท่า ไม่เกิน 3 เท่า ไม่เกิน 3 เท่า 

ใหม ่ อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ GPP 
ต่อประชากรเฉลี่ย ของจังหวัดร้อย
ละ 20 แรกที่ต่ าท่ีสุด  
(เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละต่อป)ี 

Baseline 
 เฉลี่ยร้อยละ 2.36  
(ปี 2556 - 2563) 

ร้อยละ 2.3 ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 2.5 

เหตุผล เนื่องจากช่องว่างระหว่าง GPP per 
capita สูงสุดต่อต่ าสุดมีความ
เปลี่ยนแปลงน้อย (ประมาณ 6)  จึง
ไม่สะท้อนความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 

หมายเหตุ : • อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.36  มาจากการค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ GPP ต่อประชากรเฉลี่ย 15 จังหวัดต่ าสุดระหว่างป ี2556-2563   
• ก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.36  เพราะมุ่งหวังว่า ณ สิ้นสุดปี 2570 ประเทศจะสามารถฟื้นตัวจาก สถานการณ์โควิด-19  กลับไปสู่อัตราการเติบโตก่อน       
  โควิด-19  ภายใต้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต เช่น ราคาน้ ามันและพลังงาน กิจการและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงินและต้องยุติการด าเนินการ  
  (ณ ปี 2565 ปัจจัยเหล่านี้ไม่เอื้อต่อการฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว) 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัสเป้าหมาย 
เป้าหมาย Y1 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

060101 เดิม เมืองในพื้นที่เป้าหมายท่ีได้รับ
การพัฒนาเพื่อกระจายความ
เจริญและลดความเหลื่อมล้ าใน
ทุกมิติ 

1. จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 6 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
สงขลา และภูเก็ต) 

- - - 

2. จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 
- 
 

7 เมือง (เชียงราย กาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก
นครราชสีมา หนองคาย และ
มุกดาหาร) 

7 เมือง (สุราษฎร์ธานี น่าน 
อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ 
นครสวรรค์ และสระบุรี) 

6 เมือง (ร้อยเอ็ด สกลนคร 
กระบี ่ยะลา ราชบุรี และ

ล าปาง) 

3. จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 5 เมือง (กรุงเทพแลปริมณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และ

ภูเก็ต) 
4 เมือง  4 เมือง  4 เมือง  

ใหม ่ ยกเลิก 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลเฉลี่ยของจังหวัดเป้าหมาย****  
(เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี) 

Baseline 
เฉลี่ยร้อยละ 5.3 (ปี 2556 - 2563) 

ร้อยละ 5.3* 
 

ร้อยละ 5.4 
 

ร้อยละ 5.5  
 

2. อัตราการเปล่ียนแปลงเฉลี่ยงบลงทุนของภาครัฐเฉลี่ยของจังหวัดเป้าหมาย  
(เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี) 

Baseline 
เฉลี่ยร้อยละ -0.05  
(ปี 2559 - 2565) 

ร้อยละ 0.5** 
 

ร้อยละ 0.5 
 

ร้อยละ 0.5 
 

3. จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (จ านวนเมืองสะสม) Baseline 
15 เมือง (ปี 2564) 

105***  
 

155  
 

205  
 

1 • ควรเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด เพราะตัวชี้วัดเดิมไม่มีนิยามหรือค าจ ากัดความท่ีชัดเจน จึงไม่สามารถวัด
การเปลี่ยนแปลงได้ / ควรเสนอตัวช้ีวัดที่แสดงความก้าวหน้าการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
แผนย่อยที่ 1 / เสนอให้ “การพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ”หมายถึง การลงทุนโดยภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดแสดงการลงทุนภาครัฐ ได้แก่ งบลงทุนของภาครัฐ และตัวชี้วัดเทียบเคียงการ
ลงทุนของภาคเอกชน ได้แก่ มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 

• อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5.3 มาจากการค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัด
เป้าหมาย (ยกเว้นบุรีรัมย์ เพราะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่นมาก (138.39) (Extreme) และจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยไม่
สามาถเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของจังหวัดที่เหลือ) และก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5.3  เพราะมุ่งหวังว่า ณ 
สิ้นสุดปี  2570 ภาคเอกชนจะรักษาระดับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3  ภายใต้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต เช่น ราคาน้ ามัน
และพลังงาน กิจการและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงินและต้องยุติการด าเนินการ (ณ ปี 2565 ปัจจัยเหล่านี้ไม่เอื้อต่อการ
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว) 

2 ควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัดเดิมไม่มีนิยามหรือค าจ ากัดความที่ชัดเจน จึงไม่สามารถวัด
การเปลี่ยนแปลงได้ / ควรเสนอตัวช้ีวัดที่แสดงความก้าวหน้าการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
แผนย่อยที่ 1 / เสนอให้ “การพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ”หมายถึง การลงทุนโดยภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดแสดงการลงทุนภาครัฐ ได้แก่ งบลงทุนของภาครัฐ และตัวชี้วัดเทียบเคียงการ
ลงทุนของภาคเอกชน ได้แก่ มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 

•  อัตราการเปล่ียนแปลงงบลงทุนภาครัฐของพ้ืนที่เป้าหมาย 17 จังหวัด ร้อยละ -0.1 มาจากค่าเฉลี่ยอัตราการเปล่ียนแปลงฯ ในปี 
2559-2565 (ยกเว้นจังหวัดที่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนพิเศษแตกต่างจากพื้นที่อื่น 
และจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนต่ ากว่าพื้นที่อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยไม่สามาถเป็น
ตัวแทนที่เหมาะสมของจังหวัดที่เหลือ) และก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5  เพราะมุ่งหวังว่า ณ สิ้นสุดปี  
2570 เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวไปสู่ระดับก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 คาดว่าภาครัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  

3. ไม่เปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเดิม เพราะตัวชี้วัดเดิมสะท้อนเป้าหมายของแผนย่อยที่ 1 และใช้นิยามเมือง
อัจฉริยะตามส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด. หรือ DEPA)  

พิจารณาจากการหารือกับหน่วยงานขับเคลื่อน สศด. 

ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด => คงเดิม 1 ปรับเปลี่ยน 4 เป้าหมายระดับแผนย่อย จ านวน 3 เป้าหมาย => คงเดิม ค่าเป้าหมาย 5 => ปรับเปลี่ยน 5 

รหัสเป้าหมาย 
เป้าหมาย Y1 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

060101 เดิม เมืองในพื้นที่เป้าหมายท่ีได้รับ
การพัฒนาเพื่อกระจายความ
เจริญและลดความเหลื่อมล้ าใน
ทุกมิติ 

1. จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ 

2. จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 7 เมือง (เชียงราย กาญจนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก
นครราชสีมา หนองคาย และ
มุกดาหาร) 

7 เมือง (สุราษฎร์ธานี น่าน 
อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ 
นครสวรรค์ และสระบุรี) 

6 เมือง (ร้อยเอ็ด สกลนคร 
กระบี ่ยะลา ราชบุรี และ

ล าปาง) 

3. จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 4 เมือง  4 เมือง  4 เมือง  

ใหม ่ 1. จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ ยกเลิก 

2.1 จ านวนเมืองขนาดกลางท่ีได้รับการพัฒนา (อัตราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติ
บุคคลในจังหวัดเป้าหมาย (ร้อยละ)) 

อัตราการเปล่ียนแปลงเฉลี่ยของทุน
จดทะเบียน 5.3 (ปี 2556-2563) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3  
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5  
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 ต่อปี) 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5  
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 ต่อปี) 

2.2 จ านวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา (อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยงบลงทุนของภาครัฐใน
จังหวัดเป้าหมาย (ร้อยละ)) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงงบลงทุน
ภาครัฐของพ้ืนที่เป้าหมาย 17 
จังหวัด -0.1 (ปี 2559-2565) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.09 ต่อปี) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.09 ต่อปี) 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.09 ต่อปี) 

3. จ านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (เมือง) (จ านวนเมืองสะสม) 15 เมือง  
(ปี 2564) 

105 เมือง 205 เมือง 305 เมือง 

เหตุผล 1.ควรยกเลิกตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากก าหนดค่าเป้าหมายเพียง 5 ปีแรก ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว  

2.1 • ควรเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด เพราะตัวชี้วัดเดิมไม่มีนิยามหรือค าจ ากัดความท่ีชัดเจน จึงไม่สามารถ
วัดการเปลี่ยนแปลงได้ / ควรเสนอตัวช้ีวัดที่แสดงความก้าวหน้าการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
แผนย่อยที่ 1 / เสนอให้ “การพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ”หมายถึง การลงทุนโดยภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ท้ังนี้ ตัวชี้วัดแสดงการลงทุนภาครัฐ ได้แก่ งบลงทุนของภาครัฐ และตัวชี้วัดเทียบเคียงการ
ลงทุนของภาคเอกชน ได้แก่ มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 

• อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5.3 มาจากการค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัด
เป้าหมาย (ยกเว้นบุรีรัมย์ เพราะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยสูงกว่าจังหวัดอื่นมาก (138.39) (Extreme) และจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยไม่
สามาถเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของจังหวัดที่เหลือ) และก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 5.3  เพราะมุ่งหวังว่า ณ 
สิ้นสุดปี  2570 ภาคเอกชนจะรักษาระดับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3  ภายใต้ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิต เช่น ราคาน้ ามัน
และพลังงาน กิจการและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางการเงินและต้องยุติการด าเนินการ (ณ ปี 2565 ปัจจัยเหล่านี้ไม่เอื้อต่อการ
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว) 

2.2 ควรเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด เพราะตัวชี้วัดเดิมไม่มีนิยามหรือค าจ ากัดความท่ีชัดเจน จึงไม่สามารถวัด
การเปล่ียนแปลงได้ / ควรเสนอตัวชี้วัดที่แสดงความก้าวหน้าการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
แผนย่อยที่ 1 / เสนอให้ “การพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญ”หมายถึง การลงทุนโดยภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดแสดงการลงทุนภาครัฐ ได้แก่ งบลงทุนของภาครัฐ และตัวชี้วัดเทียบเคียงการ
ลงทุนของภาคเอกชน ได้แก่ มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 

•  อัตราการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนภาครัฐของพ้ืนที่เป้าหมาย 17 จังหวัด ร้อยละ -0.1 มาจากค่าเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงฯ ในปี 
2559-2565 (ยกเว้นจังหวัดที่มีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนพิเศษแตกต่างจากพื้นที่อ่ืน 
และจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนต่ ากว่าพื้นที่อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยไม่สามาถเป็น
ตัวแทนที่เหมาะสมของจังหวัดที่เหลือ) และก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5  เพราะมุ่งหวังว่า ณ สิ้นสุดปี  
2570 เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวไปสู่ระดับก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 คาดว่าภาครัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  

3. ไม่เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเดิม เพราะตัวชี้วัดเดิมสะท้อนเป้าหมายของแผนย่อยที่ 1 และใช้นิยามเมือง
อัจฉริยะตามส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด. หรือ DEPA)  

พิจารณาจากการหารือกับหน่วยงานขับเคลื่อน สศด. 

หมายเหตุ :   * เพิ่มข้ึนจากปี 2565 /  ** เพิ่มข้ึนจากปี 2565 /  ***  เพิ่มข้ึนแบบสะสมจากปี 2564 / **** จังหวัดเป้าหมาย ประกอบด้วย 27 จังหวัด ได้แก่  1) ภาคเหนือ 6 จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ น่าน ล าปาง และ ตาก)  2) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด (มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ นครพนม)  3) ภาคกลางและตะวันออก 6 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี สระแก้ว และตราด)  และ 4) ภาคใต้ 7 จังหวัด  
(สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) • ค่าเป้าหมายจ านวน 105 เมือง มาจากการหารือกับ สศด. (หน่วยงานขับเคลื่อน) เสนอค่าเป้าหมายเป็นจ านวนเมืองสะสม เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนฯ 13 หมุดหมายท่ี 8    
•  ในห้วงการพัฒนาที่ 3 และ 4 สศด. มีขีดความสามารถในการด าเนินงานประกาศเมืองอัจฉริยะ เฉลี่ย 8-10 เมืองต่อปี มาจากการหารือกับ สศด. 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

060201 เดิม เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน 

จ านวนเมืองคุณภาพ สิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5 เมือง 
(กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เชียงใหม่ 

ขอนแก่น สงขลา และ
ภูเก็ต) 

12 เมือง 
(เมืองระยะท่ี 1 และ 2) 

19 เมือง 
(เมืองระยะท่ี 1 – 3) 

25 เมือง 
(เมืองระยะท่ี 1– 4) 

ใหม ่ จ านวนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
(จ านวนเมืองสะสม) 

Baseline 
18 เมือง  

(ปี 2562-2564) 

30  
 

60  
 

90  
 

เหตุผล • ควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัดเดิมไม่มี
นิยามหรือค าจ ากัดความท่ีชัดเจน จึงไม่มี
หน่วยงานด าเนินการและจัดเก็บข้อมูล 
•ควรก าหนดตัวชี้วัดสะท้อนเป้าหมายของแผนย่อย
ที่ 2 
• ใช้นิยามเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด 

หมายเหตุ : 

(ต่อ) 

• ค่าเป้าหมายจ านวน 30 เมือง มาจากค่าเฉลี่ยจ านวนเมืองที่ สส. ให้รางวัลเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พ.ศ. 2562-2564 (เฉลี่ยปีละ 6 เมือง) 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

060202 เดิม ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิ
วัฒนธรรม 

พื้นที่ท่ีมีการด าเนินการสงวน รักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และ
พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบน
ฐานธรรมชาติและฐาน วัฒนธรรมอยา่งยั่งยืนในพื้นที่ 

อย่างน้อยใน 3 
จังหวัด ของ 1 ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
ใน 3 จังหวัด ของ 2 

ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย
ใน 6 จังหวัด ของ 2 

ภาค 

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 
ใน 6 จังหวัดของ 

2 ภาค 

ใหม ่ พื้นที่ท่ีมีแผนผังภูมินิเวศ (ผัง) Baseline 
อย่างน้อยใน 3 

จังหวัด ของ 1 ภาค 
 (ณ ปี 2564) 

อย่างน้อย 6 ผัง  
ใน 1 ภาค 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
6 ผัง ใน 2 ภาค 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
6 ผัง ใน 2 ภาค 

เหตุผล •  ควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพราะตัวชี้วัดเดิมไม่มีนิยาม
หรือค าจ ากัดความท่ีชัดเจน จึงไม่สามารถวัด
ความก้าวหน้าได้ 
• หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้
บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 

หน่วยงานเจ้าภาพ จ.2 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) มีแนวทางใน
การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 

หมายเหตุ : • ค่าเป้าหมายของปี 2566-2570 มาจากค่าเป้าหมายเดิม ช่วงที ่1 (2560-2565) มารวมกับค่าเป้าหมายเดิม ช่วงที ่2 (2566-2570) เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินงานในช่วงแรก 
• ค่าเป้าหมายช่วงปี 2571-2580 คงเดิม เนื่องจากหน่วยงานเจ้าภาพ จ. 2 มีแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายแล้ว 

(ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทางการ

พัฒนา (ใหม่) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปีท่ี 1 - 5 พัฒนา 6 เมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล 
เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต โดยมีแนวทางการดาเนินการ 
ดังน้ี 
(1) จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ของแต่ละเมือง จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมือง
สมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นการเติบโตของ
เมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองช้ันในเพ่ือลดปัญหา การกระจัดกระจายของเมือง มีการวาง
แผนการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(2) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพ่ือให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนในเมือง รวมถึงพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนด้าน
นวัตกรรมและดิจิทัล และน าเทคโนโลยีมายกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนในเมือง 
(3) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับ
การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างวิสาหกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประเทศไทย มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติยุค 4.0 โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคา่ธุรกิจในพื้นที่ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมศักยภาพของประชาชน
อย่างเต็มรูปแบบ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์และการศึกษาซึ่งสามารถแข่งขันไดใ้น
ระดับนานาชาติ และมุ่งเน้นให้มีระบบบริการที่สามารถอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม 
(5) จัดระบบและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสยี ขยะ และมลพิษที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมการสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานอาคาร
ประหยัดพลังงานและสามารถป้องกันการเกิดปรากฏการณเ์กาะความรอ้น รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างระบบ
รับมือและปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยจัดระเบียบพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยคุดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปีท่ี 
1 - 5 พัฒนา 6 ประกอบด้วยเมืองในกรุงเทพฯ และใน 13 จังหวัดเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม) เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี) สงขลา และภูเก็ต โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังน้ี 
(1) จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่แผนพัฒนาเมืองศูนยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ของแต่ละเมือง จัดท า
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดท าแผนผงัภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นการเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ใน
เมืองช้ันในเพื่อลดปัญหาการกระจัดกระจายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง มีการวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(2) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพ่ือให้เป็นระบบการสัญจรหลักของคนประชาชนในเมือง รวมถึงพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศให้พรอ้มต่อการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และน า
เทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง 
(3) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพ่ือทีส่่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา
นวัตกรรมและการสร้างวิสาหกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันในระดบันานาชาติยุค 4.0 โดย
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าธุรกิจในพื้นที่ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ 
โดยพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์และการศึกษาซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และมุ่งเน้นให้มีระบบบริการที่สามารถอ านวยความสะดวกในการ
ด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม นอกจากน้ี ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์  
(5) จัดระบบและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
สนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสยี ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมการสร้างอาคารที่ไดม้าตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและสามารถป้องกันการเกดิ
ปรากฏการณ์เกาะความรอ้นในเมือง รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. ปรับจังหวัดนครราชสีมา จาก
เดิมที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย 
เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 
อยู่ในระดับเดียวกับ 6 เมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเดิม 
2. เพ่ิมเติมประเด็นการสร้าง
นักพัฒนาเมืองและการยกระดับ
สถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ Value 
chain  

แนวทางการพัฒนามีจ านวน 10 แนวทาง โดยมีการปรับแนวทางการพัฒนาจ านวน 8 แนวทาง และมีการเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาจ านวน 1 แนวทาง ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 06.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 4 แนวทาง  ดังนี้  

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา 

(ใหม่) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

2. พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้น
การต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายความเจรญิไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบ่งตามภาคไดด้ังนี้ 
ภาคเหนือ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลค่าสูง และการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรา้งพื้นฐานทางสังคมแกพ่ื้นที่โดยรอบ โดยช่วงปีท่ี 6-10 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง
เชียงรายและพิษณุโลก ช่วงปีท่ี 11-15 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองนครสวรรค์และน่าน และช่วงปีท่ี 16-20 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองล าปาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พ้ืนท่ีโดยรอบ โดยช่วงปีท่ี 6-10 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองนครราชสีมา 
มุกดาหารและหนองคาย ช่วงปีท่ี 11-15 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองอุดรธานี อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ และช่วงปีท่ี 16-20 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง
ร้อยเอ็ด และสกลนคร 
ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่มีอยู่เดิม และการให้บริการดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พ้ืนท่ีโดยรอบ โดยช่วงปีท่ี 6-10 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองพระนครศรีอยุธยาและ
กาญจนบุรี ช่วงปีท่ี 11-15 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองสระบุรี และช่วงปีท่ี 16-20 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองราชบุรี  
ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พ้ืนท่ีโดยรอบ โดยช่วงปีท่ี 11-15 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองสุราษฎร์ธานี และช่วง
ปีท่ี 16-20 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองกระบี่และยะลา 
โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
(1) จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ของแต่ละเมอืง จัดท าแผนการใช้ประโยชน์
ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีเฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนท่ีอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดท าผังภูมินิเวศ ให้สามารถให้บริการเมืองและพื้นท่ีโดยรอบ มีการวางแผน
รับมือกับภัยพิบัติและ การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
(2) ยกระดับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองขนาดกลางให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน โดยพัฒนาโครงข่ายถนนให้ทั่วถึง พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกในการสัญจรให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมถึงระบบ
ไฟฟ้าและประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ ในปัจจุบันและอนาคต 
(3) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร 
การท่องเที่ยว เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน ส่งเสริมการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานท าต่างถิ่น 
และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคม ของพื้นที่โดยรอบ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม และสามารถส่งเสริม
ศักยภาพของประชาชนในเมืองและพื้นที่โดยรอบ 
(5) มีการวางแผนเพ่ือสงวนและรักษาพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกัน การรุกล้ าพ้ืนที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2. พัฒนาเมืองขนาดกลางในจังหวัดเป้าหมายให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้น
การต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายความเจรญิไปสู่พื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบ่งตามภาคได้ดังนี้ 
ภาคเหนือ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พ้ืนท่ีโดยรอบ โดยช่วงปีท่ี 6-10 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองเชียงรายและพิษณุโลก ช่วงปีท่ี 11-15 
พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองนครสวรรค์และน่าน และช่วงปีท่ี 16-20 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองล าปาง โดยจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ น่าน 
ล าปาง และตาก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนท่ีโดยรอบ โดยช่วงปีท่ี 6-10 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองนครราชสีมา มุกดาหารและหนองคาย ช่วงปีท่ี 11-15 
พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองอุดรธานี อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ และช่วงปีท่ี 16-20 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองร้อยเอ็ด และสกลนคร โดยจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ มุกดาหาร 
หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และนครพนม 
ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่มีอยู่เดิม และการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแก่พ้ืนท่ีโดยรอบ โดยช่วงปีท่ี 6-10 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรี ช่วงปีท่ี 11-15 พัฒนา
พ้ืนท่ีเมืองสระบุรี และช่วงปีท่ี 16-20 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองราชบุรี โดยจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี สระแก้ว 
และตราด 
ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแกพ่ื้นที่โดยรอบ โดยช่วงปีท่ี 11-15 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองสุราษฎร์ธานี และช่วงปีท่ี 16-20 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองกระบี่และ
ยะลา  โดยจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส 
โดยแนวทางการพัฒนามีดังน้ี 
(1) จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญแผนพัฒนาเมืองในจงัหวัดเป้าหมายตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ของแต่ละเมือง จัดท า
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นทีอ่นุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่งตามหลักการจัดท าแผนผงัภูมินิเวศ ให้สามารถให้บริการเมืองและพื้นที่โดยรอบ มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(2) ยกระดับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองขนาดกลางในจังหวัดเป้าหมายให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน โดยพัฒนาโครงข่ายถนนให้ท่ัวถึง พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเป็นทางเลือกในการสัญจรให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปาให้
เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 
(3) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่ อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่องเที่ยว เพื่อ
สร้างฐานเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน ส่งเสริมการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานท าต่างถิ่น และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ท่ี
โดยรอบ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม และสามารถส่งเสริมศกัยภาพของประชาชนใน
เมืองและพื้นที่โดยรอบ 
(5) มีการวางแผนเพ่ือสงวนและรักษาพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันการรุกล้ าพ้ืนที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. เพ่ิมเติมจังหวัด
เป้าหมายให้สอดคล้อง
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ จ านวน 
8 จังหวัด  

แนวทางการพัฒนามีจ านวน 10 แนวทาง โดยมีการปรับแนวทางการพัฒนาจ านวน 8 แนวทาง และมีการเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาจ านวน 1 แนวทาง ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 06.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 4 แนวทาง  ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา 

(ใหม่) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

3. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองอัจฉริยะตาม
ศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การเมืองโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพ่ือยกระดับ
ระบบบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน 
และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

3. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษในจังหวัดเป้าหมายให้เป็นเมือง
อัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การเมืองโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดเพ่ือยกระดับระบบบริหาร
จัดการเมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัด
การเมือง โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

    

  

4. จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีการ
เชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน เพ่ือใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งใน
การบริหารจัดการเมือง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีเป็นผู้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่จะมีการพัฒนา 
โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง 
เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

      

  

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบด้านการ
พัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอ
กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการ
ส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยค านึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับ
ฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบด้านการพัฒนาเมือง 
ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมาย และกฎระเบียบ
ใหมเ่พียงเท่าที่จ าเป็น ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการ
ลงทุน ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยค านึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเมืองระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

  เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 2560 
มาตรา 77 

  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 06.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 4 แนวทาง  ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทางการ

พัฒนา (ใหม่) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

1. จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่
เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ 
โดยก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนที่เป็นผู้เลือกและตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมือง
น่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่าง
ยั่งยืน เป็นต้น และจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการ
เชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการจัดท า 
และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด 
และชุมชน 

1. จัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ ที่ทุกหน่วยงานใช้ได้ร่วมกัน ซ่ึง
เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยง จัดการ ส าหรับสนับสนุนการ
บริหารจัดการพื้นที่ด้วยแผนผังภูมินิเวศทั้งในระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน ซึ่งโดย
ก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีเป็นผู้
เลือกและตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน
และปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืน
ถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นต้น และจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยง 
จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการจัดท า และสนับสนุนการบริหาร
จัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 

  ปรับค า 

2. จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน 
โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่เหมาะสม โดยจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามความ
เหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเขตพ้ืนที่ส าหรับ
เป็นพ้ืนที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใช้เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า เป็น
ขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจ ากัดในการใช้
พ้ืนที่ โดยก าหนดจากความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ และ
จัดท าแผนผังความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของ
แต่ละจังหวัด โดยเฉพาะส าหรับเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
และปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 

2. จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโดยค านึงถึง
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมี
สัดส่วนของพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรมท่ี
เหมาะสม โดยจัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมิ
นิเวศ เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดเขตพ้ืนที่ส าหรับเป็นพ้ืนที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใช้เขตพื้นที่ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า 
เป็นขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและข้อจ ากัดในการใช้พื้นท่ี โดย
ก าหนดจากความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ และจัดท าแผนผังภูมินิเวศระดับ
จังหวัดความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะ
ส าหรับ อาท ิเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 

  ปรับค า 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 06.2 การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
มีจ านวน 6 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง และเพ่ิมเติม 1 แนวทาง  ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหต ุ

3. ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่
ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดให้มี
หน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนในการ
ติดตามการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 

3. ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มทั้งในและต่างประเทศในการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมือง และรวมถึงการรักษาพื้นที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าไมใ้นภาพรวมของประเทศ 
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาและเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเมืองอ่ืน ๆ  โดย
จัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพ่ือให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการภาคส่วนใน
การติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ า และระดับประเทศ 

  เพิ่มเติมประเด็นความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศและแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ 
Value chain 

4. ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล 
โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุล 

4. ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
ประชาชน รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ เรื่องการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนในพื้นที่ป่าอย่างสมดุล โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของ
ชุมชนในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุล 

  เพิ่มเติมประเด็นโครงสร้างการบริหารจัดการเมือง 
กฎหมายและความปลอดภัยของประชาชนในเมือง 
เพื่อให้สอดคล้องกับ Value chain 

5. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่างย่ังยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้ จัดการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นท่ีป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไก
การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมท้ังจัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน โดยการศึกษา ส ารวจ วิจัย จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มี
มาตรการควบคุมและมาตรการส่งเสริมจูงใจทั้งด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริม
กลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพ้ืนที่ สีเขียว เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวม
ของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

5. พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นอย่างย่ังยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไมส้ีเขียว บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นท่ีป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอน
เครดิตและกลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมท้ังจัดให้มีการสงวน
รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั้ง
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการศึกษา ส ารวจ วิจัย จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง 
สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมและมาตรการส่งเสริมจูงใจทั้งทางด้านกฎหมายและด้าน
เศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ 
สร้างเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพ้ืนที่ สีเขียว เพื่อเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ปรับค า 

    6. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตสินค้าและบริการ 
และสนับสนุนการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการผลิตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน   

เพิ่มเติมประเด็นการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน 
เพื่อให้สอดคล้องกับ Value chain 

  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 06.2 การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
มีจ านวน 6 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง และเพ่ิมเติม 1 แนวทาง  ดังนี้  



