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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้มีแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีราชกิจจาประกาศใช้แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้มีควำมสอดคล้องกับบริบทและสถำนกำรณ์ในกำรพัฒนำ
ประเทศที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นการด าเนินการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ที่บัญญัติให้สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความ
จ าเป็นของประเทศได ้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีแล้ว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ยังคงจ านวน ๒๓ 
ประเด็น โดยเป็นแผนระดับที่ ๒ ทีม่ีผลผูกพันให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน
อย่างบูรณาการ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพ่ือ
บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
ต่อไป  
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สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ก 

สารบัญ ข 

บทน า ค 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๑) ความม่ันคง ๑-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ ๒-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๓) การเกษตร ๓-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ๔-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว ๕-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ๖-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ๗-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ๘-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๙-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ๑๐-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๑๑-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๒-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ๑๓-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา ๑๔-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม ๑๕-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๑๖-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ๑๗-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างย่ังยืน ๑๘-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ๑๙-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๐-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๑-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๒๒-๑ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ๒๓-๑ 
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บทน ำ 
 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ชำติ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ โดยเป็นแผนระดับ 
ที่ ๒ หลักที่ได้มีกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๖ ด้ำน มาก าหนด
ประเด็นการพัฒนาในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิด
ความสับสน ซ่ึงแผนแม่บทฯเป็นแผนระดับชาติ มิได้เป็นแผนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงมี ๒๓ ประเด็นเดิม 
ได้แก่ (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต  
(๕) การท่องเที่ยว (๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
(๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้าง 
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความ
เสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (๒๐) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้ง ๒๓ ประเด็น 
มีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) ประเด็นของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) 
จ านวน ๓๗ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) จ านวน ๔๑ ตัว และค่าเป้าหมายระดับ
ประเด็น (Y๒) จ านวน ๔๑ ค่าเป้าหมาย เพ่ือใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ 
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) จ านวน ๑๔๐ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) จ านวน ๑๖๗ ตัว และค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑)  
จ านวน ๑๗๒ ค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น  ซึ่งเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ เป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญในการพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ร่วมกันอย่าง
บูรณาการ เพื่อ “พุ่งเป้า” สู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน  โดยได้มีกำรปรับตัวชี้วัด 
ให้สามารถสะท้อนเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดท าหน้าที่ในการ 
“ชี้” และ “วัด” ความก้าวหน้าการด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ รวมทั้งมีกำรปรับค่ำเป้ำหมำย 
ให้สอดคล้องตามตัวชี้วัด และให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำ 
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมกับองค์ประกอบและปัจจัย
ของห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทย (Final Value Chain Thailand : FVCT) ของทั้ง ๑๔๐ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 



ง 
 

 ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นกลไกส ำคัญในกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรขับเคลื่อน
ประเทศในมิติต่ำง ๆ ของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติในแผนระดับท่ี ๓ ร่วมกับแผนระดับที่ ๒ อีก ๒ แผน 
ได้แก่ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย เพื ่อน าไปสู ่การก าหนดการปฏิบัติที ่มีความชัดเจนในแผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติราชการ และ/หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ ที ่ต้องมีการระบุการด าเนินงาน /
โครงการที่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ไปสู่การ
ปฏิบัติจะมีหน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.๑) ส าหรับ ๒๓ ประเด็น
แผนแม่บทฯ หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื ่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.๒) ส าหรับ ๓๗ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และหน่วยงานเจ้าภาพ 
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ. ๓) ส าหรับ ๑๔๐ 
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับมีหน้าที่หลักในการประสำนและ
บูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนเจ้ำภำพและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
กำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงบูรณำกำร ผ่านการจัดท าแผนระดับที่ ๓ 
และโครงการ/การด าเน ินงานที ่สอดคล้องกันตามหลักการความสัมพ ันธ์เช ิงเหตุและผล (Causal 
Relationships : XYZ)  

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคัญที่จะท าให้การขับเคลื่อนด าเนินงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานของรัฐ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
คือ กำรที่ทุกหน่วยงำนพุ่งเป้ำสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร ซึ่งจะช่วย
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการงบประมาณต่อไป  

  

 



 

 

 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๐๑) ความมั่นคง  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
 
 
  



 
 

สารบัญ 
  หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า ๑-๑ 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๑-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑-๒ 

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๑) ความม่ันคง ๑-๘ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑-๘ 

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๑) ความม่ันคง  ๑-๙ 
๓.๑ แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ ๑-๙ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑-๙ 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา ๑-๑๐ 

๓.๒ แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ๑-๑๑ 
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๑-๑๒ 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๑-๑๓ 

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ๑-๑๘ 
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๑-๑๘ 
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา ๑-๑๙ 

๓.๔ แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ ๑-๒๑ 
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑-๒๒ 
๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา ๑-๒๒ 

๓.๕ แผนย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม ๑-๒๓ 
๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑-๒๔ 

                      ๓.๕.๒  แนวทางการพัฒนา ๑-๒๔ 
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ส่วนที่ ๑  
บทน า 

ภัยคุกคามด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทุกมิติ ให้มีความพร้อม
รับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ทัดเทียมในระดับสากล 
ท่ามกลางสถานการณ์และแนวโน้มพลวัตความมั่นคงที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๑) ความม่ันคง จึงมี
เป้าหมายภายใต้กรอบแนวคิดด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพ่ิมข้ึน รวมทั้งประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

สถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในประเทศมีความเชื่อมโยงหลายมิติและมีความซับซ้อนมากขึ้น  
โดยได้รับผลกระทบจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคงในระดับโลกและระดับภูมิภาค 
ขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงภายในประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขเพ่ือไม่ให้ขยาย เพ่ิมเป็นวงกว้าง อาทิ  
ความมั่นคงของสถาบันหลัก ความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตและคอรัปชั่น และความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ประกอบกับประเทศไทยยังมีปัญหาพ้ืนฐานและ
ปัญหาภัยแทรกซ้อน อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล และพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบ้าน สะท้อนได้จากคะแนนสันติภาพโลก 
ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีค่าคะแนนอยู่ที่ ๒.๒๐๕ ซึ่งอยู่ในอันดับ ๑๑๓ จาก ๑๖๓ ประเทศ ถึงแม้ว่า มีอันดับ
ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๓ แต่ก็จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสันติภาพปานกลาง นอกจากนี้ ปัญหาด้านความมั่นคงของ
ประเทศที่สามารถสะท้อนได้จากความอยู่ดีมีสุขของประชากร พบว่า ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
๕๔ จาก ๑๔๙ ประเทศ มีค่าคะแนนอยู่ที่ ๕.๙๘๕ คะแนน ซึ่งมีค่าคะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๓ สะท้อนให้เห็น
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาความมั่นคงแบบองค์รวมภายในประเทศให้ดีขึ้นในทุกมิติ สามารถรับมือ
ภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไทยในมิติอ่ืน ๆ 
ยังคงด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องจึงต้อง เร่งด าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ  
อย่างบูรณาการ อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานด้านความมั่นคง การสร้างตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลัก การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงของ
ประเทศ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การมกีลไกส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลที่จ าเป็นของ
ภาคส่วนต่าง ๆ และส าหรับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๑)  
ความม่ันคง จึงเป็นกลไกที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตาม 
ทียุ่ทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงก าหนด โดยใช้แนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ซึ่งได้ขยายขอบเขตความ
มั่นคงของชาติให้ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ในทุกองคาพยพ โดยจะเน้นการด าเนินการให้ “ปัญหาเก่า
หมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอ้ือต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้าน
ความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านอื่น ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
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การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๐๑) ความม่ันคง มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 

  ระหว่างประเทศ 
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้ อม
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
๔.๑.๓  ทรงเป็นประมุขที่มี เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ

ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น

ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
๔.๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
๔.๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง

ทางบกและทางทะเล 
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ 
และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
๔.๕.๓   การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๑)  
ความม่ันคง ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ
บ้านเมือง เอ้ือต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ก าหนด สังคม 
มีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ
คือ การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความส านึกจงรักภักดี และ
ความภาคภูมิใจในชาติ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ ประเด็น 
ได้แก่ (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง  
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ  
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น  ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคงของมนุษย์  (๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๓) การพัฒนาการเมือง และ 
(๔) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือเร่งรัดด าเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในที่สุด พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนา
ประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ  
การวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ตามล าดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
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(๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล  โดยมี 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๖ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  (๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๔)  
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (๖) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๘) การเฝ้าระวังและป้องกัน
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติพ้ืนที่ชายแดน (๑๒) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒนา
ประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน (๑๔) การพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๑๕) แผนต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และ (๑๖) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี  

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อม
ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกั บ
ภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความม่ันคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดถึง
สามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและ  
เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ได้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญคือพัฒนาระบบงาน 
ด้านการข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะเกิดแหตุการณ์หรือเหตุการณ์จะลุกลามต่อไป ในขณะเดียวกัน จะต้องมีแผน 
ในการพัฒนาศักยภาพกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติการ 
ตลอดจนการฝึกและระบบการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอ และเป็นรูปธรรม ในการเผชิญกับ
ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนสาธารณภัยและ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดท าแนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือแผนปฏิบัติการ 
ในการเผชิญกับภัยคุกคามแต่ละมิติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็น
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติ 
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน 
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับ  
ภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหาร
จัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น ๕ แนวทาง ประกอบด้วย  
(๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ  (๒) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ   
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง (๔) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ และ 
(๕) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ และ
องค์การนานาชาติ  

๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน ตลอดถึงให้สามารถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยแนวทาง
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สันติวิธีอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ อาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ 
และทุกด้านกับนานาประเทศ ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียน พร้อมยึดมั่นในหลัก  
ความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกประเทศ  
ให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักการสากล บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒ ประเด็น ได้แก่  
(๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย 
(๑ )  การ เสริมสร้ า งและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่ างประ เทศ (๒ )  การ เสริมสร้ า ง 
และธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มี
กลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิด 
ในการด าเนินการที่ส าคัญคือการปรับโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการของ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ  
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้
จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
ส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไก
และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น 
๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (๒) การบูรณาการข้อมูล 
ด้านความมั่นคง และ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ แผนย่อย  
ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และส่งเสริมสนั บสนุนซึ่ งกันและกันดังกล่าว ถือเป็นปัจจัย 
แห่งความส าเร็จที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เนื่องด้วยถึงแม้จะมียุทธศาสตร์ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ แต่หากมิได้มกีารน าไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทั้ง ๕ แผนย่อยแล้ว 
ก็จะท าให้การด าเนินการไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ได้ 
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นอกจากนั้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ “แนวความคิดในการบริหารจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง” จะปรับเปลี่ยนจากที่ให้ทุกหน่วย/ทุกส่วน
ราชการ ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในกรณีเหตุการณ์ปกติ เป็นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
โดยประสานการปฏิบัติและรายงานให้ กอ.รมน./ศรชล. สมช. และ กห. ทราบตามล าดับ จนกระทั่งถึงระดับรัฐบาล เพ่ือท าการติดตามสถานการณ์ พร้อมให้การสนับสนุน  
ในการแก้ไขปัญหา 

 

  

ฟื้นฟู 

ฟื้นฟู 



 

1-๘ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น (๐๑) ความมัน่คง 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น  
(๐๑) ความม่ันคง มีเป้าหมายให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น และประชาชนอยู่ดี 
กินดี และมีความสุขดีขึ้น โดยการด าเนินงานที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ ต้องเร่งพัฒนา 
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคง ให้มีความพร้อมรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ทัดเทียมในระดับสากล และบรรลุในแต่ละห้วงเวลา โดย 
ในห้วงที่ ๒ จะเน้นการด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานน าไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา  
ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า 
“ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๑) ความม่ันคง    

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๑๐๐๐๑ ประเทศชาติมีความ
มั่นคงในทุกมิติ และ
ทุกระดับเพิ่มข้ึน 

ดัชนีสันติภาพโลก 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๑.๘๙ 

ไม่เกิน 
๑.๗๓ 

ไม่เกิน 
๑.๕๗ 

๐๑๐๐๐๒ ประชาชนอยู่ดี กินดี 
และมีความสุขดีข้ึน 

ดัชนีชี้วัดความสุขโลก 
(อันดับของโลก
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๓๐  

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๒๐ 
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ส่วนที่ ๓ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (๐๑) ความมั่นคง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง ประกอบไปด้วย แผนย่อย จ านวน ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คนไทยมี 

ความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของคนไทยสูงขึ้น และมีเป้าหมายเพ่ือให้การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ เป็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง 
ให้สถาบันหลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต 
และทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
มีการพัฒนาเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญ เพ่ือให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไปอย่างแท้จริง โดยมีกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
เป็นเจ้าภาพการด าเนินการในภาพรวม 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การรักษาความสงบภายในประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวความคิดในการด าเนินการที่
ก าหนด จึงได้มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาขึ้นรองรับ จ านวน ๔ แนวทาง โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ
ของแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๑๐๑๐๑ ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

ดัชนีสิทธิมนุษยชน
และหลักนิติธรรม 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน  
๖  

ไม่เกิน 
 ๕.๕  

ไม่เกิน  
๔.๕  

๐๑๐๑๐๒ คนไทยมีความจงรักภักดี 
ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนาเปน็ที่เคารพ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ไทยสูงขึ้น  

ดัชนีสถาบันหลัก 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 
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 ๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยี
และการบังคับใช้ กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้น 
การปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส าคัญ ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง 
ของมนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขร่วมกับทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน อยู่ดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การแก้ไขปัญหา
ด้านอาชญากรรม (๒) การแก้ไขปัญหาด้านจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในสังคม (๔) การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (ในด้านความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้สิทธิและหน้าที่  
รักชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว  

๒) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง  ๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ  

 ส าหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่ท าให้พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้
รับรู้เรื่องงานพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การปฏิรูป
โครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการ
อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (๔) การจัดท าข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ 
ของงานศาสนพิธีให้ชัดเจน (๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (๖) การสร้าง 
แนวทางการบริหารจัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (๗) การสร้างแนวทางคุ้มครอง

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 

๐๑๐๑๐๓ การเมืองมีเสถียรภาพ 
และธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ดัชนีเสถียรภาพทาง
การเมือง (คะแนน 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า 
๐  

ไมน่้อยกว่า 
๐.๕  

ไมน่้อยกว่า  
๑  

ดัชนีการมีสิทธิ์มี
เสียงของประชาชน
และภาระรับผิดชอบ 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า 
๐  

ไมน่้อยกว่า 
๐.๕  

ไมน่้อยกว่า  
๑  
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พุทธศาสนาและองค์กรทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (๙) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางพุทธศาสนาต่าง ๆ และ (๑๐) การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม 
และประเทศชาติ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวก และความเคารพในความหลากหลาย
ระหว่างศาสนิก ผู้ที่มีความเชื่อต่าง ๆ และผู้ที่ไม่นับถือศาสนา 

๓) พัฒนาการเมือง มุ่งพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม 
ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เพ่ือการเป็น “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ 
ได้แก่ (๑) การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง  
(๒) การให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน (๓) การเสริมสร้าง
อุดมการณ์ทางการเมือง/จิตสาธารณะ ให้แก่นักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป (๔) การก าหนด
มาตรการ ขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเมืองอย่างเข้มข้นจริงจัง  (๕) การผลักดัน 
การเป็นสถาบันของพรรคการเมืองให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการออกระเบียบ/ข้อบังคับ  

๔) สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความส าคัญกับการที่ประชาชนและ
หน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  
ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ เพ่ือบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง 
การด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) ก าหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ บนหลักนิติธรรม
และหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพต่อความเห็นต่าง (๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้าง 
ความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน (๓) ส่งเสริม 
การเผยแพร่ความรู้ การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และสิทธิหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (๕) มุ่งเน้นการบริหารและการด าเนินการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน (๖) มุ่งเสริมสร้างผู้น าต้นแบบในระดับต่าง ๆ
เพ่ือสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง (๗) มุ่งเสริมสร้างจิตส านึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ (๘) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม เพ่ือเสริมสร้างความรัก
สามัคคีและความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๒ แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
มีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า

มนุษย์  ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  และเพ่ือให้ภาคใต้ 
มีความสงบสุข ร่มเย็น ดังนั้น การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นการบูรณาการนโยบาย
และการด าเนินการในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ในทุกพ้ืนที่และทุกมิติของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
ท างานประสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามที่แผนแม่บทก าหนด เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การ
บริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามที่ก าหนด ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย 
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บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ 
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
อย่างครบถ้วนทุกประการ โดยมีกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นเจ้าภาพการ
ด าเนินการในภาพรวม  

มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๖ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (๔) 
การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (๖) การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (๘) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (๙) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๑๐) การรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน (๑๒) การ
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือ
ประชาชน (๑๔) การพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑๕) แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 
(๑๖) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี  

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งได้ถูกน าไปบรรจุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบหลัก อันได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต (บรรจุ ไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติด้ านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ)  
การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม) การรั กษาความมั่ นคงทางอาหารและน้ า (บรรจุ ไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้ าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) 

 ๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความม่ันคง 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๑๐๒๐๑ ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน  
(เช่น ปญัหายาเสพติด  
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศ 

ดัชนีความ
ปลอดภัยจาก 
ภัยคุกคาม  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๖  

ไมเ่กิน 
 ๕  

ไมเ่กิน 
 ๔  

๐๑๐๒๐๒ ภาคใต้มีความสงบสุข 
ร่มเย็น 

 
 

ดัชนีความสงบสุข
ภาคใต้  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
 ๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 
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๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-
กลางน้ า-ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การ
สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงาน
การข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน 
รวมไปถึ งการสกัดกั้นสารตั้ งต้น  เคมีภัณฑ์  อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี  ไม่ ให้ เข้ าสู่ แหล่ งผลิต 
(๒) การสกัดกั้นการน าเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน (๓) การปราบปราม
กลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อย
ปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้ านการข่าวการสืบสวน 
ทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บ 
ยาเสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ 
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหา 
ยาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสา
ป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิด
และโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม 
โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่ มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลดอันตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแลและ  
ให้การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุม 
ทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธ วิธี 
ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่  
การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่มโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชน รวมทั้ง 
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
(๑) ก าหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ในภาพรวม (๒) จัดองค์กร โครงสร้าง อ านาจ หน้าที่ ขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ (๓) ก าหนดระบบบริหารจัดการในแต่ละระดับให้ชัดเจน (๔) เสริมสร้างและ
พัฒนาระบบการรายงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ (๖) พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคง (๗) สร้าง 
ความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน (๘) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (๙) พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทันสมัยพร้อมรองรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ 
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๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มุ่งเน้นการวางแผนและยกระดับวิธีการแก้ไข 
รวมทั้งให้มีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างแท้จริง โดยมีแนวคิดการด าเนินการ  
ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีค้ามนุษย์ (๒) การบริหาร
จัดการคดีค้ามนุษย์ (๓) การเพ่ิมขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ (๔) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต/
คอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (๕) การบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเปราะบาง
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (๖) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๗) การบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ทั้งในและระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ (๘) การพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ (๙) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบฐานข้อมูลในทุกมิติ 

๔) บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง มุ่งให้การพัฒนากลไกการบริหารจัดการผู้หลบหนี 
เข้าเมืองเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นเอกภาพ โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ผ่านทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมืองของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นภารกิจ เพ่ือบูรณาการการด าเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกกลุ่ม โดยแนวคิด 
การด าเนินการที่ส าคัญภายใต้แนวทางการพัฒนานี้ ประกอบด้วย (๑) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มชาติพันธุ์/
ชนกลุ่มน้อย โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างความม่ันคงและหลักสิทธิมนุษยชน (๒) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้า
เมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว (๓) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ (ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์)  
(๔) แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ (๕) ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองและพ านัก
อยู่ในราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด (๖) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว และการลาดตระเวนร่วมบริเวณ
ชายแดน (๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๘) ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (๙) แสวงหาความร่วมมือจากประเทศต้นทาง/องค์การระหว่างประเทศ  
ในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง (๑๐) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (๑๑) พัฒนาการบริหารจัดการ
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยทุกภาคส่วน และ (๑๒) ทบทวนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวข้อง  
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ และสามารถจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองได้อย่างสมบูรณ์ 

๕) ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการก่อการร้าย  มุ่ งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ เกิดจาก 
การก่อการร้าย ซึ่งเน้นการก่อการร้ายที่มีส่วนเชื่อมโยงมาจากต่างประเทศ ที่อาจใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ก่อเหตุ 
เป็นทางผ่าน หรือเป็นแหล่งระดมเงินทุนสนับสนุนแหล่งพักพิง แหล่งจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้ง  
การแสวงประโยชน์ของประเทศให้สนับสนุนแก่การก่อการร้ายในทุกด้าน ตลอดทั้งการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่ง
นิยมความรุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้ นมาของเทคโนโลยีใหม่ 
เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และโดรน โดยเข้าใจถึงความส าคัญของไซเบอร์ ซึ่งในทางหนึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านเทคโนโลยีและคุณประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายแก่ชีวิต แต่อีกทางหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะ
ก่อผลคุกคามด้านก่อการร้ายที่ส าคัญได้ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรง (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ (๓) การป้องกันและแก้ไข
การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้าย (๔) การป้องกันและรับมือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมสนับสนุน
การก่อการร้าย (๕) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และ (๖) การสกัดกั้นและเฝ้าระวังการเป็นทางผ่านและแหล่งจัดหาทรัพย์สิน อาวุธ และ 
ที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อการร้าย 
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๖) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งน าแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟ้ืนตัวเร็วทั่วถึงอย่างยั่งยืน 
ภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาด าเนินการให้สามารถรองรับปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญภายใต้แนวทางการ
พัฒนาดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย (๑) ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย (๒) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศไทย 
มีมาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มี เอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ ได้ ครอบคลุมทุ กมิติ   
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าเดิมและ
ปลอดภัยกว่าเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม (๔) ส่งเสริมมาตรฐาน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ด้านมนุษยธรรม มีความเป็นเอกภาพ และได้มาตรฐานโลก เพ่ือเป็นแนวหน้าในการจัดการความเสี่ยงจาก  
สาธารณภัย และ (๕) ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพ่ิมขีด
ความสามารถและน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๗) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูล 
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการการท างาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ  
การแสวงความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ที่พร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่
ส าคัญ ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบที่เกี่ยวข้อง (๒) การปรับปรุง พัฒนา และ
ทบทวนกฎหมายเกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (๓) การบูรณาการการท างานของ 
ทุกภาคส่วนในทุกระดับและทุกมิติ (๔) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (๕) การแสวงความร่วมมือ
ในระดับต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

๘) เฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มีความพร้อมรับมือ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในมิติต่าง ๆ  
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ
มหาอ านาจ สามารถส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่
ส าคัญ ได้แก่ (๑) การตั้งกลไกหรือหน่วยงานเฉพาะ เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจ (๒) การจัดท าและ
บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ เพ่ือการเฝ้าระวัง เตือนภัย เพ่ือการ
ป้องกันภัยทางเศรษฐกิจ และการวางแผนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ 
(๓) การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดที่จะส่งผลต่อ  
ความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างๆ อย่างเร่งด่วน (๔) การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และ (๕) การเตรียม
พัฒนาทักษะบุคลากรและปฏิรูปองค์กรให้พร้อมรับนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน 

๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจัดการกับเงื่อนไข
ปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา 
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมน าความสงบสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ และ
นานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การมุ่งด าเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลัก
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ของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ  
แนวร่วมในทุกระดับ (๒) ด าเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
(๓) ระงับยั้บยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพ่ือจัดตั้ งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูก
บิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ (๕) ให้ความส าคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 
นานาชาติและภาคประชาชน  

๑๐) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุ่งให้สามารถอ านวยการ ก ากับ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ติดตาม แจ้ง
เตือน และประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อสถานการณ์  (๒) ผนึกก าลังและ
บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่ างมีประสิทธิภาพ (๓) 
อ านวยการ ก ากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และ (๔) ท าการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงการด าเนินงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

๑๑) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ พ้ืนที่ชายแดน มุ่งสร้างกลไกให้เกิด 
การบูรณาการในการท างานร่วมกัน หน่วยงานหลักมีการท างานที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
องค์กรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เท่าทันต่อภัยคุกคาม มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และมีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ
ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่
ชายแดน สร้าง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานของด่านพรมแดน จัดสร้างฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ และองค์ความรู้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง และการจัดการปัญหา 
เขตแดน (๒) การป้องกันปัญหา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้านและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน  
ด้านความมั่นคงให้พร้อมต่อการพัฒนาให้มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และ (๓) การเสริมความมั่นคง 
โดยจัดหา เพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน ส่งเสริม 
ความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่เสี่ยง เสริมสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน  
มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน 

๑๒) รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ 
ของชาติทางทะเล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตย  
สิทธิอธิปไตย รวมถึงสิทธิหน้าที่อ่ืนใดตามที่กฎหมายระหว่างประเทศก าหนด โดยมีแนวคิดในการด าเนินการ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชน์ต่าง ๆ ของชาติทางทะเล ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและ 
ป้องปราม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล (๒) ท าการเฝ้าระวังและตรวจการณ์ทุกมิติที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) การสร้างและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (๕) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และ
การประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษา
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ผลประโยชน์ของชาติทะเล และ (๖) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี เพ่ือเป็นการสร้างผลประโยชน์
ของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในภาวะไม่ปกติ 

๑๓) พัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจ
ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบาย 
ของรัฐบาล เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแนวความคิดใน  
การด าเนินการที่ส าคัญ คือ (๑) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบาย 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ (๒) บริหารจัดการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 

๑๔) พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งบูรณาการการด าเนินการ  
ตลอดถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในการพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในภาพรวมตามที่ก าหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวความคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ (๑) วางแผนและบูรณาการ การด าเนินงานพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม และ (๒) บูรณาการการผนึกก าลังใน 
การป้องกัน ปราบปราม และฟ้ืนฟู ความเสียหายจากการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
สมบูรณ์แบบและเป็นระบบ 

๑๕) แผนต าบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมาย
ระดับต าบลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ต าบลเป้าหมายเป็นพ้ืนที่ที่มีความมั่นคง ประชาชนมี  
ความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข กินดีอยู่ดี มีความสุข เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ ประกอบด้วย  
(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่เป้าหมายระดับต าบล อาทิ การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ การลด/ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความม่ันคงชายแดนและทางทะเล (๒) การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ (๓) การสร้างความรัก 
ความสามัคคีปรองดอง ความรักชาติและความภูมิใจในชาติ (๔) การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และ
ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ และ (๕) การบูรณาการ 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับต าบลและจังหวัดให้มีความสอดคล้องกัน ให้สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทความมั่นคงระดับพื้นที่อย่างเหมาะสม 

๑๖) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอ านวยการ ก ากับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความส าคัญเร่งด่วนต่อความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแก้ไขปัญหาการท าประมง  
ผิดกฎหมาย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ติดตาม แจ้งเตือน และประเมิน
สถานการณ์ภัยคุกคามความม่ันคงในภาพรวม และเฉพาะเป็นรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกว้างต่อไปได้ 
(๒) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ  (๓) อ านวยการ ก ากับ ประสานงาน 
และเสริมการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนปัญหากลับสู่สภาพปกติ และ (๔) ท าการติดตาม 
ประเมินผล ปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาต่อไปอย่างบูรณาการ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
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๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ 
มีเป้าหมายใหห้น่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น กองทัพ

และหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับ  
ความรุนแรง จึงต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มี 
ความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ 
ของชาติความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับ 
ภัยคุกคาม ตลอดจนปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงทั้ง 
ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่ างบู รณาการและมีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ ที่ ก าหนด โดยมี
กระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพการด าเนินการในภาพรวม 

แผนย่อยด้านนี้เป็นเสมือนแผนเตรียมการ/พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคง  
ให้พร้อมที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงนับว่า 
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนและแนวทางที่ก าหนดแล้ว ก็จะท าให้  
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงและ 
เกิดอันตรายได้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการของแต่ละแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ของทั้ง  
๕ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  

 

  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๑๐๓๐๑ หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรอง
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ประสิทธิภาพของ
หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคม 
ข่าวกรอง  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 

 

๐๑๐๓๐๒ กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงมีความ
พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ทุกมิติและทุกระดับ
ความรุนแรง 

ดัชนีความแข็งแกร่ง 
ทางก าลังทหาร  
(อันดับของโลก ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๒๕ 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๑๕ 
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๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการ  
ขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย  
ทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถ
ครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและน าผลผลิตด้านข่าวกรองไปใช้ใน
การบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐและประชาคมข่าวกรองต่างประเทศ อย่างแน่นแฟ้น โดยมีแนวทาง 
การด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การด าเนินการข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การเสริมสร้าง 
ความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง และพัฒนาเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชน
และภาคประชาชน (๓) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง (๔) เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการท างานข่าวกรอง และ (๕) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ในระดับยุทธศาสตร์ 

 ๒) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย 
แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกัน  
ในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบรูณาการของ  
ทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล 
ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง 
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อม
เผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นให้หน่วยงานได้มีการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทางปฏิบัติ ให้พร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวัง ระบบการสื่อสาร การมีเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ  
การจัดการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ 
การบูรณาการการท างานระหว่างพลเรือนและทหาร การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้ความรู้ ตลอดจน
การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัด
ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (๒) การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกัน และศักยภาพของทุกภาคส่วน
ให้มีความตระหนักและความเข้มแข็งร่วมกันในลักษณะประชารัฐ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และเอกชน การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและกลไกการประสานงาน การเสริมสร้างการตระหนักรู้และ
จิตส านึกด้านความมั่นคง การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านการเตรียมพร้อมที่หลากหลายให้ประชาชนได้รับทราบ 
อาทิ แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย พ้ืนที่หลบภัย และแผนอพยพ และส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของชุมชน  
เพ่ือสนับสนุนในการบริหารจัดการและฟ้ืนฟูชุมชนจากภัยพิบัติ (๓) การเสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อม
รับมือภัยคุกคามกับต่างประเทศโดยส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับ
ต่างประเทศ ภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน ประชาคม
อาเซียน และกลุ่มภูมิภาคอ่ืน เสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์  
ผ่านการฝึกซ้อมร่วม และการมีแผนอพยพคนไทยในต่างประเทศกรณีเกิดวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบกับคนไทย
ในต่างประเทศ และ (๔) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์มีการบูรณาการและผนึกก าลังในลักษณะหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการการท างานทุกภาคส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ การผนึกก าลัง
ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงการท างานกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
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ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้มีการก าหนดแผนหรือแนวทางด าเนินการแผนบริหารธุรกิจ
ต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการแผนในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงส่วนกลาง 

๓) พัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง มุ่งจัดท าแผนพัฒนาและผนึกก าลัง
ทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ที่มุ่งเน้น 
ความคล่องตัว พร้อมให้มีการพัฒนาระบบทหารกองประจ าการอาสาสมัครอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การเตรียมก าลังและใช้ก าลังเพ่ือการป้องปราม แก้ไข และ 
ยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก (๒) พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือความมั่นคง และพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์ทาง
อวกาศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (๓) พัฒนาระบบข่าวกรอง 
เพ่ือการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมือ  
อย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และพัฒนา
ระบบข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ในทั้งในระดับนโยบาย ระดับอ านวยการข่าว และระดับปฏิบัติการข่าว  
(๔) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสร้างหลักประกันให้แก่กองทัพบนพ้ืนฐานการพ่ึงพา
ตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถท าการผลิต
เพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยการร่วมทุน (๕) พัฒนาระบบก าลังส ารอง ระบบ
ทหารกองประจ าการอาสาสมัคร และระบบการระดมสรรพก าลังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทน
ก าลังประจ าการบางต าแหน่งในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยาย
ก าลังในยามสงครามส าหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกด้านที่มีความขัดแย้ง (๖) พัฒนาเสริมสร้างก าลัง
ประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจ าการ ทหารผ่านศึก ทุกประเภท เพ่ือมุ่งไปสู่การออมก าลังและ
ชดเชยอ านาจก าลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจ ากัดในยามสงคราม รวมทั้ง การแจ้งเตือนด้านการข่าวด้วย  
การเสริมสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบ  
(๗) พัฒนาการผนึกก าลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือเตรียมพร้อมช่วยเหลื อและบรรเทาผลกระทบ 
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (๘) พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเทศสมาชิก อาเซียนมิตรประเทศ ประเทศมหาอ านาจ และองค์การระหว่างประเทศ และ (๙) ในยามสงบ
ใช้ก าลังกองทัพในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ) 

๔) ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มุ่งปกป้อง รักษา และแก้ไขปัญหาที่กระทบ
ต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ โดยครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน แก้ไข การใช้ การอนุรักษ์ และการแสวงหาผลประโยชน์ อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ตามที่ก าหนดโดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การจัดการกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทาง
บก ทางทะเล และทางอากาศ ด้วยแนวคิดเชิงป้องกันและป้องปราม (๒) การเฝ้าระวังและตรวจการณ์ 
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) การแก้ไขปัญหาเขตแดนทางบก  
ทางทะเล และทางอากาศกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสันติวิธี (๔) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างกองทัพของไทยกับกองทัพของประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอ านาจ (๕) การแสวงหาและ
ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๖) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ และ  
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(๗) การรณรงค์ให้ความรู้ การศึกษา และการประชาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 

๕)   เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
มิตรประเทศ และองค์กรนานาชาติ มุ่งเน้นการด าเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
พัฒนาความร่วมมือต่าง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ และมหาอ านาจ ให้มีการบูรณาการ
การปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ของต่างประเทศ ตลอดถึงองค์การนานาชาติ อย่างเป็นมิตร  
และเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการด ารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการ  
และพันธกรณีต่าง ๆ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่   
(๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ ผ่านทางความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ (๒) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอ านาจ 
(๓) การแสวงหาและใช้ประโยชน์จากบทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปกป้องอธิปไตยและ
รักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ (๔) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

๓.๔ แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
มีเป้าหมายประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

และประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็น
ประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ที่ท าให้โลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ท าให้ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลาย
สิบปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับทุกมิติเพ่ื อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โดยในส่วนของความมั่นคงรูปแบบเดิม โดยที่โลกก าลังก้าวสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ ไทยจึงต้องมุ่งรักษาจุดแข็ง
ของการทูตไทย คือ การรักษาดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศ
มหาอ านาจ นอกจากนี้ การส่งเสริมและรักษาความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบ้านก็ยังคงมีความส าคัญยิ่ง 
เนื่องจากมีผลประโยชน์ร่วมกันในทุกมิติ โดยเฉพาะจากการมีชายแดนร่วมกัน ส าหรับประเด็นความมั่นคง
รูปแบบใหม่นั้น จะทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายนอกประเทศกับ
ปัจจัยภายในประเทศ และมีผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านไซเบอร์  
ซึ่งไร้พรมแดนและสามารถปกปิดอัตลักษณ์ นอกจากนี้ ความขัดแย้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ส่งผลให้โลกเผชิญกับ
วิกฤตผู้ลี้ภัยที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ และเปิดพ้ืนที่ให้การก่อการร้ายสากลและแนวคิดสุดโต่ง
สามารถบ่มเพาะและขยายวงกว้างมากขึ้น 

แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ จึงต้องมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพ่ือเตรียมความพร้อมของไทยใน
การรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคง
ของโครงสร้างพ้ืนฐานและของมนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ว ยังจะต้องด าเนินการเชิงรุกใน  
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพ่ือมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกัน
ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้ ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ 
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การด าเนินการในภาพรวม โดยมีรายละเอียดการด าเนินการของแต่ละแนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 

๓.๔.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ มุ่งให้ไทยในฐานะ
ประเทศขนาดกลาง ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้อย่างสมดุล และเชี่อมโยงกันทั้งในมิติด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังต้องให้มีการกระจายความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสโดยการกระชับความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ านาจและประเทศยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อยู่นอกภูมิภาค พร้อมคงบทบาทแนวหน้าของไทยใน
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพ่ือผนึกพลังในทุก ๆ ด้าน ให้น ามาสู่เสถียรภาพของภูมิภาค โดยเฉพาะใน
กรอบอาเซียน ตลอดไปจนถึงส่งเสริมระบบพหุภาคี กฎหมายระหว่างประเทศ และระบบกฎเกณฑ์ ที่เป็นเสมือน 
“เกราะป้องกัน” ส าหรับประเทศขนาดกลาง โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) สร้างเสริม 
ความร่วมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษา
อ านาจอธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน (๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยง โดยมุ่งพัฒนาความเชื่อมโยงใน
หลากหลายมิติ และ (๔) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค 

๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เน้นความเป็นปึกแผ่น
และความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกที่สร้างสรรค์ของ
ไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ให้สามารถสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ 
พหุภาค ีรวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และความ
มั่นคงของมนุษย์ ให้สามารถป้องกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่  
เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยคุกคาม  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๐๑๐๔๐๑ ประเทศไทยมีความ
มั่นคงและสามารถ
รับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุก
รูปแบบสูงขึ้น 

ดัชนีรัฐเปราะบาง 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน  
๖๐  

ไม่เกิน  
๕๐  

ไม่เกิน  
๔๐  

๐๑๐๔๐๒ ประเทศไทยมีบทบาท
เพ่ิมขึ้นในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง
เป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน 

จ านวนเป้าหมายย่อย 
ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ใน
เป้าหมายที่ ๑๗ บรรลุ
ตามที่ก าหนด 
(บรรลุเป้าหมาย 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๓) 

ไมน่้อยกว่า 
๑๗  

ไม่น้อยกว่า 
๑๙ 

 (ปี ๒๕๗๓) 
 

พิจารณา
จัดหา 

ตัวชี้วัดใหม่ที่ 
เหมาะสม

ต่อไป 
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ด้านสุขภาพและภัยพิบัติ เป็นต้น โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคง/ข่าวกรองกับประเทศเพ่ือนบ้าน (๒) ป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ 
ความรุนแรงทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและกรณีศึกษากับ
ต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ (๓) ผลักดันความร่วมมือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศต้นทาง (๔) สร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยงทางทะเล 
การค้าทางทะเล และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และ (๕) ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทที่เหมาะสม  

๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และ
ที่มิใช่ภาครัฐ เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และประชาชนต่อประชาชนผ่านการ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ ในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนาความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผ่านการทูตเชิงมนุษยธรรมและการทูตเพ่ือการพัฒนา รวมไปถึงการส่งเสริม
บทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยมีแนวทาง 
การด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) เสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะผลประโยชน์ร่วมกันบนพ้ืนฐาน 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ (๒) สร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 
เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม (๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับ และสานความสัมพันธ์กับผู้น ารุ่น
ใหม่ (๔) ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสร้างศักยภาพของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของหน่วยงาน  
ด้านความมั่นคงของไทย เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุก (๕) มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนเพ่ือ
เสริมสร้างให้ไทยเป็นพหุสังคมที่เข้มแข็ง และ (๖) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ กับกลุ่มเยาวชน/นักเรียน
ไทย/กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศด้วยการพัฒนาศักยภาพ หรือการเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านต่าง ๆ  
รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ 

๓.๕ แผนย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
มีเป้าหมายให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ดังนั้น การพัฒนากลไก 

การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เป็นการเสริมสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ให้เป็นรูปธรรม พร้อมตอบสนองต่อปัญหาในทุกมิติ รวมทั้งสามารถ
รองรับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคงให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนตามเป้าหมายที่ก าหนดมี “แนวความคิดในการบริหาร
จัดการฯ” โดยอาศัยการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยงานในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันประกอบไปด้วย 

๑) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับผิดชอบก ากับดูแลด้านนโยบาย ความมั่นคงทั้งปวง 
และก ากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในภาพรวมด้วย 

๒) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับผิดชอบในการอ านวยการ
ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และก ากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 

๓) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการอ านวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และ
ก ากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

๔) กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบในการอ านวยการ ประสานงาน ด าเนินการ และก ากับดูแลในการ
ขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
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๕) กระทรวงการต่างประเทศ รับผิดชอบในการอ านวยการ ประสานงาน ด าเนินการ และก ากับดูแลใน
การขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้ง
องคก์รภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

๖) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการอ านวยการ 
ประสานงาน ด าเนินการ และก ากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนย่อยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงแบบองค์รวม 
 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประการหนึ่ง เพราะถึงแม้จะมีการวางแผนที่ดี แต่หากมิได้มีการน าไปปฏิบัติ
หรือน าไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง ก็จะท าให้เกิดความล้มเหลวได้ ซึ่งกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบ
องค์รวมจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการของแต่ละแนวทาง  
การพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

๓.๕.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบ 
องค์รวม 

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มุ่งเน้นการเสริมความพร้อม รวมทั้ง
ยกระดับกลไกหน่วยงาน เช่น กองทัพไทย กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสริมสร้างความพร้อม รวมทั้งยกระดับกลไก
หน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผ่านทางการบูรณาการความร่วมมือ  และ
การปฏิบัติกับทุกภาคส่วน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน ก าหนดหน่วยงานและตัวผู้รับผิดชอบในทุกระดับ พร้อมฝึกรองรับปัญหา สัมมนาระดม 
ความคิดเห็น ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องจริงจัง ตั้งแต่ยามปกติหรือยามสงบ มีการ
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับบริบทและความก้าวหน้าของยุค
สมัย พร้อมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิ ดใน 
การด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอ านาจหน้าที่ ของ กอ.รมน.  
ศรชล. และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน (๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านความมั่นคง (๔) การพัฒนาศักยภาพของ

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๐๑๐๕๐๑ กลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคง
มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานด้าน 
การจัดการ ความมั่นคง 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 
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ข้าราชการ เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กอ.รมน. ศรชล.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ  
(๕) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

๒) บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง มุ่งพัฒนาส่งเสริมการวางแผนคู่ขนานแบบบูรณาการ  
ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการบริหารประเทศที่เกี่ยวข้องในทุกมิติอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการด าเนินการใน  
ทุกด้าน ให้ประสานสอดคล้องและสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบคลุมการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน โดยการวางระบบการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน  
การวางแผนและแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติทุกรูปแบบ โดยจัดท าแผนย่อย การบูรณาการข้อมูล  
ด้านความมั่นคงขึ้นรองรับ พร้อมทั้งก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ ไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดใน  
การด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การวางแผนคู่ขนานกันทั้งทางดิ่งและทางระดับ เพ่ือให้แผนทุกระดับเสร็จ
สมบูรณ์ในเวลาไล่เลี่ยกัน สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว (๒) การท างานแบบบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ 
ขั้นการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (๓) การบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านความมั่นคงแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ 
ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้การด าเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด โดยให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พัฒนาและเสริมสร้างหน่วยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบ
การบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งให้มีความพร้อม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอ และคล่องตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดจนการมีบทบาทส าคัญ 
ในการรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พร้อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไป  
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้นยังให้มีการก าหนดแผนย่อยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขึ้นรองรับ พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญไว้อย่างชัดเจนด้วย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่   
(๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสร้าง บทบาทและอ านาจหน้าที่ ของ สมช. และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
(๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง และระบบการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
(๓) การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของ สมช. และส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง (๔) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ 



 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
  



 

สารบัญ 
 

 หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๒-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒-๓ 
ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (๐๒) การต่างประเทศ ๒-๖ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ๒-๖ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ (๐๒) การตา่งประเทศ ๒-๗ 

๓.๑ แผนย่อย ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ๒-๗ 

๓.๒ แผนย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ ๒-๗ 
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒-๘ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๒-๙ 

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ๒-๑๐
 และพันธกรณรีะหว่างประเทศ  

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒-๑๐ 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา ๒-๑๐ 

๓.๔  แผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก ๒-๑๑ 
๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒-๑๑ 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา ๒-๑๒ 

๓.๕  แผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ ๒-๑๒ 

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒-๑๓ 

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา ๒-๑๓ 

 



 

๒-๑ 

ส่วนที่ ๑  
บทน า 

การด าเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์  เพื่อให้มี
บทบาทเป็นผู้เล่นส าคัญในเวทีโลก มีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าใน 
ทุก ๆ ด้าน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลกโดยรวม จะมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๒)  
การต่างประเทศ จึงมีเป้าหมายเพื่อให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  

ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจเป็นเง่ือนไขส าคัญต่อการปรับตัวด้านการต่างประเทศของประเทศ
ไทย สะท้อนได้จากสถานการณ์การด าเนินการด้านต่างประเทศ การค้า การลงทุน และการพัฒนานวัตกรรมใน
ระดับภูมิภาคของไทย โดยในปี ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดการต่างประเทศของไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๐  
ที่สะท้อนถึงความส าเร็จของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ของแผนแม่บทฯ ด้านการต่างประเทศ และดัชนี
ระดับการค้า การลงทุน การบริการ และความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาคของไทย  
ที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๘๕.๗๑ ที่สะท้อนในด้านการที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า  
การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม 
รวมทั้ง ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติให้ด ารงต าแหน่งส าคัญในเวที
ระหว่างประเทศ อาทิ สมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
สมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ วาระปี 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ สมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (เป็นสมัยที่ ๘) 
สมาชิกคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ วาระปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ คณะกรรมการบริหาร
ขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ วาระปี 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ และมีบุคลากรชาวไทยได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งส าคัญในองค์การระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๔ หนังสือเดินทางของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ จ านวน  
๔๓ ประเทศ สะท้อนในด้านประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านการต่างประเทศของไทยยังมีความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะการสร้าง 
ความตระหนักรู้ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ
ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อให้มาตรฐานต่าง ๆ  
ในประเทศดีขึ้น และได้รับการยอมรับ ท่ามกลางสังคมโลกปัจจุบันที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงและมีการ
แข่งขันที่สูงมากขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในด้านการด าเนินการ 
ด้านต่างประเทศ โดยยึดกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อลดเงื่อนไขและอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกันถึง
เป้าหมายร่วมในการด าเนินการด้านต่างประเทศในแต่ละมิติ การด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลระบบบริหาร



 