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน  

ระบบโลจิสติกส ์และดิจิทัล  
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เล่ม 
รหัส

เป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม 
ปรับ 

เปลี่ยน 
เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม 

ปรับ 
เปลี่ยน 

เพิ่มเติม ยกเลิก 

07 

070001 1 

070101 1 

11 

070102 1 

070103 1 

070104 1 

070105 1 

070201 1 

6 
070202 1 

070203 1 

070204 1 

070301 1 4 

รวมจ านวน 11 11 10 1 8 3 21 21 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 1 เป้า              ไม่ปรับ เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  
        ไม่ปรับตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น                          ไม่ปรับค่าเป้าหมายระดับประเด็น   
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 10 เป้า      ไม่ปรับ มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 1 เป้า     ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 3 เป้า 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
10 10  

1  21 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา จ านวน ณ ปัจจุบัน 

1  
10 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

070001 เดิม ความสามา รถ ในการแข่ งขั น ด้ าน 
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อันดับที่ 45 อันดับที่ 38 อันดับที่ 31 อันดับที่ 25 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส ์และดิจิทัล  

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับประเด็น 
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รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

070101 เดิม ต้นทุนโลจิสติกสข์องประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศลดลง 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

น้อยกว่าร้อยละ 12 น้อยกว่าร้อยละ 11 น้อยกว่าร้อยละ 10 น้อยกว่าร้อยละ 9 

ใหม่ 

เหตุผล - - - 

070102 เดิม ประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศของประเทศ
ไทย (อันดับ/คะแนน) 

25 ล าดับแรก/
คะแนนไม่ต่ ากว่า 

3.50 

25 ล าดับแรก/
คะแนนไม่ต่ ากว่า 

3.60 

20 ล าดับแรก/
คะแนนไม่ต่ ากว่า 

3.70 

25 ล าดับแรก/
คะแนนไม่ต่ ากว่า 

3.80 

ใหม่ 

เหตุผล - - - 

070103 เดิม การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น 
 

สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 7 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 

ใหม่ 

เหตุผล - - - 

070104 เดิม การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการ
เดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 30/เมือง
หลักในภูมิภาค  
ไม่น้อยกว่า 5 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 40/เมือง
หลักในภูมิภาค  
ไม่น้อยกว่า 10 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 50/เมือง
หลักในภูมิภาค  
ไม่น้อยกว่า 20 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

ไม่น้อยกว่า 60/เมือง
หลักในภูมิภาค  
ไม่น้อยกว่า 20 

ใหม่ 

เหตุผล - เพิ่มเติม หมายเหตุ : เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี 2566– 2570 ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ ภูเก็ต  
เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี 2571– 2575 ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงราย อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ พระนครศรีอยุธยา  
เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี 2576– 2580 ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงราย อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ พระนครศรีอยุธยา 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส ์และดิจิทัล  
ตัวชี้วัด 10 ตัว => ปรับ 1 ค่าเป้าหมาย 10 => ปรับ 4 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 10 เป้าหมาย => ไม่ปรับ 
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(ต่อ) การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส ์และดิจิทัล  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

070105 เดิม ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
(คนต่อประชากร 1 แสนคน) 

12 คน  
ต่อประชากร  
1 แสนคน 

12 คน  
ต่อประชากร  
1 แสนคน 

8 คน  
ต่อประชากร  
1 แสนคน 

5 คน  
ต่อประชากร  
1 แสนคน 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

070201 เดิม การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่เกินร้อยละ 60 
ปี 2564  

ร้อยละ 54 

ไม่เกินร้อยละ 60 ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่เกินร้อยละ 50 

ใหม ่

เหตุผล - - 

070202 เดิม การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศ
เพ่ิมมากขึ้น 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) 

ร้อยละ 15-18 
ปี 2564  

ร้อยละ 16.41 

ร้อยละ 19-22 ร้อยละ 23-25 ร้อยละ 26-30 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

070203 เดิม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
เพ่ิมขึ้น 

ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท) 

7.40 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 
ปี 2564 = 7.05  

6.93 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

6.45 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

5.98 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

ใหม ่ 6.85 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

6.40 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ/

พันล้านบาท 

5.89 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้าน

บาท 

เหตุผล - - ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผน PDP 
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(ต่อ) การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส ์และดิจิทัล  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

070204 เดิม การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 

จ านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก าลังพัฒนา / 
โครงการน าร่อง / โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ 
(แผนงาน/โครงการ) 

พัฒนาและสาธิต น า
ร่องการใช้งาน ระบบ
สมารท์กรดิอย่างน้อย 
8 แผนงาน / โครงการ 

พัฒนาและสาธิต 
น าร่องการใช้งานระบบ

สมาร์ท 
กริดอย่างน้อย 3 

แผนงาน / โครงการ 

พัฒนาและสาธิต 
น าร่องการใช้งานระบบ

สมาร์ท 
กริดอย่างน้อย 3 

แผนงาน / โครงการ 

ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานระบบ 
สมาร์ทกริด  
อย่างน้อย 3 

แผนงาน/โครงการ 

ใหม ่ ลงทุนพัฒนา
โครงสร้าง 

พื้นฐานระบบ 
สมาร์ทกริด  
อย่างน้อย 5 

แผนงาน/โครงการ  

เหตุผล - - เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม 

070301 เดิม ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เนต็ (ร้อยละ) ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

ใหม ่ อัตราการเข้าถึงของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อ
จ านวนประชากร 

ปี 2564 
ร้อยละ 16.85 
ของจ านวน
ประชากร 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 21 ของ
จ านวนประชากร 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25.5  ของ
จ านวนประชากร 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 30 ของ
จ านวนประชากร 

เหตุผล - ช่วยสนับสนนุให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่สามารถรองรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน 

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



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมยุคใหม่ 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 1 เป้า              ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน  1 เป้า             ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 1 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 8 เป้า       มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ทีป่รับ จ านวน  1 เป้า 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยท่ีปรับ จ านวน  5 เป้า        ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน  4 เป้า 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแมบ่ทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน ยกเลกิ จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก 

08 

080001 1 

080101 1 
5 

080102 1 

080201 1 
6 

080202 1 

080301 1 

4 080302 1 

080303 1 

080401 1 6 

รวมจ านวน 4 5 9 7 2 3 6 21 15 6 1 

(3) (2) 

(5) (1) 

(2) (2) 

(5) (1) (1) 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
8 8 

1  22 (21) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1  
8 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

080001 เดิม ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ีมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึน้ 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง 5 ปี) 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

 

ใหม ่ Baseline 
ร้อยละ 34.63 
(2564: สสว.) 

 

ร้อยละ 40 

 

ร้อยละ 45 

 

ร้อยละ 50 

 

เหตุผล - - เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เนื่องจาก สสว. 
มีการปรับปรุงนิยาม SME โดยเปล่ียนเกณฑ์ชีว้ัดสถานะความเป็น 
SME จากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นรายได้ ท าให้สัดส่วน GDP 
ของ SME ต่อ GDP รวม ลดลงจาก ร้อยละ 38.63-43.14 มาอยู่
ท่ี ร้อยละ 31.77-35.05 ในระหว่างปี 2556-2564 

หมายเหตุ : 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

ไม่มีการปรับ : เป้าหมาย มีการปรับตัวชี้วัดระดับประเด็น 
และการปรับค่าเป้าหมายระดับประเด็น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนิยาม SME ใหม่ ของสสว. 



nscr.nesdc.go.th 88 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

080101 เดิม การขยายตัวของวิสาหกิจเร่ิมต้นในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อต้ังวิสาหกิจ
เร่ิมต้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัวร้อยละ 15 ขยายตัวร้อยละ 22 ขยายตัวร้อยละ 25 

ใหม่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ 
(Early Stage) ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวจ านวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรายใหม่ (Early Stage) 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง 5 ป)ี 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 25 ร้อยละ 35 

เหตุผล ตัวชี้วัดเดิมท าให้เกิดความสับสนระหว่างวิสาหกิจเร่ิมต้น (startup) และผู้ประกอบการราย
ใหม่ (Early stage) จึงจ าเป็นต้องก าหนดช่ือตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ครอบคลุม
ผู้ประกอบการท่ีเป็น SME ท้ังระบบ 

080102 เดิม ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึน 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดจิิทัล 

อันดับที่ 1 
ใน 36 

อันดับที่ 1 
ใน  30 

อันดับที่ 1 
ใน 25 

อันดับที่ 1 
ใน 20 

ใหม่ 1 ใน 30 
อันดับแรก 

1 ใน 25 
อันดับแรก 

1 ใน 20 
อันดับแรก 

 

เหตุผล - - - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
เป้าหมายระดับแผนย่อย จ านวน 8 เป้าหมาย => ปรับ 4 ตัวชี้วัด จ านวน 8 ตัว => ปรับ 2 ค่าเป้าหมาย จ านวน 8 => ปรับ 5 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

080201 เดิม สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยตอ่ปี
เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง 5 ปี) 

ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัวร้อยละ 10 ขยายตัวร้อยละ 10 

ใหม ่ สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ท่ีไม่ใช่รายใหญ่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

เหตุผล - - - 

080202 เดิม มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกจิการท่ี
เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพ่ิมขึ้น  

อัตรามูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เร่ิม
ต้ังต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง 5 ปี) 

ขยายตัว 

ร้อยละ 10 

ขยายตัว 

ร้อยละ 12 

ขยายตัว 

ร้อยละ 14 

ขยายตัว 

ร้อยละ 16 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่ (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

080301 เดิม มูลค่าพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศ
เพ่ิมขึ้น 
 

การขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ในห้วง 5 ปี) 

เพ่ิมขึ้น 1 เท่า เพ่ิมขึ้น 1 เท่า เพิ่มขึ้น 1 เท่า เพ่ิมขึ้น 1 เท่า 

ใหม ่ มูลค่าพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

เหตุผล - - - 

080302 เดิม ความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้า
ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD  

อันดับท่ี 1 
ใน 5 

อันดับท่ี 1 
ใน 5 

อันดับท่ี 1 
ใน 5 

อันดับท่ี 1 
ใน 5 

ใหม ่ ความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้า
ระหว่างประเทศดีขึ้น 
 

1 ใน 5 
อันดับแรก 

1 ใน 5 
อันดับแรก 

1 ใน 5 
อันดับแรก 

1 ใน 5 
อันดับแรก 

เหตุผล - - - 

080303 เดิม การขยายตัวการส่งออกของวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ ในห้วง 5 ปี) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 25 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 25 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 30 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 30 

ใหม ่ ร้อยละ 11.9 
(2564: สสว.) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 25 

เหตุผล - - เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เนื่องจาก สสว. มีการปรับปรุงนิยาม 
SME โดยเปลี่ยนเกณฑช์ี้วัดสถานะความเป็น SME จากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเป็นรายได้ 
ท าให้สัดส่วนการส่งออกของ SME ลดลงจาก ร้อยละ 24.9-32.3 ระหว่างปี 2560-
2563 มาอยู่ท่ี ร้อยละ 11.5-13.2 ในระหว่างปี 2560-2564 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่ (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

080401 เดิม อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้าน
การสนับสนุนและความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น 

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและ
ความสอดคล้องของนโยบาย 

อันดับท่ี 1 
ใน 15 

 

อันดับท่ี 1 
ใน 12 

 

อันดับท่ี 1 
ใน 10 

 

อันดับท่ี 1 
ใน 10 

 

ใหม ่ - จ านวนวันที่ต้องใชติ้ดต่อกับหนว่ยงาน
ราชการเพ่ือจัดต้ังธุรกิจ (start-up days) 
โดย IMD  

- กระบวนการในการจัดต้ังธุรกิจ (start-up 
procedures) โดย IMD  
 

อันดับท่ี 20 
(2564: IMD) 

 
อันดับท่ี 25 

(ปี 2564: IMD) 

1 ใน 17 
อันดับแรก 

 
1 ใน 20  

อันดับแรก 

1 ใน 14 
อันดับแรก 

 
1 ใน 17 

อันดับแรก 

1 ใน 12 
อันดับแรก 

 
1 ใน 15 

อันดับแรก 

เหตุผล - - ข้อมูลตัวชี้วัดเดิมขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก 
ไม่มีหน่วยงานจัดเกบ็ และรายงานข้อมูล ท าให้ประเทศไทยไม่ได้รับการจัดอันดับ
ใน Global Entrepreneurship Monitor 2 ปีล่าสุด 
(ปี 2020/2021 และ 2021/2022) 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่ (ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของ
การเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชงิพาณิชย์ รวมท้ัง
การปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะใน
การวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่รวมถึงค านึงถึงการ
ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผน
ธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและ
บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภบิาล 

2. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการ
เป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้า และบริการการขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้
เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ รวมท้ังการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้มีทักษะในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล 
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่รวมถึง
ค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
วางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและ
บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภบิาล 

ปรับปรุง/เพ่ิมเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับ value chain  

4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับ
รูปแบบธุรกิจใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนิน
ธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลด
ต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมท้ัง
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการ
ผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับ
รูปแบบธุรกิจใหม่โดยให้สิทธิประโยชน์เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
และการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และ
สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

ปรับปรุง/เพ่ิมเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับ value chain  

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 แผนย่อย 8.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ มแีนวทางการพัฒนา จ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 3 ปรับ 2 และเพ่ิม 0 แนวทาง  ดังนี้  
มี 4 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 4 แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา 
(ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน 
ตลาดทุน และการประกันภัย รวมท้ังส่งเสริมการ
แข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงิน
ด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน และ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงิน 

6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน 
ตลาดทุน และการประกันภัย และการก าหนด
หลักเกณฑ์การระดมทุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการ
แข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินด้าน
ต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการให้บริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานกลางทางการเงิน 

ปรับปรุง/เพ่ิมเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับ value 
chain  

แนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 แผนย่อย 8.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 6 แนวทาง คงเดิม 5 ปรับ 1 และเพิ่ม 0 แนวทาง  ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

3. ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนในการขยายชอ่งทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบ
ด้ังเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าท่ีมีมาตรฐานในทุกภูมิภาค  
และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้า 
โดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 

3. ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนในการขยายชอ่งทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบด้ังเดิมและ
บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจิทัลในการเข้าถึง
และขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่น
ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มี
มาตรฐานในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
กระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 

ปรับปรุง/เพ่ิมเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับ value chain  

4. สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศท้ังในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม 
เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้า
การลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมท้ังพัฒนาแผนกลยุทธ์การ
เข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการ
ลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน 
เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

4. สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศท้ังในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
ตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และ
กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมท้ังพัฒนา
แผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าและ
บริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้า
และการลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน 
เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

ปรับปรุง/เพ่ิมเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับ value chain  

แนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

 แผนย่อย 8.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 4 แนวทาง คงเดิม 2 ปรับ 2 และเพิ่ม 0 แนวทาง  ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการ
สร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์
ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา 
การตลาด และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซ่ึงรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 
ให้เป็นระบบท่ีรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน บูรณา
การ และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการของ
วิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่
ระบบ สามารถการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการ
สร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์
ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด 
และนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี
ความซับซ้อนซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบท่ี
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง
ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ
ชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

ปรับปรุง/เพ่ิมเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับ value chain  

7. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ โดยเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมท้ัง
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และ
ก ากับดูแลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและ
เป็นธรรม 

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ 
บูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงาน สามารถผลักดัน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ให้บรรลุผลได้อย่างมีเอกภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 แผนย่อย  8.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
 มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 6 แนวทาง คงเดิม 5 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

09 090001 1 

090002 1 

090101 1 
6 

 
(6) 090102 1 

090201 1 

6 
 

(6) 
090202 1 

090203 1 

090204 1 
0 

 
(5) 090205 1 

090301 1 
10 

 
(9) 

 
(1) 090302 1 

090303 1 

รวมจ านวน 6 0 2 4 10 6 2 2 4 5 1 2 4 22 15 0 5 7 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

* 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ได้มีการด าเนินการทบทวนแผนแม่บทฯ เรียบร้อยแล้ว  

* 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

ไม่มี 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 
จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม 
ปรับเปลี่ยน 

เพ่ิมเติม ยกเลิก 
จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม 
ปรับเปลี่ยน  
(กรณีตัวชี้วัด

เดิม) 

ก าหนดใหม่ 
(กรณีตัวชี้วัด

ใหม่) 
เพ่ิมเติม 

จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 

ปรับค า เปลี่ยนใหม่ 

09 

090001 1 1 

090002 1 1 

090101 1 1 
6 

090102 1 1 

090201 1 1 

6 090202 1 1 

090203 1 1 

090301 1 1 

10 090302 1 1 

090303 1 1 

รวมจ านวน 10 10 7 3 10 9 1 22 22 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 2 เป้า              ไม่ปรับ เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ไม่ปรับ ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ    ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 1 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 8 เป้า      มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ปรับ จ านวน 2 เป้า และ ยกเลิก จ านวน 2 เป้า 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 2 เป้า ยกเลิก 2 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 2 เป้า และ ยกเลิก จ านวน 2 เป้า 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

09 090001 1 

090002 1 

090101 1 
6 

 
(6) 090102 1 

090201 1 
6 

 
(5) 

 
(1) 090202 1 

090203 ยกเลิก 

090301 1 
10 

 
(9) 

 
(1) 090302 1 

090303 ยกเลิก 

รวมจ านวน 6 2 2 10 6 2 2 5 3 2 22 20 2 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

2 
6 (8) 6 (8) 

2  20 (22) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
2  

6 (8) 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพเิศษ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y2 ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

090001 เดิม การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

ใหม ่

เหตุผล - - ปี 2564 เป็นปีฐานของ 2566 (GPP lacks 2 ป)ี 

090002 เดิม การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด (มูลค่าในช่วง 5 ปี) 

600,000 
ล้านบาท 

600,000 
ล้านบาท 

600,000  
ล้านบาท 

600,000 
ล้านบาท 

ใหม ่ 650,000 
ล้านบาท 

650,000 ล้าน
บาท 

650,000 
ล้านบาท 

เหตุผล - - มีการปรับตามพ้ืนที่จากเดิมที่ พ้ืนที่ตามระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เป็น 
พ้ืนที่ตามระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง – ตะวันตก และภาคใต้ )  

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับประเด็น 
แตม่ีการปรับค่าเป้าหมายระดับประเด็นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนย่อยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพเิศษ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

090101 เดิม การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เฉลี่ยร้อยละในชว่ง 5 ปี) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

ใหม ่

เหตุผล - - ปีฐานของ 2566 คือปี 2564 เป็น (GPP lacks 2 ปี) 

090102 เดิม การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ิมขึ้น 

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(มูลค่าในช่วง 5 ปี) 

500,000 
ล้านบาท 

500,000  
ล้านบาท 

500,000  
ล้านบาท 

500,000 
ล้านบาท 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

090201 เดิม การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อป)ี 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 

ยกเลิก 

เหตุผล ปรับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564  ปีฐานของ 2566 คือปี 2564 เป็น (GPP lacks 2 ปี) 

090202 เดิม การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้าน
บาท) 

100,000 ล้าน
บาท 

100,000 
ล้านบาท 

100,000 
ล้านบาท 

100,000 
ล้านบาท 

ยกเลิก 

เหตุผล ปรับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด 8 ตัว => เพ่ิม 2 ยกเลิก 4 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 8 เป้าหมาย => เพิ่ม 2 ยกเลิก 4  ค่าเป้าหมาย 8 => เพ่ิม 2 ยกเลิก 4 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพเิศษ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

090203 เดิม เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

จ านวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 2 เมือง  
(ระนอง และ

ชุมพร) 
- 

1 เมือง 
(สุราษฎร์ธานี) 

1 เมือง 
(นครศรี 

ธรรมราช) 

ยกเลิก 

เหตุผล เป้าหมายดังกล่าวซ้ าซ้อนกับเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทประเด็น (06) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

090204 ใหม ่ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (เฉลี่ยร้อยละในชว่ง 5 ปี) ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

เหตุผลก ปรับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564   ปี 2564 เป็นปีฐานของ 2566 (GPP lacks 2 ปี) 

090205 ใหม ่ การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
(มูลค่าในช่วง 5 ปี) 

150,000 
ล้านบาท 

150,000 
ล้านบาท 

150,000 
ล้านบาท 

เหตุผล ปรับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564  

090301 เดิม การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึน้ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อป)ี 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3 

ใหม ่ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่มีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ป)ี 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 

เหตุผล - - ปี 2564 เป็นปีฐานของ 2566 (GPP lacks 2 ปี) 

090302 เดิม การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึ้น 

มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(มูลค่าในช่วง 5 ปี) 

10,000 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

10,000 
ล้านบาท 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

090303 เดิม เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จ านวนเมือง) 

1 เมือง  
(สงขลา) 

6 เมือง  
(ตาก สระแก้ว 

เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย มุกดาหาร) 

- 4 เมือง 
(นครพนม 

นราธิวาส และ
ตราด) 

ยกเลิก 

เหตุผล เป้าหมายดังกล่าวซ้ าซ้อนกับเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทประเด็น (06) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แผนย่อย 09.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 5 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับ 
แผนย่อย 09.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ปรับเป็น แผนย่อยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 5 แนวทาง ดังนี้  

แนวทางการพัฒนา (ใหม่) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงเพื่อดึงดูดการลงทุนในพื้นที่และเพื่อให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาที่จะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย  
(1) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพื้นที่ กับพื้นที่โดยรอบและกับพื้นที่เศรษฐกิจแห่งอ่ืนในประเทศและประเทศใ นภูมิภาคและสร้างโอกาสให้

ผู้ประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
(2) บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนที่และพัฒนาแรงงานที่มีศักยภาพให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
(2)  พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนาผู้ให้บริการ (Service Provider) และ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่และเครือข่าย และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 

(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต/บริการของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการวิจัย
และพัฒนาระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพ้ืนที่ 

(2)  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล /องค์ความรู้ ระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ภาคเอกชนที่ก าลังเติบโต 

ปรับตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการ
พัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. 2564 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติม
แนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหตุ 

การพัฒนา
ระเบียง

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันออกไปยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2. พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดย
ยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามัน
ปาล์มในพ้ืนท่ีให้เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง  

4. ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

5. รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าแห่งใหม่กับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝ่ังอันดามัน และพัฒนา
เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

6. พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ โดย (1) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะใน
เมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปิด
โล่งตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ การ
เติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองท่ีปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน รองรับ
ความต้องการด้านการเดินทางท้ังปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมท้ัง
จัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนท่ี 
(3) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

1. ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงเพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนท่ีและเพ่ือให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาท่ีจะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด พื้ น ท่ี ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐ กิจพิ เ ศษ เพิ่ ม เติ มตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการพัฒนาเขต เศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2564 

2. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติ
เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วน
ขององ ค์ประกอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 5 ด้าน 
ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกการลงทุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ 
การพัฒนาแรงงานและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบใน
การด า เนินงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป" 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย  
(1)ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี กับพื้นท่ีโดยรอบและกับ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจแห่งอ่ืนในประเทศและประเทศในภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
(2)บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนท่ีและพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพ
ให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนา 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและเครือข่าย และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต/บริการของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือท่ีใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพ้ืนท่ี 
(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ ระหว่าง
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสตาร์ทอัพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนท่ีก าลังเติบโต 

มี 3 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

(7) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ซ่ึง
จะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิดด้าน
แผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบ
กระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้  
โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา  
ช่วงปีที่ 6 – 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร 
และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับแนว
ทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทประเด็น 
(06) พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น (06)  
พ้ืนที่และ
เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ เพ่ือ
ลดความ
ซ้ าซ้อน 
 

แผนย่อย 09.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 10 แนวทาง คงเดิม 9 แนวทาง และยกเลิก จ านวน  1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพเิศษ 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านยิมและวฒันธรรม 
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแมบ่ทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก 

10 100001 1 

100101 1 5 

100201 1 2 

100301 1 3 

รวมจ านวน 4 4 2 2 1 4 1 10 10 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 1 เป้า            ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 1 เป้า             ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 1 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 3 เป้า      ไม่ปรับมีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ปรับ 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 1 เป้า    ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 3 เป้า 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 

3 4 (3) 
1  10 (10) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 

1 
4 (3) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

100001 เดิม คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย 
มากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต
การมีจิต สาธารณะ การเป็นอยู่ อย่างพอเพียง การกระท า
อย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 

จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ  
15 

จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 

จากปีฐาน 

ใหม ่ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการประกอบด้วย ความพอเพียง 
ความมีวินัยรับผิดชอบ ความกตัญญู ความสุจริต และ
การมีจิตสาธารณะ (คะแนน) 
 

Baseline 
4.64  

(ป ี2564)  

ณ สิ้นปี 2570 
คะแนนอยู่ที่ 

5.10  

ณ สิ้นปี 2575 
คะแนนอยู่ที่ 

5.56 

ณ สิ้นปี 2580 
คะแนนอยู่ที่ 

6.00  

เหตุผล - เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับประเมินคุณธรรมของกลุ่ม
คนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการ
ส ารวจสถานการณ์คุณธรรม 5 ด้าน  

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วดั ที่มีการจัดท าข้อมูล  
ในปี 2564 เป็นปีแรก (4.64 ) 
 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น 
แต่มีการปรับค าตัวช้ีวัด และปรับค่าเป้าหมายระดับประเดน็ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท าตัวชี้วัด 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

100101 เดิม คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ 
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ5 

 
Baseline 

ร้อยละ 96.89 
(ปี 2564) 

ณ สิ้นปี 2570  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  
97.00 

ณ สิ้นปี 2575  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  
98.00 

ณ สิ้นปี 2580  
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  
99.00 

เพ่ิมเติม ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย (เพิ่ม)  Baseline 
 ร้อยละ 62.10 

(ปี 2564) 

ณ สิ้นปี 2570  
คะแนนเฉลี่ย 
ท้ัง 5 ด้าน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ณ สิ้นปี 2575 
คะแนนเฉลี่ย 
ท้ัง 5 ด้าน 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ณ สิ้นปี 2580  
คะแนนเฉลี่ย 
ท้ัง 5 ด้าน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

เหตุผล - เพิ่ม ตัวชี้วัด ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 
เพื่อเป็นการวัดสภาพแวดล้อมที่กล่อมเกลาเยาวชน โดยมีนัย
ว่าถ้าสภาพแวดล้อมดี จะท าให้เยาวชนมีต้นทุนชีวิตที่ดีด้วย 
ซึ่งจะท าให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์) 

ตัวชี้วัด 3 ตัว => ปรับ 1 เพ่ิม 1 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 3 เป้าหมาย => ปรับ 0 ค่าเป้าหมาย 3 => ปรับ 3 เพ่ิม 1 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
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รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

100201 เดิม ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือ
สังคมเพ่ิมขึ้น 

จ านวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม (จ านวน) 50 บริษัท 100 บริษัท 180 บริษัท 300 บริษัท 

ใหม ่ Baseline 
162 บริษัท 
(ปี 2564) 

เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ต่อปี 

เหตุผล - - เพื่อให้ค่าเป้าหมายมีความทา้ทายมากยิง่ขึ้น 

100301 เดิม สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ท าให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
เพ่ิมขึ้น 

ระดับความส าเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก 
และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

ใหม ่ สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and 
Information Literacy : MIL) 

72.3 คะแนน 
(ปี 2564) 

80 คะแนน 
ณ สิ้นปี 2570 

85 คะแนน 
ณ สิ้นปี 2575 

90 คะแนน 
ณ สิ้นปี 2580 

เหตุผล ตัวชี้วัดเดิม ไม่มีการจัดเก็บ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดท่ีก าหนดใหม่ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติม
แนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหตุ 

การพัฒนา
ระเบียง

เศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและ 
ใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศ
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝ่ังตะวันออกไปยังท่าเรือหลักในประเทศจีน เพ่ือ
ตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2. พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเล เช่น การพัฒนาการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งมังกร กุ้งทะเล และหอยมุก โดย
ยกระดับเกษตรกรรายย่อย ให้มีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดจากการผลิตน้ ามัน
ปาล์มในพ้ืนท่ีให้เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง  

4. ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาล์มและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม 

5. รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นน าแห่งใหม่กับ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงฝ่ังอันดามัน และพัฒนา
เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

6. พัฒนาเมืองในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ โดย (1) จัดท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์กลางความเจริญของแต่ละเมือง 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งท่ีอยู่อาศัยและพ้ืนท่ีเฉพาะใน
เมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปิด
โล่งตามแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ การ
เติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองชั้นในเพ่ือลดปัญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองท่ีปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้มาตรฐาน รองรับ
ความต้องการด้านการเดินทางท้ังปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลให้เพียงพอ รวมท้ัง
จัดระบบดูแลด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนในพ้ืนท่ี 
(3) อนุรักษ์ จัดระบบ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร 
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบจัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษท่ีได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

1. ส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ใน
ระดับสูงเพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนท่ีและเพ่ือให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาท่ีจะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
ท่ีจะส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1. มี ก า ร ก า ห น ด พื้ น ท่ี ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐ กิจพิ เ ศษ เพิ่ ม เติ มตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการพัฒนาเขต เศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2564 

2. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ใน
การประชุมคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติ
เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วน
ขององ ค์ประกอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 5 ด้าน 
ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกการลงทุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ 
การพัฒนาแรงงานและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ และการวิจัยและ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบใน
การด า เนินงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป" 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและการ
จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมหรือพ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3. พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย  
(1)ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี กับพื้นท่ีโดยรอบและกับ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจแห่งอ่ืนในประเทศและประเทศในภูมิภาคและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
(2)บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนท่ีและพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพ
ให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น การพัฒนา 
ผู้ให้บริการ (Service Provider) และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีและเครือข่าย และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต/บริการของระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือท่ีใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพ้ืนท่ี 
(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล/องค์ความรู้ ระหว่าง
ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs/ Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังสตาร์ทอัพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่
ภาคเอกชนท่ีก าลังเติบโต 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน 

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



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 1 เป้า              เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่ปรับ  จ านวน 0 เป้า   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 0 เป้า          ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 0 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 6 เป้า      มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ปรับ จ านวน 0 เป้า 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยท่ีปรับ จ านวน 4 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 5 เป้า 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแมบ่ทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม คงเดิม ปรับเปลี่ยน จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 

11 

110001 1 

110101 1 3 

110201 1 3 

110301 1 5 

110401 1 
5 

110402 1 

110501 1 3 

รวมจ านวน 7 7 3 4 2 5 19 19 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
  6   6 

1  19 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา จ านวน ณ ปัจจุบัน 

1  
   6 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

110001 เดิม คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็น
ผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
 

 0.79 
 
 

Baseline 
0.777 

(ณ ปี 2562) 

0.82 0.85 มากกว่า 
0.85 

ใหม่ 

เหตุผล - - - 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 

เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 1 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ ตัวช้ีวัด 1 ตัว => ไม่มีการปรับ ค่าเป้าหมาย 1 => ไม่มีการปรับ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

110101 เดิม ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบพอเพียงดีขึ้น 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ) ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

ใหม่ มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง (ร้อยละ) 

(เฉลี่ยร้อยละในช่วง 5 ปี)  
 

Baseline 
ร้อยละ 
90.11 

(ณ ปี 2564)  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 92 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 94 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96 

เหตุผล - ตั วชี้ วั ด เ ดิ ม มีความล่ าช้ าของข้ อ มูล 
และตัวชี้ วัดใหม่มีความครอบคลุมต่อ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มากกว่า 

ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ 
ตัวช้ีวัดใหม ่

เป้าหมายระดับแผนย่อย 6 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ ตัวช้ีวัด 6 ตัว => ปรับ 4 คงเดิม 2 ค่าเป้าหมาย 6 => ปรับ 5 คงเดิม 1  

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

110201 เดิม เ ด็ ก เ กิ ด อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ  มี
พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
Baseline 

ประมาณการ 
= ร้อยละ 82 
(ณ ปี 2564) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ใหม่  
 

เหตุผล - - สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว โดยมีค่าสถานการณ์
ปัจจุบันปี 2564 (ประมาณการ) = ร้อยละ 82 ซึ่งก าหนด 
ค่าเป้าหมายในช่วงปี 66-70 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ดังนั้น จึงไม่มีการปรับค่าเป้าหมายใหม ่   

(ต่อ) 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

110301 เดิม วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้ วน รู้จั กคิด  วิ เคราะห์  รั กการ เ รียน รู้ 
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 

(Skill) ของ World Economic Forum 
(WEF) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 20 

ใหม่ คะแนนความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 

แรงงานในอนาคต 
(Future  Workforce) 

Baseline 
ค่าคะแนน 

60.7 
(ณ ปี 2562) 

ค่าคะแนน
ไม่น้อยกว่า 

70 

ค่าคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

80 

ค่าคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

85 

เหตุผล - ตัวชี้วัดเดิมไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่
เน้นการพัฒนากลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น จึงใช้
ตัวชี้วัดใหม่ที่ครอบคลุมเป้าหมาย Y 1
มากกว่า  

ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ 
ตัวชี้วัดใหม ่โดยก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ห้วงที่ 2 - 4 
ประเมินและวิเครำะหจ์ำกช่วงคะแนนในกลุ่ม

ประเทศที่พัฒนำแล้ว  

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

110401 เดิม แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

 
ผลิตภาพแรงงาน  

(ร้อยละต่อป)ี 
 

ไม่ต่ ากว่า 
2.5 

 

 
ไม่ต่ ากว่า 

2.5 

 
ไม่ต่ ากว่า 

2.5 

 
ไม่ต่ ากว่า 

2.5 
 

ใหม่ ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ) 

Baseline 
ร้อยละ 0.7 

(ณ ปี 2564) 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 4 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 6 

เหตุผล - - ปรับตั วชี้ วั ดให้ เหมาะสม และปรับค่ า เป้ าหมายใหม่  
ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดในหมุดหมายที่ 12 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

(ต่อ) 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

110402 เดิม มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ครอบคลุมบุคลากรไทยที่
ท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 

สัดส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษา

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเป็นร้อย
ละ 50 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

ใหม่ Baseline 
ร้อยละ 9.7 

(ณ ปี 2564) 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

เหตุผล - - ปรับค่าเป้าหมาย ปี 76-80 ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเดิม และ
ปี 2564 มีสถานะบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว จึงมีการปรับ 
ค่าเป้าหมายใหม่ เพ่ือให้ท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมาย 

(ต่อ) 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

110501 เดิม ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะ 
การด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า 
และรายได้เหมาะสม 
 
 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

ใหม ่

ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) 
 ของกลุ่มผู้สูงอายุ 

MPI รวมของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเป้าหมายใน

ระบบ TPMAP 
=0.076246  

(ปี 2564) >> เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 8.29 

ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 10 ต่อปี 

ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 15 ต่อปี 

เหตุผล - ก าหนดตัวชี้วัดใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และสามารถน าไปสู่การก าหนดมาตรการ
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม และครอบคลุมกับเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยมากขึ้น 

MPI = H x A โดยที่ 
H คือ ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุเป้าหมายที่มีปัญหาความยากจนหลายมติิ 
A คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละของตัวชี้วัด หรือความรุนแรงของกลุ่มผู้สูงอายุ
เป้าหมายในระบบ TPMAP ซึ่งหลักการของ MPI คือ ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี  
ค่าเป้าหมาย ปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.29 จึงก าหนดค่าเป้าหมาย
ประมาณการคร่าว ๆ ให้ลดลงตามล าดับขั้น โดย ปี 66-70 ลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 5 ต่อปี  ปี 71-75 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี  และปี 76 - 80 ลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี  

(ต่อ) 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

รออานนท ์
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แนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง/ กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

- - - - - 

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน   
• แผนย่อย 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนาจ านวน 3 แนวทาง => ทุกแนวทางไม่มี

การปรับเปลี่ยน 
 
 
 
 

 

• แผนย่อย 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย มีแนวทางการพัฒนาจ านวน 3 แนวทาง => ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

• แผนย่อย 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น มีแนวทางการพัฒนาจ านวน 5 แนวทาง => ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

- - - - - ไม่มีการปรับ 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการ
พัฒนา (ใหม)่ 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

- - - - - ไม่มีการปรับ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 

• แผนย่อย 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน มีแนวทางการพัฒนาจ านวน 5 แนวทาง => ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 

• แผนย่อย 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ มีแนวทางการพัฒนาจ านวน 3 แนวทาง => ทุกแนวทางไม่มีการปรับเปลี่ยน 
 

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



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแมบ่ทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คง
เดิม 

ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน 
คง
เดิม 

ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก 

12 

120001 2 

120002 1 

120101 3 5 

120201 2 2 

รวมจ านวน 4 8 1 4 2 1 4 3 7 7 

* 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

* 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) 

(2) * 

(2) 

(5) 

(18) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีการหารือกับ สศช. เพื่อให้ 
ค่าเป้าหมายมีความสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

ด าเนินการทบทวนเป้าหมายแผนแม่บทฯ และตัวชี้วัดแล้วเสร็จ 

(1)* 

(2) 

(1) 

(2) (1) (1) 

(1) (1) 

(2) 

(1) (1) 

(1) (1) 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

2 
2 (2) 3 (5) 

2 (3)  7 (7) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
2 (3)  
3 (5) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

120001 เดิม คนไทยมี การศึ กษาที่ มี คุ ณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 

เฉลี่ย 470 
คะแนน 

เฉลี่ย 480 
คะแนน 

เฉลี่ย 490 
คะแนน 

เฉลี่ย 510 
คะแนน 

2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษา 

อันดับท่ี 45 อันดับท่ี 40 อันดับท่ี 35 อันดับท่ี 30 

เหตุผล ยุบรวม ตัวชี้ วั ด  คะแนน PISA ด้านการอ่ าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) กับ 
ตัวชี้วัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษา ไว้เพียงตัวเดียว เนื่องจาก
ตัวชี้วัดนี้ได้รวมค่าคะแนน PISA เป็นตัวแปรหนึ่งใน
การค านวณด้วยแล้ว 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็นแตม่ีการปรับ 
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากขึ้น 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

120002 เดิม คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดี
ขึ้น 

1. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 

ไม่น้อยกว่า 50.1 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 56.63 
คะแนน(เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของยุโรป) 

ไม่น้อยกว่า 69
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 72.49 
คะแนน(เทียบเท่า

ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
อเมริกาเหนือ) 

ใหม่ 1. สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา 

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

ร้อยละ 60* ร้อยละ 80* ร้อยละ 100* 

เหตุผล ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยในระดับสากล(GTCI) ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ  

หมายเหตุ : *ร้อยละของปีสุดท้ายในแต่ละห้วง (๕ ปี) 
 
 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็นแต่มกีารปรับ 

ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากข้ึน 



nscr.nesdc.go.th 123 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

120101 เดิม คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะ ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

1.สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขา 
ในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2.อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 

3.อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ใหม่ 1. ดัชนีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ อยู่ในระหว่างเก็บ
ข้อมูลโดย สพฐ. 

จะเสร็จสมบูรณ์ใน
ปี 2566 

60 80 100 

2. สัดส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีผลการทดสอบ  
O-NET ใน 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่อจ านวนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการทดสอบ 

(ข้อมูลปี 2564) 
ภาษาไทย 81.24  
ภาษาอังกฤษ 9.78  
คณิตศาสตร์ 5.54  
วิทยาศาสตร์ 4.70  

ภาษาไทย 85 
ภาษาอังกฤษ 10 
คณิตศาสตร์ 10 
วิทยาศาสตร์ 10 

ภาษาไทย 90 
ภาษาอังกฤษ 15 
คณิตศาสตร์ 15 
วิทยาศาสตร์ 15 

ภาษาไทย 95 
ภาษาอังกฤษ 20 
คณิตศาสตร์ 20 
วิทยาศาสตร์ 20 

เหตุผล 1.ตัวชี้วัดเดิมไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 

2. ยกเลิก ตัวชี้วัดความแตกต่างของคะแนน PISA เน่ืองจากมีการจัด
สอบ 4 ปี/ครั้ง ท าให้ไม่สามารถประเมินได้ในทุกปี 

3.อัตราการเข้าเรียนไม่สามารถสะท้อนคุณภาพได้ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 5 ตัว => ปรับ 3 ยกเลิก 2 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 2 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 5 => ยกเลิก 2 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

120201 เดิม ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญา เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

1.สัดส่วนสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียน
การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ 10 สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการ 

เรียนตามพหุปัญญา 

สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการ

เรียนตามพหุปัญญา 

สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการ

เรียนตามพหุปัญญา 

2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับการส่งต่อ
และพัฒนา ตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 10 
 

ใหม ่ 1.ร้อยละของเด็กที่มีข้อมูลการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญารายบุคคล 

- ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 100 
 

เหตุผล - 1. ตัวชี้วัดเดิมไม่สะท้อนด้านระบบข้อมูล - 

2. ยกเลิกเนื่องจากตัวชี้วัดระดับประเด็น
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ได้มากกว่า 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปลี่ยน 

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



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะท่ีดี 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

* 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

ได้มีการด าเนินการทบทวนแผนแม่บทฯ เรียบร้อยแล้ว  

* 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

ไม่มี 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 
จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม 
ปรับเปลี่ยน 

เพ่ิมเติม ยกเลิก 
จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม 
ปรับเปลี่ยน  
(กรณีตัวชี้วัด

เดิม) 

ก าหนดใหม่ 
(กรณีตัวชี้วัด

ใหม่) 
เพ่ิมเติม 

จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 

ปรับค า เปลี่ยนใหม่ 

09 

090001 1 1 

090002 1 1 

090101 1 1 
6 

090102 1 1 

090201 1 1 

6 090202 1 1 

090203 1 1 

090301 1 1 

10 090302 1 1 

090303 1 1 

รวมจ านวน 10 10 7 3 10 9 1 22 22 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 2 เป้า              ไม่ปรับ เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ไม่ปรับ ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ    ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 1 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 8 เป้า      มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ปรับ จ านวน 2 เป้า และ ยกเลิก จ านวน 2 เป้า 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 2 เป้า ยกเลิก 2 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 2 เป้า และ ยกเลิก จ านวน 2 เป้า 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

09 090001 1 

090002 1 

090101 1 
6 

 
(6) 090102 1 

090201 1 
6 

 
(5) 

 
(1) 090202 1 

090203 ยกเลิก 

090301 1 
10 

 
(9) 

 
(1) 090302 1 

090303 ยกเลิก 

รวมจ านวน 6 2 2 10 6 2 2 5 3 2 22 20 2 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
5 6 (5) 

1  16 (16) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1 

6 (5) 

เล่ม 
(13) 

รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

13 130001 1 

130101 1 4 (3) (1) 

130201 1 3 (3) 

130301 1 3 (3) 

130401 1 2 (2) 

130501 1 4 (4) 

รวมจ านวน 6 6 3 3 1 1 5 1 16 15 1 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

130001 เดิม คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้นและ
มีความเป็นอยู่ดีเพิ่มข้ึน 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 
(อายุเฉลี่ย) 
 

ไม่น้อยกว่า  
68 ปี 

Baseline 
อายุคาดเฉลี่ย 68.3 

(ปี 2562) 

ไม่น้อยกว่า  
70 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
72 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
75 ปี 

ใหม ่ ไม่น้อยกว่า  
72 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
73 ปี 

เหตุผล - - - 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น  
แต่มีการปรับค่าเป้าหมาย (Y2) เนื่องจากค่าเป้าหมายเดิมมีการบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

130101 เดิม ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิด
เป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดี
สูงขึ้น 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร 
 

ร้อยละ 50 
Baseline 
ร้อยละ 65 
(ปี 2565) 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ100 

ใหม ่ ร้อยละ 70 

เหตุผล - - - 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

130201 เดิม 
 

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะ
ที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ambulatory 
care sensitive condition:ACSC) ลดลง 

ไม่เกินร้อยละ 100 ไม่เกินร้อยละ 100 ไม่เกินร้อยละ 100 
 

ไม่เกินร้อยละ 100 
 

ใหม ่ ต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
“ชุมชนสร้างสุข” 

Baseline 
ร้อยละ  56.86  

(ปี 2565) 

ร้อยละ 80   ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
  

เหตุผล - - - 

ไม่มีการปรับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยฯ ตัวช้ีวัด=> ปรับ 3 เพิ่มเติม 1 ค่าเป้าหมาย=> ปรับ 4 เพิ่มเติม 1 ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย 1 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

130301 เดิม มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 

 

อันดับที่ 1 ใน 25 อันดับที่ 1 ใน 20 อันดับที่ 1 ใน 15 
 

อันดับที่ 1 ใน 15 
 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

130401 เดิม การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ า
ลดลง 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
ด้านสุขภาพ 

ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า  
0.67  

ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 
0.68  

ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 
0.69  

ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 
0.70  

กลุ่มคนเป้าหมายในระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ที่
ตกมิติด้านสุขภาพ ได้รับการดูแล 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

เหตุผล 
 
 
 

 
 

(ต่อ) 

สธ. อยู่ระหว่างจัดท าร่างประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง มาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการ
ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... การก าหนดคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการสาธารณสุข โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในปี 2565 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

130501 เดิม ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ือง
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ 
เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(ร้อยละของประชากรทั้งหมด) 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 5 เพ่ิมเป็นร้อยละ 10 เพ่ิมเป็นร้อยละ 
 15 

 

เพ่ิมเป็นร้อยละ 
20 
 

ใหม ่ ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
ประชาชนในเร่ืองโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า 

เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
5 ต่อป ี

เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  

5 ต่อป ี

เพิ่มข้ึนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  

5 ต่อป ี

เพิ่มข้ึนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 5 

ต่อป ี

ความมั่นคงด้านสุขภาพของโลก 
(Global Health Security Index 

อันดับที่ 5 จากการ

ส ารวจทั่วโลก 

อันดับที่ 5 

จากการส ารวจ

ทั่วโลก 

อันดับที่ 5 

จากการ

ส ารวจทั่วโลก 

อันดับที่ 5 

จากการ

ส ารวจทั่วโลก 

เหตุผล - - - 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีการ 
มีปรับเปลี่ยน) 

ระบุเหตุผล
ประกอบ  หมายเหตุ 

1) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ รวมทั้งส่งเสริมความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพจิตของคนทุกกลุ่มวัยผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
สุขภาพและกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
โดยสะดวกและน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
 

สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ รวมทั้งส่งเสริม
ความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตของคนทุกกลุ่มวัยผ่านการพัฒนาสื่อ
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและกระบวนการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
โดยสะดวกและน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้มีความครอบคลุม
กับห่วงโซ่คุณค่ามากขึ้น 

2) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่
ป้องกันได้  มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะและสุขภาพจิต ได้ด้วย
ตัวเอง น าไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอ านาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ด าเนินการ
ด้านสุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจ าเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมทุกระดับ  

พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้  มีศักยภาพในการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะและสุขภาพจิต ได้ด้วยตัวเอง น าไปสู่
การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอ านาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้
ด าเนินการด้านสุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจ าเป็นในพื้นที่อย่าง
แท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ  

๔) ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามทั้งด้านสุขภาวะและสุขภาพจิตของ
ประชาชน โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคน
ไทย 

ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามทั้งด้านสุขภาวะ
และสุขภาพจิตของประชาชน โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุก
นโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคน
ไทย 

แผนย่อย 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการปอ้งกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ปรับ 3 แนวทางการพัฒนา จาก 4 
แนวทางการพัฒนา 

ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีมีมี 5 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา แผนย่อย 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการมีสขุภาวะที่ดีปรับ 1 แนวทางการพัฒนา จาก 3 แนวทางการ

พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีการ 
มีปรับเปลี่ยน) 

ระบุเหตุผล
ประกอบ  หมายเหต ุ

3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการ
อนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความ
ต้องการด้านสุขภาพ เพื่อการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนา
แนวทางและศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องอาชีวอนา
มัยสิ่งแวดล้อม  
 

3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อ
การก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และ
ระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 

-  

แผนย่อยที่ 13.3 -13.5 ไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพฒันา จ านวน 9 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีการ 
มีปรับเปล่ียน) 

ระบุเหตุผล
ประกอบ  หมายเหตุ 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 1 เป้า              ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 1 เป้า       ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 1 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 3 เป้า      ไม่ปรับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)   
• ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 1 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 3 เป้า 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

14 

1 

1 2 

1 3 

1 2 

140001 

140101 
140201 
140301 

รวมจ านวน 4 2 4 7 4 7 2 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
3 3 

1  7 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1  
3 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

140001 เดิม คนไทยมีสุขภาพดี มีน้ าใจนักกีฬา  
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วย
กีฬา  

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย) 

ไม่น้อยกว่า  
68 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
70 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
72 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
75 ปี 

ใหม ่ ดัชนีศักยภาพการกีฬา (เฉลี่ยร้อยละ) Baseline 
ร้อยละ 47 

(ณ ปี 2563) 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10 
ในช่วง 5 ปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15 
ในช่วง 5 ปี 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 20 
ในช่วง 5 ปี 

เหตุผล Composite index ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย อาทิ  
1) ร้อยละของประชากร 15 ปีขึ้นไปที่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างเสมอ
เสมอ (ข้อมูลจาก กรมพลศึกษา)  
2) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI (Kg/m2)) ของ
ประชาชนอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจาก กรมพลศึกษา)  
3) ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่มีโรคประจ าตัว (ข้อมูล
จาก กรมพลศึกษา)  
4) ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนทั้งหมด 
(ข้อมูลจาก สศช.) 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น 
มีปรับตัวชี้วัดเป้าหมายประเด็น และปรับค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกฬีา 

หมายเหตุ : - สีเขียวแล้วเพราะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 ที่ 68 ปี ในปี 2564 มีสถิติอยู่ที่ 68.3 ปี  
 - จากการประชุมคณะท างานฯ คร้ังท่ี 2/2565 ประธานให้ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด 3 ตัว => ปรับ 1 ค่าเป้าหมาย 3 ตัว => เปลี่ยนใหม ่3 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 3 เป้าหมาย => ปรับ 0 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกฬีา 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

140101 เดิม คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ (เฉลี่ยร้อยละ)* 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ใหม ่ ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

เหตุผล ปรับค่าเป้าหมาย 2 ช่วงปีท้ายให้ไม่กระโดดจากค่าเป้าหมายช่วงปี 
2566-2570 มากเกินไป 

140201 เดิม นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
ของนักกีฬาไทย 

อันดับ 7  
ในระดับเอเชีย 

อันดับ 6  
ในระดับเอเชีย 

อันดับ 5  
ในระดับเอเชีย 

อันดับ 4  
ในระดับเอเชีย 

ใหม ่ ความส าเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 7  

เพ่ิมขึน 
ร้อยละ 10  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10  

เหตุผล จัดท าในลักษณะ composite index ประกอบด้วย 
1) ความส าเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม

กีฬานานาชาติท่ีสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาตใิห้การรับรองท่ี
จัดขึ้นในปีนั้น ๆ 

2) วัดความส าเร็จของนักกฬีาอาชีพในการเข้าร่วมการแข่งขนั
กีฬาอาชีพท่ีเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมา 

140301 เดิม บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมี
คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการ (เฉลี่ยร้อยละ)*** 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
5 ต่อป ี

 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
5 ต่อป ี

เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
5 ต่อป ี

มีสัดส่วน 
ที่เหมาะสมตาม

มาตรฐาน 
สากล 

ใหม ่ Baseline 
77,200 คน 
(ณ ปี 2565) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ  
5 ต่อป ี

เหตุผล ให้ห้วง 5 ปีสุดท้ายมีค่าเป้าหมายท่ีชัดเจน 

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

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกฬีา 

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

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผล
ประกอบ  หมายเหตุ 

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไมมีการปรับเปลี่ยน 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (15) พลังทางสังคม 
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม จ านวน คงเดิม เปลี่ยนใหม่ เพ่ิมเติม คงเดิม ปรับเปลี่ยน จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 

15 

150001 1 

150101 1 4 

150201 1 
3 

150202 1 

รวมจ านวน 4 4 1 3 1 3 7 5 2 8 

* 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

* 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

(7) (1) 

(1) (4) 

(2) 

ข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัดค่อนข้างหายาก ในเป้าหมายย่อย (Y1) 150201 และ 150202 ด าเนินการทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาภายใต้
เป้าหมายย่อย (Y1) แล้วเสร็จ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ใน
เป้าหมายย่อย 150201 และ 150202 

อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเป้าหมายยอ่ย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายประเด็น (Y2)  การก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดใหม่ในเป้าหมายยอ่ย (Y1) 150202  
จึงต้องดูค่าตัวชี้วัดใหม่ก่อนก าหนดค่าเป้าหมายใหม่ให้มีความเหมาะสมตอ่ไป 

จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ สถาบันการศึกษาในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
3 3 

1  15 (7) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1  
3 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

150001 

เดิม 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น 

มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม 
(เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 

ใหม ่

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วยข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่  
1) จ านวนประชากรที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
2) จ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน 
3) ร้อยละของครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/ องค์กร 
ในท้องถิ่น  
4) ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
สาธารณะของหมู่บ้าน 

 
 
 

Baseline 
ร้อยละ 
0.521 

(ณ ปี 2562) 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4 

ต่อปี 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5  

ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6 

ต่อปี 

เหตุผล มิติด้านโอกาสไม่สะท้อนการมีส่วนร่วมในสังคม 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 
ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น แต่มีการปรับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของเป้าหมายระดับประเด็น 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11971&filename=social 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

150101 เดิม 
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

ใหม่ 

ปริมาณทุนทางสังคม มิติด้านองค์กรภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) * 
ประกอบด้วยข้อมลู 
1) จ านวนองค์กรชุมชน (ข้อมูลจาก จปฐ. กชช2ค และ พอช.)  
2) จ านวนสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ (ข้อมูลจาก พอช.) 
3) จ านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนตาม พรบ. 
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒  (ข้อมูลจาก สนง. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม)  
4) จ านวนเครือข่ายที่มบีทบาทในการพัฒนาสังคม (ข้อมูลจากภาคประชาสังคม) 

 
 

Baseline 
ร้อยละ 25.76 
(ณ ปี 2564) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15** 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 

เหตุผล ในการช้ีวัดภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนามากข้ึน จะใช้จ านวนองค์กร เครือข่ายภาค
ประชาสังคมท่ีมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ หากมีจ านวนมากข้ึน ย่อมส่งผลให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนด้วย ซึ่งสถิติข้อมูลท่ีน ามาใช้มีการจัดเก็บอยู่ในระบบแล้ว  

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนองค์กร และเครือข่ายภาคี
การพัฒนาท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งในช่วงปี 2561-2565 อัตราการเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายข้อมูล พบว่า ปีท่ีผ่านมาจ านวน
องค์กรชุมชนเพิ่มข้ึนไม่มาก (ร้อยละ 3.25) เพราะด าเนินการใกล้ครอบคลุมเกือบทุก
พื้นท่ีแล้ว ขณะท่ีผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึนมาก (ร้อย
ละ 22.69) เพราะเป็นช่วงเ ร่ิมต้นของการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้ ง  
จึงปรับเปลี่ยนให้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 15 

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัดใหม่ เป็น composite index 

    **ค่าเป้าหมายเป็นการเพ่ิมขึ้นจากห้วงก่อนหน้า 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 
เป้าหมายระดับแผนย่อย จ านวน 3 เป้าหมาย => ไม่ปรับ ตัวชี้วัด จ านวน 3 ตัว => ปรับ 2 ตัว คงเดิม 1 ตัว ค่าเป้าหมาย จ านวน 3 ค่า => ปรับ 2 ค่า คงเดิม 1 ค่า 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

150201 
เดิม 

ประชากรไทยมีการเตรยีมการ 
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนประชากรอายุ 25 – 59 ปีที่มีการเตรยีมการเพ่ือยาม
สูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกจิ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
เทียบกับจ านวนประชากรอายุ 25 – 59 ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) 