๒-๒ 
 

จัดการด้านการต่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ  
และใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา การก าหนด และตัดสินใจนโยบายด้านการต่างประเทศ การบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อขับเคลื่อนการต่างประเทศ เพื่อให้การด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศเป็นไป
อย่างมีเอกภาพ ดังนั้น ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อพัฒนาด้าน 
การต่างประเทศ อาทิ การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ การลงทุน วิจัยและพัฒนา
เพื่อรองรับเศรษฐกิจนวัตกรรม การเพิ่มความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม ความพร้อมของบุคลากร 
และระบบเตือนภัยล่วงหน้า การพัฒนาฐานข้อมูลกลางการพัฒนาที่ยั่งยืน การบูรณาการระหว่างส่วนราชการใน
การอนุวัติพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย การรับมือกับปัจจัยการกีดกันทางการค้า/ กระแสชาตินิยม  
การปรับตัวของส่วนราชการไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และบทบาทผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผู้น า/ การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ การเพิ่มบทบาท
ของภาคประชาสังคมในการต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาประชาชนให้มีความตระหนักรู้ถึงบทบาทการเป็น
พลเมืองโลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๒)  
การต่างประเทศ จะเป็นกลไกที่ท าให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาค
ท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน 
ความร่วมมือกับมิตรประเทศทั่วโลก ส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานไทยและคนไทย และยกระดับมาตรฐาน 
การพัฒนาภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ สร้างเกียรติภูมิและ
อ านาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้อ านาจแบบนุ่มนวลอย่างเป็นระบบ รวมถึง พัฒนาการด าเนินงาน
ด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ มีความสอดคล้องและสามารถสนับการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๒  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  



 

๒-๓ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๔  ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๔.๔  การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓.๕  ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 

๔.๔  โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๑  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๓  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔.๓.๕  การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ

วางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
๔.๓.๗  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔.๔  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๔.๔.๑  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
๔.๔.๓  การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ

ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๔.๑.๔  เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ

ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
๔.๓  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

๔.๓.๕  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 



 

๒-๔ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๔  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๑  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
๔.๑.๑  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า

ของภูมิภาค 
๔.๑.๒  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๒)  
การต่างประเทศ ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของไทย
และเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้าน 
ความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทยยังจะต้องด าเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง
เสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ของไทยในอนาคตได ้

๒) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง 
ย่ังยืน) มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับมิตรประเทศ
ทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากกรอบ  
ความร่วมมือต่าง ๆ และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายตลาดในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน การพัฒนา
เศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

๓) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (มีมาตรฐานสากล) 
มุ่งส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานไทยและคนไทย และยกระดับมาตรฐานการพัฒนาภายในประเทศให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและส่งเสริม  
ความร่วมมือในมิติต่าง ๆ กับนานาประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถด าเนินการต่างประเทศในเชิงรุกและ
สร้างสรรค์ โดยการมีบทบาทในการร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณี  
ต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย  

๔) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ) มุ่ง
สร้างเกียรติภูมิและอ านาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้อ านาจแบบนุ่มนวลอย่างเป็นระบบ การด าเนิน
นโยบายที่ส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี การยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์
ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทยเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถให้



 

๒-๕ 
 

ทุกภาคส่วนของไทยร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและเพิ่มพูน
ผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก  

๕) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) มุ่งพัฒนาการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ
ให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่างประเทศ ทั้งนี้ การต่างประเทศให้ความส าคัญกับการมี 
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชน
ไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวส าหรับประชาชนไทย  



 

๒-๖ 

ส่วนที่ ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๒)  
การต่างประเทศ จึงมีเป้าหมายเพื่อให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก โดยการด าเนินงานด้านการต่างประเทศอย่างบูรณาการ
และมองเป้าหมายเดียวกันจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง
ประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ไทยมีความมั่นคงและปลอดภัย มีการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มี การยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ 
ที่ดี การยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทย มีความพร้อมและบทบาทเชิงรุก
อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นเป็นผู้เล่นส าคัญในเวทีโลก  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๒๐๐๐๑ การตา่งประเทศไทยมี
เอกภาพ ท าใหป้ระเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 
และมีเกยีรติภูมิใน
ประชาคมโลก 

คะแนนตัวชี้วัด 
การต่างประเทศไทย 
(คะแนนต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 



 

๒-๗ 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๒) การต่างประเทศ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศได้ก าหนดเป้าหมาย คือ การต่างประเทศไทย 
มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๕ ประเด็นที่จะท าให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ (๑) มีความมั่นคง  
(๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (๕) มีพลัง โดยแผนย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศจึงประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังน้ี 

๓.๑ แผนย่อย ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุก

รูปแบบสูงขึ้น และประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการก าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิรัฐศาสตร์
ระหว่างประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ที่ท าให้โลก
มีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า ความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไทยจะต้องเผชิญ
จะเปลี่ยนแปลงไปจากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ ดังนั้น การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยจึงต้องให้ความส าคัญกับทุกมิติ เพื่อ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยแผนย่อยด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศจะมุ่งส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้าน  
ความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานและของ
มนุษย์ควบคู่กับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยใน
การรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแล้ว การต่างประเทศไทยยังจะต้องด าเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้ 

โดยมีแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง เป้าหมายและตัวชี้วัด มีรายละเอียดปรากฏในแผนแม่บทประเด็น
ความมั่นคง แผนย่อยที่ ๔ ด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 

๓.๒ แผนย่อย ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่

ส าคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ผ่านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ควบคู่ไปกับหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วน
ส าคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับ 
การขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศที่มีระดับค่าจ้าง
แรงงานต่ ากว่าในยุคโลกาภิวัตน์ การที่ไทยจะสามารถหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ 
ต้องอาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถคว้าโอกาสทองของการที่เอเชียผงาดขึ้นเป็นภูมิภาคที่
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ของไทย ควบคู่กับการสร้าง
ความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค และส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน



 

๒-๘ 
 

ประเทศไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและ 
การบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน  

ในขณะเดียวกัน ไทยต้องแสวงหาโอกาสและลู่ทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่อยู่
ตลอดเวลา เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าที่ยังคงอยู่และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น  
ในบางกรณี โดยเฉพาะจากกระแสนโยบายชาตินิยมในประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถ 
และส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้ 

 นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปสงค์แล้ว ไทยยังต้องพึ่งพาต่างประเทศในเชิง
อุปทานอีกด้วย อาทิ การพึ่งพาปิโตรเลียม ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโน้มส าคัญอื่น ๆ ที่ปรากฏในประเทศ
ไทยและในระดับโลก อาทิ สังคมสูงวัย การขยายตัวของเมืองใหญ่  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดังนั้น ความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทยจะไม่สามารถบรรลุได้เต็มที่ หากไม่ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้คน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลงในโลกอนาคต ไทยจึงจะต้องใช้
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ  
เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๒๐๒๐๑ ประเทศไทยเปน็หนึ่งใน
ศูนย์กลางการค้า  
การลงทุน การบริการ 
และความเชื่อมโยง 
ที่ส าคญัในภูมภิาคเอเชีย 
โดยมีระบบเศรษฐกจิ 
ที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น 

การเพิม่ขึ้นของดัชนี
ระดับการค้า การลงทุน 
การบรกิาร และ
ความก้าวหน้าในการ
พัฒนานวัตกรรม 
ระดับภูมิภาคของไทย  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๗๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 

๐๒๐๒๐๒ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของโลก 

สัดส่วนเป้าหมายย่อย 
ของเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่บรรลุ
ค่าเป้าหมายของไทยใน
ระดับไม่น้อยกว่าระดับ
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายต่อ
เป้าหมายย่อยทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

(ปี ๒๕๗๓) 

พิจารณา
จัดหา

ตัวชี้วัดใหม่ 
ที่เหมาะสม

ต่อไป 
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๓.๒.๒ แนวทางการพฒันา  

๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 
และให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย  

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของไทย เพื่อมุ่งให้
ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายความเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชียที่ส าคัญ รวมทั้ง
พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสินค้าและอุตสาหกรรมของไทยเข้าไปในห่วงโซ่มูลค่าโลก  

๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มุ่งกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง กรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาค : ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ 

๔) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ในด้านการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย 
และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการการน าเข้าและใช้ประโยชน์
จากแรงงานและผู้ที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน 

๕) เสริมสร้างความร่วมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
โอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด 
แหล่งลงทุน และแหล่งวัตถุดิบใหม่ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ
ภาคบริการของไทย โดยเน้นการต่อยอดพ้ืนฐานที่เข้มแข็งของไทยและเอกลักษณ์ไทยในด้านการบริการ โดยใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างประเทศ เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์ กลางการบริการในภูมิภาค 
โดยเฉพาะในด้านที่ไทยมีจุดแข็ง  

๖) ขยายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ในการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ า และอาหาร ของประเทศไทย  
ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับต่าง ๆ การแสวงหาแหล่งทรัพยากร และการต่อยอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ของไทย 

๗) ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความร่วมมือจากต่างประเทศ เพื่อรองรับความ 
ท้าทายควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัยของไทยและของโลก รวมทั้งร่วมมือกับภาคส่วนที่มี
ศักยภาพของมิตรประเทศในด้านการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี 
คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น ในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่
ส าคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 



 

๒-๑๐ 
 

๘) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับ 
ทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทาง รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี

บทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น ผ่านการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาภายในประเทศ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ สังคมโลกในปัจจุบันและในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกล้ชิด และการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การ
พัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก 
อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบและการบังคับใช้ของ
ไทยในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของไทยในหลายด้าน ซึ่งแม้ในระยะสั้น ความไม่สอดคล้องในบางประเด็นอาจไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
มากนัก แต่ในอีกหลายประเด็นก็ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมกับนานาประเทศแล้ว จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการพัฒนา โครงสร้าง และ
กฎระเบียบของไทยจะได้รับการพัฒนาและบังคับใช้ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ 
มาตรฐานสากล และพันธกรณีของไทย และในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยก็ควรได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และขีดความสามารถเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้ว ไทยยังสามารถมีบทบาทในการร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยเพื่อร่วมพัฒนา
กฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย  

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๒๐๓๐๑ ประเทศไทยมีการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลในทกุมิติ
และสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมก าหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 

จ านวนสนธิสัญญา 
อนุสัญญา พิธีสาร  
กฎบัตร และความตกลง
ที่ประเทศไทยให้
สัตยาบัน 
(ร้อยละภายในปี ๒๕๗๐/ 
๒๕๗๕/ ๒๕๘๐) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 

๓.๓.๒ แนวทางการพฒันา 

๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 



 

๒-๑๑ 
 

๒) ผลักดันให้มีการจัดท า ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดท าความตกลงกับ
ต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่ส าคัญหรือที่ส่ง 
ผลกระทบต่อประเทศไทย 

๓) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่เป็น
ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการค้ามนุษย์ มาตรฐานการ
บินพลเรือน และการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และด าเนิน
นโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากลด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ
ประชาชนไทย เพื่อให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ
ที่ส าคัญ สามารถปรับตัวต่อความท้าทายและโอกาสจากสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

๓.๔ แผนย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก  
มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น  

ผ่านการส่งเสริมสถานะและอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย สามารถกระท าได้ในสองแนวทางหลัก คือ ผ่าน  
การเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งน าไปสู่ความนิยมไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย 
อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม
อย่างมากในหมู่ชาวต่างชาติ และยังเป็นประเทศแนวหน้าของโลกในด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งในปัจจุบัน ไทยได้
พัฒนาจากการเป็นประเทศผู้รับมาเป็นประเทศผู้ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศและมักเป็นประเทศ
ที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมา ไทยยังขาดการด าเนินการที่ส่งเสริม  
การน าจุดเด่นเหล่านี้มายกสถานะและสร้างอ านาจต่อรองเพื่อรักษาและเพิม่พูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและ
ประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ไทยจะต้อง
ยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถน าไปสร้างมูลค่าได้ รวมถึงต้องเน้นการด าเนินนโยบายที่เป็น
การส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก พร้อมไปกับการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยสามารถ
ร่วมเสริมสร้างสถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทย 
ในประชาคมโลก 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๒๐๔๐๑ ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ 
อ านาจต่อรอง และ
ได้รับการยอมรบั 
ในสากลมากขึน้ 

ประเทศที่หนังสือ
เดินทางของประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับ 
(ประเทศภายในปี ๒๕๗๐/ 
๒๕๗๕/ ๒๕๘๐) 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๕  
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐  
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕  
 



 

๒-๑๒ 
 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

  จ านวนข้อก าหนด 
ปฏิญญา หรือผลลัพธ์
การประชุมระดับผู้น า 
ในกรอบพหุภาคีที่ริเริ่ม 
จากประเทศไทย  
(ร้อยละภายในปี ๒๕๗๐/ 
๒๕๗๕/ ๒๕๘๐) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐ 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๓๐ 
 

๓.๔.๒ แนวทางการพฒันา 

๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึง 
องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์
ประเทศไทย และเสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ 

๒) ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทในความร่วมมือทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างพันธมิตร  
รอบด้าน และให้ไทยเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง  
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของต่างประเทศที่มีต่อประเทศ
ไทยโดยชี้แจงข้อเท็จจริงและใช้แนวทางชี้แจงให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทย  

๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่างประเทศที่ส าคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้าง
ความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในหมู่ชาวต่างชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเป็นศูนย์กลาง
ของที่ต้ังส านักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค  

๕) ส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้คนไทยที่มี
ศักยภาพได้สร้างช่ือเสียง ได้รับการยอมรับ และได้รับรางวัลหรือได้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเข้าไปท างานและมีบทบาทในองค์กรระหว่างประเทศ 

๓.๕ แผนย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบรูณาการ  

มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติมากขึ้น ผ่านการท างานอย่างบูรณาการและเอกภาพเป็นกุญแจส าคัญที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานด้านต่างประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะสามารถบรรลุได้โดยการ
ด าเนินงานด้านการต่างประเทศที่สอดรับกันอย่างเป็นทีมของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศบน
เงื่อนไขเวลาและทรัพยากรของประเทศที่จ ากัด เช่นเดียวกับการที่ต้องมีการบริหารจัดการก าลังคนที่เหมาะสม 
มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยแผนแม่บทประเด็น 
การต่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 



 

๒-๑๓ 
 

รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น ทั้งใน
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและในการร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
ส าหรับประชาชนไทย  

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๒๐๕๐๑ ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วม
ขับเคลื่อนการ
ต่างประเทศอยา่งมี
เอกภาพ และไทยเป็น
หุ้นส่วนความรว่มมือกับ
ต่างประเทศในทุกมิติ
มากขึน้ 

คะแนนระดับการมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อน 
การต่างประเทศไทย 
(คะแนนต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

สัดส่วนความรว่มมือ
เพื่อการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการ 
ต่อรายได้ประชาชาติ
ของประเทศไทย  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า
๐.๒๖ 

ไม่น้อยกว่า
๐.๔๘ 

ไม่น้อยกว่า
๐.๗๐ 

๓.๕.๒ แนวทางการพฒันา 

๑)  ส่งเสริมการบริหารจัดการและด าเนินงานด้านการต่างประเทศของส่วนราชการไทย 
อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล  

๒)  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่าประชาชนทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับการต่างประเทศ  
ในมิติต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน สามารถร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างบูรณาการภายใต้กลไกการทูตเพื่อประชาชน และ
การทูตสาธารณะ  

๓)  น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในทุกมิติและ 
ทุกระดับ เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให้
การบริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว และการให้ข้อมูลแก่ประชาชน   

๔)  พัฒนาบริการด้านการต่างประเทศแก่คนไทย ให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ  

๕)  พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการ
ต่างประเทศของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อด าเนินบทบาทเชิงรุกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  

๖)  ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุมระหว่างหน่วยราชการไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 
การต่างประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งในการก าหนดมาตรการและโครงการร่วมกัน และติดตามการด าเนินงาน  
ที่ผ่านมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 



 

๒-๑๔ 
 

๗) เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รวมถึงขยายเครือข่ายชาวต่างประเทศที่เป็นเพื่อนกับประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพล
ทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระต่าง ๆ ของประเทศไทยในต่างประเทศ 



 

   
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๐๓) การเกษตร 

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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๓-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งรองรับแรงงานที่ส าคัญ ภาคเกษตรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน  
ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และผลักดันประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๓) การเกษตร จึงมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร และผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 

 ทั้งนี้ การพัฒนาภาคการเกษตรในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกและการเป็น
แหล่งวัตถุดิบหลักให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ผ่านการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก  
การพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตได้ในระดับหนึ่ง สะท้อนได้จากในปี ๒๕๖๑ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
เกษตรอยู่ที่ร้อยละ ๔.๔๙ และอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรอยู่ที่ร้อยละ ๒.๙๐  
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วงปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
เกษตรอยู่ที่ร้อยละ ๐.๗๒ ร้อยละ -๔.๕๙ และร้อยละ ๑.๗๓ ตามล าดับ รวมทั้งอัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตภาคเกษตรอยู่ที่ร้อยละ -๑.๒๑ ร้อยละ -๒.๔๘ และร้อยละ -๐.๔๗ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า 
การพัฒนาภาคเกษตรของไทยยังมีความท้าทายหลายด้าน ประกอบกับปัจจัยลบในเรื่องภัยธรรมชาติ  
การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในช่วงปี ๒๕๖๒ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ไปทั่วโลกในปี ๒๕๖๓ ส่งผลให้แรงงานภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ถูกเลิกจ้างกลับคืนถิ่นสู่ 
ภาคเกษตรมากข้ึน โดยในปี ๒๕๖๔ มีแรงงานในภาคเกษตรอยู่ที่ร้อยละ ๓๑.๙ ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ  
ซึ่งมากเป็นอันดับที่ ๒ รองจากแรงงานในภาคบริการและการค้า แต่แรงงานในภาคเกษตรสามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้เพียงร้อยละ ๖.๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง 
ความจ าเป็นในการเร่งพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตรและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนา 
การผลิตและการแปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ฐานข้อมูลด้านการเกษตร การบริหารจัดการด้านการตลาด
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันด าเนินการต่างๆ เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตของภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การสนับสนุนให้เกษตรกรมีโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งทุน การช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร การส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์การเกษตร ทั้งการสร้างเครือข่ายและการขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า การสร้างตราสินค้า 
และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมโยงภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๓) 
การเกษตร จึงมุ่งเน้นการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จาก
ความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพ้ืนที่ การพัฒนา



 

๓-๒ 
 

สินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพ่ือเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ในช่วง
ระยะเวลาของการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๐๓) การเกษตร มีความสอดคล้องและสามารถสนับการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเอง และการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก 
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วมรวมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 

 ๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
 ๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย 
 ๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ 
 ๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 
 ๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ  
 ๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 ๔.๒.๑  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
 ๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 



 

๓-๓ 
 

 ๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 ๔.๓.๓ ท่องที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
 ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 ๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
 ๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
 ๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
 ๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 ๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
 ๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 ๔.๑.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
   ความสามารถในการแข่งขัน 

 ๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
 ๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 

๔.๒  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 ๔.๒.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 ๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ๔.๓.๒ มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 

   ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
  ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 ๔.๔.๑ จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ 
 อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ

นิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
 ๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
  ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
 ๔.๔.๓ จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี 

    ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

๔.๕ พัฒนาความม่ันคง พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
 ๔.๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง 



 

๓-๔ 
 

   มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
 ๔.๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ 

  ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และเท่าที่จ าเป็น 
 ๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
   ที่เปลี่ยนแปลง 
 ๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
 ๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๓) 
การเกษตร ก าหนดแผนย่อยไว้ ๖ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) เกษตรอัตลักษณ์ พื้ นถิ่น  ส่ งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ มี เอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นด้วย 
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
และชุมชนในการพัฒนาอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งก าเนิด สร้างความแตกต่าง
และความโดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  และส่งเสริมการบริโภคสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพ่ือการส่งออก 

๒) เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ 
รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
สินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัย สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมด้าน 
การขยายตลาดบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับอินทรีย์วิถี
ชาวบ้านเพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

๓) เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพ่ือน าไปสู่การผลิตและ 
ขยายผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ  รวมถึง
พัฒนาเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และใช้ฐานการท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม และส่งเสริม
ให้มกีารน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ 

๔) เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้น
สูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และผลักดันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้ความส าคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
รวมทั้งสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตาม
ผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  



 

๓-๕ 
 

๕) เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและ
สนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

๖) ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความส าคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่า 
ในภาคเกษตรด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการ
ทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวัง
และเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ทีส่อดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็ว 
และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า 



 

๓-๖ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๐๓) การเกษตร 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๓) 
การเกษตร มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตร และผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตร โดยการให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยอาศัยจุดเด่นทั้งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสินค้าเกษตร รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ภูมิปัญญาในการพัฒนาและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการระบบนิเวศตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมถึงด้านโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงไปยังภาคการ
ผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และ
กระจายรายได้ให้กับภาคเกษตรของไทย 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๓) การเกษตร 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๓๐๐๐๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขา
เกษตรเพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตร  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๔.๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๔.๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๔.๕ 

๐๓๐๐๐๒ ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า

๑.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑.๒ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑.๓ 
 



 

๓-๗ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๓) การเกษตร 

 การพัฒนาการเกษตร ให้ความส าคัญกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง เพ่ือน ามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร 
ในระยะ ๒๐ ปี ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มี 
มูลค่าสูง โดยอาศัยการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จาก 
อัตลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ และความหลากหลายทางชีวภาพในการแปรรูปสร้างมูลค่า รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หรือการใช้ในการจัดการฟาร์ม  ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการระบบนิเวศตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมี ๖ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
 มีเป้าหมายเพ่ือให้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เฉพาะพ้ืนที่ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สินค้าศิลปาชีพ สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้า 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อน โดยการน าจุดเด่นของอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรอง 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความโดดเด่นจากท าเลที่ตั้งในเขตโซนร้อน และความหลากหลายของผลผลิตทาง
การเกษตรของไทยในแต่ละพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์ และน ามาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๐๓๐๑๐๑ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์

พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๓ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๕ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสู่
ตลาดสม่ าเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 



 

๓-๘ 
 

๓) สร้างอัตลักษณ์หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับสินค้า สร้างความแตกต่าง
และโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน 
เช่น การท่องเที่ยวและบริการ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือ 
การส่งออกไปยังตลาดโลก  

๓.๒ แผนย่อย เกษตรปลอดภัย 
 มีเป้าหมายเพ่ือให้สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ 
การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น ผ่านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีกรอบการค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มความต้องการ 
การบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย ทีท่ าให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารต้องมีการปรับตัวให้เข้า
สู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย  

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๐๓๐๒๐๑ สินค้าเกษตร

ปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่ได้รับการ
รับรอง ได้แก่  
(๑) สินค้าเกษตรที่ผ่าน
การตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี  
และ (๒) สินค้าอินทรีย์ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

(๑) ไม่น้อยกว่า 
๕ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๕ 

(๑) ไม่น้อยกว่า 
๕ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๕ 

(๑) ไม่น้อยกว่า 
๕ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๕ 

๐๓๐๒๐๒ ผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัยของไทย
ได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยและ
คุณค่าทาง
โภชนาการสูงขึ้น 

ดัชนีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ภายใตด้ัชนี
ความมั่นคงทางอาหาร 
(อันดับของโลก ภายใน
ปี ๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๗๐ ไม่เกิน ๖๘ ไม่เกิน ๖๕ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 



 

๓-๙ 
 

เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของ
สารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลผลิตเกษตรปลอดภัย สถาบันเกษตรกรและเกษตรกร ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนพัฒนา
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงแหล่งทุน
และสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพ้ืนฐานตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
ตลอดจน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการ
คุ้มครองผู้บริโภคและการค้าระดับสากล  

๔) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัยเพ่ือสุข
ภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมด้าน
การขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  

๕) สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 
ควบคู่กับการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

๓.๓ แผนย่อย เกษตรชีวภาพ  

มีเป้าหมายเพ่ือให้สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น รวมทั้งวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกต าบลเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเกษตร
ชีวภาพ ซึ่งจะให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและ
การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพ่ือน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ภายใต้ระบบการผลิตที่
ค านึงถึงการท าเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  

๓.๓.๑   เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๓๐๓๐๑ สินค้าเกษตรชีวภาพ
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าของสินค้าเกษตร
ชีวภาพ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๘ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

๐๓๐๓๐๒ วิสาหกิจการเกษตร
จากฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 
การจัดตั้งทุกต าบล
เพ่ิมข้ึน  

การจดทะเบียน
ด าเนินการของวิสาหกิจ
ชุมชนที่เกี่ยวกับเกษตร
ชีวภาพ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕  

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๒๕ 



 

๓-๑๐ 
 

 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ
เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนการเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการ 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืน  
ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์
และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ใน
อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพ่ือป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๔) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเกษตร
ชีวภาพ ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หัน
มาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านเกษตรชีวภาพ 

๓.๔ แผนย่อย เกษตรแปรรูป 
มีเป้าหมายเพ่ือให้สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับ
สินค้าเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง 

๓.๔.๑   เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๓๐๔๐๑ สินค้าเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑ์มีมูลค่า 
เพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าสินค้าเกษตร 
แปรรูปและผลิตภัณฑ์  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๔ 

ไม่น้อยกว่า 
๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๖ 

 
  



 

๓-๑๑ 
 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดย
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และ 
ภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

๓) สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง 
และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

๓.๕ แผนย่อย เกษตรอัจฉริยะ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลผลิตต่อหน่วย

ของฟาร์ม หรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ เกษตรในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลส าหรับวางแผน  
การผลิต เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาไปสู่
รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ  

๓.๕.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๓๐๕๐๑ สินค้าท่ีได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๖ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๗ 

๐๓๐๕๐๒ ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิตต่อหน่วยของ
ฟาร์มหรือแปลงที่มี 
การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๒๕ 
 



 

๓-๑๒ 
 

๓.๕.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นย า เกษตรในร่ม และ
เกษตรแนวตั้ง เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
ต่างๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิ ทัล ฐานข้อมูล
สารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

๓.๖ แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  
มีเป้าหมายเพ่ือให้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น สถาบันเกษตรกร 

(สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ผ่านการสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรให้สามารถปรับตัว
ไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและเข้มแข็ง  

๓.๖.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๓๐๖๐๑ ประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ผลผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วย  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕ 

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๒๕ 

๐๓๐๖๐๒ สถาบันเกษตรกร 
(สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่ม 
เป้าหมาย) ท่ีขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง

สัดส่วนของจ านวน
สถาบันเกษตรกรที่ข้ึน
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ทีมี่
ความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐาน ได้แก่  

(๑) ไม่น้อยกว่า 
๕๐ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๓๕ 

 

(๑) ไม่น้อยกว่า
๕๕ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๔๐ 

 

(๑) ไม่น้อยกว่า
๖๐ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๔๕ 

 



 

๓-๑๓ 
 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

เกษตรและสหกรณ์ 
มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

(๑) สหกรณท์ีม่ีความ
เข้มแข็งระดับ ๑ และ ๒ 
(๒) วิสาหกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพในระดับดี 
และ (๓) กลุ่มเกษตรกร
ทีม่ีความเข้มแข็งระดับ 
๑ และ ๒ 
ต่อจ านวนสถาบัน
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ทั้งหมด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

(๓) ไม่น้อยกว่า 
๓๕ 

(๓) ไม่น้อยกว่า 
๔๐ 

(๓) ไม่น้อยกว่า 
๔๕ 

๓.๖.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ า 
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อน ามาวางแผนการผลิต
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และน าไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก  

๒) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนท าการเกษตร
ของท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพ่ึงพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการท าการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบาทด าเนินการให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่างๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ 
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

๓) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูล อุปสงค์
และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน าการผลิต ข้อมูลพ้ืนที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยก าหนด



 

๓-๑๔ 
 

มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบส ารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร  

๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่าย
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน
มากขึ้น เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มี
กลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง 

๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
พ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

๖) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม 
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 

๗) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้
สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การรณรงค์
ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็น
ที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต  

๘) อ านวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการค้าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็วและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย
ในการท าธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพ่ือลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 



 
 

 
 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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๔-๑ 

ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 อุตสาหกรรมและบริการเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพ้ืนฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน รวมทั้งผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 

ทั้งนี้ แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓ มูลค่าและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจาก ๑๕.๐๓ ล้านล้านบาท หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๐.๘๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๕.๕๒ ล้านล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๘๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๖๓ 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยหดตัวลงทั้งในด้านมูลค่าและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
มีมูลค่าลดลงเป็น ๑๔.๒๘ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๓๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ในช่วง ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ในส่วนของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ มีแนวโน้มลดลง โดยผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม จาก -๐.๔๗ ในปี ๒๕๖๑ เป็น -๕.๐๓ ในปี 
๒๕๖๓ ส่วนผลิตภาพการผลิตภาคบริการลดลงจาก ๓.๑๙ ในปี ๒๕๖๑ เป็น -๖.๐๒ ในปี ๒๕๖๓ เป็นผลจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท้ังในด้านความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การติดต่อสื่อสาร
และคมนาคมขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึง 
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยกระดับอุตสาหกรรมและบริการของประเทศให้สอดรับการบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการสร้างรากฐาน
และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมและบริการอนาคต สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบต่าง ๆ การพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาส  
ให้ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่  รวมทั้งสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง  
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทย
มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๔) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของของไทยให้มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรของไทย  
อาทิ การส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพทั้งระบบแบบครบวงจร การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์แบบครบวงจรที่ที่บูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม และ



 

๔-๒ 

อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้าน
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
 จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
 ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 

๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ 

๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 



 

๔-๓ 

๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

๔.๔  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 

๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๔.๔.๓ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

๔.๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ 
และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 



 

๔-๔ 

๔.๒  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 

๔.๒.๖ การพัฒนาแรงงานในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๔.๑.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

๔.๒.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๔.๔  พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

๔.๔.๑ จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง 
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรกร 
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

๔.๕ พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 

๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค 



 

๔-๕ 

๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๔) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ก าหนดแผนย่อยไว้ ๖ แผนย่อย ดังนี้  

๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และส่งเสริมการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการค้า 
ทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์
เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ  และสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ มีมูลค่า เ พ่ิมสู ง  
เพ่ือรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี มีทักษะความช านาญ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการทาง
การแพทย์ และขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทยแ์ผนไทย 

๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  ส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนา 
และสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
และความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พัฒนาผู้ประกอบการ 
และบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้ สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศท่ีจ าเป็นและส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  

๔) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะและยานยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 
สายการบินของประเทศพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า  รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ตลอดจนสนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริม 
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และรองรับระบบคมนาคม
ในอนาคต  

๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ หมายรวมถึงการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ 
ทางการทหาร ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางเพ่ือลดการพ่ึงพาด้านเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป (เทคโนโลยีสองทาง หมายถึง 



 

๔-๖ 

เทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้งทางด้านความมั่นคง ทางด้านทหาร และทางด้านพลเรือน) รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติ 
ประกอบด้วย การบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ การซ้อมการปฏิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฟ้ืนฟู
และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสร้างและพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและสนับสนุน
การน าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยแผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เกิดการ
วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพ่ือลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการตามระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือสร้างฐานการผลิตของอุตสาหกรรม 
ความมั่นคงในประเทศ สร้างระบบนิเวศ สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ  
จากในประเทศและต่างประเทศ  

๖) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรมและบริการไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตส าหรับการก าหนด
ยุทธศาสตร์ส าหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ ก าหนดแนวทางการผลิตและพัฒนา
บุคลากร โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและ
จัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐ
อย่างบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ 

 

  



 

๔-๗ 

ส่วนที่ ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๔) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคบริการเพิ่มขึ้น โดยการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และเติบโตได้อย่างยั่งยืน การมุ่งสู่อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคตเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการวางรากฐานของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของไทยมีทั้งอุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมและบริการเดิมที่ไทยมีความเข้มแข็งในระดับโลกในปัจจุบัน อุตสาหกรรมที่เป็นพ้ืนฐาน  
ของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่พลิกโฉมการท าธุรกิจแบบเดิม ๆ และอุตสาหกรรมที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก 
ในอนาคต ซึ่งต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมบนพ้ืนฐานของการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี
โดยอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และคุณภาพ นอกจากนี้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะช่วยพัฒนา
และยกระดับอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีอยู่แล้วในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต  
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการเข้าด้วยกัน 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๔๐๐๐๑ การขยายตั วของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในภาค 
อุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ 

อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ น ภ า ค 
อุตสาหกรรม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๔.๘ 

ไม่น้อยกว่า 
๔.๘ 

ไม่น้อยกว่า 
๔.๘ 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในภาคบริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๕.๓ 

ไม่น้อยกว่า 
๕.๓ 

ไม่น้อยกว่า 
๕.๓ 

๐๔๐๐๐๒ ผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ
เพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๒.๔ 

ไม่น้อยกว่า 
๒.๔ 

ไม่น้อยกว่า 
๒.๕ 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคบริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๓.๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๓.๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๓.๒ 



 

๔-๘ 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระยะยาว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยเน้นการสร้างรากฐาน  
ของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
และบริการ ทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง  ๆ และการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น พัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้าง
โอกาสให้ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่  ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้น าของอุตสาหกรรม
และบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ  
มีเป้าหมายเพ่ือให้อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริม
การลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
รวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร 
ในพ้ืนที ่

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๔๐๑๐๑ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ชี ว ภ า พ มี ก า ร 
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

อัตราการขยายตั ว 
ของมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรมชีวภาพ   
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า  
๕ 
  

ไม่น้อยกว่า 
๑๐  

 

ไม่น้อยกว่า 
๑๕ 

 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 
๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัด
สมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบ 
อย่างครบวงจร  



 

๔-๙ 

๒) สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสี เขียวจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพโดยรวม และจัดท าแผนที่
และข้อมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึงรวมถึงก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ 
วิจัยและพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพ่ิมความพร้อมของรัฐในการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ และให้ความส าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต และอุตสาหกรรม
แปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

๔) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ  
โดยการพัฒนาก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน
และชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ  

๕) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 
จากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  

๖) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์
หรือต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนา
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ 
และพัฒนาวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ 

๓.๒ แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
มีเป้าหมายเพ่ือให้อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยให้ความส าคัญ 

กับการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ  และเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพ 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 

 
 
 



 

๔-๑๐ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๔๐๒๐๑ อุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย์ 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าการผลิต
อุตสาหกรรม 
เครื่องมือแพทย์  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

อัตราการขยายตัว 
ของมูลค่าการ
บริการการแพทย์  
(ร้อยละต่อปี)  

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล  และปัญญาประดิษฐ์  
และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นย า ปัญญาประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ  

๓) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมสูง  
โดยส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพ่ือสร้างอุตสาหกรรม 
และบริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 

๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์  ทั้ งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี  มีทักษะความช านาญ  
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

๕) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ 
ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 
ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น 

๖) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทย



 

๔-๑๑ 

เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทาง 
และท่องเที่ยว 

๓.๓ แผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน รวมทั้งความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
ให้มีการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๔๐๓๐๑ อุตสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์  
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มูลคา่อุตสาหกรรม
ดิจิทัล (ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐  

 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

๐๔๐๓๐๒ ความสามารถในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น 
 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 
ปัจจัยเทคโนโลยี  
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ไม่เกิน ๒๐ ไม่เกิน ๑๘ ไม่เกิน ๑๕ 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย 
ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก  
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างโมเดลในการท าธุรกิจใหม่ในอนาคต 

๒) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้  ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ในภาคส่วนต่าง ๆ  
ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  และส่งเสริมการน า
บุคลากรต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาท างานเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนก าหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ให้เรียนรู้ทักษะใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 

๓) สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  



 

๔-๑๒ 

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ เพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  

๔) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับ  
ให้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันในสังคม  รวมทั้งส่งเสริม 
การสร้างตลาดภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ 

๕) ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร 

๓.๔ แผนย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  

มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค โดยเฉพาะอากาศยาน 
รุ่นใหม่ รวมทั้งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของโลก  โดยให้
ความส าคัญกับการผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่งไปสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และรูปแบบการ
คมนาคมขนส่งใหม ่ๆ ในอนาคต  

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบ
คมนาคม 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๔๐๔๐๑ ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการ
ซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะ 
อากาศยานรุ่น
ใหม่ 

อัตราการขยายตัว 
ของรายได้ของ
ผู้ประกอบการ 
ที่ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
ที่ด าเนินกิจการใน
ประเทศไทย  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า  
๑  

ไม่น้อยกว่า  
๔ 

ไม่น้อยกว่า  
๔ 

๐๔๐๔๐๓ ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในฐาน
การผลิตยาน
ยนต์สมัยใหม่ท่ี
ส าคัญของโลก* 

สัดส่วนการผลิต 
ยานยนต์ไฟฟ้าที่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าต่อการผลิต 
ยานยนต์ทั้งหมดใน
ประเทศ (ร้อยละ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ไม่น้อยกว่า 
22 

ไม่น้อยกว่า 
60 

ไม่น้อยกว่า 
69 

หมายเหตุ  : ๑.  แผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็น ๐๔ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ฉบับแรก  
มีเป้าหมาย ๐๔๐๔๐๒ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น ถูกน าไปยุบรวม
กับเป้าหมาย ๐๔๐๔๐๑ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค โดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ จึงยกเลิกเป้าหมาย ๐๔๐๔๐๒  

๒. เพิ่มเติมเป้าหมาย ๐๔๐๔๐๓ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่ส าคัญของโลก 



 

๔-๑๓ 

๓.๔.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
อัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดท าแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลก เพ่ือเตรียมความพร้อม
และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ระบบรางพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต  

๒) สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสายการบิน
ของประเทศด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการสร้างขยายเครือข่ายเส้นทางบิน เสริมศักยภาพฝูงบิน 
รักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ่ือเพ่ิม 
ผลิตภาพและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในภาพรวม 

๓) ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  
โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
การก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิต
ภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน
และการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 

๔) สนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  และ
อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางและมาตรฐานด้านระบบราง 
ของประเทศเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทค โนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  
ซึ่ งจะน าไปสู่ความปลอดภัยในการให้บริการและบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ  
และเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต 

๓.๕ แผนย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง การส่งออกของ

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น โดยต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทย 
มีความเข้มแข็งให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมด้าน
พลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้ง
อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือลดการพ่ึงพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ  
และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 
  



 

๔-๑๔ 

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๔๐๕๐๑ อุตสาหกรรม
ความมั่นคงของ
ประเทศ มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการผลิตของ
อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

๐๔๐๕๐๒ การส่งออกของ
อุตสาหกรรม
ความมั่นคงของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ 
ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพอยู่แล้ว และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น โดยอาศัยกลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  
และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอ้ือและส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย 

๒) สร้างและพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการด้านบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามา
ท างานในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 

๓) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการตลาด รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไก
ที่เอ้ือต่อการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร และอุตสาหกรรมที่เป็น
เทคโนโลยีสองทาง เพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในอนาคต 

๔) สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ด้วยการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์  
และบริการของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศท้ังในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม  
ให้ยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ  

๓.๖ แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
มีเป้าหมายเพ่ือให้แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน

ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีข้ึน โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรม
และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับ 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ  

 



 

๔-๑๕ 

๓.๖.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แหง่อนาคต 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖  
- ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖  
- ๒๕๘๐ 

๐๔๐๖๐๑ แรงงานไทยมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ความสามารถด้าน
ประสิทธิภาพแรงงาน 
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ไม่เกิน ๕๒ ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๔๘ 

๐๔๐๖๐๒ ประเทศไทยมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อม
ในอนาคตดีขึ้น 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล 
ปัจจัยความพร้อมใน
อนาคต  
(อันดับ ภายในปี 
2570/2575/2580) 

ไม่เกิน ๔๐ ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๓๐ 

๓.๖.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า  
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานโดยให้แรงงานท างานกับเครื่องจักรมากขึ้น การปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมี
มาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าให้มีมูลค่าสูงด้วยการให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  

๒) ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้เข้ากับ  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐ  
และภาคธุรกิจ 

๓) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยงภาค
การศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการฝึกอบรมแรงงานทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติงานให้มี 
ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้อง การส่งเสริมให้แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
สาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานใน
ประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการน าเข้า
บุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ 

๔) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด 
ธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ  

๕) พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม 
การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ หรือมีตราสินค้าที่ได้รับ 
การยอมรับในระดับสากล 



 
 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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 ๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา               ๕-๑๑ 

๓.๓  แผนย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย           ๕-๑๒ 

 ๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด                ๕-๑๒ 

 ๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา               ๕-๑๓ 

๓.๔  แผนย่อย การท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า              ๕-๑๓ 

 ๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด                ๕-๑๔ 

 ๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา               ๕-๑๔ 

๓.๕  แผนย่อย การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค              ๕-๑๕ 

 ๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด                ๕-๑๕ 

 ๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา               ๕-๑๕ 

๓.๖  แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว             ๕-๑๖ 

 ๓.๖.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด                ๕-๑๖ 

 ๓.๖.๒ แนวทางการพัฒนา               ๕-๑๗ 
 

 



 

๕-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

การท่องเที่ยวถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ช่วยสร้างรายได้ 
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว จึงมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ดียิ่ งขึ้น  ทันต่อกระแสของโลก 
ที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้ความส้าคัญกับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด 
ของการท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้้าของสังคมไทย 

ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ประเทศไทยสามารถ 
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า ๒.๙๙ ล้านล้านบาท และมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
อยู่ในอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๐ ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของไทย
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี พฤติกรรม
ของผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความอ่อนไหว
ค่อนข้างมาก โดยในปี ๒๕๖๓ รายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวเหลือเพียง ๐.๗๙ ล้านล้านบาท คิดเป็นการลดลง
ถึงร้อยละ ๗๑ จากปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ในมิติของขีดความสามารถในการแข่งขัน สภาเศรษฐกิจโลกได้จัดท้า
อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว ประจ้าปี ๒๕๖๔ โดยให้ความส้าคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น  
ท้าให้ประเทศไทยตกลงมาอยู่ในอันดับที่ ๓๖ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวตอกย้้าให้เห็นถึงความจ้าเป็นเร่งด่วน 
ที่จะต้องยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะต่อไป ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่ง
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยสามารถปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น  
(๐๕) การท่องเที่ยว จึงเป็นกลไกส่งเสริมการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก  
โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
และบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงรักษาจุดเด่น  
ของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับ
สิ่งแวดล้อมไว้ได้ โดยการวางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล การสร้างความ
เชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้
นักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แล้วจึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติของพ้ืนที่และรายได้สู่ชุมชน 

 



 

๕-๒ 

การด้าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐ )  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๒.๑   ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๑   ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒   ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑   สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 
๒.๓    เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๑   อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
๒.๒   ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
๒.๓   ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
๒.๔   ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.๑   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
๒.๔   กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๔.๒   การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางบกและทางทะเล 

 



 

๕-๓ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๔.๑   การเกษตรสร้างมูลค่า 

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 

๔.๒   อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

๔.๓   สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า 
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔.๔   โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๑  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๔.๔.๓ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๔.๕   พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๑   การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
๔.๒   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๓   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับ ศตวรรษที่ ๒๑ 
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑   การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ 

และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท้างาน 



 

๕-๔ 

๔.๒   การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
๔.๒.๒ ก้าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
๔.๒.๖ การพัฒนาก้าลังแรงงานในพื้นที่ 

๔.๔   การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๑   สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๔.๒   สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
๔.๒.๑ เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
๔.๒.๓ ฟ้ืนฟชูายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้ง

ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
๔.๒.๔ พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๔   พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตบนฐานธรรมชาติ 
และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๔.๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๔.๕   พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๔.๑   ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า

ของภูมิภาค 
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน้าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
  



 

๕-๕ 

๔.๗   กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น 
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  

ที่เปลี่ยนแปลง 
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ้าเป็น 
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๕)  
การท่องเที่ยว ก้าหนดแผนย่อยไว้ ๖ แผนย่อย ดังนี้  

๑)  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้ านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม  
ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 

๒)  การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม 
การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัด 
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ
หรือการท้ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพ่ือธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวที
เจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๓)  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการ
ให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย  
ที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการ 

๔) การท่องเที่ ยวส าราญทางน  า ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้้ าให้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ งของ 
การท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยค้านึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้้าส้าคัญ  
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ้านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้้า
ให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึง
บริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 

๕)  การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง 
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้้า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมให้เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ 



 

๕-๖ 

๖) การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมและการท่องเที่ยว และด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการจัดการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทย  



 

๕-๗ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๕)  
การท่องเที่ยว มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 
ทันต่อกระแสของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้
ความส้าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้้าของสังคมไทย โดยตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของจ้านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการ
ท่องเที่ยว การจัดอันดับความนิยม และมูลค่าทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ด้วยไทยมีจุด
แข็งหลายประการ อาทิ ท้าเลที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ เป็นเอกลักษณ์ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย ความพร้อมของ
โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางถนน ทางราง ทางน้้า และทางอากาศ รวมถึงโอกาสจากการขยายตัวของตลาดท่องเที่ยว
โลกและธุรกิจสายการบินต้นทุนต่้า เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลายประเทศ 
จะใช้การท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ส้าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกท้ัง 
สถานการณ์ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และสร้างความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวทางน้้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท 
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว การท่องเที่ยวไทยจะเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจายรายได้
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายและตัวชี วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๕) การท่องเที่ยว 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๐๐๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศด้านการท่องเที่ยว
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๒๕ 

เพ่ิมข้ึน  
ไม่น้อยกว่า

๒๘ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๓๐ 

๐๕๐๐๐๒ รายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองรองเพ่ิมขึ้น  

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยวใน
เมืองรองสูงกว่าอัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวมของประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๕  

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐  



 

๕-๘ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๐๐๓ ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยดีขึ้น  

การพัฒนาการเดินทางและ
การท่องเที่ยว  
(อันดับของโลก ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๒๘ 

ไม่เกิน  
๒๖ 

ไม่เกิน  
๒๔ 

 

 



 

๕-๙ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๕) การทอ่งเที่ยว 

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.๒๕๗๓ จะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางทั่วโลก ๑.๘  พันล้านคน หรือขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ ต่อปี จึงนับเป็นโอกาสที่ดี 
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  
ทั่วโลก โดยการแสวงหาสินค้าและบริการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และ
กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน้ามาส่งเสริม
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ 
ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจาย
โอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายด้านรายได้และการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยแผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เมืองและชุมชน 
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น และสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น โดยด้าเนินการผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า
และบริการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ องค์ความรู้และนวัตกรรม 
ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้าง
ทางเลือกของประสบการณใ์หม ่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี วัดของแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๑๐๑ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเชิง 
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๒ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

๐๕๐๑๐๒ เมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น  

จ้านวนเมืองและชุมชน 
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 
(เมือง/ชุมชน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๑๕  

ไม่น้อยกว่า
๒๕  

ไม่น้อยกว่า
๓๕  



 

๕-๑๐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๑๐๓ สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ิมขึ้น  

อัตราการขยายตัวของ
จ้านวนสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปญัญา  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๒ 