ร้อยละ 60 
 

Baseline 
ค่าเฉล่ีย 51.9   
(ณ ปี 2559) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70  ร้อยละ 80  

ใหม่ 

เหตุผล 

150202 

เดิม 

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

 
Baseline 

ลดลงร้อยละ 12 
(ณ ปี 2561) 

ลดลงร้อยละ 9.5   
(ณ ปี 2562) 

ลดลง 
ร้อยละ 15 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ 25 

ใหม่ ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชี้เป้า (TPMAP) ได้รับการดูแล 

- ร้อยละ 100 
ต่อปี  

ร้อยละ 100 
ต่อปี  

ร้อยละ 100 
ต่อปี  

เหตุผล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม (ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม  มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 4 แนวทาง คงเดิม 4 แนวทาง และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผลประกอบ  

5) ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในทุกมิติ โดยสร้างมาตรการจูงใจ และจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ด าเนินการ และติดตาม ประเมินการพัฒนา รวมทั้งการวางระบบการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ให้มีความสอดคล้องกับห่วง
โซ่คุณค่า (FVCT) ในส่วนที่
ยังไม่ปรากฏอยู่ในแนวทาง
เดิม  
 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา  2  แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับเปล่ียน  2 แนวทาง  และเพิ่มเติม  7 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) ระบุเหตุผลประกอบ  

2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ 
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวติของผู้สูงอายมุา
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพือ่ท ากจิกรรมที่เป็นประโยชนแ์ละ
สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนินชีวติ
ในสังคม และสามารถคงไว้ซ่ึงศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม 
เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับ
ช่วงวัยอื่น ๆ 

2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่
สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถา่ยทอดสู่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนา
สังคม สนับสนุนการรวมกลุ่ม/ชมรมของผู้สูงอาย ุให้มีบทบาทและความเขม้แข็งในการท ากิจกรรมที่เปน็
ประโยชน์และช่วยเหลือ/พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องและเป็นไปตามความสามารถ ความชอบ และ
ความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายทีแ่ขง็แรง สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนนิชวีิตในสังคม และสามารถคงไว้ซ่ึงศักยภาพและบทบาทในการ
สร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกบัช่วงวยัอืน่ ๆ 

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  
 

3) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคม
และภาคส่วนอื่น ๆ ตระหนักและยอมรับถึงคุณค่าของผู้สูงอาย ุและ
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมมุมองและทศันคติของสังคมและภาคส่วนอื่น ๆ  
ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุทีเ่หมาะสม
ตามศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม 
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินชีวติของผู้สูงอายแุละทุก
ช่วงวัยให้สามารถใชร้่วมกนัได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการด าเนินชีวติของผู้สูงอายุ 

3)เพิ่มบทบาทภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนให้สังคมและภาคส่วนอื่น ๆ ตระหนัก ยอมรับ 
และเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ค่านิยม เอื้ออาทร และมีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมและภาคส่วนอื่น ๆ ในการปฏิบัติกับ
ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้สามารถ
ใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพื่อรองรับการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับเปล่ียน  2 แนวทาง  และเพิ่มเติม  7 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผลประกอบ  

4) ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างงานให้ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนนุ/พัฒนามาตรการทางการเงิน/สิทธิประโยชนท์างภาษีให้
หน่วยงานที่จ้างงานผู้สูงอายุ การปรับปรุงระเบียบ/กฎเกณฑ/์กฎหมายที่เปน็อุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การก าหนดอัตราส่วนการจ้าง
แรงงานสูงอายุในสถานประกอบการตามรูปแบบที่เปน็อิสระและตกลงกัน ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้
ตลอดชีพ และพัฒนาทักษะตามความต้องการของผู้สูงอาย ุจัดให้มีการศึกษาหรือจัดท ารูปแบบการขยายการท างานของผู้สูงอายุในหลากหลาย
รูปแบบ รวมทั้งจัดท าต้นแบบสถานประกอบการในการด าเนินการและต้นแบบการสร้างแพลทฟอร์มต่าง ๆ และแนวทางการขยายอายุการ
ท างานที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการด าเนินธรุกิจและศักยภาพของแรงงานผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพตามศักยภาพ
และประสบการณ์ โดยการประชาสัมพันธ์/สือ่สาร/สร้างกลไกการตลาดในการจ าหนา่ยผลิตภัณฑท์ี่ผลิตโดยผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  
 

5) ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุ  ผลักดันและสนับสนนุให้มีระบบบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ ทั้งการ
ป้องกันและการรักษาโรคที่ถูกต้องและเหมาะสม การสร้างต้นแบบระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวอย่างเปน็รูปธรรมที่มีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน และขยายต้นแบบไปทุกชุมชน ส่งเสริมการออกก าลังกายและกิจกรรมทางสังคม และเพิ่มหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่และสนบัสนนุ
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบให้เปล่า รวมทั้ง สนับสนุนให้มีมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการออกกฎหมาย/ระเบียบ/กฎเกณฑ ์และ
สร้างระบบ/กลไก/บริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอาย ุภาครัฐดูแลและส่งเสริมให้เอกชนด าเนินการธุรกิจ/จัดตั้งศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุและที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในทุกระดับ และการสร้างนวัตกรรมขึ้นมารองรับการดูแลและด าเนนิชีวิตของผู้สูงอายตุามความ
เหมาะสมและเข้าถึงง่าย 

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  
 

(ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับเปล่ียน  2 แนวทาง  และเพิ่มเติม  7 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผลประกอบ  

6) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ  โดยการสร้างฐานข้อมูลกลางผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและบูรณาการเชื่อมโยงกันทุก
หน่วยงาน และปรับปรุงให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งบริหารจัดการและน าใช้ข้อมูลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือจะได้ติดตามดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง 

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  
 

7) การสร้างกลไกและระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมและสอดคล้องซึ่งกันและกัน ก าหนดให้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นภารกิจท้องถิ่นและด าเนินการอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวง
ที่เก่ียวข้อง ปรับบทบาทหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นลักษณะเชิงรุก เน้นกระบวนการพัฒนาสังคม และประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาค ส่วนกลาง และท้องถิ่น และพัฒนาทักษะ/ศักยภาพและเพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงาน/อาสาสมัครในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที/่ท้องถิ่น 

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  
 

(ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อย 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับเปล่ียน  2 แนวทาง  และเพิ่มเติม  7 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผลประกอบ  

8) ส่งเสริมให้มีหลักประกันในการคุ้มครองทางสังคมและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยสนับสนนุให้ผู้สูงอายุอาศัย
อยู่ที่เดิมในครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่คุ้นชิน คนในครอบครัวและเครือข่ายในชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐก าหนดมาตรการและกลไกการ
คุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุที่เหมาะสม ค านึงถึงความต้องการและสิทธ ิและครอบคลุมทุกมิติ พัฒนาระบบบ านาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ
อย่างถ้วนหน้า และการจัดท าคู่มือช่วยเหลือผู้สูงอายุในการป้องกันและรับมือภัยพิบตัิ  
 

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  

9) การพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้สูงอายุและภาคส่วนต่าง ๆ  โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกปอ้งตนเองจากภัยรอบด้าน ด้วย
การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในลักษณะโปรแกรมเอนกประสงค์โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน และพัฒนา
เครื่องมือ/กลไก/ระบบสารสนเทศ การจัดการศึกษา/กิจกรรม ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมและเข้าถึงได้งา่ย 

เพ่ือให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  

10) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เปน็มิตรต่อสุขภาวะ ให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกช่วงวยัให้สามารถใช้ประโยชนร์่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้สงูอายุ 

เพื่อให้ครอบคลุมกับปัจจัยและ
องค์ประกอบในห่วงโซ่คุณค่าฯ  

(ต่อ) 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 
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* 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

* 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 

(2) (3) 

(2) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีการหารือกับ สศช. เพื่อให้ 
ค่าเป้าหมายมีความสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

ด าเนินการทบทวนเป้าหมายแผนแม่บทฯ และตัวชี้วัดแล้วเสร็จ 

(1)* 

(2) 

ระดับ 
จ านวนตาม

เล่ม 
คงเดิม 

ปรับเปลี่ยน 
เพ่ิมเติม ยกเลิก 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ปรับค า เปลี่ยนใหม่ 

เป้าหมาย Y2 1 1 

Y1 3 3 

ตัวชี้วัด Y2 1 1 

Y1 3 3 

ค่าเป้าหมาย Y2 1 1 

Y1 3 3 

แนวทางการพัฒนา 5 5 3 

เล่ม 
(16) 

รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

16 160001 1 

160101 1 3 (2) (1) 

160201 1 
5 

(3) (2) 160202 1 

รวมจ านวน 4 4 4 4 8 5 3 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1  
3  3  

1   8 (5) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1   
3  

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1  
3  3  

1   8 (5) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1   
3  
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

160001 เดิม รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้
น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง 

ดัชนีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง (คะแนน) 4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน 4.60 คะแนน 

ใหม ่ ดั ช นี ค ว ามย าก จนหล ายมิ ติ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายมิติด้านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

MPI ด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP 

ปี 2564 =0.372851  
ซึ่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.91 

จาก ปี 2562 
(ปี 2563 ไม่มีข้อมูล) 

ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 5 ต่อปี 

ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 10 ต่อปี 

ลดลงเฉลี่ย 
ร้อยละ 15 ต่อป ี

เหตุผล - ตัวชี้วัดเดิมยกเลิกการจัดเก็บ - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก • ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

มีการปรับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น โดยค่าเป้าหมายยังอยู่ระหว่างรอข้อมูล 

ไม่มีการปรับเป้าหมายระดับประเด็น แต่มีการปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับประเดน็ 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

160101 เดิม ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
15 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
20 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
20 ต่อปี 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
20 ต่อปี 

ใหม ่ อัตราส่วนของ GDP ธุรกิจรายย่อย 
(Micro) ต่อจ านวน ธุรกิจรายย่อย 
(Micro) ทั้งหมด 

153,917 บาท/1 Micro 
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.20 ต่อปี 

ในช่วง 60-64) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

ในช่วง 5 ปี 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

ในช่วง 5 ปี 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

ในช่วง 5 ป ี

เหตุผล - การขยายตัวของMSMEs ขนาดธุรกิจ 
Microสะท้อนศักยภาพของการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มนี้ 

- 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก • ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ตัวชี้วัด 3 ตัว => เปลี่ยนใหม่ 3 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 3 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ ค่าเป้าหมาย 3 => เปลี่ยนใหม่ 3 



nscr.nesdc.go.th 153 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

160201 เดิม ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก มี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า 
OTOP (เฉลี่ยร้อยละ) 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 30  
ของปีฐาน 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 40  
ของปีฐาน 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50  
ของปีฐาน 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50  
ของปีฐาน 

ใหม ่ - อัตราการเติบโตของรายได้รวมธุรกิจรายย่อย (Micro) 1.64 
(ปี 2563) 

ร้อยละ 4 ต่อปี ร้อยละ 4 ต่อปี ร้อยละ 4 ต่อปี 

เหตุผล - ตัวชี้วัดเดิมไม่ครอบคลุมรายได้ทั้งหมดที่จะสะท้อนการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ 

- 

160202 
 

เดิม กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุด ร้อยละ 40 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ (debt service ratio) 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 50 ร้อยละ 45 ร้อยละ 40 

ใหม ่ - สัดส่วนค่าใช้จ่ายหน้ีสินครัวเรือน bottom 40 ต่อค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของครัวเรือน bottom 40 

7.52  
(ปี 2564) 

ไมเ่กินรอ้ยละ 7 ไมเ่กินรอ้ยละ 6 ไมเ่กินรอ้ยละ 5 

เหตุผล - - ข้อมูลหนี้สินและรายได้มีการเผยแพร่ 2 ปีครั้ง ท าให้การติดตาม
สถานการณ์ประจ าปีเกิดความล่าช้า 
- นิยามรายได้จากฐานข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนแตกต่างจากนิยามรายได้ในการค านวณสัดส่วน
ภาระหน้ีต่อรายได้เพราะนับรวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ท าให้ค่าที่
ได้จากข้อมูลเดิมต่ ากว่าความเป็นจริง 

- 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก • ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 
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แผนย่อย 16.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 2 แนวทาง -> เพ่ิมเติม 1 แนวทาง คือ 

แนวทางการพัฒนา 
(เดิม) 

ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับ
รายได้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสนับสนุนเงินทุน ที่ดิน 
แรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม รวมถึง
ส่งเสริมตลาดในชุมชน ตลาดออนไลน์ และตลาดใน
ต่างประเทศ สร้างเครือข่ายทางการตลาด เครือข่าย
ผู้ประกอบการ สร้างการรับรู้ทางธุรกิจผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งอ านวย
ความสะดวก สนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิม
ขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาระบบ
เครือข่าย ฐานข้อมูล รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้สอดคล้องกับองคป์ระกอบของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 160101 ประกอบดว้ย 
160101V02 ทุน 160101V04 ตลาด 160101 V05 โครงสร้างพื้นฐาน 160101V06 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานราก 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก แนวทางการพัฒนา 

ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก มี 2 แผนย่อย 8 แนวทางการพัฒนา :>  

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย ดังนี ้

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

3. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับรายได้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสนับสนุนเงินทุน 
ที่ดิน แรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมตลาดในชุมชน ตลาดออนไลน์ 
และตลาดในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายทางการตลาด เครือข่ายผู้ประกอบการ สร้างการรับรู้ทางธุรกิจผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพั ฒนา
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยพัฒนาระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 160101 
ประกอบดว้ย 160101V02 ทุน 160101V04 ตลาด 160101 V05 โครงสร้างพื้นฐาน 
160101V06 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
เศรษฐกิจฐานราก 

แนวทางการพัฒนา 
(เดิม) 

ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) 
ระบุเหตุผลประกอบ  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 
หมายเหตุ 

4. ส่งเสริมศักยภาพการประกอบการธุรกิจ พัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การ
บริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP การสืบสาน สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สร้างตราสินค้าชุมชนและ
บรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 160201  
160201V01  พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และ 
160201V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5. สร้างสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการหน้ีสินโดยสนับสนุนองค์
ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน การส่งเสริมการออม 
สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการหนี้สินและ
การเงิน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อใหก้ลุ่มประชากร Bottom 40 สามารถ
บริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการระบบฐานข้อมูล พัฒนา
กลไกแก้ไขปัญหาหนีส้ินจากการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชพี โดยส่งเสริมองค์ความรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเปา้หมาย เพื่อ
ส่งเสริมและต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน   

เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย 160202  
160202V01 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและ
การเงิน  
160202V03 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
160202V04 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้กลุ่มประชากร Bottom 
40 สามารถบริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

แผนย่อย 16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 3 แนวทาง -> เพ่ิมเติม 2 แนวทาง ดังนี้  

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

4. ส่งเสริมศักยภาพการประกอบการธุรกิจ พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  
การบริหารจัดการฐานข้อมูล OTOP การสืบสาน สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สร้างตราสินค้าชุมชน
และบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 160201 
ได้แก ่160201V01  พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และ 
160201V02 พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5. สร้างสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการบริหารจัดการหน้ีสินโดยสนับสนุนองค์ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน การส่งเสริมการออม 
สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มประชากร Bottom 40 สามารถ
บริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการระบบฐานข้อมูล พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาหนีส้ินจากการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชพี โดยส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม
และต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน   

เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 160202  
ได้แก่ 160202V01 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน  
160202V03 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 160202V04 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้กลุ่มประชากร Bottom 40 สามารถบริหารจัดการหนี้
สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 
จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม 
ปรับเปลี่ยน 

เพ่ิมเติม ยกเลิก 
จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม 
ปรับเปลี่ยน  
(กรณีตัวชี้วัด

เดิม) 

ก าหนดใหม่ 
(กรณีตัวชี้วัด

ใหม่) 
เพ่ิมเติม 

จ านวน
ตามเล่ม 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 

ปรับค า เปลี่ยนใหม ่

17 

170001 1 1 

170101 1 1 3 

170201 1 1 4 

รวมจ านวน 3 3 1 2(N:1,P:1) 4 (N:2,P:2) 3 1 6 7 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวน 

(N:1) (N:2) 

(P:1) (N:1,P:1) 

เล่ม 
รหัส

เป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก 

17 

170001 1 

170101 1 3 

170201 1 4 

รวมจ านวน 3 3 1 2 1 7 7 1 

(1) (3) 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 1 เป้า              เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่ปรับ  จ านวน 0 เป้า   
       ตัวช้ีวัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 1  เป้า          ค่าเป้าหมายที่ปรับ จ านวน 1  เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 2 เป้า      มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ปรับ จ านวน 0 เป้า 
       ตัวช้ีวัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยท่ีปรับ จ านวน 1  เป้า  ค่าเป้าหมายที่ปรับ จ านวน 1 เป้า 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
2 2 

1  7 (8) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแม่บทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1  
2 
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รหัส
เป้าหมา

ย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

170001 เดิม คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) 
คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ 
(5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชรา
ภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ 
(9) การบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ใหม ่ ดัชนีความยากจนหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย Baseline 
0.074182  
(ปี 2564)   

ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ  
5 ต่อป ี

ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ  
10 ต่อป ี

ลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ  
15 ต่อป ี

เหตุผล ปรับตัวชี้วัดให้สะท้อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการก าหนดตัวช้ีวัดใหม่ 

หมายเหตุ : 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น  
แต่ปรับตัวชี้วัดและปรับค่าเป้าหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับตวัชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

170101 เดิม คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปาะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปาะบางท่ีได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 
(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) 
เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้
อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน (ร้อยละ) 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ใหม่ สัดส่วนของประชากรกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับการยกระดับตาม 3 ขั้น
ของการพัฒนา (อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน) 

อยู่ในระหว่าง
การจัดท า

ข้อมูล 

สัดส่วน
ประชากร 

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

สัดส่วน
ประชากร 

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

สัดส่วน
ประชากร 

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

เหตุผล ปรับตัวชี้วัดให้สะท้อนเป้าหมายมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีการก าหนดตัวช้ีวัดใหม่ 

170201 
 

เดิม 
 

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ใหม่ 

เหตุผล 

หมายเหตุ : 

ตัวชี้วัด 2 ตัว => ปรับ 1 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 2 เป้าหมาย => ไม่ปรับ ค่าเป้าหมาย 2 => ปรับ 1 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
(เดิม) 

ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม)่ ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหต ุ

4. การบริหารจัดการงบประมาณและ
แหล่งรายได้ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคม
ที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง โดย
จัดสรรงบประมาณด้านการสร้าง
หลักประกันทางสังคมให้อยู่บนฐาน
ของความย่ังยืนทางการคลัง รวมถึง
พัฒนาสมรรถนะ องค์ ความรู้ ที่
เหมาะสมในการสร้างหลักประกันทาง
สั งคมที่ ยั่ งยื น  เป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  

เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัย F0303 การ
จัดสรรงบประมาณการสร้างหลักประกัน
ทางสังคมให้อยู่บนฐานของความยั่งยืน
ทางการคลังของห่วงโซ่คุณค่าฯ ของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 170101 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ใช้ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

แผนย่อย  การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 3 แนวทาง คงเดิม 3 แนวทาง 
และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 1 แผนย่อย 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
(เดิม) 

ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม่) ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจงมีแนวทางการพัฒนา มจี านวน 3 แนวทาง -> ทุกแนวทางไม่มีการปรับ 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
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เล่ม 
รหัส

เป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

18 

180001 1 1 
180101 1 1 

3 
180102 1 3 
180201 1 1 2 
180301 1 1 3 
180401 1 1 

4 180402 1 1 
180403 1 1 
180501 1 1 4 

รวมจ านวน 8 1 9 6 3 3 11 7 3 3 16 6 10 2 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(2) 

(2) 

(2) (1) 

(1) (2) (1) 

(2) (2) 

(3) (1) 

(1) 

(1) (1) 

(1) (1) 

(1) 

(1) 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
8  11 (8)  

1  18 (16) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
1  

13 (10)  

(1) (1) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180001 เดิม สภาพแวดล้อมของประเทศไทย
มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า 50 
ประเทศแรกของโลก 

Baseline 
ปี 2564 ไทยอยู่ในอันดับ 43 

อยู่ในระดับต่ ากว่า 
40 ประเทศแรก 

ของโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า 
30 ประเทศแรก 

ของโลก 

อยู่ในระดับต่ ากว่า 
20 ประเทศแรก 

ของโลก 

ใหม ่
เหตุผล 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ : ไม่มีการปรับ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180101 เดิม  การบริโภคและการผลิตของ
ประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (EPI) 
(คะแนน) 

50 คะแนน 
Baseline 

ปี 2563 คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
48.40 คะแนน และคุณภาพ
ระบบนิเวศ 43.50 คะแนน  

เฉลี่ย 45.40 คะแนน  

55 คะแนน 60 คะแนน 65 คะแนน 

ใหม ่   

เหตุผล ความถี่การจัดเก็บ: ทุก 2 ปี (ปีเลขคี่) 

ไม่มีการปรับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเด็น 

จ านวนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 8 เป้าหมาย โดยมีการปรับ ดังนี้  

ตัวชี้วัด 8 ตัว => ปรับ 3 เพ่ิม 3 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 8 เป้าหมาย => ปรับ 1 ค่าเป้าหมาย 10 => เปลี่ยน 3 เพ่ิม 3 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับประเด็น 



nscr.nesdc.go.th 164 
หมายเหตุ : ไม่มีการปรับ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

รหัส
เป้าหมาย0 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180102 เดิม  พ้ืนที่สีเขียวทุก
ประเภทเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ 
พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่
สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่า
ในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้
พักผ่อนหย่อนใจ 
(ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ) 

-สัดส่วนพ้ืนที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 32 

- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

และชนบท ร้อยละ 2 
Baseline 

ปี 2563 ป่าธรรมชาติ ร้อยละ 
31.68 ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 
8.28 พ้ืนที่สีเขียวใน กทม. 

ร้อยละ 2.6 

-สัดส่วนพ้ืนที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 33 

- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 12 
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

และชนบท ร้อยละ 3 

-สัดส่วนพ้ืนที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 34 

- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

และชนบท ร้อยละ 4 

-สัดส่วนพ้ืนที่เป็นป่า
ธรรมชาติ ร้อยละ 35 

- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

และชนบท ร้อยละ 5 

ใหม ่

เหตุผล 

(ต่อ) 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180201 เดิม ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (OHI) (คะแนน) 70 คะแนน 72 คะแนน 75 คะแนน 77 คะแนน 

ใหม่ ปี64 = 72 75 คะแนน 78 คะแนน 80 คะแนน 

เหตุผล พิจารณาปรับค่าเป้าหมายดชันีคุณภาพมหาสมุทร เนื่องจาก OHI มีการปรับเกณฑ์ค่าคะแนนใหม่
หลังจากปี 2564 เป็นต้นมา 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
รหัส

เป้าหมาย0 
เป้าหมาย Y1 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180102 เดิม ความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศทางทะเล
เพ่ิมขึ้น 
 

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean 
Health Index: OHI) (คะแนน) 

70 คะแนน 
Baseline 
ปี64 = 72 

72 คะแนน 75 คะแนน 77 คะแนน 

ใหม ่ 75 คะแนน 78 คะแนน 80 คะแนน 

เพ่ิม ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล* 
(ร้อยละของความส าเร็จ) 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 64   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82   ร้อยละ 100  

เหตุผล พิจารณาปรับค่าเป้าหมายดัชนีคุณภาพมหาสมุทร เนื่องจาก OHI มีการปรับเกณฑ์ค่าคะแนนใหม่หลังจากปี 
2564 เป็นต้นมา 
 
*ดัชนีระบบนิเวศทางทะเล เป็น Composite index ของ 8 ตัวชี้วัดที่ คจย. เสนอ ได้แก่ (1) สัดส่วนเรือประมง
ไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย (2) ปริมาณเพาะเล้ียงท้ังหมดเทียบกับจ านวนปริมาณการท าประมงทุก
ประเภทท่ีจับเกินศักยภาพต่อปี (3) ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะทะเลและน้ าเสีย  (4) สัดส่วนพื้นท่ีกัดเซาะ
ชายฝั่งที่ได้รับการป้องกัน (5) สัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (6) จ านวนสัตว์น้ าและพืช
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล (7) หาดท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูและเสริมทราย (8) จ านวน
พื้นที่จ ากัดการท่องเที่ยวไม่เกินศักยภาพของระบบนิเวศน์ทางทะเล  
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หมายเหตุ : ไม่มีการปรับ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(ต่อ) 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180301 เดิม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง 
สาขากระบวน การอุตสาหกรรมและการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของ
เสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ 12  
จากกรณีปกต ิ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15  

จากกรณีปกต ิ
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 

 จากกรณีปกต ิ
 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 

จากกรณีปกต ิ
 

ใหม ่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมลดลง  
(ลดลงร้อยละ) 

Baseline 
ปี 2561 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

ร้อยละ 15.76 จากกรณีปกต ิ
ปี 2563 ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 จากกรณีปกต ิ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 

จากกรณีปกติ* 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 

จากกรณีปกติ* 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 40 

จากกรณีปกติ* 

เพิ่ม อันดับของประเทศที่มีดัชนีความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
(Global Climate Risk Index: CRI) 

Baseline 
อันดับเฉลี่ยปี 58-62 เท่ากับ 36.8 

อันดับเฉลี่ย 5 ปี  
ไม่ต่ ากว่า 40 

อันดับเฉลี่ย 5 ปี  
ไม่ต่ ากว่า 50 

อันดับเฉลี่ย 5 ปี  
ไม่ต่ ากว่า 60 

เหตุผล • ปรับค่าเป้าหมายให้มีความท้าทายมากข้ึน และสอดรับกับการท่ีประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี 2563 
(Intended Nationally Determined Contribution: INDC) ท่ีมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ ร้อยละ 23-25 จากกรณีปกติ ภายในปี 2573 และตามท่ี
นายกฯ ประกาศเป้าหมายท่ีมีความท้าทายมากขึ้นใน COP26 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40% ภายในปี 2573  

• อันดับ CRI เป็นการจัดอันดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ โดยจัดท าจากผลการศึกษาขององค์กร Germanwatch 
ในเยอรมนี มีผลการประเมินเป็นรายปีและตีพิมพ์ในเอกสารรายงานดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศโลก (Global Climate Risk Index-CRI) 

 
*กรณีปกติ หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสภาวะปกติ (Business As Usual: BAU) ท่ีไมมีการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกใดๆ ในท่ีนี้ก าหนดปเร่ิมตน 
BAU ตามท่ีประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก ภายหลังปี ค.ศ. 2020 (INDC) คือ ปี 2548 
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หมายเหตุ : ไม่มีการปรับ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180401 เดิม คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าใต้ดินและแหล่งน้ าทะเล
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท 
การใช้ประโยชน์ 

คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ าทะเล และแหล่งน้ าใต้ดิน 
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ (ร้อยละของ
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

ร้อยละ 35 ของ 
พ้ืนที่เป้าหมาย 

Baseline 
ปี 2564 แหล่งน้ าผิวดินอยู่ใน

เกณฑ์พอใช้ ดี ร้อยละ 83 
แหล่งน้ าทะเลส่วนใหญ่อยู่ใน

เกณฑ์พอใช้ ดี ดีมาก ร้อยละ 90   
แหล่งน้ าใต้ดินส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ดี สามารถใช้อุปโภค

บริโภคได้  

ร้อยละ 90 ของ
พ้ืนที่เป้าหมาย* 

 

ร้อยละ 90 ของ
พ้ืนที่เป้าหมาย* 

 

ร้อยละ 90 ของ
พ้ืนที่เป้าหมาย* 

ใหม ่

เหตุผล *พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย 
- แหล่งน้ าผิวดิน หมายถึง แหล่งน้ าผิวดินที่มีสถานีตรวจวัดตวัแปรคุณภาพน้ า (ปี 2564 มี 375 จุดตรวจวดัใน 59 แหล่งน้ าสายหลักและ 6 แหล่งน้ านิ่ง) 
- แหล่งน้ าใต้ดิน หมายถึง แหล่งน้ าบาดาลที่มีบ่อสังเกตการณ์ (ปี 2564 มี 1,944 บ่อ และ 1,164 สถานี ทั่วประเทศ)  
- แหล่งน้ าทะเล หมายถึง พื้นที่แหล่งน้ าทะเลที่มีจุดเกบ็ตัวอย่างน้ าทะเล 
 