๓.๑.๒    แนวทางการพัฒนา 

๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์  
เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้้า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย 
เพ่ือน้ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์
เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น  

๒) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน้ามาพัฒนา 
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ การส่งเสริมการวิจัย  พัฒนา 
และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 
การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราว  
เพ่ือบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น  

๓) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้
มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัย 
และพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่าง
และความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว  

๔) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
ของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของ
ชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย  

๕) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในลักษณะของอ้านาจอ่อน โดยการน้าเสนอ
เอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและ
จังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาตราสินค้าและการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ ผ่านช่องทางการตลาด 
ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย  



 

๕-๑๑ 

๓.๒ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และท้าให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ผ่านการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อน
ระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการท้ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพ่ือธุรกิจ
และนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น้าไปสู่ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี วัดของแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๒๐๑ รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ เพ่ิมขึ้น  

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ (ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๒ 

ไม่น้อยกว่า
๑๕ 

๐๕๐๒๐๒ การเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการจัด 
การประชุมนานาชาติ
ของไทย  

การเป็นจุดหมาย
ปลายทางของไทย 
ในการจัดการประชุม
นานาชาติ  
(อันดับของโลก ภายใน
ปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๒๐ ไมเ่กิน ๑๘ ไม่เกิน ๑๕ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ให้มีความพร้อมส้าหรับการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดง
สินค้า การจัดกิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการท่องเที่ยว
ธุรกิจไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงาน
หรือกิจกรรมพิเศษ และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริง
และในรูปแบบเสมือนจริง  

๒) สนับสนุนมาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจและอ้านวยความสะดวกในการด้าเนินกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและระบบนิเวศ
ของการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ 
สถานบันเทิง ธุรกิจน้าเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน เป็นต้น และส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่น ในการน้าเสนอสินค้าและบริการเพ่ือรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 



 

๕-๑๒ 

๓) ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์เมือง/พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว 
เพ่ือจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการท้า
กิจกรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

๔) พัฒนาขีดความสามารถในการประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับนานาชาติ โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพของสมาคม และกลุ่มผู้จัดงานในประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ในการจัดงานระดับนานาชาติ ตลอดจน สร้างแม่เหล็กส้าหรับการจัดประชุมนานาชาติ 

๓.๓ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผ่านการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร 
ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง
และเอกลักษณ์จากการให้บริการตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้
และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี วัดของแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๓๐๑ รายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์
แผนไทย เพ่ิมขึ้น  

อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม  
และแพทย์แผนไทย  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๘ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๒ 

๐๕๐๓๐๒ อันดับด้านรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย  

รายได้การท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพของประเทศไทย 
ดีขึ้น  
(อันดับของโลก ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๖ ไม่เกิน ๕ ไม่เกิน ๔ 

๐๕๐๓๐๓ สถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ได้รับ
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  

อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
จ้านวนสถานประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพทีไ่ด้รับมาตรฐาน
การท่องเที่ยว (ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๓๐ 



 

๕-๑๓ 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล  
ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ให้ความส้าคัญ
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟ้ืนเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย   

๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ในการบ้าบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการ
ให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้้าร้อน น้้าแร่ สปาโคลน เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น   

๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรม  
ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
การแพทย์แผนไทย 

๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือสร้าง
การรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรม
เสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจ้าปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรม
กระดูกและผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
ครบวงจรของไทย 

๕) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ 
ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือให้สิทธิ
ประโยชน์แก่สถานประกอบการเพ่ือให้เข้ารับมาตรฐานทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ้านวย  
ความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

๓.๔ แผนย่อยการท่องเที่ยวส าราญทางน  า 

มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้้าให้เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่ง 
สร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยค้านึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
โดยครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้้าส้าคัญ ผ่านการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ้านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้้าให้ได้มาตรฐาน 
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยค้านึงถึง
บริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่  
  



 

๕-๑๔ 

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี วัดของแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส าราญทางน  า 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๔๐๑ รายได้การท่องเที่ยว
ส้าราญทางน้้าเพ่ิมข้ึน  

อัตราการขยายตัวของ
รายได้การท่องเที่ยวส้าราญ
ทางน้้า (ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๗ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๕ 

๐๕๐๔๐๒ การขยายตัวของ
ท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

จ้านวนท่าเรือท่องเที่ยวใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น (สะสม) 
(ท่า ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

๔  ๖  ๘  

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้้าสายส้าคัญ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวก่อน ระหว่าง และหลังการโดยสารด้วยเรือ
ส้าราญและเรือยอร์ช โดยให้ความส้าคัญกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว  
ทั้งปะการัง ชายหาด และคุณภาพน้้า รวมทั้งสร้างสรรค์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้น  
การกระจายกิจกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ และการสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวชายฝั่งและหมู่เกาะ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน และตามลุ่มน้้าที่ส้าคัญ  
เช่น ลุ่มน้้าเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้้าโขง เป็นต้น  

๒) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ้านวยความสะดวก 
ในการท่องเที่ยวทางน้้า ทั้งท่าเรือส้าราญในประเทศไทยเพ่ือปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศจากท่าเรือ  
แวะพักเป็นท่าเรือหลัก และท่าเรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ส้าหรับการท่องเที่ยวทางน้้าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการ
บริหารจัดการท่าเรือท้ังในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

๓) พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้้าในทุกมิติ เช่น ความปลอดภัย
ในการเดินทาง การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการอ้านวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนของบุคคลและตัวเรือ 
และความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะทางเพ่ื อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้้า  

๔) การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้้า 
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการท้าการตลาดรูปแบบใหม่ 
บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวและธุรกิจ 
สายการเดินเรือซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งน้าเสนอแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้้าสายส้าคัญ ภายใน
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

๕) ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า โดยเฉพาะ
การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้้า ตลอดจนการแก้ไขกฎระเบียบด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินเรือ 



 

๕-๑๕ 

๓.๕ แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภมูิภาค 

มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค
อาเซียน โดยการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน 
ทางราง ทางน้้าทางอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการเชื่อมโยงเส้นทาง 
การท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียนเข้าด้วยกันบนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมให้
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกันโดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อ 

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี วัดของแผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๕๐๑ ประเทศไทยเป็นจุด
เชื่อมต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน 

อัตราการขยายตัวของ
จ้านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทีเ่ดินทางผ่าน
แดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า  
๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๕ 

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์ 
จากโครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทางถนน ทางราง ทางน้้า 
และทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ในระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน อาทิ กรอบความร่วมมือด้านการท่อง เที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา-แม่โขง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวยังรวมถึง
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลกภายใน  
อนุภูมิภาค  

๒) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ โดยกำรพัฒนำและยกระดับพิธี 
ผ่ำนแดนของกำรเดินทำงในทุกรูปแบบอย่ำงไร้รอยต่อ กำรปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
ต่อกำรเดินทำงข้ำมแดนของนักท่องเที่ยว และกำรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค สามารถน้ามาก้าหนดแนวทางการพัฒนา 
ที่ตรงประเด็น และใช้ในการให้ควำมรู้ เผยแพร่ข้อมูล และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงแก่
นักท่องเที่ยว  

๓) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับทิศทางและ
แนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว บนฐานอัตลักษณ์ร่วมกันของ  
อนุภูมิภาคและภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมาย
ปลายทางร่วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  



 

๕-๑๖ 

๓.๖ แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความปลอดภัย 
ให้กับนักท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 
ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ  
การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและหมู่เกาะ แหล่งวัฒนธรรม 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการวางแผน การก้าหนด
นโยบาย และการอ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

๓.๖.๑ เป้าหมายและตัวชี วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๖๐๑ นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

การพัฒนาการเดินทางและ
การท่องเที่ยวด้านความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
(อันดับของโลก ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๔๕ 
 
 

ไม่เกิน ๔๐ 

๐๕๐๖๐๒ โครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพ
และมาตรฐานดีขึ้น 

การพัฒนาการเดินทางและ
การท่องเที่ยวด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการขนส่งทาง
อากาศ  
(อันดับของโลก ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๑๒ ไม่เกิน ๑๐ ไม่เกิน ๗ 

การพัฒนาการเดินทางและ
การท่องเที่ยวด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการขนส่งทางบก
และทางทะเล  
(อันดับของโลก ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๔๕ ไม่เกิน ๔๐ ไม่เกิน ๓๕ 

การพัฒนาการเดินทางและ
การท่องเที่ยวด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานบริการด้านการ
ท่องเที่ยว  
(อันดับของโลก ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 
 

ไม่เกิน ๑๔ ไม่เกิน ๑๒ ไม่เกิน ๑๐ 



 

๕-๑๗ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๕๐๖๐๓ การท่องเที่ยวอย่าง
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

การพัฒนาการเดินทางและ
การท่องเที่ยวด้านความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(อันดับของโลก ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๔๕ ไม่เกิน ๔๐ 

๓.๖.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิด
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัคร
ด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ  

๒) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะและ 
หมู่เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบและการ
ท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล โดยค้านึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม  

๓) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้้า 
และทางอากาศ เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เช่น พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก พ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้าโขง และพ้ืนที่แอ่งประวัติศาสตร์ลุ่มน้้า
ภาคกลาง เป็นต้น 

๔) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มี 
ความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่  

๕) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย  
ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดท้าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่  

๖) สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการ
วางแผน การก้าหนดนโยบาย และการอ้านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

 



 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สารบัญ 
หน้า 
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๖-๑ 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกมิติ โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาเมืองในจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ 
รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จึงมีเป้าหมาย (๑) ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (๒) ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่า
อยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี และ (๓) ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง 

แม้ว่าสถานการณ์การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะในภาพรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อย ในช่วงปี ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔ สะท้อนจากมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 
และ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา สงขลา ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี พบว่า ในปี ๒๕๖๔ มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ไม่รวมนครราชสีมา) เพ่ิมขึ้น ๑,๓๗๒,๔๖๑ ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๘.๔๘ จากปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดท าผังแนวความคิดการจัดท าผังภูมินิเวศของพ้ืนที่ภาคเหนือตามขอบเขตของ
เขตลุ่มน้ า เพ่ือเป็นข้อมูลตั้งต้นของการจัดท าแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ โดยมีความพยายามที่จะริเริ่มการ
จัดท าแผนผังภูมินิเวศในระดับจังหวัด ขณะที่ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง  
ซึ่งสะท้อนได้จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากรของจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวมากที่สุดร้อยละ 
๒๐ อันดับแรกกับจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวน้อยที่สุดร้อยละ ๒๐ อันดับสุดท้าย ในปี ๒๕๖๒ คิดเป็น ๖.๒๙ เท่า 
ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๑ ที่สัดส่วน ๖.๔๗ เท่า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะยังคงมี
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งได้รับการแก้ไข ทั้งในส่วนของการวางแผนในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับ
การเพ่ิมขึ้นของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และศักยภาพของเมือง เพ่ือให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จากสถานการณ์และประเด็นปัญหาสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งด าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ ที่ ส าคัญ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูลเมือง การพัฒนา
ระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการพัฒนาเมือง การลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การส่งเสริม
และพัฒนาเครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เป้าหมาย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๖) พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ ให้เป็นศูนย์
เศรษฐกิจและสังคม แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพและโอกาสของแต่ละเมือง โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง  



 

๖-๒ 

ให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง และการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมในการพัฒนา โดยการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ 
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น

ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุ ล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
   ๔.๔.๓  เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๒  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
  ๔.๒.๑  พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
  ๔.๒.๒ ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 

  ๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต  

  ๔.๒.๔  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด   

  ๔.๒.๕  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง  
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  



 

๖-๓ 

๔.๔.๑ จัดท าแผนผังภูมินิ เวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมรวมถึงพ้ืนที่ อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง 
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

๔.๔.๒ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๔.๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๖) พื้นที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ดังนี้  

๑) แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศ
ให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ า  และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่  
(๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเน้นพัฒนาศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ มีความน่าอยู่ และมีการน า เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองในจังหวัดเป้าหมาย ซึ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ 
การบริการส าหรับพ้ืนที่โดยรอบ ก่อให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองในจังหวัดเป้าหมาย เน้นกรอบการเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคน 
ทุกกลุ่ม ที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พ้ืนที่เฉพาะเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยน าแนวคิดการพัฒนาเมือง
สมัยใหม่มาใช้ เช่น หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน หลักการเมืองกระชับ การเติบโตสีเขียว และแผนผังภูมินิเวศ 
เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญจากเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไปยังพ้ืนที่โดยรอบ 

๒) แผนย่อย การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยง 
จัดการ ส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยแผนผังภูมินิเวศทั้งในระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน   
จัดท าแผนผังภูมินิเวศโดยค านึงถึงศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนว
กันชน การจัดท าผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม ผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี  
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่ายที่ประกอบด้วยภาคีส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกันในทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมกลไก  
การให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
โดยเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 



 

๖-๔ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๖) 

พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่  
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง
โบราณคดี และเพ่ือให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง โดยการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพ่ือลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพฯ และ
ภาคกลาง กระจายความเจริญออกไปยังพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ตามแผนผั ง 
ภูมินิเวศ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่
อาศัย พื้นที่เฉพาะเพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม  
อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญในการ
กระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยน าแนวคิดการ
พัฒนาพ้ืนที่ที่ทันสมัยและแผนผังภูมินิเวศมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๖๐๐๐๑ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพ่ือกระจาย
ความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดเฉลี่ยของ
เมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า  

๓.๖ 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

  ๔ 
 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

  ๕ 
 



 

๖-๕ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๖๐๐๐๒ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มี
แผนผังภูมินิเวศ เพ่ือ
เป็นกรอบในการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ ชนบท 
มั่นคง เกษตรยั่งยืน และ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมทั้ง ผังพ้ืนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคดี 

แผนผังภูมินิเวศ
ระดับภาค  
(ผัง ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า  

๑  
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๒  
 

เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่า 

๒  
 

๐๖๐๐๐๓ ช่องว่างความเหลื่อมล้ า
ระหว่างพ้ืนที่ลดลง 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อ
ประชากรเฉลี่ย 
ของจังหวัดร้อยละ 
๒๐ แรกที่ต่ าที่สุด  
(ร้อยละต่อปี) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า  

๒.๓  

เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่า  

๒.๔ 
 

เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่า  

๒.๕ 
 



 
 

๖-๖ 

ส่วนที่ ๓  
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้าน  
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของการพัฒนาเมืองจะพัฒนาเมือง  
ในจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพ่ือให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ  
แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอัตลักษณ์ 
ท้องถิ่น และสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการ  
สิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมือง 
อัจฉริยะต่อยอดจากการเป็นเมืองน่าอยู่ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้  
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต การบริหารจัดการเมือง 

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือกระจายความเจริญและลดความ

เหลื่อมล้ าในทุกมิติ ผ่านการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ และการพัฒนาเมืองในจังหวัดเป้าหมายให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองอัจฉริยะตามศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเมือง และการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง  

 ๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๖๐๑๐๑ เมืองในพ้ืนที่เป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนา 
เพ่ือกระจายความ
เจริญและลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าทุนจดทะเบียน
นิติบุคคลเฉลี่ยของ
จังหวัดเป้าหมาย 

(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า  

๕.๓ 
 

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า  

๕.๔ 
 

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า  

๕.๕  
 

  อัตราการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนของภาครัฐ
เฉลี่ยของจังหวัด
เป้าหมาย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า  

๐.๕ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า  

๐.๕ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า  

๐.๕ 
 



 
 

๖-๗ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

  จ านวนเมืองที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ  
(จ านวนเมืองสะสม) 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๕  

 

ไม่น้อยกว่า
๑๕๕  

 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐๕  

 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา  

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม  
และผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่  
มาพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น  
๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค  
ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ใน
ระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
เพ่ือขยายขีดความสามารถการให้บริการ และเพ่ิมความสามารถในการรองรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวมากขึ้น และ ๒) เมืองในจังหวัดเป้าหมาย เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและ 
ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการส าหรับพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือก่อให้เกิด 
การสร้างงานในพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

ก าหนดขนาดประชากรในพ้ืนที่ให้เหมาะสม เพ่ือให้ภาครัฐสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสร้างแหล่งจ้างงานในพ้ืนที่ จัดบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการก าหนดทิศทางและบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวางเป็นรูปธรรม เน้นกรอบการ
เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยเฉพาะศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เขตนวัตกรรม พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยน าแนวคิดการพัฒนาเมือง
สมัยใหม่มาใช้ เช่น หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน หลักการเมืองกระชับ การเติบโตสีเขียว แผนผังภูมินิเวศ และ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญจากเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไปยังพ้ืนที่
โดยรอบ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑) พัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยพัฒนา
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความสามารถ 
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย เมืองในกรุงเทพฯ และใน ๑๓ จังหวัดหลักในแต่ละภูมิภาค 
ได้แก่ ปริมณฑล (สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี  นนทบุรี และนครปฐม) เชียงใหม่ ขอนแก่น
นครราชสีมา เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี) สงขลา และ
ภูเก็ต โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 



 
 

๖-๘ 

(๑) จัดท าแผนพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์ เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ เฉพาะในเมือง เช่น  
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่ง  ตามหลักการจัดท าแผนผัง 
ภูมินิเวศและแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ ซึ่งเน้นการเติบโตของเมืองแบบกระชับเพ่ือลดปัญหาการกระจายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง 
มีการวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ 
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(๒) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นระบบการสัญจรหลักของ
ประชาชนในเมือง รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือสร้าง
บรรยากาศให้พร้อมต่อการลงทุนด้านนวัตกรรมและดิจิทัล และน าเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเมือง 

(๓) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจ ิทัลที ่ส่งเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม 
เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างวิสาหกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
และเพ่ิมมูลค่าธุรกิจในพ้ืนที่ 

(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ และมุ่งเน้นให้มีระบบบริการที่สามารถอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(๕) จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบ
จัดการน้ าเสีย ขยะ และมลพิษที่ ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต  
ส่งเสริมการสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและสามารถป้องกันการเกิดปรากฏการณ์  
เกาะความร้อนในเมือง รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒) พัฒนาเมืองในจังหวัดเป้าหมายให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพ่ือให้เกิด 
การกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ โดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบ่งตามภาคได้ดังนี้  

ภาคเหนือ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและการเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ ประกอบด้วย ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ 
น่าน ล าปาง และตาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ 
การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม  
แก่พ้ืนที่โดยรอบ ประกอบด้วย ๘ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 
ร้อยเอ็ด สกลนคร และนครพนม 



 
 

๖-๙ 

ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
มีอยู่เดิม และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ 
ประกอบด้วย ๖ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี สระแก้ว และตราด 

ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ 
ประกอบด้วย ๗ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส  

โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนพัฒนาเมืองในจังหวัดเป้าหมายตามความเหมาะสมของการใช้
พื้นที่ของแต่ละเมือง จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่เฉพาะ 
ในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่งตาม
หลักการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ ให้สามารถให้บริการเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานเมืองในจังหวัดเป้าหมายให้ครอบคลุม 
ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาโครงข่ายถนนให้ทั่วถึง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือเป็นทางเลือกในการสัญจร
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปาให้เพียงพอต่อ  
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคต 

(๓) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการต่อยอดจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ อาทิ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การท่องเที่ยว เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างงาน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ลดการอพยพไปหางานท าต่างถิ่น และเป็นฐานเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่โดยรอบ 

 (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนทุกกลุ่ม และสามารถส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ 

(๕) มีการวางแผนเพื่อสงวนและรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน 
การรุกล้ าพื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในจังหวัดเป้าหมายให้เป็นเมืองอัจฉริยะตามศักยภาพ
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ อาทิ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและการบริหารจัดการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เอกชน และภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

๔) จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มี 
การเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกัน  เพ่ือใช้ประโยชน์ 
จากการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเมือง   

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย 

พ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์  



 
 

๖-๑๐ 

แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลั กษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ 
ด้านการพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เพ่ือปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมาย  

และกฎระเบียบใหม่เพียงเท่าที่จ าเป็น ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และ  
การส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายโดยค านึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระ ดับฐานราก จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
มีเป้าหมายเพ่ือให้เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และ 

ได้มาตรฐาน และความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม ผ่านการจัดท าฐานข้อมูลด้าน 
การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ทุกหน่วยงานใช้ได้ร่วมกัน 
จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม  
การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่
อุตสาหกรรมที่เหมาะสม ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง รวมถึงการรักษาพ้ืนที่สีเขียวในภาพรวมของประเทศ ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ 
และการสงวนรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและจูงใจด้านเศรษฐศาสตร์ในการด าเนินการเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและ
กลไกการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนสนับสนุนการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน    

 ๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๖๐๒๐๑ เมืองมีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน 

จ านวนเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
(จ านวนเมืองสะสม) 

ไม่น้อยกว่า
๓๐ 

 

ไม่น้อยกว่า
๖๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

 

๐๖๐๒๐๒ ความยั่งยืนทาง 
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม 
และภูมิวัฒนธรรม 

พ้ืนที่ที่มีแผนผังภูมิ
นิเวศ (ผัง/ภาค
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

 ๖ / ๑  

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

 ๖ / ๒   

เพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

 ๖ / ๒  



 
 

๖-๑๑ 

 ๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดท าฐานข้อมูลด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ ที่ทุกหน่วยงานใช้ได้ร่วมกัน ซึ่งเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการวิเคราะห์ 
เชื่อมโยง และจัดการ ส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยแผนผังภูมินิเวศท้ังในระดับประเทศ จังหวัด 
และชุมชน ซึ่งก าหนดให้จังหวัดเป็นฐานในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เป็นผู้เลือก 
และตัดสินใจในการจัดท าแผนผังต่าง ๆ อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน  

๒) จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดการสิ่งแวดล้อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท 
พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม อาทิ เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 

๓) ให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการอนุรักษ์
และพัฒนาเมือง รวมถึงการรักษาพื้นที่สีเขียวในภาพรวมของประเทศ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง  
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเมืองอ่ืน ๆ 

๔) ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
ประชาชน รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ  

๕) พัฒนาและส่งเสริมกลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยและจูงใจด้านเศรษฐศาสตร์ ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ป่า และส่งเสริมกลไกคาร์บอนเครดิตและกลไกการจ่าย
ค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ รวมทั้งจัดให้มีการสงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแวดล้อมและ
พ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการศึกษา ส ารวจ วิจัย จัดท า
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน ผัง สนับสนุนให้มีมาตรการควบคุมทางด้านกฎหมายและส่งเสริมกลไกการมีส่วน
ร่วมในระดับท้องถิ่น พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๖) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตสินค้าและบริการ และสนับสนุนการบริโภค  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน   
 

 

  



 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
  



  

 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๗-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ    ๗-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      ๗-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๐๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์    ๗-๕ 
และดิจิทัล 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๗-๕ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ๗-๖ 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

 ๓.๑ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์     ๗-๖ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๗-๖ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา ๗-๗ 

๓.๒ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน   ๗-๙ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๗-๑๐ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๗-๑๐ 

๓.๓ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ๗-๑๑ 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๗-๑๒ 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา ๗-๑๒ 



 

๗-๑ 

ส่วนที่ ๑  
บทน า 

 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน และดิจิทัล ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมถึงยกระดับคุณภาพประชาชนทั้งในระดับ
ครัวเรือน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

 แม้ว่าความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น สะท้อนได้จาก
สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัลของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 
๒๕๖๔ มีผลการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๔๓ ปรับดีขึ้นจากอันดับที่ ๔๔ จาก ๖๔ ประเทศ ในปี ๒๕๖๓ โดย
ปัจจัยย่อยสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและปัจจัยย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีการพัฒนาสูงขึ้น
เล็กน้อย ส่งผลให้เกิดการปรับอันดับขึ้นของความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ยังคงมีประเด็นท้าทายของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านต้นทุนโลจิสติกส์และการขนส่งทางราง 
ทีต่้องให้ความส าคัญในการลดต้นทุนเพ่ือป้องกันต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในด้านการขนส่งสินค้าและบริการราคา
สินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงการส่งออกที่ราคาสูงขึ้น และความท้าทายของการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่ส่งผลต่อ
ปริมาณการขนส่งทางรางของประเทศไทยที่ลดลง ซึ่งปริมาณการขนส่งทางรางที่เพ่ิมขึ้นจะมีส่วนในการลดต้นทุน 
ค่าขนส่งของประเทศ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและการอุปโภคบริโภคของประเทศ 
รวมถึง ข้อจ ากัดในด้านประสิทธิภาพในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลของคนไทย โดยประเด็นท้าทาย
ด้านต้นทุนโลจิสติกส์และการขนส่งทางรางสะท้อนได้จากมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ ในปี ๒๕๖๓ ลดลงจาก 
๒,๒๒๖.๗ พันล้านบาทในปี ๒๕๖๒ เป็น ๒,๑๙๙.๓ พันล้านบาท (ลดลงร้อยละ ๑.๒) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๑๔.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งยังมีมูลค่ายังอยู่ในระดับสูง และสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อ
ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศที่ลดลงจากร้อยละ ๑.๖๖ ในปี ๒๕๖๒ เป็นร้อยละ ๑.๔๐ ในปี ๒๕๖๓ 
ในขณะเดียวกัน ถึงแม้สถานการณ์การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ ๕๕.๒๖ ในปี ๒๕๖๓ ลดลงจาก
ปี ๒๕๖๑ ที่มีร้อยละ ๕๖.๘๗ แต่ประเทศไทยยังมีการพ่ึงพาแหล่งเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงและความไม่มั่นคงต่อการให้บริการด้าน
พลังงานของประเทศ และความท้าทายด้านดิจิทัล พิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ต 
ที่ถึงแม้ในปี ๒๕๖๓ มีครัวเรือนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒ ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
จ านวน ๒๒.๓๑๖ ล้านครัวเรือน เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๖๘.๘ เป็นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
เคลื่อนที่ แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงและ
ก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากประเด็นความท้าทายดังกล่าวข้างต้น
สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยที่ยังคงต้องปรับตัวเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อยอดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และระบบปฏิบัติการอัตโนมัติเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความยืดหยุ่นในการปรับสภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วยลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิด
ความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
อนาคต ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ อาทิ การประยุกต์ใช้



 

๗-๒ 
 

ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และการใช้งานประโยชน์ของโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพ่ือบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น การขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานที่สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ส่งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ รวมถึงการลดการน าเข้าจากต่างประเทศ และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกด้านของประเทศไทย 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๗) 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล จึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติก พลังงานและดิจิทัล เพ่ือรองรับและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถ
ในการพัฒนายกระดับขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๒.๑  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔.๒  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

๔.๔  โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔.๔.๓  เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ    
๔.๔.๔  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่   
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

๔.๓.๓ มุ่งเป้าการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน 



 

๗-๓ 
 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๕.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๗) 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ก าหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ 
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติส์ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการพัฒนายกระดับศักยภาพ 
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่าง  
ไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ พัฒนาให้เกิด  
การใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการกระจายความเจริญและการสร้างศูนย์
เศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบ เพ่ือน าไปสู่การควบคุมสั่งการ  
และบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้ งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ ตลอดจนกา รปฏิรูปองค์กร 
ปรับโครงสร้างการก ากับดูแล และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อ  
การพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

๒) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยจัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
ให้มีความมั่นคง ทันสมัย รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศและมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง  
ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่ งยืน  ส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี  
ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ  
มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต รวมทั้งเพ่ือรองรับ  
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนา
ระบบก ากับดูแลด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิด
การน าเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงและสามารถจูงใจให้มีการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหาร 
จัดการพลังงานของประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

๓) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของโครงข่าย
สื่อสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ น าไปสู่การ
ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนให้
เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัลร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  



 

๗-๔ 
 

ที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนก าหนดมาตรการ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์  
ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

  



 

๗-๕ 
 

ส่วนที่ ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๐๗) โครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญประการหนึ่งในการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ยกระดับผลิตภาพของ
ภาคการผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ที่เหมาะแก่การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทัน  
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศสามารถสนับสนุนการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐควบคู่ไปด้วย  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๗๐๐๐๑ ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศดีขึ้น  

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
(อั นดั บ  ภ าย ในปี 
๒๕ ๗๐ /๒ ๕๗ ๕ /
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๓๘ ไม่เกิน ๓๑ ไม่เกิน ๒๕ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๗) โครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะเป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ส าคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอ้ืออ านวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
การพัฒนาในทุก ๆ ด้านของประเทศ  โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาค 
การผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง 
กับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิด  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งรูปแบบ 
การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน การค้า ตลอดจนมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่  ๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงที่มีความสามารถในการแข่งขัน  

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
มี เป้ าหมายเพ่ือให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

เพ่ิมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยให้ดีขึ้น รวมถึงการเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางราง การเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองให้เพ่ิมขึ้น และการลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  ผ่านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่สามารถสนับสนุนการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
เมืองและพ้ืนที่ พิเศษพ้ืนที่ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและท าให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในระดับสากล 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๗๐๑๐๑ ต้ น ทุ น โล จิ ส ติ ก ส์
ของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง 
 

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ข อ งป ร ะ เท ศ ไท ย ต่ อ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมใน
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

น้อยกว่า ๑๑ น้อยกว่า ๑๐ น้อยกว่า ๙ 
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รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๗๐๑๐๒ ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ
ด้ าน โลจิสติ กส์
ระหว่างประเทศ
ของประเทศไทย
ดีขึ้น  

ดัชนีวัดประสิทธิภาพ
ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์
ระห ว่ า งป ระ เท ศ
ของประเทศ ไท ย 
(อั น ดั บ /ค ะแ น น 
ภายในปี  ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า ๒๕ 
/ ไมน่้อยกว่า 

๓.๖๐ 

ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
/ ไม่น้อยกว่า

๓.๗๐ 

ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
/ ไม่น้อยกว่า

๓.๘๐ 

๐๗๐๑๐๓ การขนส่งสินค้า
ทางรางเพ่ิมข้ึน  

สัดส่วนปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางราง
ต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้าทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า ๗ ไม่น้อยกว่า ๘ ไม่น้อยกว่า ๑๐ 

๐๗๐๑๐๔ การเดินทางด้วย
ร ะ บ บ ข น ส่ ง
สาธารณะในเขต
เมืองเพ่ิมข้ึน  

สัดส่วนการเดินทาง
ด้ วย ระบ บ ขน ส่ ง
สาธารณ ะใน เข ต
เมืองต่อการเดินทาง
ในเมืองทั้งหมดของ
การเดิ นท างฯ ใน 
(๑) กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และ
(๒ )เมื อ งห ลั ก ใน
ภูมิภาค* 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

(๑) ไม่น้อยกว่า 
๔๐ และ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

(๑) ไม่น้อยกว่า 
๕๐ และ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

(๑) ไม่น้อยกว่า 
๖๐ และ  

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

๐๗๐๑๐๕ ผู้ เสี ย ชี วิ ต จ าก
อุ บั ติ เห ตุ ท า ง
ถนนลดลง 

อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติ เหตุทางถนน 
(คนต่อประชากร 
๑ แสนคน ภายในปี 
๒ ๕ ๗ ๐ /๒ ๕ ๗ ๕ /
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๑๒  ไม่เกิน ๘  ไม่เกิน ๕  

หมายเหตุ : * เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ ภูเก็ต 
เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงราย  
อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ พระนครศรีอยุธยา  
เมืองหลักในภูมิภาค ระหว่างปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต เชียงราย  
อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ พระนครศรีอยุธยา 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) การขนส่งทางราง เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรและรถไฟ
ความเร็วสูง รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก รถจักรและล้อเลื่อน  
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต เพ่ือให้เป็นโครงข่ายการเดินทางและขนส่งหลักของ
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ประเทศที่สอดรับกับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม 
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของระบบ
ขนส่งทางราง  

๒) การขนส่งทางน้ า ส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือ บ ารุงรักษาร่องน้ า บูรณาการการบริหาร
จัดการและการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือทั้งชายฝั่งและท่าเรือแม่น้ าในภูมิภาคที่มีอยู่  
ในปัจจุบันและยกระดับให้เป็นจุดน าเข้า-ส่งออกสินค้าของกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม 
และเป็นท่าเรือสนับสนุนให้กับท่าเรือหลักของประเทศโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งสนับสนุน  
การพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่หลังท่าเรือ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดรับกับบริบทการค้าระหว่างป ระเทศ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการที่ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นน าในภูมิภาคและสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

๓) การขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานหลักของประเทศ และขยาย 
ขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยานภูมิภาคต่าง ๆ ให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง 
และขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่าอากาศยาน  
เพ่ือรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความพร้อมของอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่อผู้โดยสารและสินค้า และ
การเผชิญเหตุฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศ  รวมทั้ง 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการห้วงอากาศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการจราจรทาง
อากาศ 

๔) การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนนเพ่ือรองรับปริมาณความต้องการเดินทาง 
และขนส่งสินค้าระหว่างพ้ืนที่บริ เวณด่านการค้าและประตูการค้าหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
พัฒนาโครงข่ายถนนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
และเชื่อมต่อกัน ระบบการขนส่งรูปแบบอ่ืน และบ ารุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถ
ท าหน้าที่เป็นระบบเสริมเพ่ือเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอ่ืน  ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางข้าม ทางเท้า และทาง
จักรยาน เพ่ือสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้
ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและลดความสูญเสีย
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

๕) ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนที่ พิเศษ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานี  
เพ่ือรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของพ้ืนที่
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
การเดินทางจากรถส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น    

๖) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบและฐานข้อมูล เพื่อน าไปสู่การ
ควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ  พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
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เทคโนโลยีดิจิทั ลและนวัตกรรมด้านคมนาคม เพ่ือให้ประชาชนผู้ ใช้บริการสามารถใช้ เป็ นข้อมูล  
ในการวางแผนค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้การเดินทางและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดรับ 
กับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่าง
ประเทศในอนาคต น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง ระบบ
การตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจน
พัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่ านระบบเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์     

๘) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานทั้งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พร้อมทั้งส่งเสริม  
ให้เกิดการสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าและบริการ และมีการด าเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์  
ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน 
เพ่ิมผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  

๙) ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียงผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
มาตรฐานสากลและแข่งขันได้ ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งสร้างมาตรฐาน 
การขนส่งสินค้าและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทางและการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค  
และระดับโลก  

๑๐) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้าง
นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถ่ายทอดและต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า 
และเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักรและล้อเลื่อน เป็นต้น รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  
ในรูปแบบการจัดส่งขั้นสุดท้าย เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น  

๑๑) ปฏิรูปองค์กรและปรับโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยแยกบทบาท
และภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งปรับปรุง
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง 
ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

๓.๒ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 

มีเป้าหมายเพ่ือให้ การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าลดลง  การใช้พลังงานทดแทนที่ ผลิต
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศให้เพ่ิมข้ึน และการปรับปรุงและพัฒนา



 

๗-๑๐ 
 

ระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๗๐๒๐๑ ก า ร ใ ช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าลดลง 

สัดส่วนของการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ในการผลิต
ไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่เกิน ๖๐ ไม่เกิน ๕๐ ไม่เกิน ๕๐ 

๐๗๐๒๐๒ การ ใช้ พ ลั ง งาน
ท ด แ ท น ที่ ผ ลิ ต
ภ าย ใน ป ระ เท ศ
เพ่ิมมากข้ึน  

สั ด ส่ ว น ข อ งก าร ใช้
พลังงานทดแทนที่ผลิต
ได้ ภ า ย ใน ป ร ะ เท ศ 
ในการผลิตไฟฟ้า ความ
ร้ อน  แล ะ เชื้ อ เพ ลิ ง
ชี ว ภ า พ ต่ อ ก า ร ใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

อยู่ระหว่าง 
๑๙-๒๒ 

อยู่ระหว่าง 
๒๓-๒๕ 

อยู่ระหว่าง 
 ๒๖-๓๐ 

๐๗๐๒๐๓ ประสิทธิภาพการ
ใช้ พ ลั งงาน ขอ ง
ประเทศเพ่ิมข้ึน  

ค่าความเข้มข้นการใช้
พลั งงานขั้ น สุ ดท้ าย 
( พั น ตั น เที ย บ เท่ า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท 
ภ า ย ใน ปี  ๒ ๕ ๗ ๐ /
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๖.๘๕  ไม่เกิน ๖.๔๐  ไม่เกิน ๕.๙๘  

๐๗๐๒๐๔ การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีระบบ
โครงข่ ายสมาร์ท 
กริด 

จ านวนแผนงาน และ/
หรือโครงการที่ ก าลั ง
พัฒนา/ โครงการน าร่อง 
/ โครงการที่ มี การใช้
งานที่เกี่ยวข้องกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ไฟฟ้าในแต่ละระยะ  
(แผนงาน/โครงการ 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า ๓  ไม่น้อยกว่า ๓  
 

ไม่น้อยกว่า ๕  

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานทั้งระบบให้มีความมั่นคง 
ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 



 

๗-๑๑ 
 

๒) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการ
จัดหาแหล่งพลังงานใหม่  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ 
เพ่ือน าไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  
ทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต 

๓) สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน 
และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิต
และใช้พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ โดยค านึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
ลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอ่ืน ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการก ากับดูแลให้สามารถควบคุม 
และตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผน
ระบบไฟฟ้าของประเทศ   

๔) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพ่ือให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากข้ึน 

๕) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ  
ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตส านึกและความรับผิดชอบ
ต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

๖) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการก ากับดูแลให้ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๓.๓ แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแพร่ภาพกระจายเสียง 
พ้ืนที่ทดลองทดสอบรองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บุคลากรดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้มีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การบริการ
ภาครัฐและเอกชนที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและน าไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้าน
ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

  



 

๗-๑๒ 
 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๗๐๓๐๑ ป ร ะ ช า ช น มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

อัตราการเข้ าถึ งของ
บริการอิน เทอร์ เน็ ต
ความเร็วสูงต่อจ านวน
ป ระช ากร  (ร้ อ ยล ะ 
ภ า ย ใน ปี  ๒ ๕ ๗ ๐ /
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๒๑ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕.๕  

ไม่น้อยกว่า 
๓๐ 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศ
และโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด  
การบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว
สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ 
รายใหม่ในส่วนบริการปลายทางท้ังแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

๒) ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ทั้งในส่วนของภาคพ้ืนดิน เคเบิลใต้น้ าและระบบดาวเทียมส าหรับการเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านให้มีความจุเพียงพอและมีระบบโครงข่ายส ารองเพ่ือให้สามารถบริการสื่อสารระหว่างประเทศได้  
อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และสอดรับกับแนวโน้มความต้องการใช้งานทั้งภายในประเทศและของประเทศ 
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอย่างเสรีและเป็นธรรม 

๓) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส าหรับ
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ 

๔) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ  เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งานโมบายคอมเมิร์ซหรือ 
สมาร์ทโฟน แนวปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต ตลอดจนจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง  
ตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางไฟฟ้า โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน เป็นต้น เพ่ือให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุน  
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์  



 

   
 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่  
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 



 

   
 

สารบัญ 
      หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๘-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๘-๒ 
 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๘-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ๘-๕ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๘-๕ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๘) 
 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ๘-๖ 

๓.๑ แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ ๘-๖ 
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๘-๖ 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ๘-๗ 

๓.๒ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ๘-๗ 
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๘-๘ 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๘-๘ 

๓.๓ แผนย่อยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  ๘-๙ 
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๘-๙ 
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ๘-๙ 

๓.๔ แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ๘-๑๐ 
 และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๘-๑๑ 
๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา ๘-๑๑ 

  



 

๘-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการสร้าง 
รายได้เป็นแหล่งการจ้างงานที่ส าคัญ รวมถึงยังมีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ .ศ . ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๘)
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ จึงมเีป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการในทุกระดับ
เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

สถานการณ์ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยมีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สะท้อนได้จากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยอยู่ที่ ร้อยละ ๓๑.๒ ในปี ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนเป็น
ร้อยละ ๓๒.๐ ในปี ๒๕๖๔ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สะท้อนถึงผลิตภาพของผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่า ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ มีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๐.๕๗ ต่อปี ซึ่งธุรกิจ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นภาคส่วนที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่มีสัดส่วน 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ ๑ ใน ๓ ของผลิตภัณฑ์รวม ที่มีการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เฉลี่ยร้อยละ ๒.๕๐ ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา และหากพิจารณาความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยมีอันดับลดลงมากอยู่ในอันดับที่ ๒๑ จากอันดับที่ ๕ ในปี ๒๕๖๓ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ พ่ึงพาการส่งออกเป็นรายได้หลักในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ในปี ๒๕๖๔ จากการประเมินของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการ พบว่า 
การส่งออกสินค้าและบริการของไทยหดตัวลง ร้อยละ ๖.๐๑ และร้อยละ ๖๑.๕๗ ตามล าดับ ซึ่งเป็นผล 
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ได้รับผลกระทบต่อการประกอบกิจการและรายได้ของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว 
และบริการ รวมถึงการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการด าเนินธุรกิจประกอบ 
กับระบบนิเวศต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังไม่เอ้ือต่อ 
การด าเนินการเท่าที่ควร อาทิ การอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงความท้าทาย
ในการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการเริ่มต้นจัดตั้งวิสาหกิจเป็นหมุดหมายส าคัญ 
การสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจต่อไป อาทิ การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทาง 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยาย
ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจผ่านการส่งเสริม 
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนภาคการศึกษา และสถาบัน
วิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศ
ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุน 



 

๘-๒ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๘) 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ จึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา ขับเคลื่อน 
และการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีทักษะพ้ืนฐานทางธุรกิจ รวมถึงการ
ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลกได้อย่างมี
เสถียรภาพ ยั่งยืนต่อไป  

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า 
๔.๑.๕  เกษตรอัจฉริยะ 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๔.๒.๑  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
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๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔.๔  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔.๓.๑  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๔.๔.๒  การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน 

ทีเ่หมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
๔.๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ 

ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่

๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
๔.๑.๑  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า

ของภูมิภาค 
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๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๘) 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ก าหนดแผนย่อยไว้ ๔ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ ผ่านการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย
ของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการ
เป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมในการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 

๒)  การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนรูปแบบใหม ่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบ
การรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุน 
ที่เหมาะสม  

๓)  การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด  
ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง  
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ ตลอดจนสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการส าหรับการออกไปลงทุน 
ในต่างประเทศ 

๔)  การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
ผ่านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้  สถิติ ผลการวิจัย 
และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด และนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการและต่อเนื่อง
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ  รวมถึงสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
และการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ  
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๘)

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
ในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมในบริบทปัจจุบันที่ต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทัน
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ  โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐ 
ให้เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา เพ่ือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและฐานข้อมูล
ที่ทันสมัย เสริมสร้างศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของธุรกิจใหม ่ๆ ในอนาคต 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๘๐๐๐๑ ผู้ประกอบการ 
ในทุกระดับเป็น
ผู้ประกอบการ 
ยุคใหม่ท่ีมี
บทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 

สัดส่วนผลิตภัณฑ์
มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๔๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๔๕ 

ไม่น้อยกว่า
๕๐ 
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ส่วนที ่๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

ผู้ประกอบการยุคใหม่ คือ ผู้ประกอบการที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี 
อัตลักษณ์ชัดเจน มีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้า
และบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิ ทัลเพ่ือการด าเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งใน 
และต่างประเทศ อันครอบคลุมถึงผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงวิสาหกิจรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจระยะเริ่มต้น 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม และเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการขยายกิจกรรมหรือธุรกิจ 
โดยมี ๔ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น และความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น ผ่านการให้ความส าคัญกับการวางรากฐานระบบ
การศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ  รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน  และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๘๐๑๐๑ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมรายใหม่ 
ในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัว
จ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรายใหม่ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕ 

ไม่น้อยกว่า
๓๕ 

๐๘๐๑๐๒ ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการใช้
เครื่องมือและ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการใช้
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๓๐  
 

ไม่เกิน ๒๕  
 

ไม่เกิน ๒๐  
 



 

๘-๗ 
 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ  รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
และความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในอนาคต 

๒) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่  ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการ
วิเคราะห์และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่
รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบ
ประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

๓) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพ้ืนที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิ
ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

๔) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยให้
สิทธิประโยชน์เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

๕) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท า
ให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

๓.๒ แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
มีเป้าหมายเพ่ือให้สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เพ่ิมขึ้น และมูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน 

ของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น ผ่านการให้ความส าคัญกับการจัดหา
แหล่งเงินทุน และพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่  ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
และการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

  



 

๘-๘ 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการจัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นนวัตกรรม
รูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ  พร้อมทั้งพัฒนา
สภาพแวดล้อม และกฎหมายที่เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ และบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประเทศ 

๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม อาท ิกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓) พัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ
ในการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย ที่มีความเสถียร
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้มากขึ้น 

๔) พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าที่สะดวก
มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่มิใช่การเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลบ่งชี้สถานะ และประวัติ 
ด้านเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน 

๕) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ส่งเสริมการใช้บริการ
ทางการเงินและระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  และบริการทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความรู้ในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินของ  ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๘๐๒๐๑ สินเชื่อธุรกิจ
รายใหม่ที่ไม่ใช่
รายใหญ่เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว
สินเชื่อธุรกิจรายใหม่
ที่ไม่ใช่รายใหญ่ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ 

๐๘๐๒๐๒ มูลค่าการระดม
ทุนผ่านตลาด
ทุนของกิจการที่
เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมเพ่ิมข้ึน  

อัตรามูลค่าการ
ระดมทุนผ่านตลาด
ทุนของกิจการ 
ที่เริ่มตั้งต้นและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๒ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๔ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๖ 



 

๘-๙ 
 

๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย และการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การระดมทุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการทาง 
การเงินด้านต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน  และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน 

๓.๓ แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
มีเป้าหมายเพ่ือให้มีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศดีขึ้น ตลอดจนการขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีแผนกลยุทธ์ การเข้าถึง
ตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับการขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาด 
ในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด   
ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง    
พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าท่ีมีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐ 

๐๘๐๓๐๑ มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
เพ่ิมข้ึน 

การขยายตัวของมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 
(ต่อป)ี 

๑ เท่า ๑ เท่า  ๑ เท่า 

๐๘๐๓๐๒ ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าระหว่าง
ประเทศดีขึ้น 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศ 
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๕  ไม่เกิน ๕  ไม่เกิน ๕  

๐๘๐๓๐๓ การขยายตัวการ
ส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนการส่งออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อการส่งออก
รวมของประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไมน่้อยกว่า 
๒๐ 