ใช้ดัชนีชี้วดัคุณภาพน้ า (Water Quality Index: WQI) โดยกรมควบคุมมลพิษ ในการประเมนิคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 
ใช้ดัชนีคุณภาพน้ าทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) โดยกรมควบคุมมลพิษ ในการประเมนิคุณภาพน้ าทะเล 
ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลเพื่อการบริโภค โดยกรมทรพัยากรน้ าบาดาล ในการประเมนิคุณภาพแหล่งน้ าใต้ดิน 

 

(ต่อ) 
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อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ : ปรับตัวชี้วัด 1 / เพิ่มตัวชี้วัด 1 และเพิ่มค่าเป้าหมาย 1 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180402 เดิม คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย 

คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย  
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

ร้อยละ 35 ของ 
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ 
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ 
พื้นที่เป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ของ 
พื้นที่เป้าหมาย 

ใหม ่ คุณภาพอากาศ และเสียงอยู่ระดับ
มาตรฐานของประเทศไทย 
 

คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่ทั่วไป
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละ
ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) 

Baseline 
ปี 2564 พ้ืนท่ีวิกฤต ร้อยละ 75 

พ้ืนท่ีท่ัวไป ร้อยละ 15 

ร้อยละ 90 ของ 
พ้ืนที่เป้าหมาย* 

ร้อยละ 90 ของ 
พ้ืนที่เป้าหมาย* 

ร้อยละ 90 ของ 
พ้ืนที่เป้าหมาย* 

เพิ่ม คุณภาพเสียงในพื้นท่ีริมถนนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพ้ืนที่
เป้าหมายท้ังหมด) 

Baseline 
ปี 2564 กทม. และปริมณฑล
ร้อยละ 66.67 ในต่างจังหวัด 

ร้อยละ 93.75 

ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่
เป้าหมาย** 

ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่
เป้าหมาย** 

ร้อยละ 90 ของพ้ืนที่
เป้าหมาย** 

เหตุผล ตัดประเด็ นความสั่ นสะเทื อนออก 
เนื่องจากจะมีการด าเนินการเมื่อมีกรณี
ร้องเรียน ซ่ึงมีการร้องเรียนเรื่องความ
สั่นสะเทือนน้อยมาก 
 

*พ้ืนท่ีเป้าหมาย คือ พ้ืนท่ีวิกฤต และพ้ืนท่ีท่ัวไป 
- พื้นที่วิกฤต : พื้นที่จังหวัดที่ต้องมีการแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน โดยกรมควบคุมมลพิษก าหนดพื้นที่วิกฤต ดังนี้ (1) ภาคเหนือ 

17 จังหวัด (2) กรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑล (3) พื้นที่หน้าพระลาน สระบุรี และ (4) พื้นที่มาบตาพุด ระยอง 
- พื้นที่ทั่วไป : จังหวัดที่มีสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษและมีขอ้มูลการตรวจวดัครบทั้งปี 

การวัดคุณภาพอากาศใช้บตัวชี้วัด Air Quality Index (AQI) โดยอ้างอิงมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้ 
- พ้ืนท่ีวิกฤต : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง PM 2.5 หรือ PM 10 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา, ค่าเฉลี่ยรายปีของสารเบนซีน 
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ในพื้นที่มาบตาพุด ระยอง) 
- พ้ืนท่ีท่ัวไป : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในค่ามาตรฐาน 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

**พ้ืนที่เป้าหมาย คือ (1) พื้นที่ริมถนนและพื้นที่ทัว่ไปในเขตกรงุเทพมหานครปริมณฑล ที่มีสถานีตรวจวดัระดบัเสียงแบบ
อัตโนมัติ (2) พื้นที่ริมถนนและพื้นทีท่ั่วไปในตา่งจังหวัด ที่มีสถานีตรวจวดัระดบัเสียงแบบอัตโนมัติ 
ใช้มาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ คือ วัดจากค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA)  

(ต่อ) 
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อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ : *เป็นตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเดียวกันกับในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180403 เดิม การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติด
เชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค
การเกษตรและการอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 0.75 
Baseline 

ปี 2564 = 0.68 

0.81 0.89 0.95 

ใหม ่

เหตุผล ดัชนีรวม (Composite index) ของการจัดการะขยะและของเสียอย่างถูกต้อง ประกอบด้วยขยะและของเสีย 4 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะมูลฝอยชุมชน (2) มูลฝอยติดเชื้อ (3) ของเสียอันตรายชุมชน 
(4) กากของเสียอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขยะมูลฝอยชุมชน 
   A: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ล้านตัน) 
   B: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ล้านตัน) 
   C: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ล้านตัน) 

ค าอธิบาย 
1. ขยะมูลฝอยชุมชน 
   A: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ล้านตัน) 
   B: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ล้านตัน) 
   C: ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (ล้านตัน) 
2. มูลฝอยติดเช้ือจากแหล่งก าเนิดตามกฎหมายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
   D: ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน)  
   E: ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (ตัน) 
3. ของเสียอันตรายชุมชน 
   F: ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน) 
   G: ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด (ตัน) 
4. กากของเสียอุตสาหกรรม 
   H: ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ (ล้านตัน) 
   I: ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีมีการแจ้งการขนส่งในระบบและน าเข้าสู่ระบบการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด (ล้านตัน)  

(ต่อ) 

2. มูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดตามกฎหมายได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง 
   D: ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน)  
   E: ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ตัน) 

3. ของเสียอันตรายชุมชน 
   F: ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ตัน) 
   G: ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ตัน) 

4. กากของเสียอุตสาหกรรม 
   H: ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ (ล้านตัน) 
   I: ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีการแจ้งการขนส่งในระบบและน าเข้าสู่ระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด (ล้านตัน) 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ = ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของขยะ/ของเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
= [ [(A+B)/C]+[D/E]+[F/G]+[H/I] ] /4 

วิธีการค านวณดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ  



nscr.nesdc.go.th 170 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 60 - 65 ปี 66 - 70 ปี 71 - 75 ปี 76 - 80 

180501 เดิม คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ดัชนีการตระหนักรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ใหม ่ ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม* (ร้อยละ) 
 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 15 ในช่วง 5 ปี 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 20 ในช่วง 5 ปี 

เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี 

เหตุผล ตัวชี้วัดเดิมยังไม่มีวิธีค านวณที่
ชัดเจน 

*ดัชนีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ดัชนีรวม (Composite index) ของ
การให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก ่
(1) เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมหมูาบ้าน 
(ทสม.) องค์การเอกชน (NGO) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(2) กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Green Hotel, Green Restaurant 
(3) องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Green Office, ECO School, Green National Park, 
Green Airport 
(4) กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จ านวนผู้ใช้รถ EV  

(ต่อ) 

อาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ= [(จ านวนของ ทสม. ทั้งประเทศ 
-จ านวนของ ทสม. ทั้งประเทศในปีฐาน) / จ านวนของ ทสม. ทั้งประเทศในปีฐาน พ.ศ. 2564] x 100  
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 2 แนวทาง คงเดิม 1 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) ระบุเหตุผลประกอบ  

1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยูอ่าศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดย
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับ
การลดภัยคุกคามต่อพ้ืนที่ ชนิดสัตว์ป่า และพืชเฉพาะถ่ิน ป้องกันและก าจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่รุกราน ในแหล่งที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน สร้าง
ระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความส าคัญกับพันธุกรรมท้องถ่ินที่มีคุณคา่ต่อระบบนิเวศและ/หรือมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการท างานบูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดย
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ควบคู่กับการลด
ภัยคุกคามต่อพ้ืนที่ ชนิดสัตว์และพืชป่า เฉพาะถิ่น และที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม ป้องกันและก าจัดชนิดพันธ์ุต่างถิ่นที่
รุกราน ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและ
ชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความส าคัญกับพันธุกรรมท้องถ่ินที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/
หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการท างานบูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน  

เ พ่ื อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
จัดการชนิดพืชและสัตว์ท่ี
อยู่ในภาวะถูกคุกคาม 

2) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  โดย
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 
พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวัง
และป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย พ้ืนที่ป่าต้นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าที่
เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไกที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพ่ือสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบท าไม้ที่ผิดกฎหมาย 
และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและ
ชนบท เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนและป่า
ครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

2) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการ
บุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการ
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า 
และส่งเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ป่าต้นน้ าบนพ้ืนที่
สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยก าหนด
สิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุ
แหล่งก าเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบท าไม้ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกจูงใจให้มีการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
เศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้
ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวง
แหน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า
ชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม 

เพ่ิมถ้อยค าให้มีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน  

แผนย่อย 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง ปรับ 3 แนวทาง ดังนี้  
มี 5 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 แผนย่อย เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาใน 2 แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 2 แนวทาง คงเดิม 1 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) ระบุเหตุผลประกอบ  

3) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
ก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
มาตรการเพื่อจ ากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน โดย
ส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนใน
ระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

3) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่สอดคล้องตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ช่วยสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 
ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจ ากัดการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุป
สงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น มี
การจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี การพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ให้
สอดคล้องตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ในระดับประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนส่งเสริมแนวปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักร
ชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
มาตรการทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ ท่ีให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
ตามแนวคิด BCG Model และกระตุ้นให้มี
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เร่งด าเนินการในทุก
ภาคส่วนเพ่ิมขึ้น นอกเหนือจากหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานในสังกัด 

แผนย่อย 18.1 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง ปรับ 3 แนวทาง  
(ต่อ) 



nscr.nesdc.go.th 173 

แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 2 แนวทาง คงเดิม 1 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1) ปรับปรุงฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ โดยการบริหารจัดการขยะ
และของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษาป่าชายหาดของประเทศและลดปริมาณของเสีย
โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญ
พันธุ์ที่ส าคัญ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการังที่ส าคัญ
และรักษาแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนรักษาป่าชายเลนที่ส าคัญ
ต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเล
ดังกล่าว รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหา
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล 
และเร่งส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ทางทะเล 

1) ปรับปรุงฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ 
โดยการบริหารจัดการขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงป่าชายหาด ของประเทศ และลด
ปริมาณของเสียโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่มีอยู่และที่จะลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่มีเอกลักษณ์และสัตว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์ที่ส าคัญ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ อาทิ การรักษาแนวปะการังที่ส าคัญ การรักษาแหล่งหญ้า
ทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก การรักษาป่าชายเลนที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รวมถึงระบบนิเวศนอกชายฝั่งที่มี
ความส าคัญ เป็นต้น เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ
ภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเลดังกล่าว  ในลักษณะของวิทยาศาสตร์ภาคประชาชน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ระบบ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และ
คุณภาพอาหารทะเล และเร่งส่งเสริมการวิจัยการเรียนการสอน เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานและนวัตกรรมต่างๆ ทางทะเล 

2)  พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่มีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล ้าและดูแล
ผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้งระบบให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค รวมทั้ง
พัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างย่ังยืน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อ
เส้นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุทร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล้าง และป้องกันไม่ให้
เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย และ
ส่งเสริมการประเมนิทรัพยากรประมง เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจดัการให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร เพื่อให้
ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรอบแนวทางเศรษฐกิจสีน้ าเงิน จัดให้มีการท่องเที่ยวและ
สันทนาการที่มีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ า และดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนใน
พื้นที่อย่างเหมาะสม การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้ง ระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางด้าน
พาณิชย์นาวีของภูมภิาค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างย่ังยืนโดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และคาร์บอน
เป็นศูนย์ตามล าดับ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจสองฝั่งสมุทรอย่างเหมาะสม ควบคุมและยกเลิกการท าการประมง
และการใช้เครื่องมือประมงที่ท าลายล้างจนเกินศักยภาพการผลิต และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
เข้ามาทาการประมง ที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินก าลังผลิตทรัพยากรประมงที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเลอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยชนิดพันธุ์ที่พบในประเทศ 
โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงนอกชายฝั่ง และสอดคล้องกับ แผนการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล การค้นหา พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาคิทางทะเลใหม่ๆ ตลอดจนการศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มา พัฒนาการประมงทั้งการจับและการเพาะเลี้ยง
อย่างครบวงจร เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนย่อย 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 2 แนวทาง ปรับ 2 แนวทางและ เพ่ิม 1 แนวทางดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 2 แนวทาง คงเดิม 1 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผลประกอบ  

3) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล โดยให้ความส าคัญกับประเด็นภายใต้ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร ได้แก่ การเป็นแหล่ง
อาหาร (Food Provision) การเป็นแหล่งน้ าสะอาด (Clean Water) ความผูกพันต่อสถานที่ (Sense of Place) การท่องเที่ยว
และสันทนาการ (Tourism and Recreation) แหล่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products) การป้องกันชายฝั่ง (Coastal 
Protection) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

แนวทางในการพัฒนาและการติดตามประเมินผลใช้กรอบแนวทาง
เศรษฐกิจสีน้ าเ งิน มีดั ชนีคุณภาพมหาสมุทรเป็นตั วช้ีวัด
ความส าเร็จ โดยเน้นการเพิ่มค่าประเมินของตัวช้ีวัดที่ได้ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยจากปีฐาน 2564 ได้แก่ การเป็นแหล่งอาหาร การเป็น
แหล่งน้ าสะอาด ความผูกพันต่อสถานท่ี การท่องเท่ียวและสันทนา
การ แหล่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และบางตัวช้ีวัดที่อาจลดลงถ้าไม่มี
การด าเนินการอย่างเหมาะสม ได้แก่ การป้องกันชายฝั่ง และความ
หลากหลายทางชีวภาพ  โดยยังคงต้องรักษาตัวช้ีวัดอื่นๆ ที่เหลือ 
ให้มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับค่ารวมที่ได้ระบุไว้
ในแต่ละช่วง 5 ปี อีกด้วย 

แผนย่อย 18.2 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 2 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง และ เพ่ิม 1 แนวทาง   (ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 2 แนวทาง คงเดิม 1 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) ระบุเหตุผลประกอบ  

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศในระยะยาว ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือน
กระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาค
ส่วน ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่ง 
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย เช่น เพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ
คมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่ า 
ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่ าของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission 
development Strategy) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา ส่งเสริมให้เกิดการจัดท ารายงานการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับทั้งระดับมาตรการของประเทศระดับองค์กร และผลิตภัณฑ์
โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือน
กระจกในสาขาพลังงานและขนส่งกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการ
ของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการ
คมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบปล่อยคาร์บอนต่ า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานด้าน
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันที่มี
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศ (Thailand’s 
Long-Term Low Greenhouse Gas 
Emission development Strategy) เ ป็ น
กรอบการด าเนินงานและแนวทางในการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศในระยะยาว ที่มุ่งสู่
ความเ ป็นกลางทางคาร์ บอน  (Carbon 
neutrality ภายในปี 2605 /กระบวนการผลิต
แบบปล่อยคาร์บอนต่ าคลอบคลุมกิจกรรมอื่นๆ 
นอกจากในทางอุตสาหกรรมด้วย 

2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้ง
ระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดท าแผนรายสาขาและราย
พื้นที่ และมีการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมี
ประสิทธิภาพ ให้เชื่อมกับนโยบายหรือมาตรการส าคัญในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ บูรณา
การประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดท าแผนราย
สาขาและรายพื้นที่ และมีการด าเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

แผนย่อย 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง และ เพ่ิม 1 แนวทาง ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 2 แนวทาง คงเดิม 1 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 

เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนา ระบุเหตุผลประกอบ  

4) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทางเศรษฐศาสตร์และทางการ
เงิน ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชน อาทิ ภาษีคาร์บอน กลไกราคาคาร์บอน มาตรการทางการเงินสีเขียวและสิทธิประโยชน์ส าหรับการ
ด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานใน
ระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความครอบคลุมการด าเนินงานในทุกมิติทั้งด้าน
การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยน แปลง
สภาพภูมิอากาศ กลไกสนับสนุนการด าเนินงานและการ
สร้างการตระหนักให้รู้ให้ทุกภาคส่วน 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

แผนย่อย 18.3 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางการพัฒนา จ านวน 3 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง และ เพ่ิม 1 แนวทาง  (ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 2 แนวทาง คงเดิม 1 ปรับ 1 และเพิ่ม 1 แนวทาง  ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติมแนวทาง
การพัฒนา 

(ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหต ุ

การพัฒนา
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ

พิเศษ
ชายแดน 

พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้ งจากในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเน้นการจัดท าแผนพัฒนา
เมืองตามแนวคิดด้านแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่างๆ 
อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1 – 5 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสงขลา ช่วงปีที่ 6 
– 10 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแก้ว เชียงราย กาญจนบุรี 
หนองคาย และมุกดาหาร และช่วงปีที่ 16 – 20 เน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมือง
นครพนม นราธิวาส และตราด 

ยกเลิก 
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวซ้ าซ้อนกับ
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนแม่บท
ประเด็น (06) พื้น ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 

น าไปผนวก
รวมกับ
เนื้อหาของ
แผนแม่บท
ประเด็น 
(06)  พ้ืนที่
และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 
เพ่ือลด
ความ
ซ้ าซ้อน 
 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) ระบุเหตุผลประกอบ  
3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน 
ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้ความส าคัญ
กับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษ
จากการบ าบัด ก าจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่ก าจัดขยะให้ด าเนินการถูกต้องตาม
หลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ออกประกาศ
สถานที่ก าจัดขยะเป็นแหล่งก าหนดมลพิษ ก าหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และก าหนด
มาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการ
จัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศักยภาพด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
แบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การ
สร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่
ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วนต้ังแต่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้บริการ ผู้บริโภค ผู้ก าจัด และหน่วยงานก ากับดูแล การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่  

3) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตราย
ชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสีย
อันตรายจากแหล่งก าเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบ าบัด ก าจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู 
สถานที่ก าจัดขยะให้ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ออกประกาศสถานที่ก าจัดขยะเป็นแหล่งก าหนดมลพิษ ก าหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะ
และของเสียอันตราย ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะ รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศักยภาพด าเนินการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์
ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้าง
กระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวน
และตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนต้ังแต่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้
บริการ ผู้บริโภค ผู้ก าจัด และหน่วยงานก ากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่  

เพื่ อ ให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีในการจัดการขยะ ท้ังการ
บ าบัดขยะ ก าจัดขยะและเปลี่ยน
ขยะ เป นทรัพยากร  ดึงขยะบาง
ประเภทท่ีตองไปก าจัดในบอฝงกลบ
หรือเตาเผาขยะใหกลับมาใชประโย
ชนใหม หรือพัฒนาเทคโนโลยีในการ
บ าบัด ก าจัดของเสียอันตรายให มี
ศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 

4) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ ากัดการใช้สารเคมีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าการเกษตรทุก
ประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่ งแวดล้อมในรูปแบบ
มาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อก าหนดส าหรับการท าเกษตรทุก
ประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ าใต้ดิน แม่น้ า 
ล าคลอง แหล่งน้ าทะเล การชะล้างและตกค้างในดินรวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี
ดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

4) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีตามหลัก
วิชาการ และสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้มากข้ึน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสร้างความปลอดภัยในสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จ ากัดการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าการเกษตรทุก
ประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยให้มีข้อก าหนดส าหรับการท าเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ าใต้ดิน แม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าทะเล การชะล้างและตกค้างในดิน
รวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกัน
การแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ปรับให้สอดคล้องกับแนวทางการท า
เกษตรกรรม ท่ีบางกิจกรรมยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้สารเคมี ซึ่งต้องมีการ
ควบคุมให้ใช้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

แผนย่อย 18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ านวน 4 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) ระบุเหตุผลประกอบ  

2) พัฒนาเคร่ืองมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาและยกระดับ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไก
ในการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและ
สังคม การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบส าหรับการ
รังสรรค์นโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัติ
ได้และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบ
ยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการเติบโตท่ีมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติข้ามพรมแดนกับประเทศอาเซียน
และภูมิภาคอื่นท่ีปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาเค ร่ืองมือ  กลไกและระบบยุ ติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาและยกระดับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนและก าหนดนโยบายที่
ค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถึงการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสุขภาพ 
อนามัย อันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ การพัฒนาระบบ
ยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ
เติบโตท่ีมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาความร่วมมือในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติข้าม
พรมแดนกับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นที่ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

จากการปรับปรุ ง พรบ.ส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยตรา พรบ.ส่งเสริมฯ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมาตรา 47 ได้ก าหนดไว้ว่า  
ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตาม
ระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ค านึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ
ศาตร์ดังกล่าว ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและยกระดับ
กระบวนการ EIA ควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือ
ท่ี ใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให้การจัดท าค าขอรับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปตามข้อกฎหมายและ
ระเบียบท่ีก าหนด ซึ่งต้องมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ / ตัดปรับข้อความท่ี
สื่อความไม่ชัดเจนออก 

• แยกตารางละแผนแม่บทย่อย 
• ใส่ statement ของแต่ละแผนย่อย 
• ตารางใส่เฉพาะท่ีปรบั/เพิ่ม 
• ตรงไหนไม่มีขอ้มลูเทา 

แผนย่อย 18.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ จ านวน 4 แนวทาง ปรับ 1 แนวทาง ดังนี้   



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (19) การบริหารจัดการน ้าทั้งระบบ 
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแมบ่ทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม คงเดิม ปรับเปลี่ยน จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม 

01 

010001 1 

010002 1 

010101 1 

5 010102 1 

010103 1 

010201 1 
20 

010202 3 

010301 1 
3 

010302 1 

010401 1 
3 

010402 1 

010501 1 3 

รวมจ านวน 11 1 14 11 3 6 8 34 30 4 

* 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

* 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

(1) (2) * 

(2) (3) 

(2) 
(18) 

การก าหนดค่าเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีการหารือกับ สศช. เพื่อให้ 
ค่าเป้าหมายมีความสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

ด าเนินการทบทวนเป้าหมายแผนแม่บทฯ และตัวชี้วัดแล้วเสร็จ 

(1)* (2) 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน  3  เป้า              ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน  3  เป้า          ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน  2  เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 7 เป้า      มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ปรับ จ านวน  1  เป้า 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน  11 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน  7 เป้า 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

อยู่ระหว่าง 
การทบทวน 

 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 
เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

19 

190001 1 

190002 1 

190003 1 

190101 2 

4 190102 1 

190103 1 

190201 1 

3 190202 1 

190203 1     

190301 4   4 

รวมจ านวน 9 1 14 5 8 1 3 10 1 11 4 7 

(1) (3) 

(1) (2) 

(2) (2) 

(2) (2) 

(1) (3) 

(1) (1) (1) 

(4) 

หมายเหตุ: เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 190103 ปรับตัวชี้วัด (ตัดค า) แต่ใช้ค่าเป้าหมายเดิม  

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

3 
6 (7) 10 (11) 

3  11 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
3  

10 (11) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

190001 เดิม ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศเพ่ิมขึ้น ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (ระดับ/
คะแนน) 

ระดับ 2 (60 คะแนน) ระดับ 3 (70 คะแนน) ระดับ 3 (75 คะแนน) ระดับ 4 (80 คะแนน) 

ใหม่ ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (คะแนน) 
 

ไม่น้อยกว่า 70 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน 

เหตุผล ปรับหน่วยวัดเหลือเพียง ระดับคะแนน เพ่ือความสอดคล้องของการวัดค่าความม่ันคงด้านน้ าทั้งหมดในแผนแม่บทฯ 

190002 เดิม ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น้ า
อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
น้ า 

ระดับความม่ันคง และ/หรือ ผลิตภาพจากการ
ใช้น้ า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) 

ตามแต่ละด้านและ
เพิ่ม 3 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน ปี 
2561 

ตามแต่ละด้านและเพิ่ม 
5 เท่าจากค่าเฉลี่ย
ปัจจุบัน ปี 2561 

ตามแต่ละด้านและเพิ่ม 
7 เท่าจากค่าเฉลี่ย
ปัจจุบัน ปี 2561 

ตามแต่ละด้านและ
เพิ่ม 10 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปัจจุบัน ปี 
2561 

ใหม่ ผลิตภาพจากการใช้น้ า (US$/ลูกบาศกเ์มตร) (7.49 US$/
ลูกบาศก์เมตร) ปี 
2562 

19  US$/ลูกบาศก์
เมตร 

30 US$/ลูกบาศก์
เมตร 

40 US$/ลูกบาศก์
เมตร 

เหตุผล 
 

ปรับลดเหลือเพียง ผลิตภาพการใช้น้ า และปรับหน่วยวัดเป็น(US$/ลูกบาศกเ์มตร) เพ่ือความเป็นสากล สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศพัฒนาแล้วได้ชัดเจน 

190003 
 

เดิม แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการ
แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี 

สัดส่วนของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ท่ีไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย (ร้อยละ
ของแม่น้ าล าคลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งประเทศ) 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 90 
 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ตัวชี้วัด 3 ตัว => ปรับ 2 เป้าหมายระดับประเด็น 3 เป้าหมาย => ไม่มีการปรับ ค่าเป้าหมาย 3 => ปรับ 2 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

190003 เดิม แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มี
ระบบนิเวศท่ีดี 

สัดส่วนของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ที่ไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย (ร้อยละของแม่น้ าล า
คลองและพ้ืนที่ชุ่มน้ าท้ังประเทศ) 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

ใหม ่

เหตผุล 

190003 เดิม แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการ
แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพให้มีระบบนิเวศท่ีดี 

สัดส่วนของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ ท่ี
ไม่มีสิ่งรุกล้ าผิดกฎหมาย (ร้อยละของแม่น้ าล าคลอง
และพ้ืนท่ีชุ่มน้ าท้ังประเทศ) 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 90 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

190101 เดิม ระดับความม่ันคงดา้นน้ าอปุโภคบริโภคเพิม่ขึ้น จากระดับ 3 
ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5) 

ดัชนีความม่ันคงดา้นน้ าอปุโภคบริโภค (ระดับ) อยู่ในระดับ  
3.25 

อยู่ในระดับ  
3.5 

อยู่ในระดับ  
3.75 

อยู่ในระดับ  
4 

ดัชนีความม่ันคงดา้นน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ) อยู่ในระดับ  
2.5 

อยู่ในระดับ  
3 

อยู่ในระดับ  
3.5 

อยู่ในระดับ  
4 

ใหม่ ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค (คะแนน) 70 คะแนน ปี
2563 

ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 85 
คะแนน 

ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม (คะแนน) 50.5 คะแนน 
ปี 2563 

ไม่น้อยกว่า 65 
คะแนน 

 ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 

เหตุผล ปรับหน่วยวัดเหลือเพยีง ระดับคะแนน เพื่อความสอดคล้องของการวัดคา่ความม่ันคงดา้นน้ าทั้งหมดในแผนแม่บทฯ 

190102 เดิม ระดับการรับมือกับพบิัตภิัยด้านน้ าเพิม่ขึ้น ดัชนีการรับมือกบัพิบตัภิัยด้านน้ า (ระดับ) อยู่ในระดับ  
3 

อยู่ในระดับ  
3.5 

อยู่ในระดับ  
4 
 

อยู่ในระดับ  
4 
 

ใหม่ ดัชนีการรับมือกบัพิบตัภิัยด้านน้ า (คะแนน)  
54 คะแนน ปี
2563 

 
ไม่น้อยกว่า 65 

คะแนน  

  
ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน  

 
ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 

เหตุผล ปรับหน่วยการวัดจากระดับ เป็น ค่าคะแนน เพื่อความชัดเจนและสอดคล้องกบัหนว่ยการวัดของตวัชี้วัดหลัก ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ตัวชี้วัด 11 ตัว => ปรับ 6 ยกเลิก 1 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 7 เป้าหมาย => ยกเลิก 1  ค่าเป้าหมาย 11 => ปรับ 8 ยกเลิก 1 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