ไมน่้อยกว่า 
๒๕ 

ไมน่้อยกว่า 
๓๐ 



 

๘-๑๐ 
 

๒) สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับ  
วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้าเกษตร
อินทรีย์ สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจน
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจาย
สินค้าโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 

๔) สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้าน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน 
และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ 
ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่  ตลอดจนส่งเสริมการค้า 
และการบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

๓.๔ แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน 

และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น  ผ่านการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการสนับสนุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การสร้างคุณภาพมาตรฐาน  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบ 
ที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลและสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือพัฒนาการให้บริการและอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ 
 การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐ 

๐๘๐๔๐๑ อันดับนโยบาย 
ของภาครัฐที่มีต่อ
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการ 
ด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้อง
ของนโยบายดีขึ้น 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจ  
(๑) จ านวนวันที่ต้องใช้
ติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการเพ่ือจัดตั้งธุรกิจ  
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 
(๒) กระบวนการ 
ในการจัดตั้งธุรกิจ  
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐)  

(๑) ไม่เกิน ๑๗  
(๒) ไม่เกิน ๒๐ 

(๑) ไม่เกิน ๑๔ 
(๒) ไม่เกิน ๑๗   

(๑) ไม่เกิน ๑๒ 
 (๒) ไม่เกิน ๑๕ 



 

๘-๑๑ 
 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ 
สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรม ให้สามารถด าเนินการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ ให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลและ 
องค์ความรู้ที่ เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ 

๒) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งใน
และระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการยุคใหม่แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท าธุรกิจอย่างเกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน  โดยมีระบบจูงใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการพัฒนาร่วมกัน การเรียนรู้และให้ค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต 
และบริการทั้งในระดับส่วนกลางและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากร 
ทางเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

๓) สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วม ทั้งในเชิงกายภาพและจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล 
องค์ความรู้ ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจระหว่างกัน 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

๔) สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น 
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการน าสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตาม 
ความต้องการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

๕) ยกระดับบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือแก้จุดอ่อน 
และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ 
ได้แก่ การก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุนการยกระดับสินค้า 
และบริการที่มีความจ าเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ร่วมก าหนด
มาตรฐานในเวทีสากล สร้างกลไกผู้บริโภคให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐาน
ให้มากขึ้น สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความต้องการ
เฉพาะของผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาด
คุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุ่ม 

๖) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค้า รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีกลไก 
เชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม และสร้างความตระหนักรู้ของ



 

๘-๑๒ 
 

ภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความท้าทายจากความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยด้านวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

๗) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ 
โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และก ากับ
ดูแลให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 



 
 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพเิศษ 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 
 

  



   
 

สารบัญ 
       หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๙-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ    ๙-๑ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       ๙-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๙-๕ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๙-๕ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๙-๖ 
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๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๙-๖ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา ๙-๗ 

๓.๒   แผนย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ   ๙-๗ 
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๙-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการก าหนดพ้ืนที่เฉพาะตามกฎหมาย โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวย
ความสะดวก รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษบางประการในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้ดึงดูดการลงทุน 
จากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เกิดการกระจาย
รายได้สร้างงานสร้างอาชีพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด รวมถึงการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

ทั้งนี้ การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พบว่า 
มีมูลค่าการลงทุน ๙๗๔,๒๒๗ ล้านบาท จากการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑,๘๕๐ โครงการ 
โดยเป็นการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นส่วนมาก อีกทั้งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น เป็นผลให้ภาพรวมของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังเติบโตได้อย่างไม่เต็ม
ศักยภาพ ส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ถึงแม้อัตรา
การขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในปี ๒๕๖๒ จะเพ่ิมขึ้นจาก 
ปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑.๔๒ และเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘ ในปี ๒๕๖๒ โดยมากกว่าร้อยละ ๖๕ เป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สะท้อนให้เห็นว่าการขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ยังคงกระจุกตัวอยู่แค่ในบางพ้ืนที่ ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้เกิดการลงทุน ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการยกระดับศักยภาพ
และทักษะฝีมือแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจพิ เศษ 
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือผลักดันและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้ประเทศเป็นประตูการค้าของภูมิภาค ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๙) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ถือเป็นการต่อยอดและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือรองรับความต้องการในการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแรงงานและ
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญที่จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของไทย เป็นการกระจายการพัฒนา
ในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความสอดคล้องและสามารถสนับการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 



 

๙-๒ 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

เป็นก าลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๔.๑ เกษตรสร้างมูลค่า 

๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย 
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ 
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๓.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 



 

๙-๓ 

๔.๓.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
๔.๓.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
๔.๓.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
๔.๓.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๓ ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ 
 ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  

๔.๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๔.๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๙) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก าหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตั ้งอยู ่ในพื้นที ่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง โดยด าเนินการต่อยอดความส าเร็จของโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ซึ่งมีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาแล้วอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความสามารถ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และเกิดการสะสมทุน
ทางเทคโนโลยีให้เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรที่เข้าร่วมในการด าเนินการ และ 



 

๙-๔ 

มีความเชื่อมโยงบูรณาการการท างานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการระดับรอง และโครงการ
ของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน 

๒) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ใน ๔ ภาค มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดยจะส่งผลให้เกิดฐานการผลิตและบริการในพ้ืนที่ซึ่งใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับพ้ืนที่เศรษฐกิจอ่ืนทั้งของไทยและ
ประเทศในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่โดยรอบ 

๓) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดน  ใน ๑๐ พ้ืนที่ ชายแดนที่มีศักยภาพ 
มีวัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดน รวมทั้ง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  



 

๙-๕ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๐๙) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค จึงควรผลักดันและส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนในประเทศ ส่งเสริมการส่งออกและให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและเป็น
ศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการ
ในการด าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใด 
ที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ และยกระดับรายได้ของ
ประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และเตรียมความพร้อมด้านต่าง  ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจ
และการค้าในพ้ืนที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๙๐๐๐๑ การเจริญ เติบโต
ข อ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมของเขต
เศรษฐกิจ พิ เศษ
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตั ว
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
ม ว ล ร ว ม ข อ ง เข ต
เศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ
ทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า ๕ ไม่น้อยกว่า ๕ ไม่น้อยกว่า ๕ 

๐๙๐๐๐๒ การลงทุนในเขต
เศรษฐกิจ พิ เศษ
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

มู ลค่ าการส่ งเสริ ม
ก า รล งทุ น ใน เข ต
เศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ
ทั้งหมด 
(ล้ านบาท ภายในปี 
๒ ๕ ๗ ๐ /๒ ๕ ๗ ๕ /
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๖๕๐,๐๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๖๕๐,๐๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๖๕๐,๐๐๐  



 

๙-๖ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๐๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศและยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจ การค้า ในพ้ืนที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพ่ิมขึ้นและเพ่ิมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ผ่านการวางจุดยืนของประเทศ
ไทยส าหรับการพัฒนาระยะยาวตอบสนองต่อความท้าทายภายในประเทศและระดับโลก การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิต
ของประเทศและกระจายความเจริญออกสู่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขั้น
สูง เป็นฐานการสะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพใน
การแข่งขันสูงให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบ
กิจการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒนา
แบบก้าวกระโดด เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๙๐๑๐๑ การขยายตัวของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล
รวมของพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพ้ืนที่ เขต
พัฒ นาพิ เศษภ าค
ตะวันออก  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า
๖.๓ 

ไม่น้อยกว่า 
๖.๓ 

ไม่น้อยกว่า
๖.๓ 

๐๙๐๑๐๒ การลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ิมข้ึน  

มูลค่าการลงทุนใน
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
(ล้ านบาท ภายในปี 
๒ ๕ ๗ ๐ /๒ ๕ ๗ ๕ /
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๕๐๐,๐๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๕๐๐,๐๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๕๐๐,๐๐๐  

 



 

๙-๗ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่ส าคัญ เพื่อให้สามารถ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับความ
ต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

๒) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด 
และท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  

๓) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถสร้างเทคโนโลยี  
ได้ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม 

๔) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือนันทนาการ รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรมท่องเที่ยว จัดพ้ืนที่เพ่ื อการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ๓ 
จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

๕) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับการท าวิจัย
ต่อยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดท าหลักสูตร
การเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

๖) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และ
ทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบาย
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และการ

ลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคและประเทศเพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน โดยจะส่งผลให้เกิดฐานการผลิตและบริการในพ้ืนที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับพ้ืนที่เศรษฐกิจอ่ืนทั้งของไทยและประเทศในภูมิภาค รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และ 
พ้ืนที่ โดยรอบ โดยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน ๔ ภาคประกอบด้วย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง – ตะวันตก และภาคใต้ 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน และล าปาง เพื่อยกระดับให้
เป็นพ้ืนที่ลงทุนด้านการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน โดย พัฒนา



 

๙-๘ 

สภาพแวดล้อมเพ่ือการสร้างสรรค์ให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ สร้าง
แบรนด์และส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัย และบุคลากรด้าน
สร้างสรรค์  

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และ
หนองคาย เพ่ือพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วง
โซ่การผลิตเชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่กับภาคเอกชน พัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์กรและสถาบันการศึกษาให้กับ
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรม
อาหารในมิติเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี 
และกาญจนบุรี ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของภาคกลาง – ตะวันตก ในด้านอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมไฮเทคมูลค่าสูงระดับมาตรฐานสากลที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่โดยรอบ และ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
และประเทศในภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน และเป็นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูป
การเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ โดยพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามัน และการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงสุขภาพและวิถีชุมชน 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๙๐๒๐๔* การขยายตัวของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วล
ร ว ม ข อ ง พ้ื น ที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ 

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่ระเบียง
เศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า ๕ ไม่น้อยกว่า ๕ ไม่น้อยกว่า ๕ 

๐๙๐๒๐๕* การลงทุนในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ิมข้ึน 

มู ล ค่ า ก า ร ล งทุ น 
ใน พ้ื น ที่ ร ะ เบี ย ง
เศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ 
(ล้านบาท ภายในปี 
๒ ๕ ๗ ๐ /๒ ๕ ๗ ๕ /
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๑๕๐,๐๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๑๕๐,๐๐๐ 

 

ไม่น้อยกว่า
๑๕๐,๐๐๐ 

 

หมายเหตุ *ยกเลิกเป้าหมายแผนย่อย ๐๙๐๒๐๑ ๐๙๐๒๐๒ และ ๐๙๐๒๐๓ เนื่องจากเดิมเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
และเพิ่มเติมเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (๐๙๐๒๐๔ , ๐๙๐๒๐๕) นอกจากน้ี เป้าหมาย
แผนย่อย ๐๙๐๒๐๓ มีความซ้ าซ้อน ในแผนแม่บทฯ (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่ จึงได้มีการยกเลิก 

 



 

๙-๙ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

1) ส่ งเสริมการให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกการลงทุน  โดยให้ 
สิทธิประโยชน์ในระดับสูงเพ่ือดึงดูดการลงทุนในพ้ืนที่และเพ่ือให้แข่งขันได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของการพัฒนาที่จะเป็นฐานการลงทุนของภาค รวมถึงมาตรการสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ทีจ่ะส่งเสริมสภาพแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักทั้งภายในและภายนอกประเทศ ครอบคลุมการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนจุดเน้นการ
พัฒนาในแต่ละระเบียงฯ 

3) พัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและบริการ โดย 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงในพ้ืนที่ กับพ้ืนที่

โดยรอบและกับพ้ืนที่เศรษฐกิจแห่งอื่นในประเทศและประเทศในภูมิภาค และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  

(2) บริหารจัดการห่วงโซ่ อุปทานเชิงกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ 
โดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
ที่เก่ียวข้องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิผล และพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

4) พัฒนาแรงงานและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดย 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานเพ่ือรองรับกิจการเป้าหมายในพ้ืนที่และพัฒนาแรงงาน 

ที่มีศักยภาพให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
(2) พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการ โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น  การพัฒนาผู้ให้บริการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่และเครือข่าย และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ 

5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย 
(1) ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิต/บริการของ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการวิจัยและพัฒนา
ระหว่างภาคีการพัฒนา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพื้นที่ 

(2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล / 
องค์ความรู้ ระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-ชุมชน โดยเฉพาะการถ่ายทอดฯ ให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสตาร์ทอัพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แก่ภาคเอกชนที่ก าลังเติบโต 

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เพ่ิมขึ้น และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน



 

๙-๑๐ 

และการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
ใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และ
กาญจนบุรี 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๐๙๐๓๐๑ การขยายตัวของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วล
รวมของพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เศษ ช ายแด น
เพ่ิมข้ึน 

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดที่มี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศ ษ ช า ย แ ด น 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า ๓ ไม่น้อยกว่า ๓ ไม่น้อยกว่า ๓ 

๐๙๐๓๐๒ การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เศษ ช ายแด น
เพ่ิมข้ึน 

มูลค่าการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 
(ล้านบาท ภายในป ี
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ 

 

ไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ 

 

ไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ 

 

         หมายเหตุ : ยกเลิกเป้าหมายแผนย่อย ๐๙๐๓๐๓ เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนแผนแม่บทฯ (๐๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู ่

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทั้งทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพของ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการให้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนาด่านเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการอ านวยความสะดวกในการผ่านแดน 

๒) ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามศักยภาพ 
โดยพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่ มีอยู่ เดิม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพ้ืนที่หลัก  
ในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม  

๓) ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ในพ้ืนที่และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 



 

๙-๑๑ 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ 
เพ่ือปรับปรุงและจัดท าข้อเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ เอ้ือต่อ  
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้ง
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของพ้ืนที่ 

๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว การประกันสุขภาพและการเข้าเมือง  
โดยการจัดระบบบัตรผ่านแดนหรือบัตรประจ าตัวของแรงงานต่างด้าวแบบอิ เล็กทรอนิกส์ รวมทั้งก าหนด
มาตรการและระบบสื่อสารเพ่ือดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพื้นท่ี 

๗) พัฒนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการรักษาพ้ืนที่สี เขียวที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม และพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 

๘) เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพ้ืนที่  เพ่ือผลักดัน 
ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต 

๙) สนับสนุนให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื้นที่ 

 



 
 

 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

สารบัญ 
 

           หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า            ๑๐-๑ 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ           ๑๐-๒ 
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            ๑๐-๒ 

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   ๑๐-๔ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      ๑๐-๔ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม   ๑๐-๕ 
 และวัฒนธรรม  

๓.๑ แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี       ๑๐-๕ 
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด         ๑๐-๖ 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา          ๑๐-๗ 

๓.๒  แผนย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ     ๑๐-๗ 
 ๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด         ๑๐-๘ 
 ๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา         ๑๐-๘ 

๓.๓  แผนย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
  ของคนในสังคม           ๑๐-๘ 

 ๓.๓.๑ เป้าหมายและตวัชี้วัด          ๑๐-๙ 
 ๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา         ๑๐-๙ 
 



 

๑๐-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ประชาชนที่มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศระยะยาว 
นอกเหนือจากการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษา ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จึงมีเป้าหมาย
เพ่ือให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

ทั้งนี้ ปัญหาค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทยของคนไทยในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ส่วนมาก
เป็นปัญหาในส่วนของคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความรับผิดชอบ  
ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังสะท้อนได้จากผลการส ารวจสถานการณ์คุณธรรม ปี ๒๕๖๔  
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พบว่า คนไทยมีค่าคะแนนคุณธรรมด้านที่ต่ าที่สุดไปยังด้านที่มีค่าคะแนน 
สูงที่สุด เป็นดังนี้ ด้านความมีวินัยรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความพอเพียง ด้านจิตสาธารณะ และ
ด้านความกตัญญู โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ ๔.๑๘ ๔.๔๙ ๔.๖๑ ๔.๗๗ และ ๕.๑๑ ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม ๖ 
สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อยกระดับค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทยของ 
คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวินัยรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความพอเพียง ด้านจิตสาธารณะ 
เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิต และมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคม 
ที่น่าอยู่และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ หากพิจารณาสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อของคนไทย  
ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการหล่อหลอมทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม 
จากข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๓ โดยส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า มีคะแนนอยู่ที่ ๗๒.๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน ซ่ึงแม้จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการประเมินความสามารถในการรับมือกับ
ข่าวปลอมและข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดของเด็กอายุ ๑๕ ปี โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ พบว่าเด็กไทยมีศักยภาพที่ต่ ามากในเรื่องดังกล่าว โดยถูกจัดอยู่ในอันดับ ๗๖ จาก ๗๗ ประเทศที่ได้ท า
การประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเพ่ือให้คนไทย 
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการเชิงรุก
ต่างๆ อาทิ การพัฒนาคุณธรรมและสร้างค่านิยมที่ดีในทุกช่วงวัยควบคู่กันไป การก าหนดให้มีนโยบายและ
มาตรการให้ภาคส่วนอ่ืนๆ มีบทบาทในการพัฒนาเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้คนไทย
มีคุณธรรมที่ค่านิยมที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อในสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคมไทยให้ได้มากยิ่งขึ้น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๐) 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จึงเป็นกลไกส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตแห่งคุณธรรม มีค่านิยมวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์ของประชาชนไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ 
แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน้ าใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีไมตรี ความเป็นมิตร แผนแม่บทด้านการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  



 

๑๐-๒ 

บูรณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในช่วงระยะเวลาของการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๔.๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  

๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 

๔.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  



 

๑๐-๓ 

๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  

๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคม 

๔.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคม
ยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖.๑   ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๐)  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ก าหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน  
การสอน การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเสริมผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีท้ังระดับบุคคลและองค์กร 

๒) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒนากลไก 
เพ่ือให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ
รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๓) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการ
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่เพ่ือสร้าง
เสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพ้ืนที่ให้สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในการปลูกจิตส านึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี 

 



 

๑๐-๔ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๑๐) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๐)  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ 
มีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ ในการ
หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนา
คนให้มีความสมบูรณ์  เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัว
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรม 
ที่เข้มแข็ง 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๐๐๐๐๑ คน ไท ยมี คุณ ธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และมีความรัก 
และภูมิใจในความเป็น
ไทยมากขึ้น น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็ นที่
ย อ ม รั บ ข อ งน าน า
ประเทศมากข้ึน 

ค่าเฉลี่ยทุก
องค์ประกอบของ 
ดัชนีคุณธรรม ๕ 
ประการ ประกอบด้วย  
ความพอเพียง  
ความมีวินัยรับผิดชอบ  
ความกตัญญู  
ความสุจริต และ 
การมีจิตสาธารณะ  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๕.๑๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๕.๕๖ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๖.๐๐ 

 



 

๑๐-๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๐) การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม 

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ ในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และส่งเสริม
ให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
โดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ดี 
มีเป้าหมายเพ่ือคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน

สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น  
ผ่านการ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีการ 
จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต  
การเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม การเพ่ิม
บทบาทและการเพ่ิมศักยภาพของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนา
ครอบครัวคุณธรรม 

การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลู กฝังคุณธรรม จริยธรรม  
และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้ เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น  
หากให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในสถานศึกษาให้มีความครอบคลุมทั้ ง ๓ ด้าน  
คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการ
ปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการปลูกฝังส่งเสริม
คุณธรรมให้แก่นักเรียน พัฒนาให้ครูเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับนักเรียนทั้งการด ารงชีวิต ความประพฤติ  
และรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝังส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการด ารงชีวิต  รวมถึงการสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนา 
ให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตามค าสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรม 
ค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น าชุมชนให้เป็นต้นแบบ 
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การจัด



 

๑๐-๖ 

ระเบียบสังคม และการน า เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิด 
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ดังนั้น หากมีผู้น าชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด) การส่งเสริมการสร้าง
กติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็จะช่วยให้ชุมชน  
มีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลรักษา 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  โดยสร้างความตระหนัก 
ให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความส าคัญ 
ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อ่ืน 
และเป็นพลเมืองที่ดี  และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม สนับสนุนส่งเสริมเป้าหมาย 
ของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และมีพ้ืนที่หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสา
และการท าประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง  

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้ วัดของแผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๐๐๑๐๑ ค น ไท ย เป็ น ม นุ ษ ย์ ที่
สมบูรณ์ มีความพร้อมใน
ทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
ภาพแวดล้อมดีข้ึน 

ประชากรอายุ ๑๓ 
ปีขึ้นไป มีกิจกรรม
ก า รป ฏิ บั ติ ต น ที่
ส ะ ท้ อ น ก า ร มี
คุณธรรมจริยธรรม 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕ ๗๐ /๒ ๕๗ ๕ /
๒๕๘๐) 

เพ่ิมข้ึนเป็น 
ไม่น้อยกว่า 

๙๗.๐๐ 
 

เพ่ิมข้ึนเป็น 
ไม่น้อยกว่า 

๙๘.๐๐ 
 

เพ่ิมข้ึนเป็น 
ไม่น้อยกว่า 

๙๙.๐๐ 
 

ต้นทุนชีวิตเด็ก 
และเยาวชนไทย
ประกอบด้วย  
พลังตัวตน  
พลังครอบครัว  
พลังสร้างปัญญา 
พลังเพื่อนและ
กิจกรรม และพลัง
ชุมชน (คะแนน 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๗๐  

ไม่น้อยกว่า  
๘๐  

ไม่น้อยกว่า 
๘๕  



 

๑๐-๗ 
 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัด
ฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น 

๒) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๓) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครอง
ศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดก 
ทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริม 
ความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐาน
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 

๕) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะ
และจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้น าที่มีจิต
สาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการด าเนินงานในการสร้างเสริม
การพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่
หวังผลประโยชน์ 

๓.๒ แผนย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญในการลงทุนเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น ผ่านการสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และค านึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบนหลักของ
การมีส่วนร่วม โดยการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัท  ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร 
พนักงานลูกจ้าง และลูกค้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติการด าเนินธุรกิจจากการเน้นที่ผลตอบแทนสูงสุดของ  
ผู้ถือหุ้น เป็นการค านึงถึงต้นทุนทางสังคมและผลประโยชน์ตอบแทนต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ควรยกระดับการบริหารจัดการและมาตรการของภาครัฐเพ่ือให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ 
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจให้เป็นองค์กรที่มี
คุณธรรม 

 



 

๑๐-๘ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
จากภาคธุรกิจ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพ่ือให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยม 
และวัฒนธรรมที่ดี  โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคม 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือชุมชน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ 

๒) ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบ
ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี อาทิ  การประกวดหรือเชิดชูเกียรติให้กับบริษัทหรือภาคธุรกิจ
ตัวอย่างที่มีธรรมาภิบาลและร่วมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี บริษัทหรือภาคธุรกิจที่ส่งเสริมคุณค่าที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง 

๓.๓ แผนย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
มีเป้าหมายให้สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม  

ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน ผ่านการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่าง
เคร่งครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด รวมทั้งการส่งเสริม
การใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังนั้น หากมีมาตรการทางสังคม
ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิชาชีพสื่อมีจรรยาบรรณตามวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม  และการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป และการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม และการส่งเสริมกิจกรรมและการสื่อรณรงค์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมไทยในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วย
เสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ สื่อที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั้น จะต้องเป็น
สื่อที่มีเนื้อหาคุณภาพสูงที่มีผู้ผลิตและเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สามารถเข้าถึง 
รับรู้ และเข้าใจเนื้อหาของสื่อจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม  รวมทั้งบ่มเพาะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยได้ 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๐๐๒๐๑ ภาคธุรกิจมีบทบาท
ส าคัญในการลงทุน
เพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 