190103 เดิม ยกระดับธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น
จากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน 

ดัชนีธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการน้ า (ระดับ) ไม่น้อยกว่า 70 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 75 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 80 
คะแนน 

ใหม่ ดัชนีธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการน้ า (คะแนน) 

เหตุผล ปรับหน่วยการวัดจากระดับ เป็น ค่าคะแนน เพ่ือความชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยการวัดของตัวชี้วัดหลัก ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  

190201 เดิม ระดับความม่ันคงด้านน้ าในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าในเขตเมือง (ระดับ) อยู่ในระดับ  
1.5 

อยู่ในระดับ  
2 

อยู่ในระดับ  
3 

อยู่ในระดับ  
4 

ใหม่ ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าในเขตเมือง (คะแนน) 45.5 
คะแนน ปี
2563 

 ไม่น้อยกว่า 
65 คะแนน  

ไม่น้อยกว่า 70 
คะแนน  

ไม่น้อยกว่า  75 
คะแนน  

เหตุผล 
 

ปรับหน่วยการวัดจากระดับ เป็น ค่าคะแนน เพ่ือความชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยการวัดของตัวชี้วัดหลัก ความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

190202 เดิม ระดับความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น 

ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (ระดับ) อยู่ในระดับ  
4.2 

อยู่ในระดับ  
4.4 

อยู่ในระดับ  
4.8 

อยู่ในระดับ  
5 

ใหม่ ดัชนีความม่ันคงด้านน้ าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ (คะแนน) 73.5 คะแนน 
ปี2563 

 ไม่น้อยกว่า 
75 คะแนน  

 ไม่น้อยกว่า 
80 คะแนน  

 ไม่น้อยกว่า 85 
คะแนน  

เหตผุล ปรับหน่วยวัดเหลือเพียง ระดับคะแนน เพ่ือความสอดคล้องของการวัดค่าความม่ันคงด้านน้ าทั้งหมดในแผนแม่บทฯ 

190203 เดิม ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมขึ้น  ระดับความม่ันคง และ/หรือ ผลิตภาพจากการใช้น้ า (บาท/
ลูกบาศก์เมตร) 

เพ่ิม 3 เท่า
จาก
ค่าเฉลี่ยปี 
2561 

เพ่ิม 5 เท่า
จากค่าเฉลี่ยปี 
2561 
 

เพ่ิม 7 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปี 2561 
 

เพ่ิม 8 เท่าจาก
ค่าเฉลี่ยปี 2561 
 

ใหม่ 

เหตผุล 
 

ลดความซ้ าซ้อนระหว่างเป้าประเด็น และเป้าหมายแผนแม่บทฯ ย่อย โดยประเด็นผลิตภาพจากการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น ได้มีการก าหนดในเป้า 190002 
ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทย่อย เนื่องจากมีตัวชี้วัดซ้ าซ้อนกับเป้าหมายในระดับประเดน็  

(ต่อ) 

190002 เดิม ผลิตภาพของน้ าท้ังระบบเพ่ิมขึ้น ในการใช้น้ า
อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้
น้ า 
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รหัสเป้าหมาย 
เป้าหมาย Y1 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

190301 เดิม แม่น้ าล าคลองและ
แหล่งน้ าธรรมชาติ
ทั่วประเทศมีระบบ
นิเวศและ
ทัศนียภาพที่ดี มี
คุณภาพได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพื้นที่ล าคลองที่ไดร้ับการฟืน้ฟู 
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 

คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความส าเร็จ ร้อยละ 50 

 

คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร ความส าเร็จ ร้อย
ละ 75 

คลองสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความส าเร็จ ร้อยละ 90 

สัดส่วนพื้นที่ล าน้ าที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อย
ละของพื้นที่เป้าหมาย) 

ล าน้ าสายหลักใน 25 ลุ่มน้ า ความส าเร็จ ร้อยละ 
20 

ล าน้ าสายหลักใน 25 ลุ่มน้ า ความส าเร็จ ร้อยละ 50 ล าน้ าสายหลักใน 25 ลุ่มน้ า ความส าเร็จ 
ร้อยละ 75 

สัดส่วนพื้นที่ชุ่มน้ าและแหล่งน้ าที่ได้รับ
การฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย) 

- ล าน้ าสาขาใน 20 ลุ่มน้ า ความส าเร็จร้อยละ 20  
- แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้ าเกนิ 1,000 ไร่
ความส าเร็จร้อยละ 90 
 

- ล าน้ าสาขาใน 20 ลุ่มน้ า ความส าเร็จร้อยละ 20  
-แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้ าเกิน 1,000 ไร่
ความส าเร็จร้อยละ 90 

 ล าน้ าสาขาใน 25 ลุ่มน้ า ความส าเร็จ 
ร้อยละ 50 

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน (นอกเขต กทม.ที่เป็น
ชุมชนขนาดใหญ่) ริมแม่น้ า ล าคลอง และ
แหล่งน้ าธรรมชาติ (ร้อยละของพื้นที่
เป้าหมาย) 

สัดส่วนพื้นที่ชุมชนความส าเร็จร้อยละ 50 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน  ความส าเร็จร้อยละ 90 

ใหม่ 

ล าน้ าสายหลักใน 22 ลุ่มน้ า ความส าเร็จ ร้อยละ 
50 

ล าน้ าสายหลักใน 22 ลุ่มน้ า 
ความส าเร็จ ร้อยละ 75 

- ล าน้ าสาขาใน 20 ลุ่มน้ า ความส าเร็จร้อยละ 20  
- แหล่งน้ าธรรมชาติที่มีพื้นที่ผิวน้ าเกนิ 1,000 ไร่
ความส าเร็จร้อยละ 90 

ล าน้ าสาขาใน 22 ลุ่มน้ า 
ความส าเร็จ ร้อยละ 50 

*ยังไม่มีการประเมิน* สัดส่วนพื้นที่ชุมชน ความส าเร็จร้อยละ 90 สัดส่วนพื้นที่ชุมชน ความส าเร็จ
ร้อยละ 90 

สัดส่วนพื้นที่ชุมชน  
ความส าเร็จร้อยละ 90 

เหตุผล ปรับตัวเลขจ านวนลุ่มน้ าจาก 25 ลุ่มน้ า เป็น 22 ลุ่มน้ า ตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ.2564 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ ข้ อ มู ล 
ตัวชี้วัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาประมวลก าหนดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. จัดการน้ าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชน
ชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชนท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. จัดการน้ าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัด
ให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ ส่งเสริมบทบาทท้องถ่ิน ในการ
ลงทุน และการจัดบริการด้านน้ าและสุขาภิบาลในชุมชน มีระบบการจัดการน้ าชุมชนท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาในมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เพิ่มเติมประเด็น ส่งเสริมบทบาทท้องถ่ิน 
เพื่อสนับสนุนให้ท้องถ่ินสามารถด าเนินการ
บริหารจัดการระบบการจัดการน้ าในท้องถ่ิน
ได้เอง  

2. จัดการน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นท่ีต้นน้ า พื้นท่ีชุ่มน้ า 
พื้นท่ีพักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจาก
เมืองชายฝ่ัง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของ
แต่ละลุ่มน้ า และจัดท าแผนและด าเนินการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผน
รักษาเขตต้นน้ า และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า
ธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตามพื้นท่ีท่ีก าหนด ตามความส าคัญ และข้อตกลงท่ีมี
ของแต่ละลุ่มน้ า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ า การดูแลคุณภาพน้ าในล า
น้ า (๒) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน และ (๓) ก าหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมท่ี
จ าเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร 
การสูญเสียพื้นท่ีป่า คุณภาพน้ าน่านน้ า 

2. จัดการน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นท่ีต้นน้ า พื้นท่ีชุ่มน้ า พื้นท่ีพักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล า
น้ า) แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจากเมืองชายฝ่ัง ท่ีสอดคล้องกับการแก้ปัญหาท่ีอิงธรรมชาติ (Nature-based 
Solution) ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ า และจัดท าแผนและด าเนินการ
ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติ 
(รวมล าน้ า) ตามพื้นท่ีท่ีก าหนด ตามความส าคัญ และข้อตกลงท่ีมีของแต่ละลุ่มน้ า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ า 
การดูแลคุณภาพน้ าในล าน้ า (๒) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ า/แหล่งน้ าส ารอง และ (๓) 
ก าหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีจ าเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การ
สูญเสียพื้นท่ีป่า คุณภาพน้ าน่านน้ า และส่งเสริมมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ ในการอนุรักษ์น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน
อย่างเหมาะสม) 

เพิ่มเติมประเด็น การแก้ปัญหาตามธรรมชาติ 
(NBS) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า/แหล่งน้ า
ส ารอง เพื่อรับมือกับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึน 
และประเด็นมาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ 
เพื่อให้ครอบคลุมมาตรการการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศมีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 4 แนวทาง  คงเดิม 1 และปรับ 3 แนวทาง  ดังนี้  

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

มี 3 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 3 แผนย่อย   
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพ่ิมเติม
แนวทางการ
พัฒนา (ใหม่) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

1. จัดการน้ าเพ่ือชมุชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่ม
น้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงด้านน้ าของประเทศ โดยจัด
ให้มีน้ าสะอาดใช้ทกุครัวเรือนในชมุชนชนบท ในปริมาณ 
คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชมุชนที่
เหมาะสมกับการพัฒนาในมิตเิศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

1. จัดการน้ าเพ่ือชมุชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคง
ด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้มีน้ าสะอาดใชทุ้กครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ 
คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ ส่งเสริมบทบาทท้องถ่ิน ในการลงทุน และการจัดบริการด้าน
น้ าและสุขาภิบาลในชมุชน มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมติิ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

เพ่ิมเติมประเดน็ ส่งเสริมบทบาท
ท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนให้ทอ้งถ่ิน
สามารถด าเนินการบริหารจัดการระบบ
การจัดการน้ าในท้องถ่ินได้เอง  

2. จัดการน้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้น
น้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาต ิ(รวมล าน้ า) 
แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจากเมืองชายฝ่ัง ให้มีปริมาณ
และคุณภาพน้ า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่ม
น้ า และจัดท าแผนและด าเนนิการป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา 
ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษา
สภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตาม
พ้ืนที่ที่ก าหนด ตามความส าคัญ และข้อตกลงที่มีของแตล่ะ
ลุ่มน้ า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ า การดูแลคุณภาพ
น้ าในล าน้ า (๒) การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ (๓) 
ก าหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นเพ่ือการจัดการ (เช่น 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสีย
พ้ืนที่ป่า คุณภาพน้ าน่านน้ า 

2. จัดการน้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ(รวมล าน้ า) แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าจากเมืองชายฝ่ัง ที่สอดคล้อง
กับการแก้ปัญหาทีอ่งิธรรมชาติ (Nature-based Solution) ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ า 
และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแตล่ะลุ่มน้ า และจัดท าแผนและด าเนินการป้องกัน ฟ้ืนฟู 
รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ า และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ าธรรมชาติ (รวมล าน้ า) ตามพ้ืนที่ทีก่ าหนด ตามความส าคัญ และข้อตกลงที่มีของแตล่ะ
ลุ่มน้ า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ า การดูแลคุณภาพน้ าในล าน้ า (๒) การจัดหา
โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ า/แหล่งน้ าส ารอง และ (๓) ก าหนดกติกา
ดูแลสิ่งแวดล้อมที่จ าเปน็เพ่ือการจัดการ (เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย การดูแลสารเคมีภาค
เกษตร การสูญเสียพ้ืนที่ป่า คุณภาพน้ าน่านน้ า และส่งเสริมมาตรการจูงใจทาง
เศรษฐศาสตร์ ในการอนุรักษ์น้ าผิวดินและน้ าใตด้ินอยา่งเหมาะสม) 

เพ่ิมเติมประเดน็ การแก้ปัญหาตาม
ธรรมชาติ (NBS) การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้ า/แหล่งน้ าส ารอง เพ่ือรับมือกับภัย
พิบัติที่อาจเกิดขึน้ และประเด็น
มาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้
ครอบคลุมมาตรการการบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึน้ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 19.1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศมีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 4 แนวทาง คงเดิม 1 และปรับ 3 แนวทาง ดังนี้ (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

 3. จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการ
จัดการพิบัติภัยจากน้ าในภาวะวิกฤติ (รวมภัยจากน้ าท่วม 
ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) 
และน้ าท่วมพื้นที่ติดทะเล (coastal floods) ให้สามารถลด
ความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพบิัติที่เกิดจากน้ าตาม
หลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น โดย
แบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้ า  

จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้ าในภาวะวิกฤติ (รวม
ภัยจากน้ าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge) และน้ าท่วมพื้นที่ติด
ทะเล (coastal floods) โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้ า ให้สามารถลดความ
สูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติทีเ่กิดจากน้ าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้นโดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่
และลุ่มน้ า  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง คาดการณ์ภูมิอากาศ พยากรณ์ความรุนแรง
ของผลกระทบจากภัยที่เพิ่มขึ้น ในมิติของแผนที่ ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบให้ใช้งาน เชื่อม
กับนโยบายหรือมาตรการส าคัญในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ และประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลการเตือนภัย การป้องกันภัย การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดภัยพิบตัิและการปรับตัว
ของชุมชนในพ้ืนที่ประสบภัย  

เพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการการจัดการ
น้ าในภาวะวิกฤติให้มีความชัดเจนใน
รายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการมาก
ยิ่งขึ้น  

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง    //    กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. จัดการน้ าในเขตเมอืง จัดให้มีน้ าเพียงพอตอ่การเจริญเติบโตของเขตเมอืง
เพ่ือการอยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้ าในเขตเมอืง มี
ระบบแผนผังน้ า ระบบกระจายน้ าดี ระบบรวบรวม น้ าเสีย ระบบป้องกันน้ า
ท่วมและระบายน้ า คุณภาพในทางน้ า ส าหรับภาคบริการในเขตเมอืง รวมถึง
น้ าส าหรับผู้มีรายไดต้่ าในชุมชนเมอืงใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการทั้งในเชงิ
ปริมาณและคุณภาพ โดย (๑) พัฒนาระบบน้ าในเมอืงทีม่ีความเชือ่มโยง มี
แหล่งน้ าส ารอง ทบทวนและจัดท าแผนตามความส าคัญของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้
น้ าจากหลายแหล่ง การใช้น้ าซ้ าในพ้ืนที่วิกฤติ และ (๒) สร้างระบบระบายน้ า 
ระบบกักเก็บน้ าในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้ า (sponge city) (KD3 ตาม
เกณฑ์ ADB)  

1. จัดการน้ าในเขตเมอืง จัดให้มีน้ าเพียงพอตอ่การเจริญเติบโตของเขตเมอืงเพ่ือการอยู่อาศัย 
การพาณิชยแ์ละบริการ พร้อมระบบจัดการน้ าในเขตเมอืง มีระบบแผนผังน้ า ระบบกระจายน้ าดี 
ระบบรวบรวม และจัดการน้ าเสีย ระบบป้องกันน้ าทว่มและระบายน้ า คุณภาพในทางน้ า ส าหรับ
ภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้ าส าหรับผู้มีรายได้ต่ าในชมุชนเมืองให้เพียงพอตอ่ความตอ้งการ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย (๑) พัฒนาระบบน้ าในเมืองที่มคีวามเชื่อมโยง มีแหล่งน้ า
ส ารอง ทบทวนและจัดท าแผนตามความส าคัญของแตล่ะพ้ืนที่ โดยใช้น้ าจากหลายแหล่ง การใช้
น้ าซ้ าในพ้ืนทีวิ่กฤติ และ (๒) สร้างระบบระบายน้ า ระบบกักเก็บน้ าในเมือง รวมถึงแนวคิดเมือง
ซับน้ า (sponge city) (KD3 ตามเกณฑ์ ADB) เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบตัิ น้ าท่วมและน้ า
แล้ง ในเมือง ชุมชนแออัด และพื้นที่รอบนอก 

เพ่ิมเติมเนื้อหาใหค้รอบคลุมประเดน็การจัดการน้ าเสีย 
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติดา้นน้ าในเขตเมือง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากลมี แนวทางการ
พัฒนามีจ านวน 3 แนวทาง  คงเดิม 1 และปรับ 2 แนวทาง ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 19.2 การเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากลมี แนวทางการ
พัฒนามีจ านวน 3 แนวทาง  คงเดิม 1 และปรับ 2 แนวทาง ดังนี้ (ต่อ) 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

2. จัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา จัดให้มีน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตร
และอุตสาหกรรมตามแผนการเตบิโตแบบสีเขยีว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิต
พลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนทีส่ าหรับผู้ใช้น้ าในนิคมเกษตร 
อุตสาหกรรมสมัยใหม ่พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมติรตอ่
สิ่งแวดล้อม โดย (๑) ทบทวนระบบน้ าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และ
อุตสาหกรรมที่เปล่ียนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ า (๓) ก าหนด
สัดส่วนการใช้น้ าในแตล่ะภาคส่วน (KD2 ตามเกณฑ์ ADB) (๔) มีระบบการ
ขออนุญาตใช้น้ าโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ความส าคัญ และผลิตภาพการใช้น้ า 
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมลูค่าเพ่ิมของภาคการ
ผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

2. จัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา จัดให้มีน้ าอยา่งเพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการ
เติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนทีส่ าหรับผู้ใช้น้ าในนิคม
เกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม ่พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตร
พลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) ทบทวนระบบน้ าตามการปรับโครงสร้างเกษตร 
และอุตสาหกรรมที่เปล่ียนไป (๒) เน้นปรับโครงสร้างการใช้น้ า ปรับปรุงผลิตภาพการใช้น้ าใหไ้ด้ตามเกณฑ์
มาตรฐานประเทศพัฒนาแล้ว ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ชลประทานที่มผีลิตภาพสูง และปรับเปล่ียนการจัดการ
พืช ดิน และน้ า เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีประหยดัน้ าชลประทานในการผลิตข้าว (๓) ก าหนดสัดส่วนการใช้น้ า
ในแต่ละภาคส่วน (KD2 ตามเกณฑ์ ADB) (๔) มีระบบการขออนญุาตใชน้้ าโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ความส าคัญ 
และผลิตภาพการใช้น้ า (๕) ส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมของท้องถ่ินในการใช้ประโยชน์โครงการขนาดเล็กใน
การสร้างรายได้ การจัดการที่เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การกระจายสินค้า และการตลาด และ (๖) ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต 

เพ่ิมเติมเนื้อหาประเด็นการปรับโครงสร้าง
การใช้น้ าให้ชัดเจนขึน้ และประเด็นการ
ส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมของท้องถ่ิน 
เพ่ือให้มาตรการการจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนา
มีความครอบคลุมมากขึ้น 
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แนวทางการพัฒนา การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 19.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ จ านวน 4 แนวทาง  คงเดิม 2 และปรับ 2 แนวทาง ดังนี้  

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกนัการรุกล้ าแนวเขตแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยท าแผนรื้อ
ถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้ าแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติและรับฟงัความคิดเห็นและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  

2. จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกนัการรุกล้ าแนวเขตแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยท าแผนรื้อถอน
สิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้ าแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาตแิละรับฟังความคดิเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ าอย่างจริงจัง  

เพิ่มเติมถ้อยค าเพือ่ให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน
ของการแก้ไขปญัหาการใช้ประโยชนพ์ื้นที่ริมน้ า 

2. อนุรักษ์ฟื้นฟแูละพฒันาแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ในทุกมิติเช่น ด้านการระบายน้ า เก็บกักน้ า 
การจัดการคุณภาพน้ า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ า การบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของ
ชุมชนริมน้ า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษาปญัหา
และผลกระทบทุกมิติของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ รณรงค์สร้างความรู้และปลูกจิตส านึกผูมี้ส่วนได้
เสียทุกภาคส่วน จัดท าแผนอนรุักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติอย่างบรูณาการ และมีระบบ
บ าบัดน้ าเสียหรือควบคุมการปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าที่ไดม้าตรฐาน รวมทั้งก าหนดมาตรการและกฎระเบียบ
จัดการขยะในแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งจัดท าคู่มือ/แผ่นพบั เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการก าจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณชิย์โดยการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องมือส าหรับแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติและส ารวจและรื้อถอนสิ่งกอ่สร้างเกา่ ที่ไม่มี
ประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้ าล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า อาคารชลศาสตร์ และหลัก
รอ เป็นต้น ตลอดจนก าจัดสิ่งกดีขวางที่เปน็โครงสร้างชั่วคราวหรือวัสดตุ่าง ๆ  ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ าล า
คลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างอืน่ ๆ   
 

2. อนุรักษ์ฟื้นฟแูละพฒันาแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ในทุกมิติเช่น ด้านการระบายน้ า เก็บกักน้ า การ
จัดการคุณภาพน้ า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ า การบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ า 
สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษาปญัหาและผลกระทบ
ทุกมิติของแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ ประเมินและจัดท าข้อมูลเพือ่การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ า อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ริมน้ า การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การลดลงของน้ าใตด้นิ คุณภาพน้ า การบ าบัดน้ า
เสีย การเชื่อมต่อของเส้นทางน้ า (Riverine) รณรงค์สร้างความรู้และปลูกจิตส านึกผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 
จัดท าแผนอนรุักษ ์ฟื้นฟู แม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติอย่างบรูณาการ และมีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
ควบคุมการปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าที่ไดม้าตรฐาน รวมทั้งก าหนดมาตรการและกฎระเบยีบจัดการขยะในแม่น้ า 
ล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งจัดท าคู่มือ/แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความตระหนกัและมี
ส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการก าจัดวัชพืชอย่างเปน็ระบบในเชิงพาณชิย์โดยการวิจัยและพฒันาเครื่องมือส าหรับแม่น้ า ล าคลอง 
และแหล่งน้ าธรรมชาติและส ารวจและรื้อถอนสิ่งกอ่สร้างเก่า ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ใช้งานแล้วในแม่น้ าล าคลอง 
และแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า อาคารชลศาสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนก าจัดสิ่งกดีขวางที่เป็น
โครงสร้างชั่วคราวหรือวัสดุต่าง ๆ  ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ าล าคลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุก่อสร้างและสิ่งปลูก
สร้างอื่น ๆ  

เพ่ิมรายละเอียดการประเมินและจัดท า
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 2 เป้า              ไม่ปรับ เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่เพ่ิม จ านวน 1 เป้า           ค่าเป้าหมายระดับประเด็น ไม่ปรับ 
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 6 เป้า      ไม่ปรับ เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่ปรับ จ านวน 6 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 6 เป้า 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

2 
8 (6) 10 (8) 

17  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 

3 (2)  
10 (8) 

เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

20 

200001 1 

200002 2  

200101 1 3 

200201 1 

5 200202 1 

200203 1 

200301 2  
2 

200302 1 

200401 1 3 

200501 2 4 

13 3 6 4 1 3 6 4 1 17 17 

(1) (1) 
(1) (1) 

(1) (1) 

(1) (1) (1) (1) 

(1) (1) 

(2) 

3 (2) 
แนวทางการพัฒนา 
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จ านวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 2 เป้าหมาย โดยมีการปรับเป้าหมายจ านวน 0 เป้าหมาย ดังนี้  

จ านวนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 6 เป้าหมาย โดยมีการปรับเป้าหมายจ านวน 1 เป้าหมาย ดังนี้  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 (เดิม) ปรับเปลี่ยนโดยแก้ไขเป็น  
(โปรดระบุ) 

ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

หมายเหตุ 

200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

ไม่มีการปรับเป้าหมายระดับประเด็น 

อยู่ระหว่างหารือ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200001 เดิม บริ กา รของรั ฐมีป ระสิ ทธิ ภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ใหม ่

เป้าหมายระดับประเด็นจ านวน 2 เป้าหมาย มีการเพ่ิมตัวช้ีวัด 1 ตัวชี้วัด ในเป้าหมาย 200002 

200002 เดิม ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การ
สหประชาชาติ 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมี
การพัฒนา
สูงสุด 60 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ท่ีมีการพัฒนา
สูงสุด 50 อันดับ

แรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ท่ีมีการพัฒนา
สูงสุด 40 อันดับ

แรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีการ

พัฒนาสูงสุด 30 
อันดับแรก 

เพ่ิม ผลการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐ  ที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป 

Baseline 
ร้อยละ 
6.71 
(ปี 64) 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20  

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50  

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 100  
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200101 เดิม งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล

เพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานท่ี

ได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 100 (ท้ังหมด 

2180 กระบวนงาน
แบ่งเป็นกระบวนงาน
ในการอ านวยความ

สะดวกในการประกอบ

ธุรกิจแบบครบวงจร 
300 กระบวนงานและ

กระบวนงานอื่นๆ 
1880 กระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 

ทุกกระบวนงาน 
(5360) 

 

ร้อยละ100 ร้อยละ 100 

ใหม ่ ร้อยละความส าเร็จของกระบวนงานท่ี
ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 
(สัดส่วนของกระบวนงานท่ีปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัลต่อกระบวนงานท้ังหมดท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล) 

Baseline 
ไม่มีข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
 

  

  

ไม่น้อย

กว่า 
ร้อยละ 80  

  

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 100  
  

ตัวชี้วัด 10 ตัว => คงเดิม 1 ปรับ 6 เพ่ิม 3 ยกเลิก 1 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 8 เป้าหมาย => คงเดิม 6 เพ่ิม 2 ค่าเป้าหมาย 10  => คงเดิม 1ปรับ 5 เพ่ิม 3 ยกเลิก 1 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200201 เดิม หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนงาน/โครงการ
ภายใต้ 15 ประเด็น

เ ร่ ง ด่ ว นขอ งแผ น
แ ม่ บ ท ภ า ย ใ ต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ 50 
ของโครงการ

ท่ีได้รับ
งบประมาณ 
มีผลสัมฤทธ์ิ
ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

ร้อยละ 75 
ของโครงการท่ี

ได้รับ
งบประมาณ 

มีผลสัมฤทธ์ิต่อ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

ร้อยละ 100 
ของโครงการท่ี

ได้รับ
งบประมาณ 
มีผลสัมฤทธ์ิ
ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

ใหม ่ ร้อยละเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมาย 

Baseline 
ร้อยละ 
27.86 

ในปี 2564 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น 

เหตุผล - - - 

ล าดับที ่ แผนย่อยฯ เป้าหมายฯ ตัวชี้วัด 

0 (เดิม) แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1 คงแผนย่อยฯ ไว้ตามเดิม 
นั่นคือ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 

ปรับชื่อเป้าหมายฯ โดยปรับเป็น  
1. การด าเนินงานของภาครัฐตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาต ิ
2. การเงินการคลังภาครัฐมีความสเถียรภาพ 

ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวชี้วัดที ่1 : สัดส่วนโครงการส าคัญฯ ท่ีผ่านต่อ
ข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ท้ังหมด 
ตัวชี้วัดท่ี 2 : ตัวชี้วัดท่ีสะท้อนเรื่องสเถียรภาพทาง
การเงิน อยู่ระหว่างค้นหาตัวชี้วัด 

2 ปรับแผนย่อยฯ โดยปรับชื่อเป็น แผนย่อยการ
บริหารงานแบบบูรณาการ ด้วยการยุบแนวทางการ
พัฒนา ให้มี 3 แนวทาง จาก 5 ดังต่อไปนี้ 
1. ยุบรวมแนวทางฯ ท่ี 1 2 และ 4 เป็น 1 แนวทาง 
โดยใช้ชื่อว่า ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
2. คงแนวทางฯ ท่ี 3 และ 5 ไว้ดังเดิม 

คงชื่อเป้าหมายฯ ไว้คงเดิม 
นั่นคือ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวชี้วัดท่ี 1 : สัดส่วนโครงการส าคัญฯ ท่ีผ่านต่อ
ข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ท้ังหมด 
ตัวชี้วัดที ่2 : ตัวชี้วัดที่สะท้อนเรื่องสเถียรภาพทาง
การเงิน อยู่ระหว่างค้นหาตัวชี้วัด 

3 คงแผนย่อยฯ ไว้ดังเดิม 
นั่นคือ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

คงชื่อเป้าหมายฯ ไว้คงเดิม 
นั่นคือ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดโดยใช้ดังนี้ 
ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวชี้วัดที ่1 : สัดส่วนโครงการส าคัญฯ ท่ีผ่านต่อ
ข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ท้ังหมด 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ตัวชี้วัดที่สะท้อนเรื่องสเถียรภาพทาง
การเงิน อยู่ระหว่างค้นหาตัวชี้วัด 

4 ปรับแผนย่อยฯ โดยปรับเป็นแผนย่อยการบริหารงาน
แบบบูรณาการ  

ปรับชื่อเป้าหมายฯ โดยปรับเป็น  
1. การด าเนินงานของภาครัฐตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาต ิ
2. การเงินการคลังภาครัฐมีความสเถียรภาพ 

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดโดยใช้ดังนี้ 
ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวชี้วัดที ่1 : สัดส่วนโครงการส าคัญฯ ท่ีผ่านต่อ
ข้อเสนอโครงการส าคัญฯ ท้ังหมด ท่ีสะท้อนแนว
ทางการด าเนินงานตามแผนย่อยฯ 
ตัวชี้วัดที ่2 : ตัวชี้วัดที่สะท้อนเรื่องสเถียรภาพทาง
การเงิน อยู่ระหว่างค้นหาตัวชี้วัด 

รหัส
เป้าห
มาย 

# แผนย่อยฯ 
เป้าหมาย Y1 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200201 เดิม 0 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
มีท้ังหมด 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1. รักษาและเสริมสร้างสเถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 
2. พัฒนาระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า 
3. จัดท างบประมาณตอนสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
4. ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรการ

ทางภาษี 
5. ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

แ ผ น ง า น /

โ ค ร ง ก า ร

ภาย ใ ต้  1 5 
ป ร ะ เ ด็ น

เร่งด่วนของ
แผน แ ม่บ ท

ภ า ย ใ ต้
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

ร้อยละ 50 
ของ

โครงการที่
ได้รับ

งบประมา
ณ 
มี

ผลสัมฤทธิ์
ต่อ

เป้าหมาย
ยุทธศาสต

ร์ชาติ 

ร้อยละ 75 
ของ

โครงการท่ี
ได้รับ

งบประมา
ณ 
มี

ผลสัมฤทธิ์
ต่อ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

ร้อยละ 
100 ของ
โครงการท่ี

ได้รับ
งบประมา

ณ 
มี

ผลสัมฤทธิ์
ต่อ

เป้าหมาย
ยุทธศาสต

ร์ชาติ 

ใหม่ 1 ปรับแผนย่อยฯ โดยปรับช่ือเป็น แผนย่อยการบริหารงานแบบบูรณา
การ ด้วยการยุบแนวทางการพัฒนา ให้มี 3 แนวทาง จาก 5 
ดังต่อไปนี้ 
1. ยุบรวมแนวทางฯ ท่ี 1 2 และ 4 เป็น 1 แนวทาง โดยใช้ชื่อว่า 
ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 
2. คงแนวทางฯ ท่ี 3 และ 5 ไว้ดังเดิม 
 

คงชื่อเป้าหมายฯ ไว้คงเดิม 
นั่นคือ หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวช้ีวัดท่ี1 : สัดส่วนโครงการส าคัญฯ 
ท่ีผ่านต่อข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 
ท้ั งหมด  ตั ว ชี้ วั ด ท่ี2 : ตั ว ชี้ วั ด ท่ี
สะท้อนเรื่องสเถียรภาพทางการเงิน 
อยู่ระหว่างค้นหาตัวช้ีวัด 
 

2 
 

คงแผนย่อยฯ ไว้ตามเดิม 
นั่นคือ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

ปรับช่ือเป้าหมายฯ โดยปรับ
เป็น  
1. การด าเนินงานของภาครัฐ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การเงินการคลังภาครัฐมี
ความสเถียรภาพ 

ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 : สัดส่วนโครงการส าคัญ
ฯ ท่ีผ่านต่อข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 
ท้ังหมด 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนเร่ืองส
เถียรภาพทางการเงนิ อยู่ระหว่าง
ค้นหาตัวชี้วัด 

3 ปรับแผนย่อยฯ โดยปรับเป็นแผนย่อยการบริหารงานแบบบูรณาการ  ปรับช่ือเป้าหมายฯ โดยปรับ
เป็น  
1. การด าเนินงานของภาครัฐ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
2. การเงินการคลังภาครัฐมี
ความสเถียรภาพ 

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดโดยใช้ดังนี้ 
ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวชี้วัดท่ี 1 : สัดส่วนโครงการส าคัญ
ฯ ท่ีผ่านต่อข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 
ท้ังหมด ท่ีสะท้อนแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนย่อยฯ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนเร่ืองส
เถียรภาพทางการเงนิ อยู่ระหว่าง
ค้นหาตัวชี้วัด 

4 คงแผนย่อยฯ ไว้ดังเดิม 
นั่นคือ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

คงชื่อเป้าหมายฯ ไว้คงเดิม 
นั่นคือ หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดโดยใช้ดังนี้ 
ใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 : สัดส่วนโครงการส าคัญ
ฯ ท่ีผ่านต่อข้อเสนอโครงการส าคัญฯ 
ท้ังหมด 
ตัวชี้วัดท่ี 2 : ตัวชี้วัดท่ีสะท้อนเร่ืองส
เถียรภาพทางการเงนิ อยู่ระหว่าง
ค้นหาตัวชี้วัด 

เหตุผล 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ทบทวน ตัวชี้วัด  
และค่าเป้าหมาย 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200202 เพ่ิมเติม ภา ษี ท่ี จั ด เ ก็ บ ถู กน า ไป ใช้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานของภาครัฐ 
- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

200203 เพ่ิมเติม หน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการ
ตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ทุกปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยมี
โครงการมารองรับ 

- 

ร้อยละ 100 
ของปัจจัย

ภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของ

ประเทศไทยมี
โครงการส าคัญ
ฯ มารองรับ 

ร้อยละ 100 ของ
ปัจจัยภายใต้ห่วง

โซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยมี
โครงการมา

รองรับ 

ร้อยละ 100 
ของปัจจัย

ภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของ

ประเทศไทยมี
โครงการมา

รองรับ 

เหตุผล - - - 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200301 เดิม เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

ระดับความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
ด าเนินการบริการสาธารณะ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ใหม ่ ร้อยละความส าเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
ด าเนินการบริการสาธารณะ 

เพ่ิม สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมใน
การจัดบริการสาธารณะ 

Baseline 
3.74 (ปี 64) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
35 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

เหตุผล - - - 

(ต่อ) 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200302 เดิม อ ง ค์ ก รปกค รอ ง ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง มี
สมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการ
จั ด บ ริ ก า ร ส า ธ า รณ ะแ ล ะกิ จ ก ร ร ม
สาธารณะให้กับประชาชน 

ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีน าแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (LQM) 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 

ใหม ่ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment 
:LPA) 

Baseline 
82.32 

(ประกาศปี 
64) 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน LPA 
ในภาพรวมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

90 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน LPA ใน
ภาพรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน LPA 
ในภาพรวมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 
95 

เหตุผล - - - 

(ต่อ) 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200401 เดิม ภ า ค รั ฐ มี ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ สู ง เ ที ย บ เ ท่ า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

ระดับ Digital Government Maturity Model 
(Gartner)  

ระดับ 2 ระดับ 3 
 

ระดับ 4 
 

ระดับ 5 
 

สัดส่วนของหน่วยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างสูง
ตามเป้าหมาย  

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ใหม ่ ร้อยละหน่วยงานท่ีมีเกณฑ์การประเมินสถานของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ท่ี
อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป 

Baseline 
ไม่มีข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 

100 
เหตุผล - - - 

(ต่อ) 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

200501 เดิม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน 
เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 

 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

 สัดส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระท าผิดกฎหมายลดลง ลดลง 

ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ 30 

 

ลดลง 
ร้อยละ 40 

 

ลดลง 
ร้อยละ 50 

 

ใหม ่  ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ Baseline 
ผลคะแนน  
(ปี 2565) 

คะแนนความ
ผูกพันเพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 
จากปีฐาน  
(ปี 2565) 

คะแนนความ
ผูกพันเพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 
จากปีฐาน  
(ปี 2565) 

คะแนนความ
ผูกพันเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
15 จากปีฐาน (ปี 

2565) 

ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ  
(วัดจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ใน 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1. การใช้งบประมาณ 
2. การใช้อ านาจ และ 3. การใช้ทรัพย์สิน) 

Baseline 
86.7 (ปี 64) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

เหตุผล - - - 

(ต่อ) 



nscr.nesdc.go.th 201 

แนวทางการพัฒนา 

รหัส
เป้าหมาย
ย่อย 

แผนย่อย แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา (ใหม)่ ระบุเหตุผลประกอบ  
(กรณีมีการ
ปรับเปลี่ยน) 

หมาย
เหตุ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

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

ทุกแผนย่อย ทุกแนวทางการพัฒนา ไม่มีการปรับเปล่ียน 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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เล่ม รหัสเป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแมบ่ทฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 

21 

210001 1 

210101 3 

210102 4 

210201 2 

รวมจ านวน 4 10 10 1 10 1 10 1 7 2 

(1) 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(1) (1) (1) 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

1 
3 9 

2 (1)  10 (8) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 
2 (1)  
9 

(5) (5) (2) 

(3) (1) (2) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

210001 เดิม ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 
และ/หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 

 - อันดับท่ี 110/35 คะแนน 
(ปี 2564) 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 
และ/หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 32 
และ/หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 
และ/หรือได้คะแนนไม่

ต่ ากว่า 73 คะแนน 

เพ่ิม (2) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของประเทศไทยในภาพรวม 
 

ปีก่อนหน้า 
- ร้อยละ 87.57  

(ปี 2565) 

ไม่น้อยกว่า 
89 คะแนน  

ไม่น้อยกว่า 
91 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 
93 คะแนน 

เหตุผล - วิธีการค านวณค่าเป้าหมาย - ประเมินคะแนน ITA ในภาพรวม เป็นการวัดผลปีต่อปี เพื่อได้
เห็นผลคะแนนภาพรวม ITA ในช่วง 5 ปี โดยเทียบคะแนนให้อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 
เมื่อเทียบกับปีสิ้นสุดแผนก่อนหน้า (ได้แก่ ปี 2565, 2570, และ 2575)  
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินจะมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเป้าหมาย 
วิธีการค านวณค่าตัววัด - ผลการประเมินคะแนน ITA ภาพรวมของประเทศ คิดจากผลคะแนน
เฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้าร่วมการประเมินทุกหน่วยงานท่ัวประเทศรวมท้ังสิ้น 8,303 
หน่วยงาน 
(1) ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ITA ปี 2570 ไม่น้อยกว่า 89 คะแนน 
(2) ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ITA ปี 2575 ไม่น้อยกว่า 91 คะแนน 
(3) ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ITA ปี 2580 ไม่น้อยกว่า 93 คะแนน 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี จัดโดยส านักงาน ป.ป.ช.   
ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ท่ี 
https://itas.nacc.go.th/home/detailnews/1383 
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20220801100951? 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ไม่มีการปรับเป้าหมายระดับประเด็น แต่มีการปรับเพิ่มตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเดน็ 

หมายเหตุ ปีสิ้นสุดแผนก่อนหน้า (ปีฐาน) ได้แก่ ปี 2565 2570 และ 2575 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

210101 เดิม  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 
- ร้อยละ 52.1 (ปี 2563) 
- ร้อยละ 78.30 (ปี 2564) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

(2) ร้อยละของประชาชนที่มวัีฒนธรรมคา่นิยมสุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ร้อยละ 50 
- ร้อยละ 73.30 (ปี 2563) 
- ร้อยละ 70.90 (ปี 2564) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

(3) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80  
(85 คะแนนขึ้นไป) 
- ร้อยละ 70.52/87.57 

คะแนน (ปี 2565) 

ร้อยละ 100  
(85 คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ 80  
(90 คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ 100  
(90 คะแนนข้ึนไป) 

ใหม่ 

เหตุผล - (1) ปรับวิธีการค านวณตัวชี้วัดให้สะท้อนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมากขึ้น โดยอาจพิจารณาปรับข้อค าถามท่ีใช้ในการ
ประเมินและวัดผลกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมประเด็นค าถามท่ีสะท้อนในเชิงพฤติกรรม
ให้มากขึ้น (เช่น จากผลการวัดเมื่อปี 2564 พฤติกรรมเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท่ี
ยังได้คะแนนต่ าสุด (เพียง 2.11 คะแนนจากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) เมื่อเทียบกับคะแนน
ในส่วนค่านิยมและความเสมอภาค (ได้ 2.24 คะแนนจาก 3 คะแนนเต็ม) และคะแนน
ด้านการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (ได้ 2.37 คะแนนจาก 3 คะแนน
เต็ม) ดังน้ัน ในปี 2565 ควรประเมินโดยถ่วงค่าน้ าหนักกการประเมิน ในเรื่องพฤติกรรมฯ 
โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ให้มากขึ้น 
(2) ปรับวิธีการค านวณตัวชี้วัดให้สะท้อนพฤติกรรมท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ียึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้มากขึ้น โดยอาจพิจารณาปรับข้อค าถามท่ีใช้ในการประเมินและวัดผล
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมประเด็นค าถามท่ีสะท้อนในเชิงพฤติกรรมให้มากขึ้น (เช่น 
จากผลการวัดเมื่อปี 2564 พฤติกรรมเรื่องท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตได้คะแนนต่ าสุด 
(เพียง 1.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) เมื่อเทียบกับคะแนนในส่วนค่านิยมสุจริต 
(ได้ 2.71คะแนนจาก 3 คะแนนเต็ม) และคะแนนด้านทัศนคติต่อการทุจริต (ได้ 2.09 
คะแนนจาก 3 คะแนนเต็ม) ดังน้ัน ในปี 2565 ควรประเมินโดยถ่วงค่าน้ าหนักกการ
ประเมิน ในเรื่องพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต ให้มากขึ้น 

(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
วิธีการค านวณค่าเป้าหมาย - คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ก าหนด 
วิธีการค านวณค่าตัววัด - ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ฯ 
(เช่น ก าหนดแบ่งช่วงเกณฑ์คะแนน ของคะแนน 1-5 โดยให้ผ่านเกณฑ์ช่วงคะแนน 4-5 น ามาค านวณเป็น
ร้อยละของผู้ท่ีผ่านเกณฑ์จากจ านวนเด็กและเยาวชนไทยกลุ่มตัวอย่าง (การก าหนดเกณฑ์คะแนนท่ีผ่านอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)) 
   1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2570 ร้อยละ 60 
   2) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2575 ร้อยละ 70 
   3) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2580 ร้อยละ 80 
หมายเหตุ : ควรปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 80 ร้อยละ 85 และร้อยละ 90 ในแต่ละช่วงเพ่ือให้มีความท้าทายขึ้น 
(2) ร้อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
วิธีการค านวณค่าเป้าหมาย - คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ก าหนด 
วิธีการค านวณค่าตัววัด - ร้อยละของประชาชนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ฯ 
(เช่น ก าหนดแบ่งช่วงเกณฑ์คะแนน ของคะแนน 1-5 โดยให้ผ่านเกณฑ์ช่วงคะแนน 4-5 น ามาค านวณเป็น
ร้อยละของผู้ท่ีผ่านเกณฑ์จากจ านวนเด็กและเยาวชนไทยกลุ่มตัวอย่าง (การก าหนดเกณฑ์คะแนนท่ีผ่านอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)) 
   1) ร้อยละของประชาชนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2570 ร้อยละ 60 
   2) ร้อยละของประชาชนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2575 ร้อยละ 70 
   3) ร้อยละของประชาชนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ ปี 2580 ร้อยละ 80 
หมายเหตุ :  ควรปรับค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 80 และร้อยละ 90 ในแต่ละช่วงเพ่ือให้มีความท้าทายขึ้น 

ตัวชี้วัด 9 ตัว => คงเดิม 9 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 3 เป้าหมาย => คงเดิม 3  ค่าเป้าหมาย 9 => คงเดิม 9 

(ต่อ) 

หมายเหตุ ปีที่ประเมินฯ 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

210102 เดิม  
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

  (1) จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 10 
- ลดลงร้อยละ 47.37 (ปี 2563) 
- ลดลงร้อยละ 36.84 (ปี 2564) 

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

(2) จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
- จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มลูเรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงร้อยละ 10 
- ลดลงร้อยละ 52.36 (ปี 2563) 
- ลดลงร้อยละ 36.82 (ปี 2564) 

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

(3) จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ลดลงร้อยละ 10 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 (ปี 2563) 
- ลดลงร้อยละ 100 (ปี 2564) 

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 80 

(4) จ านวนคดีทุจริตที่เก่ียวขอ้งกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ลดลงร้อยละ 25 
- 0 เรื่อง (ปี 2563) 
- 0 เรื่อง (ปี 2564) 

ลดลงร้อยละ 50 ลดลงร้อยละ 80 ลดลงร้อยละ 90 

ใหม่ 

เหตุผล - (1) ปรับวิธีการก าหนดวิธีการค านวณ ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ใหม่ แยกออกมาเป็น 1 ตัวชี้วัดที่
ชัดเจนว่า ตัวชี้วัดจ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนในคดีทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในชั้นตรวจรับค ากล่าวหาและเป็นเรื่องทีมี่เหตุเกดิขึ้นในปีงบประมาณเทียบกับจ านวนเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนฯ โดยใช้ปีฐานในการค านวณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (ไม่ต้องน าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.2.1 
และ 2.2.2 มารวมกัน เช่นที่การค านวนที่ผ่านมา) 
(2) ปรับวิธีการก าหนดวิธีการค านวณ ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ใหม่ แยกออกมาเป็น 1 ตัวชี้วัดที่
ชัดเจนว่า   ตัวชี้วัดจ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ในคดีทุจริตที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ในชั้นตรวจรับค ากล่าวหาและเป็นเรื่องทีมี่เหตุเกดิขึ้นในปีงบประมาณเทียบกับจ านวนเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียนฯ โดยใช้ปีฐานในการค านวณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (ไม่ต้องน าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.2.1 
และ 2.2.2 มารวมกัน เช่นที่การค านวญที่ผ่านมา) 
(3) ขอก าหนดนิยามใหม่ให้ชัดเจน ว่า จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท าการทุจริต 
หมายถึง จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องอาญา (ทุจริต) ในชั้นไต่สวน ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน และเป็นเรื่องเกิดเหตุในปีงบประมาณปัจจุบัน เทียบกับข้อมูลคดีปีสิ้นสุดแผนฯ ก่อนหน้า 
(4) ขอก าหนดนิยามใหม่ให้ชัดเจน ว่า จ านวนคดีทุจริตเกี่ยวกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่มีการชี้มูล 
ในชั้นไต่สวนในปีงบประมาณปัจจุบัน และเป็นเรื่องที่เกิดเหตุในงบประมาณปัจจุบัน ทั้งน้ี ที่ผ่านมา 
เน่ืองจากมีเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่นมายังส านักงาน ป.ป.ช. เป็นจ านวนมากและ
การด าเนินคดีทุจริตของนักการเมืองระดับชาติมีกระบวนการใช้ระยะเวลานาน ดังน้ัน เพ่ือให้เห็น
ความก้าวหน้าในการด าเนินคดีทจุริตทีเ่กีย่วกับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจึงเสนอให้ค านึงถึงจ านวนข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาติ และจ านวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่น
ด้วย ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 9 ตัว => คงเดิม 9 เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 3 เป้าหมาย => คงเดิม 3  ค่าเป้าหมาย 9 => คงเดิม 9 

(ต่อ) 

หมายเหตุ  
ตัวช้ีวัด (1) (2) (3) และ (4) ปีฐาน = ปีสิ้นสุดแผนก่อนหน้า ได้แก่ ปี 2565 2570 และ 2575 
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การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

210201 
 

เดิม 
 

การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัต ิ

(1) กระบวนการด าเนินคดี ทุจริตที่จ าเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
ก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 25 
- ร้อยละ 79.72 (ปี 2563) 
- ร้อยละ 73.37 (ปี 2564) 

ไม่เกินร้อยละ 20 ไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินร้อยละ 10 

(2) จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูก
ฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 4  
ของจ านวนคดีท่ีส่ง

ฟ้อง 
- 0 เรื่อง (ปี 2563) 
- 0 เรื่อง (ปี 2564) 

ไม่เกินร้อยละ 3 
ของจ านวนคดีท่ีส่ง

ฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 2  
ของจ านวนคดีท่ีส่ง

ฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 1 
ของจ านวนคดีท่ี

ส่งฟ้อง 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

(ต่อ) 

หมายเหตุ  
ตัวช้ีวัด (1) ปีฐาน = 2 ปีก่อนหน้าปีท่ีประเมิน (เน่ืองจากจ านวนเร่ืองท่ีจ าเป็นต้องขอขยาย ระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติท่ีกฎหมายก าหนด = จ านวนเร่ืองท่ีคณะกรรมการ ปปช. มีมติให้ต้ังไต่สวนท่ีด าเนินการเกินระยะเวลา 2 ปี)  
และ (2) = ปีท่ีประเมินฯ 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ“ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดี มี
วัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท า
ความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป 
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถท าหน้าท่ีความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ“ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่
เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในระดับชุมชน เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทย
ทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี
ความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถท าหน้าท่ีความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
1.1 ให้ความส าคัญกับการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ท่ีเด็กไทยทุกคนต้องเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยใน
อนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถท าหน้าท่ีความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนและผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่าง
ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกลไกในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การถ่ายทอดหลักสูตร ท้ังนี้ การจัดสรรงบประมาณหรือการวางทิศทางของโครงการในอนาคต ไม่ควรเน้นเพียงแค่การให้ความรู้ 
ควรลดการฝึกอบรม และเน้นการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กและเยาวชนในการฝึกปฏิบัติ หรือ Learning by Doing ควรคัดสรรให้เกิด
หลักสูตรท่ีเหมาะสมโดยเด็กและเยาวชนสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 
1.2 สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร/เคร่ืองมือ/แนวทางความร่วมมือท่ีมีความเหมาะสม
กับแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เท่าทัน
กับสถานการณ์  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสในรูปแบบท่ีหลากหลาย เข้าถึงได้สะดวก มีระบบปกปิดตัวตน
และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังพัฒนาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลเครือต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
มีการประสานเช่ือมต่อการท างานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ มีการประสานกันในพื้นท่ีให้มีความ
เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพ่ิม  2 แนวทาง ดังนี้ 
มี 2 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย 
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ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 
โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการ
งาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต เป็น
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่
คดโกง รู้จักแยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความช่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัย
หรือความผิดทางอาญา 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต อาทิ เจ้าหน้าท่ีในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) หรือศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 
(ศจท.) มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ และควรมีมาตรการยกระดับความสามารถของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าท่ีในการอนุมัติ อนุญาต  
ให้มีการพัฒนา เสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริต และการให้บริการสาธารณะผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกหน่วยงาน 
ท้ังนี้ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากลและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วม เพื่อการเฝ้าระวัง
และลดโอกาสการทุจริต  รวมท้ังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการงบประมาณ ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม
หลักสากลท่ีใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบด้วยมาตรการด าเนินการด้วย ตลอดจนเร่งรัดให้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  การแก้ไข พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และผลักดันร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... ด้วย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม  2 แนวทางดังนี้ 
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3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน ต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก 
เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามท่ีก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้อง
มีคุณสมบัติทางจริยธรรมดว้ย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพื่อสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง  

3. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคม
โดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทาง
จริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพื่อสร้างนักการเมืองที่มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง ผลักดันให้นักการเมืองและพรรคการเมืองแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะ และน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป มีการยกระดับและก ากับ
ติดตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายทางการเมือง
ที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคการเมืองในการหาเสียงน าไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
ผู้น าต้องส่ือสารมาตรการการยกระดับคะแนน CPI ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบ
ให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง รัฐบาลควรด าเนินการ โดยส่งเสริมสิทธิที่จ าเป็นเพื่อคุ้มครองอ านาจของ
พลเมือง ฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับการตรวจสอบอ านาจเชิงระบบ ต่อสู้กับการทุจริตข้ามชาติ และส่งเสริม
สิทธิพลเมืองในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช่จ่ายงบประมาณของรัฐบาล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทาง ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมี
ความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการ
ต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการบูรณา
การติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ขั้น
วางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ  

4. ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนนิงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ด าเนินโครงการ อาทิ ลดอุปสรรคและพัฒนาการอ านวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน ลดความยุ่งยาก โดยการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลด
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ การให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส โดยจัดท าแผนปรับปรุงและยกระดับการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการ 
ก าหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการจัดท าแผนงาน/โครงการ น าเสนอรูปแบบการให้บริการที่ลดอุปสรรคและพัฒนาการอ านวยความสะดวกการ
ให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เอื้อต่อการค้าการลงทุนตามหลักการ Ease of Doing Business ในระยะ 3 ปี หรือด าเนินการประกาศความส าเร็จ
ของ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการประกาศและน าเสนอตัวอย่างความส าเร็จที่
ชัดเจนของการบงัคับใช้ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ ให้ประชาชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รับทราบและเห็นความส าคัญ หรือจัดตั้ง
ศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ  เพื่อให้มีช่องทางในการอ านวยการ ติดต่อ ประสานงาน การเข้าถึง
ข้อมูลช่วยเหลือให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร โดยการยกระดับจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุน
ชาวต่างชาติที่ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการอยู่แล้วให้มีการขยายขอบเขตงานเพิ่มเติม 
นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจกอ่ให้เกดิการทุจริต และการบูรณาการตดิตามประเมินผลการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนิน
โครงการ มีการใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใช้นวัตกร รม
น าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รั บ
สาร  ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการสอบสวนทางวินัยระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในภารกจิที่เกีย่วข้อง บริหารจัดการคด ีโดยน าเทคโนโลยีมาใช้
กับกระบวนการยุติธรรม สามารถปกปิดตัวตน ติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน สามารถก ากับดูแลการใช้ดุลยพินิจ กระบวนการยุติธรรมที่
รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

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

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้
แทนการใช้ดุลยพินิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มี
อ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มี
การก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดย
สาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพื่อ
บูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้
เบาะแส 

5. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการ
ใช้ดุลยพินิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดย
การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลทีม่ีการก าหนดกฎเกณฑ ์กติกา กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหาร
จัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ด าเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการ
ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส  มีการประสานเชื่อมต่อการท างานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนเองหรือกับหน่วยงานให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ 
โดยยังคงอตัลักษณ์ของเครือข่าย และมีการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน  

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทาง ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
เพ่ิมเติม  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

6. สนับสนุนกลไกและบูรณาการท างานเพื่อการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะในระบบราชการ โดยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีความเชื่อมโยงกับการยกระดับค่า
คะแนน CPI หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเครือข่าย ควรน าประเด็นการขับเคลื่อนให้การประเมิน ITA มีความ
เชื่อมโยงกับการยกระดับค่าคะแนน CPI และส านักงาน ป.ป.ท. ควรประสาน ศปท.หรือ ศจท. ซ่ึงมีหน้าที่และอ านาจ ในการก ากับ ขับเคลื่อน 
ติดตามผลและก ากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของกรม กระทรวง หรือหน่วยงาน และหน่วยงานภายในสังกัดร่วม
ขับเคลื่อนการยกระดับค่าคะแนน CPI บรรจุกลไกการท างานของ ศปท. หรือ ศจท. ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๒ ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต 
ท างานในลักษณะ Collaborative Working Team รวมทั้งจัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลางในการขับเคลื่อน ศปท. หรือ ศจท.ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อให้น าและสามารถเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง วางแผน บริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานต่อไป และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ 
ศปท. หรือ ศจท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานต่อไป 

7. สนับสนุนมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต โดยผ่านมาตรการต่างๆ เช่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน CPI จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการประเมิน CPI ผ่านงบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประเมินแบบจ าลอง CPI กับหน่วยงานภายในประเทศ โดยก าหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือและให้หน่วยงานที่มีความเป็น
อิสระท าหน้าที่ประเมิน ตลอดจน เร่งรัดการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยบริหารจัดการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น  
นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุกในส่วนของภาคประชาสังคมและเชื่อมโยงถึง Partner Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมิน CPI 
โดยเฉพาะการด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้นโยบาย ผลงานของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างความ
เชื่อม่ันในระบบความโปร่งใสของประเทศไทยในสายตานานาชาติ การรับรู้ผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาคและ
ทวิภาคี การสร้างการรับรู้เชิงรุกให้ถึงภาคประชาสังคมและสร้างปรากฏการณ์ทางสื่อในเชิงบวก และการสร้างการรับรู้เชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่
จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งในระบบ Social Media และรูปแบบ
เอกสารต่างๆ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงานของรัฐบาล สร้างการรับรู้เชิงรุก โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆที่
เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งข้อมูลประเทศไทยให้กับแหล่งการประเมินต่างๆ ของ CPI และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต มอบหมายส านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานร่วม เพื่อเป็นกลไก ก ากับ ขับเคลื่อน 
ติดตามประเมินผลตลอดจนประสานงานกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้องที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆ และก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนน CPI 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย (21.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 5 แนวทาง คงเดิม 0 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง เพิ่ม 2 แนวทาง ดังนี้ 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) 
ปรับแก้เป็น  

(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  โดยการปรับ
กระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานด้านการ
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  โดยการโดย
เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตใน
หน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการ
บิดเบือนทรัพย์สินและหน้ีสิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหน้ีสิน 

3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและ
มีความสมรรถนะ และความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

3. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการ
ปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี ความ
สมรรถนะ และความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย (21.2) การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 3 แนวทาง คงเดิม 1 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง ดังนี้ 



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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เล่ม 
รหัส

เป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก 

22 

* 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 

* 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

220001 

220002 

220101 

220102 

220103 

220201 

อยู่ระหว่างการทบทวน 

รวมจ านวน 

2 9 11 

1 

2 
3 
1 
2 

4 

7 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

- ไม่มี - 
ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565
เพ่ือพิจารณาตัวชี้ วัดค่า เป้าหมาย ขณะนี้อยู่ ระหว่าง เสนอตัวชี้ วัด 
จากหน่วยงาน 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 2 เป้า              ไม่ปรับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 1 เป้า          ค่าเป้าหมายที่ปรับ จ านวน 2 เป้า     
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทยอ่ย (Y1)  จ านวน 4 เป้า      ไม่ปรับเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยทีป่รับ จ านวน 4 เป้า  ค่าเป้าหมายที่ปรับ จ านวน 3 เป้า 

9 

2 

3 

1 

2 

6 

(2) (1) 

(1) (1) 

1 

3 6 

(2) (1) 

(1) (1) 

3 6 4 

4 

7 

11 

4 

(4) (3) 

3 8 

หมายเหตุ เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ใช้ตัวชี้วัดตัวเดียวกัน แต่ในรายละเอียดปัจจัยท่ีใช้วัดไม่เหมือนกัน 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 5 (4) 5 (8) 

2 (1)  11 
เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

จ านวน ณ ปัจจุบัน 

5 (8) 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

220104 

1 

(2) 

(1) (1) 

(1) (1) (2) 

4 

2 2 (1)  
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

220001 เดิม กฎหมายเป็นเครื่องมอืให้ทุกภาค
ส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม 
 

ดัชนีนิติธรรม 
(คะแนน/อันดับ) 

 
 
 

คะแนนของ 4 ปัจจัย  
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 

2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

4. ความเป็นระเบียบ 
และความมั่นคง 
ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนนในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนนในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.75 

คะแนนทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.87  

และอยู่ใน 10 อันดับแรก 
ของโลก 

ใหม่ ดัชนีนิติธรรมของ 5 ปัจจัย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 

2. ปราศจากการคอรัปชั่น 
3. รัฐบาลโปร่งใส 
4. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

5. ความเป็นระเบียบและความมัน่คง 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ในปี 2564  
มีคะแนนอยู่ที่  0.52 คะแนน 

 

ไม่ต่ ากว่า 0.65 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 0.70 คะแนน ไม่ต่ ากว่า 0.75 คะแนน 
 

เหตุผล - - ดัชนีนิติธรรม ประกอบด้วย 8 ปัจจัย  จึงได้จ าแนกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย จ านวน 5 ปัจจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
ของการวัดค่าเป้าหมาย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ไม่มีการปรับ : เป้าหมายระดับประเด็น 
แต่มีการปรับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับประเด็นเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเด็นมากขึ้น 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

220002 เดิม 
 

การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ดัชนีนิติธรรม 
(คะแนน/อันดับ) 

 
 
 

คะแนนของ 4 ปัจจัย  
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 

2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

4. ความเป็นระเบียบและความ
มั่นคง 

ไม่ต่ ากว่า 0.65 
 

คะแนนในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนนในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.75 

คะแนนทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.87 และอยู่ใน 10 

อันดับแรกของโลก 

ใหม่ ดัชนีนิติธรรมของ 3 ปัจจัย 
1. การบังคับใช้กฎหมาย 

2. กระบวนการยุติธรรมทางแพง่ 
3. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(คะแนนเฉลี่ย) 

ในปี 2564 มีคะแนน  
อยู่ที่ 0.46 คะแนน 

 

ไม่ต่ ากว่า 0.60 คะแนน 
 

ไม่ต่ ากว่า 0.70 คะแนน 
 

ไม่ต่ ากว่า 0.80 คะแนน 
 

เหตุผล - - ดัชนีนิติธรรม ประกอบด้วย 8 ปัจจัย  จึงได้จ าแนกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยตุิธรรม จ านวน 3 ปัจจัย เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนของการวัดค่าเปา้หมาย โดยปัจจุบันค่าคะแนนเฉลี่ยของ 3 ปัจจัย อยู่ที่ 0.46 คะแนน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว อาทิ (1) นอร์เวย ์มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 0.86 คะแนน (2) สิงคโปร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 0.81 คะแนน  
และ (3) ญี่ปุ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ 0.78 คะแนน จึงก าหนดค่าเป้าหมายให้มคีวามทา้ทายเพิ่มขึ้น 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

220101 
 

เดิม กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข 
ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ 50 ของ
กฎหมายทั้งหมด 

 

ร้อยละ 100 ของ
กฎหมายทั้งหมด 

ร้อยละ 100 
(กรณีมีกฎหมาย

บัญญัติใหม่) 

ร้อยละ 100 
(กรณีมีกฎหมาย

บัญญัติใหม่) 

ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรม 

จากกฎหมาย 

- - คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองผูบ้ริโภค  

การจ้างแรงงาน 
ที่ไม่เป็นธรรม  

และการผูกขาดทาง
การค้าลดลงร้อยละ 50 

คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองผูบ้ริโภค  

การจ้างแรงงาน 
ที่ไม่เป็นธรรม  

และการผูกขาดทาง
การค้าลดลงร้อยละ 75 

ใหม ่ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน 
ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม (คะแนน) 

Baseline 
3.16 คะแนน 
(ณ ปี 2564) 

ไม่ต่ ากว่า  
3.40 คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า  
3.50 คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า  
3.60 คะแนน* 

เหตุผล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

ตัวชี้วัด 8 ตัว => ปรับเปลี่ยน 3 เพ่ิมเติม 2 ยกเลิก 5  เป้าหมายระดับแผนย่อยจ านวน 4 เป้าหมาย => เพ่ิมเติม 1  ค่าเป้าหมาย 8 => ปรับเปลี่ยน 3 เพ่ิมเติม 2 ยกเลิก 5 

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

220102 
 

เดิม การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่า 
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 

สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ต่อจ านวนกฎหมาย 

ร้อยละ 50  
ของกฎหมาย 

ร้อยละ 100  
ของกฎหมาย 

ร้อยละ 100  
ของกฎหมาย 

 

ร้อยละ 100  
ของกฎหมาย 

 

ระยะเวลาท่ีลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย 

ได้รวดเร็วข้ึน  
ร้อยละ 50 

ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย 

ได้รวดเร็วข้ึน  
ร้อยละ 70 

 

ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย 

ได้รวดเร็วข้ึน  
ร้อยละ 80 

 

ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย 

ได้รวดเร็วข้ึน  
ร้อยละ 85 

 

ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 75  
ของประชาชนเช่ือมั่น 

ในการบังคับใช้
กฎหมาย 

ร้อยละ 85 
ของประชาชนเช่ือมั่น 

ในการบังคับใช้
กฎหมาย 

ร้อยละ 90  
ของประชาชนเช่ือมั่น 

ในการบังคับใช้
กฎหมาย 

ร้อยละ 97  
ของประชาชนเช่ือมั่น 

ในการบังคับใช้
กฎหมาย 

ใหม่ ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม  
ของปัจจัยย่อยมีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 

(คะแนน) 

Baseline 
0.53 คะแนน 
(ณ ปี 2564) 

ไม่ต่ ากว่า 
0.65 คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า  
0.75 คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า  
0.85 คะแนน* 

เหตุผล - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

220103 
 

เดิม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไกท่ีประชาชน 
มีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสม 

และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ใหม่ อัตราการเพ่ิมขึ้นของการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนากฎหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

เหตุผล ปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่ โดยระบุเป็น “อัตราการเพ่ิมขึ้น 
ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย” เพ่ือให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น อาทิ ระบบกลาง 
ทางกฎหมาย และระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 

220104 เพ่ิมเติม การมีกฎหมายท่ีดีและเท่าที่จ าเป็น  สัดส่วนของกฎหมายท่ีได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุง
และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาท่ีไม่เป็นอุปสรรค 

ต่อการพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ 100  
ของกฎหมาย 
ท่ีได้รับการ
ประเมินผล

สัมฤทธิ ์

ร้อยละ 100  
ของกฎหมาย 
ท่ีได้รับการ
ประเมินผล

สัมฤทธิ ์

ร้อยละ 100  
ของกฎหมาย 
ท่ีได้รับการ
ประเมินผล

สัมฤทธิ ์

เหตุผล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

220201 
 

เดิม การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

อัตราส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนขั้นตอน 
ในการอ านวยความยุติธรรมท่ีใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ร้อยละ 75  
ของจ านวนขั้นตอน 

ท่ีส าคัญ 

ร้อยละ 100  
ของจ านวนขั้นตอน 

ท่ีส าคัญ 

ร้อยละ 70  
ของจ านวนขั้นตอน 

ท้ังหมด 

ร้อยละ 100  
ของจ านวนขั้นตอน 

ท้ังหมด 

ประเภทและระดับของมาตรการท่ีรัฐก าหนดขึ้น 
เพ่ือความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ร้อยละ 100 
(มาตรการ 

เพ่ือคุ้มครองหรือ
อ านวยความสะดวก

ให้แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุคนพิการ  
หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในกระบวนการ

ยุติธรรม) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50  

(มาตรการส าคัญ 
ท่ีรัฐก าหนดขึ้น 
เพ่ือขจัดการ 
เลือกปฏิบัต ิ

โดยไม่เป็นธรรม 
ในกระบวนการ

ยุติธรรม) 

ร้อยละ 100 
(มาตรการท่ีส าคัญ 

ท่ีรัฐก าหนดขึ้น 
เพ่ือขจัดการ 
เลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรม 
ในการอ านวย 
ความยุติธรรม) 

ร้อยละ 100 
(มาตรการท่ีรัฐ

ก าหนดขึ้นเพ่ือขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริม 
ให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิหรือเสรีภาพ 
ในกระบวนการ

ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับบุคคล

อื่น) 

ใหม่ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ท่ัวถึง 
และเท่าเทียม (คะแนน) 

Baseline 
3.31 คะแนน 
(ณ ปี 2564) 

ไม่ต่ ากว่า 3.50 
คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า 3.75 
คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า 4.00 
คะแนน* 

เหตุผล 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

• ใส่ทุกเป้า กรอกมาทุกส่วน 
• ช่องไหนไม่มีข้อมูล ใส่สีเทาเข้ม 
• ค่าเป้าเดิมใสสีเทาอ่อน 

(ต่อ) 

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกล าดับชั้นของกฎหมาย แก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเน้ือหาไม่จ าเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ า และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความ
สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม  
ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับ
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดย วิเคราะห์
ผลกระทบอย่างรอบด้าน ค านึงถึงสภาพปัญหา และประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุก
ล าดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยหรือมีเน้ือหาที่ไม่จ าเป็น หรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายทันสมัย ไม่มีความซ้ าซ้อน กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า  
มีความเป็นธรรมในสังคม และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและ
จังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในทุกภาคการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบ 
ในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 4 แนวทาง คงเดิม - ปรับ 4 และเพ่ิม - แนวทาง  ดังนี้  

มี 2 แผนย่อย มีการปรับแนวทางการพัฒนา 2 แผนย่อย 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

2. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องด าเนินการให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกล าดับศักดิ์ 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออ านวย 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินงานของภาครัฐที่ เหมาะสม  
การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการ
แข่งขันระหว่างประเทศ 

2. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย ต้องด าเนินการให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ มีช่องทางการเข้าถึงกฎหมาย 
ที่หลากหลาย เพื่อสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกล าดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ 
การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 4 แนวทาง คงเดิม - ปรับ 4 และเพ่ิม - แนวทาง  ดังนี้  



nscr.nesdc.go.th 225 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

3 .  พัฒนาการบั งคับ ใช้ กฎหมาย  โดยกา รน า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล  
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด และเป็นธรรม 

3. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 
ที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมายมีองค์ความรู้ จริยธรรม พร้อมให้ ค าปรึกษา 
ด้านกฎหมาย อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 4 แนวทาง คงเดิม - ปรับ 4 และเพ่ิม - แนวทาง  ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

4. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้กฎหมาย 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเน้ือหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

4. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้
และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมาย 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเน้ือหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 22.1 การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 4 แนวทาง คงเดิม - ปรับ 4 และเพ่ิม - แนวทาง  ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
ให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม 
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจาก
การแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล 
ในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคล 
อย่างต่อเน่ือง 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากร 
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ มุ่งอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเน่ือง 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 7 แนวทาง คงเดิม 3 ปรับ 4 และเพ่ิม - แนวทาง  ดังนี้  
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 

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

5. ก าหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการ
ยุ ติ ธรรมต้ อง เป็นไปตามมาตรฐานสากล มี การใช้ ประโยชน์ จาก 
นิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวย
ความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ เลือกปฏิบัติ  มีความโปร่งใส  
และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

5. ก าหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จาก 
นิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ และโดยจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส  
และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 

แผนย่อย 22.2 การพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีแนวทางการพัฒนามีจ านวน 7 แนวทาง คงเดิม 3 ปรับ 4 และเพ่ิม - แนวทาง  ดังนี้  



การปรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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เล่ม 
รหัส

เป้าหมาย 

การทบทวนการปรับแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

คง
เดิม 

ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก จ านวน 
คง
เดิม 

ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ยกเลิก 
คง
เดิม 

ปรับเปลี่ยน ยกเลิก จ านวน คงเดิม ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ยกเลิก 

23 

230001 1          

230002 1          

230101 1             
(3) (3) 

230102 1               

230201 1               (3) (1) (2) 

230301 1               (5) (3) (2) 

230401 1               (3) (3) 

230501 1               
(6) (1) (5) 

230502 1          

รวมจ านวน 8 1 9 2 7 1 3 7 20 5 15 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

• มีเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  จ านวน 2 เป้า              เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ที่ปรับ  จ านวน 1 เป้า   
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นที่ปรับ จ านวน 1 เป้า          ค่าเป้าหมายระดับประเด็น ไม่ปรับ 
• มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1)  จ านวน 7 เป้า      มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ปรับ จ านวน 1 เป้า 
       ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยท่ีปรับ จ านวน 6 เป้า  ค่าเป้าหมายท่ีปรับ จ านวน 6 เป้า 

หมายเหตุ : เป้าประเด็น 230001 ปรับชื่อตัวชี้วัด แต่ยังคงใช้ตัวชี้วัดเดิม 

7  8 (7) หมายเหต ุ: ตัวเลขในวงเล็บเป็นจ านวนตามแผนแมบ่ทฯ (ฉบับเดิม) 

เป้าหมายประเด็น (Y2) 
เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 

2 2  20  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา จ านวน ณ ปัจจุบัน 

2  
8 (7) 

(1) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y2 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

230001 เดิม ความสามา รถ ในการแข่ งขั น ด้ าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ
สถาบันการจัดการนานาชาติ 

1 ใน 30 
Baseline 
37 (2564) 

1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30 

ใหม ่ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

1 ใน 30 
Baseline 
37 (2564) 

1 ใน 30 
 

1 ใน 27 1 ใน 25 

เหตุผล - - - 

230002 
 

เดิม มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) 

ร้อยละ 1.5 
Baseline 
1.14 (2562) 

เพ่ิมขึ้นเป็น
สัดส่วน 
ร้อยละ 1.7 

เพ่ิมขึ้นเป็น
สัดส่วน 
ร้อยละ 1.9 

เพ่ิมขึ้นเป็น
สัดส่วน 
ร้อยละ 2.0 

ใหม ่

เหตุผล - - - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เป้าหมายระดับประเด็น มีการปรับตัวชี้วัด 1 เป้าหมาย 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

230101 เดิม ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงข้ึนจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัว
เพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน 

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการท่ีสร้าง
มูลค่า เพิ่มสูงข้ึนจากการวิจัย 

เฉลี่ยร้อยละ 5  
ต่อปี 

 

เฉลี่ยร้อยละ 5  
ต่อปี 

เฉลี่ยร้อยละ 5  
ต่อปี 

เฉลี่ยร้อยละ 5  
ต่อปี 

ใหม ่ (1) ค่าใช้จ่ายด้านการท าวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน (บาท) ปีฐาน 2562 
ค่าใช้จ่าย R&D 

ภาคเอกชน เท่ากับ 
149,244 ลบ. 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
30 จากปีฐาน* 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
จากปีฐาน* 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 
จากปีฐาน * 

เหตุผล - - *ปีฐาน คือ ปี 2562 

230102 เดิม วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรม
เพิ่มข้ึน 

จ านวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีมีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมต่อรายได้ท้ังหมดเพิ่มข้ึน 

เพิ่มข้ึน 1 เท่า  
จากปีฐาน 

เพิ่มข้ึน 2 เท่า  
จากปีฐาน 

เพิ่มข้ึน 3 เท่า  
จากปีฐาน 

เพิ่มข้ึน5 เท่า  
จากปีฐาน 

ใหม ่ (1) อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) Baseline 
43 (2564) 

1 ใน 40 1 ใน 35 1 ใน 33 หรือ 1 ใน 
4th quartile  

= best performers 

เหตุผล - - - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

หมายระดับแผนย่อยจ านวน 7 เป้าหมาย = ปรับ 1 คงเดิม 6  ตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัว = คงเดิม 1 ปรับ/เพ่ิม 12   ค่าเป้าหมาย 13 ตัว = คงเดิม 1 ปรับ/เพ่ิม 12  

(ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

230201 เดิม คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดบัคณุภาพทาง
สังคมจากผลการวิจัยฯ) 

- - - - 

ใหม่ (1) งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเชิงสังคม Baseline 
4,100 ลบ. (2565) 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4,500 
ล้านบาท ต่อปี  

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
5,300 ล้านบาทต่อปี  

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
6,000 ล้านบาทต่อปี  

เหตุผล - - - 

230301 เดิม การประยุกตใ์ช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิม่
มูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิม่ขึ้น 

สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
ด้านเศรษฐกจิชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

จัดท าฐานข้อมูล
และมีข้อมูลปฐีาน 
เกี่ยวกับสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  

ด้านเศรษฐกิจฐาน 
ขีวภาพ 

สัดส่วนสิทธิบัตร 
ฯลฯ เพิ่มขึ้น 1 เท่า 

สัดส่วนสิทธิบัตร 
ฯลฯเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

สัดส่วนสิทธิบัตร 
ฯลฯเพิ่มขึ้น 3 เท่า 

ใหม่ (1) อันดับดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว Baseline 
อันดับที่ 83 

(2565) 

1 ใน 80 1 ใน 75 1 ใน 70 

(2) จ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในหมวด Biotechnology และ 
Environmental Technology 

Baseline 
23 รายการ 

(2563) 

ไม่น้อยกว่า 40 
สิทธิบัตร และไม่น้อย
กว่า 350 อนุสิทธิบัตร 

ไม่น้อยกว่า 45 
สิทธิบัตร และไม่
น้อยกว่า 400 อนุ

สิทธิบัตร 

ไม่น้อยกว่า 50 
สิทธิบัตร และไม่น้อย

กว่า 450 อนุ
สิทธิบัตร 

เหตุผล - - - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย Y1 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 

230401 เดิม ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีเทคโนโลยี
ฐานท้ัง 4 ด้านทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

อันดับ 1 ใน 20 
ของประเทศท่ี

ก้าวหน้าในเอเชีย 

อันดับ 1 ใน 15 ของ
ประเทศท่ีก้าวหน้าใน

เอเชีย 

อันดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศท่ีก้าวหน้าใน

เอเชีย 

อันดับ 1 ใน 5  
ของประเทศท่ี

ก้าวหน้าในเอเชีย 

ใหม ่ ประเทศไทยมีขีดความสามารถของในการแข่งขันด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูงฐานท้ัง 4 ด้าน ทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกเทคโนโลยีข้ันสูงของไทยต่อค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประเทศในเอเชีย 6 อันดับแรก 

Baseline 
ร้อยละ  17.4 

(2560) 

ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 ร้อยละ 21 

เหตุผล - - - 

230501 เดิม จ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน 

อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ าเป็น
ต่อการพัฒนาเพ่ิมข้ึนประเทศ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 

ใหม ่ อันดับความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน Baseline 
71 (2560) 

1 ใน 50 1 ใน 40 1 ใน 30 

เหตุผล - - - 

230502 
 

เดิม สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพิ่มขึ้น  

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30 
 

75:25 80:20 80:20 

เหตุผล - - - 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ต่อ) 



nscr.nesdc.go.th 235 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น (กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการ
วิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของ
ไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ 
เกษตรอตัลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และความหลากหลาย 
ของผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธ์ุพืชและสัตว์ การลดต้นทุน
แรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เป็นต้น 
(2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน 
การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเช่ือมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ 
การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐม
ภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและตลาดโลก 
การยกระดับผลิตภาพ การผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้จริง ในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาค
การศึกษาทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนาทักษะก าลังคนและบุคลากรทางการวิจัยรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ 
เกษตรอตัลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งพัฒนากลไกการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย
และลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรม
พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง รวมทั้งการใช้พลังงาน
ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงานและ
คาร์บอน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 
3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ 
การบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีที่เน้นคุณภาพและความอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิ
สติกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ 
อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

มี 5 แผนย่อย ปรับแนวทางการพัฒนา 5 แผนย่อย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนย่อย (23.1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 3 แนวทาง ปรับ 3 แนวทาง ดังนี้  

หมายเหตุ : กรณีปรับค า หรือ ปรับเปลี่ยน หรือ เพิ่มเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง /กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศทีต้่องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลือ่นสังคมไทย ได้แก่ 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วข้ึนในยุคดิจิทัล 
การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิและสังคมในยุค
ดิจิทัล 
(1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายเพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการ
วิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและ
กระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
(2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ าในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน และเพิ่มความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน ระบบหลักประกันสขุภาพของรัฐ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ การเข้าถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 
(3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาใน
เชิงพื้นที ่

เน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนไทยให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่
สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม และการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศทุกกลุ่ม ตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมอย่าง
ตรงจุด ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี 
วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน ที่ดีและทั่วถึง การพัฒนาคนให้มีวินัย ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และการเคารพสิทธิและความเท่าเทยีมใน
สังคม การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ครู 
หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 
2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพื่อลด
ความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดินท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ การเข้าถึง
บริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 
3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัย
ที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพื้นที่ การพัฒนานวัตกรรมเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนทุกกลุ่ม การใช้ข้อมูลและผลการวิจัยเป็นพื้นฐานส าคัญในการก าหนดนโยบายและพัฒนาการให้บริการสาธารณะ 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อย (23.2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 3 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง ดังนี้  

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง 
      กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

 เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเลรวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 
(1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพ่ือให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธ์ุพืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธ์ุไม้ ความ
หลากหลายชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่ 
(2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง 
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ 
(3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสีย
อันตราย การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
(4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยา
เชิงพ้ืนที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
(5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
และการน ามาใช้เพ่ือให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น 

เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ 
ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก 
ทางน้ าและทางทะเล ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ รวมทั้งการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
และการส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียน 
1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพื่อให้รักษาความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถ่ินหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลาย
ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  
2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ในภาคการเกษตรและป่าไม้ การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การ
บริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ และการส่งเสริมการผลิตและบริโภคแบบคาร์บอนต่ า 
3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการมลพิษ เพื่อส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่
ส าคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสีย
อันตราย การน าของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิง
พื้นที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 
5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการ
น ามาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงข้ึน และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากข้ึน 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อย (23.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 5 แนวทาง ปรับ 2 แนวทาง ดังนี้  

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง /กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปลี่ยน) 

เน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อ
ยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐานเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ ใน
งานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง 
(1) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมี
ศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
การพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของ
ไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแล
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 
(3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเช่ือมโยงให้เกิดเครือข่าย และการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและ
นโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุค
อุตสาหกรรมยุคที่ ๔ 

เน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นที่สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
การให้สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผูน้ าในระดับนานาชาติในงานวิจัยที่ประเทศ
ไทยมีความเข้มแข็ง ในมิติที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และความเป็นเลศิทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
1) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีฐาน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าธุรกิจฐานนวัตกรรมและการผลติผลติภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสงู เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า และเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า 
2) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์
ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ของประเทศ 
รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผดิชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 
3) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
งานวิจัยกับต่างประเทศ และการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
และนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกจิยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ ๔ 
ศตวรรษที่ 21 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนย่อย (23.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 3 แนวทาง ปรับ 3 แนวทาง ดังนี้  

หมายเหต ุ: กรณีปรับค า หรือ ปรับเปล่ียน หรือ เพ่ิมเติม ให้ใช้ตัวอักษรสีแดง /กรณีตัดค าให้ใช้ ตัวอักษรสีแดง 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา (เดิม) ปรับแก้เป็น  
(กรณีมีการปรับเปล่ียน) 

 เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจ านวน
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ  
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจ
วิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศที่ส าคญั ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเง่ือนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร 
ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัย
ภายใต้สังกัดต่างๆ เพื่อท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและละเอียดมากข้ึน เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้
สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อท าหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
(3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของ
อุตสาหกรรมปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
(4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานใน
ลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญ
กับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้
อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม
และหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงาน 
ทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรม
ส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

เน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ท างานเป็นระบบเดียวกันและมีความเป็น
สากล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการจูงใจ และปรับปรุงกฎระเบียบและการให้บริการของภาครัฐ 
เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน การเพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาค
การศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
นิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 
อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์ และรับรอง
มาตรฐาน และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ 
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
กลาง ภายใต้กรอบเง่ือนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ รวมทั้งการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่างๆ เพื่อ
ท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ชว่ยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและละเอียดมากข้ึน เทคโนโลยีที่
ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พื้นที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่วนทาง
วิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อท าหน้าที่แทน เป็นต้น ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการ
เป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี และผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้า ให้มีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต พัฒนากลไกความร่วมมือและมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความ
เชี่ยวชาญกับเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ ให้ร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตาม
ความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอความต้องการทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน อย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลัก
วิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย 
มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

การปรับแผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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แผนย่อย (23.4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีแนวทางการพัฒนา มีจ านวน 6 แนวทาง ปรับ 5 แนวทาง ดังนี้  