จ านวนธุรกิจที่
เป็นวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม  
(ร้อยละต่อปี) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า  

๒๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 



 

๑๐-๙ 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์  โดยจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าเสนอ
ตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่ พึงประสงค์  สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี  
ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 

๒) พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพของสื่อ
ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริง
และมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม 

๓) พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๐๐๓๐๑ สื่ อ ในสั งคมไทยมีความ
เข้มแข็ ง  สามารถสร้ าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน
ในสังคม ท าให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ปลอดภัย 
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

สถานภาพการ
รู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 
(คะแนน ภายใน
ปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๘๐  

ไม่น้อยกว่า
๘๕  

ไม่น้อยกว่า
๙๐ 



 
 

 
 

 
 

   
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า ๑๑-๑ 

     เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ                ๑๑-๒ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ๑๑-๒ 

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคน ๑๑-๕ 
ตลอดช่วงชีวิต   

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๑-๕ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๑) การพัฒนา  ๑๑-๖ 

 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ๓.๑  แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง   ๑๑-๖ 
  ศักยภาพมนุษย ์

 ๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๑๑-๖ 

 ๓.๑.๒ แนวทางพัฒนา    ๑๑-๖ 

 ๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  ๑๑-๗ 

 ๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๑๑-๘ 

 ๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ๑๑-๘ 

 ๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น  ๑๑-๘ 

 ๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๑๑-๙ 

 ๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ๑๑-๙ 

 ๓.๔ แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  ๑๑-๑๐ 

 ๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๑๑-๑๐ 

 ๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา  ๑๑-๑๑ 

 ๓.๕ แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ  ๑๑-๑๑ 

 ๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๑๑-๑๒ 

 ๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา  ๑๑-๑๒



 
 

๑๑-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีเ่ป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ขับเคลื่อนและ
ยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนา ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 สถานการณ์การพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนี 
การพัฒนามนุษย์ โดยในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีค่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ เท่ากับ ๐.๗๗๒ 
และ ๐.๗๗๗ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโลกที่อยู่ที่  ๐.๗๓๔ และ ๐.๗๓๗ อย่างไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลง และประชากรสูงอายุที่
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพ่ิมมากขึ้น 
โดยสะท้อนจากอัตราการเกิดของคนไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีจ านวนเด็กเกิดไม่ถึง ๖ แสนคน 
และคาดว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมจะอยู่ที่ ๑.๓๐ ในปี ๒๕๘๓ นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหาและ 
ความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยในปี ๒๕๖๔ 
มีดัชนีพัฒนาเด็กสมวัยอยู่ที่ร้อยละ ๘๒ ซึ่งลดลงจาก ปี ๒๕๖๒ ที่อยู่ร้อยละ ๘๖.๙๕ ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาลดลง โดยข้อมูลจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการศึกษา 
ด้านการบริหารธุรกิจ ปี ๒๕๖๔ พบว่า ประเทศไทยมีอันดับด้านการศึกษาอยู่ในอันดับที่ ๕๖ ซึ่งลดลง 
๑ อันดับจากปี ๒๕๖๓ ประกอบกับดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกปี ๒๕๖๓ 
ภาพรวมประเทศไทยมีคะแนนเพียง ๔๑.๓๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยอยู่ในอันดับที่ ๖๗ ซึ่งอันดับ
ยังต่ ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนค่อนข้างมาก รวมทั้งมีผลิตภาพแรงงานต่ าในกลุ่มวัยแรงงาน 
โดยปี ๒๕๖๔ มีอัตราการขยายตัวเพียง ร้อยละ ๐.๗ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยปี ๒๕๖๓ 
มีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม จ านวน ๖๕๑,๙๕๐ คน โดยเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๒ ที่มีจ านวนประมาณ 
๖๒๘,๘๐๐ คน ประเด็นดังกล่าว สะท้อนถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบให้มี
พัฒนาการอย่างสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ อาทิ ก าหนดนโยบายส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างสมวัย ก าหนดนโยบายการเกิดและเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพทักษะ 
วัยแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการจัดสรรบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๑) 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จึงเป็นกลไกส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มีจิตส านึก 
ความเป็นไทยเด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
และสวัสดิการทางสังคม รวมทั้งเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น มีทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถเติบโตเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีกลไก
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชากรไทยสามารถ



 
 

๑๑-๒ 
 

เกิดและเติบโตอย่างสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพร่วมยกระดับการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้ 
อย่างยั่งยืน  

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีความสอดคล้อง และสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 ๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  

 ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

 ๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 

 ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 ๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

 ๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

 ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 ๔.๔.๓ การดึ งดู ดกลุ่ มผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ และคนไทยที่ มี คว ามสามารถ 
          ในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

 ๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 ๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 



 
 

๑๑-๓ 
 

 ๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 

 ๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 ๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
 ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๑) 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี  เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง เต็มศักยภาพ 
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพ 

๒) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่ 
พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้โรงพยาบาลทุกระดับด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการ
สุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้น
พัฒนาการสมอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน 

๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน จัดให้มี 
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัยท างานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับ
ตนเอง สร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือ  
ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

๕) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ  โดยส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเอง 
ไดท้างเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ



 
 

๑๑-๔ 
 

การออมเพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคม ที่สอดคล้องกับ 
ความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง  
จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๑) 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จึงมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคม และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม น าไปสู่สังคมไทยที่มีความ “เกิดดี อยู่ดี และแก่ดี” 
ให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
และประเทศ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตน
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ 
ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ 
เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิต 
มีการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

 
 
 
 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๑๐๐๐๑ คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ทีม่ีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ รักการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนา
มนุษย ์ 
(คะแนน ภายใน
ปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๐.๘๒ 

ไม่น้อยกว่า 
๐.๘๕ 

มากกว่า 
๐.๘๕ 



 
 

๑๑-๖ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ 
ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ 
ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผน 
ทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมีแนวทาง 
การพัฒนา ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 มีเป้าหมายให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน
ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ 
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 ๓.๑.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  
บนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ 
การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการ ให้ทุกภาคส่วนในสังคม 
เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น  
การส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบาย  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๑๐๑๐๑ ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง
มากขึ้น 

มาตรฐาน
ครอบครัวเข้มแข็ง 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐)  

ไม่น้อยกว่า 
๙๒ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๔ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๖ 



 
 

๑๑-๗ 
 

การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ
จัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ  
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยจะต้องมีกลไกการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีกลไกสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัว 
ในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสนับสนุนในการท างานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วน 
การพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิต  
การท างานและชีวิตครอบครัว 

๒) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้ 
พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เปิดพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

๓) ส่งเสริมกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ เกี่ยวกับการศึกษา  
การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้างศักยภาพของการ
ด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ   
เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
การผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจ ใน
การศึกษาต่อมีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
ผ่านช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัย 
แม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริม 
การให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย 
ในทุกด้าน ซึ่ งปัจจัยส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่ พ่อแม่ 
มีการออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 



 
 

๑๑-๘ 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

๓.๒.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อน
การตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งก าหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้
มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากข้ึน 

๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่ มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จ าเป็นต่อสมอง
เด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้มกีารติดตามพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด และเสริมสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย เกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดแนวทาง กลไกการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็ก ให้เติบโต
อย่างสมวัย สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

๓) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย 
ทุกด้านโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้น 
การพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
 มีเป้าหมายเพ่ือให้วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผ่านช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี 
มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิด

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๑๐๒๐๑ เด็กเกิดอย่างมี
คุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น 

ดัชนีพัฒนา 
การเด็กสมวัย 
(คะแนน 
ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐)  

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 

 



 
 

๑๑-๙ 
 

สร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับ
โลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตร
การศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร 
และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๓.๓.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 

 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้ที่
มีครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนอง 
ความต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๑๐๓๐๑ วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถใน 
การแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
การพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ 
แรงงานในอนาคต 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๗๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 



 
 

๑๑-๑๐ 
 

๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ ที่เชื่อมต่อ
กับโลกการท างาน  

๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๕) จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ 
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

๓.๔ แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

มีเป้าหมายเพ่ือให้แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ 
ความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น และมีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ผ่านช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนา
และยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล
และความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างานตาม
หลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  
มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนา
ทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการ 
ขยายอายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษ 
ในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร 
ตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มี
ศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็ก
และเยาวชน ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือ 
คนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคย
กระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

๓.๔.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ 
- ๒๕๘๐ 

๑๑๐๔๐๑ แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มี
ทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

ผลิตภาพ
แรงงาน 
(ร้อยละต่อปี) 

เพ่ิมข้ึน 
ไมน่้อยกว่า 

๔ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมน่้อยกว่า 

๕ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไมน่้อยกว่า 

๖ 
 



 
 

๑๑-๑๑ 
 

 
 

๓.๔.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทาง 
การเงินเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับวัยท างานผ่านกลไกการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการท างาน 

๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ทั้งใน
รูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวร เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพ
และใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวก  
ให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยเชื่อมโยงข้อมูล
แรงงานไทยและต่างชาติเข้าด้วยกัน ผ่านกลไกบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของแรงงานและองค์กร 

๕) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

๓.๕ แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอาย ุ

มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น ผ่านช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะอาชีพในการหารายได้  มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๑๐๔๐๒ มีคนไทยที่มีความสามารถ
และผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศเข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนก าลัง
แรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ต่อก าลังแรงงาน 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๕  

 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕  

 



 
 

๑๑-๑๒ 
 

การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคม 
ที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดท า
กลุ่มอาชีพและตลาดงานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย มีการเตรียมบุคลากรสูงวัยเข้าสู่งาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะความสามารถและส่งเสริมโอกาสการท างานของผู้สูงวัยภายหลังการเกษียณอายุการท างาน การส่งเสริม
ภูมิปัญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผู้ประกอบการภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมการออมของพนักงานในกองทุน
ประกันสังคม และการสร้างความตระหนักในการเรื่องการรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ  รวมทั้งได้รับ 
การดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีความชัดเจน
และบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้ และสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอาย ุ
 

๓.๕.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลัง
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง  
ให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่าง
กลุ่มวัย 

๒) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณ
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม รวมทั้งส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน และมีกลไกคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่อเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความมั่นคงในชีวิต 
มีทักษะการด ารงชีวิต 
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม
เพ่ิมขึ้น 

ดัชนีความยากจน
หลายมิติของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
(ร้อยละต่อปี) 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๕  

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐ 
 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า

๑๕  



 

 
 

 

 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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๑๒-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

การพัฒนาการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะยกระดับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากร
ไทยทุกช่วงวัยทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้  
มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง ซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ดังนั้น  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๒) การพัฒนา 
การเรียนรู้ จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมทั้งเพ่ือให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

สถานการณ์ด้านการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของคนไทย ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ แม้ว่าคนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก ๙.๖ ปี ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๑๐.๐ ปี ในปี ๒๕๖๔  แต่ภาพรวมของคุณภาพการศึกษาและ 
การเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณาจากอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สถาบันการจัดการนานาชาติในปี ๒๕๖๔ อยู่ในอันดับที่ ๕๖ จาก ๖๔ ประเทศ อีกทั้งผลคะแนนสอบ 
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล เฉลี่ยอยู่ที่ ๔๑๒ คะแนนในปี ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ในระดับต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยโลกที่มีคะแนนอยู่ที่ ๔๘๘ คะแนนอยู่ถึง ๗๖ คะแนน และยังมีคะแนนต่ ากว่าอีกหลายประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือเป็นจ านวนมากสะท้อนถึงปัญหาการ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนที่เน้นการท่องจ าท าให้ไม่เกิดการคิด วิเคราะห์ รวมถึงคุณภาพของปัจจัย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพที่อาจยังไม่กระจายครอบคลุมและ
ทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล และหลักสูตรการศึกษาที่ผลิตมาไม่ตรงกับความต้องการของตลาด  
ซึ่งสะท้อนถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาการเรียนรู้ของประชากรไทยให้สอดรับกับสถานการณ์  
การเปลี่ยนแปลง ความต้องการของตลาดแรงงาน และการมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชากร
ไทย ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการเชิงรุกต่าง  ๆ อาทิ การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ การออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามประสิทธิภาพ  
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และการผลิตหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๒)  
การพัฒนาการเรียนรู้ จึงเป็นกลไกเพ่ือให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง 
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทย  
ตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 



 

๑๒-๒ 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๑ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.๑.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.๑.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
๒.๑.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
๒.๑.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.๑.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง

ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
๒.๑.๖ การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
๒.๑.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๒.๒ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

๒.๒.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม  
รวมทั้งสื่อ 

๒.๒.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๒)  

การพัฒนาการเรียนรู้ ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

๑)  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้  เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ 
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการ
ผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ การเพ่ิม



 

๑๒-๓ 

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพ  จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา  ปฏิรูป
ระบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัด 
ให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่การใฝ่เรียนรู้ การพัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา  
สู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  
ในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มี
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในระบบการศึกษา และส าหรับประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก  เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

๒)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการ  
คัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา  และ
วรรณกรรม สุนทรียศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่
ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ  
การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและ
ต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา 
เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถ
สูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

 

 

 



 

๑๒-๔ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๒) การ

พัฒนาการเรียนรู้ จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น โดยพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่ม
ผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชาในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประเทศ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ 
- ๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ 
- ๒๕๘๐ 

๑๒๐๐๐๑ คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตวั สื่อสาร 
และท างานรว่มกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นมี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ 

ความสามารถ 
ในการแข่งขันของ
ประเทศด้าน
การศึกษา (อันดับ
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๔๐ ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๓๐ 

๑๒๐๐๐๒ คนไทยได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและ
ความสามารถของพหุ
ปัญญาดีขึ้น 

สัดส่วนเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง
มัธยมศึกษาปีที ่๖ ที่
ได้รับการส่งต่อการ
พัฒนาตามศักยภาพ
หรือพหุปัญญา ต่อเด็ก
นักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ ๓ ถึง
มัธยมศึกษาปีที ่๖ 
ทั้งหมด (ร้อยละ ภายใน
ปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๖๐  

ไม่น้อยกว่า
๘๐  

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐  



 

๑๒-๕ 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาที่ ๓ และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ โดยค านึงถึงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ  
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาท ิภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 
การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา  การสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
สู่คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ มีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง โดยมีแผนย่อย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

มีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้ นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้  
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด   
คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง  ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครู 
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู
รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 



 

๑๒-๖ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการ
เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่ วถึง  และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษา
ออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการ
ปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับ
ความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถาน
ประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ 
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนา
ทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้  และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบตัว รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้   
องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ  
และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ
ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการรับรู้ของ
คนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น  ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด  
วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการ
ท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒-๗ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๒๐๑๐๑ คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน มี
ทักษะการ
เรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็น
ของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ดัชนีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า   
๖๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

สัดส่วนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ที่มีผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 
๕๐ ขึ้นไปของ
คะแนนเต็มใน ๔ 
วิชาหลัก ต่อ จ านวน
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่
เข้ารับการทดสอบ 
ได้แก่  
(๑) ภาษาไทย  
(๒) ภาษาอังกฤษ  
(๓) คณิตศาสตร์  
(๔) วิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

(๑) ไม่น้อยกว่า 
๘๕  

(๒) ไม่น้อยกว่า 
 ๑๐  

(๓) ไม่น้อยกว่า      
๑๐  

(๔) ไม่น้อยกว่า      
๑๐  

(๑) ไม่น้อยกว่า  
๙๐  

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๑๕  

(๓) ไม่น้อยกว่า      
๑๕  

(๔) ไม่น้อยกว่า      
๑๕  

(๑) ไม่น้อยกว่า  
๙๕ 

(๒) ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

(๓) ไม่น้อยกว่า      
๒๐ 

(๔) ไม่น้อยกว่า      
๒๐ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย  
ได้แก่ (๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล 



 

๑๒-๘ 

และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
การฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน  
เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ   
ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่ เป็นที่ต้องการของตลาด  การพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาด
ต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่
ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต 
มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถ
น ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการ
เรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัว
สื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่  
(๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเอง
สอน (๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู 
ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครู  
ที่ช านาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิ ม 
หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ ที ่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ  (๓) 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน  
สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน  
มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย  
๖ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและ 



 

๑๒-๙ 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุก
ระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการ
โรงเรียน  (๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มี การ
ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ
ใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพ่ิมการมีส่วน
ร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้  
คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและ
การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการ
ความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึง
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้าง
ระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น  (๒) มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๔) พัฒนา
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ 
ที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้

๕) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทาง
ย่อย  ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะ
สาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะและทักษะ
พ้ืนฐานส าหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงาน
ในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ามากขึ้นเป็นระยะ (๒) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ 
รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และส าหรับประชาชน 
และ (๔) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 



 

๑๒-๑๐ 

๓.๒ แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญา  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น โดยสร้างการตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 
การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพ 
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและ
เยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุ
ปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ตลอดจนสร้าง
มาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้าน
กีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือ
รวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย
ความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถ 
ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

๓.๒.๑    เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ 
- ๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๒๐๒๐๑ ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม 
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่ง
ต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ที่มีข้อมูลการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา
รายบุคคล ต่อเด็ก
นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ทั้งหมด (ร้อยละ
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐ ) 

ไม่น้อยกว่า      
๕๐  

ไม่น้อยกว่า      
๗๕  

ไม่น้อยกว่า      
๑๐๐  



 

๑๒-๑๑ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว  
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม  
สุนทรียศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และ
สื่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

๒) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้สร้ างความเข้มแข็ งและต่อยอดได้  จัดให้มี กลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่ ม 
ผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 



 

 
 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

  



 

 
 

สารบัญ 
 หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า ๑๓-๑ 
 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๑๓-๑ 
 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๓-๒ 
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๑๓-๔ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๓-๔ 
ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทย ๑๓-๕ 

มีสุขภาวะที่ดี  
๓.๑    แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุม ๑๓-๕ 

ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๓-๕ 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา ๑๓-๖ 

๓.๒ แผนย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม ๑๓-๖ 
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๓-๖ 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๑๓-๗ 

๓.๓    แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ๑๓-๗ 
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๓-๗ 
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา ๑๓-๘ 

๓.๔    แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๑๓-๘ 
๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๓-๘ 
๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา ๑๓-๙ 

๓.๕ แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ ๑๓-๙ 
และโรคอุบัติซ้้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๓-๙ 
๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา ๑๓-๑๐

   



 
 

๑๓-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

การมีสุขภาวะที่ดีเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของการด้ารงชีวิต  โดยประเทศไทยให้ความส้าคัญ 
กับการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีไม่ว่าจะเป็น สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตใจ สังคม รวมถึง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดี  ซึ่งหากปัจจัยดังกล่าวขาดความสมดุลอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหา
สุขภาพได้ ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น 
(๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดี
เพ่ิมขึ้น 

ทั้งนี้ สถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยมีความท้าทายในหลายประการ โดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทย 
มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น โดยในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มีจ้านวนประชากรที่เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เฉลี่ยร้อยละ ๗๕ หรือประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ คนต่อปี โดยสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ได้แก่ โรคเบาหวาน  
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคถุงลมโป่งพอง โดยสาเหตุดังกล่าวมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 
ที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพการท้างานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ระดับการศึกษา 
มลพิษในสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นความจ้าเป็นในการด้าเนินการต่าง ๆ  เพ่ือยกระดับระบบสาธารณสุขของไทยในการ
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ดังนั้น ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องจึงต้อง 
ให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ อาทิ  การมีเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยง 
ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง การมีระบบข้อมูลและการบริการที่เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบบริการอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้าให้พร้อมรับมือ    

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๓)  
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จึงเป็นกลไกส้าคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะไม่ว่าจะเป็น
การดูแลตัวเองขั้นพ้ืนฐาน การมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า อันจะน้าไปสู่การดูแลสุขภาพ 
โดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้  รวมถึงการมีระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมทางด้านสาธารณสุข  
แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการน้าภาคีการพัฒนาทีเกี่ยวข้อง อาทิ ครอบครัว  
บ้าน โรงเรียน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับสาธารณสุขมาร่วมบูรณาการการด้าเนินการที่เกี่ยวกับการเตรียมพร้อม
และรับมือกับปัญหาด้านสุขภาวะในทุกรูปแบบในช่วงระยะเวลาของการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

การด้าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒.๑  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.๒  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 



 
 

๑๓-๒ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๒.๑  การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 ๒.๒  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

เข้ามาเป็นก้าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๒  ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ 
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.๕  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 ๔.๕.๑  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
 ๔.๕.๒  การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
 ๔.๕.๓  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 ๔.๕.๔  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
 ๔.๕.๕  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๔.๑  การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 ๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส้าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๓  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

๔.๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๔.๔.๖  เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ 

ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้้า 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๓)  
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ก้าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
โดยพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้  สร้างเสริมความรู้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไก



 
 

๑๓-๓ 
 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

๒) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยจดัสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เพ่ือเอ้ือต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐ 
ที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ 
เพ่ือการก้าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
ในระดับชุมชน ต้าบล อ้าเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน 

๓)  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอ้านาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม
และยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  ปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง  
น้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ 

๔)  การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้้า 
ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้ เพ่ิมก้าลังคนและน้าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพ้ืนที่  

๕)   การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความส้าคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนัก 
ของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสร้างระบบ
สาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับ 
การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน 
ทั้งระบบ การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้้า รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้้า และสร้างความพร้อม
ของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ 

  



 
 

๑๓-๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น (๑๓) การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ด ี

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๓)  
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จึงมีเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น  
ทั้งความรู้ ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับสุขภาวะตามมาตรฐานตามหลักทางวิชาการ และการเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพที่ถูกต้อง ผ่านภาคีเครือข่ายการพัฒนาทีเกี่ยวข้อง อาทิ ครอบครัว บ้าน โรงเรียน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ร่วมกันสร้างการตระหนักรู้ทั้งในส่วนของ สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส้าคัญของการด้ารงชีวิตไม่ใช่แต่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย  

ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๓๐๐๐๑ คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดีข้ึนและมีความ
เป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 

อายุคาดเฉลี่ ยของ
การมีสุขภาพดี  
(จ้ านวนปี เฉลี่ ย 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๗๒  

ไม่น้อยกว่า 
๗๓  

 

ไม่น้อยกว่า 
๗๕  

 



 
 

๑๓-๕ 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๓) การเสรมิสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ด ี

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่จะขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมผ่านการบูรณาการระหว่างภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยง 
เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยมีแนวทางการพัฒนา ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑  แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการปอ้งกันและควบคุมปจัจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ 

 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ์
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส้านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น  
ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวัง
และจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม 
และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการด้ารงชีวิต รวมทั้งการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม 
สุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ซึ่งปัจจัยส้าคัญที่จะ
ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้องอาศัยการท้างานร่วมกัน 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ผสานกันการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๓๐๑๐๑ ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และสามารถ
ป้องกันและลดโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะจิตส้านึกการมี
สุขภาพดีสูงขึ้น 

อัตราความรอบรู้
ด้านสุขภาวะของ
ประชากร (คะแนน 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๗๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

 



 
 

๑๓-๖ 

๓.๑.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ รวมทั้งส่งเสริมความรอบรู้
และพฤติกรรมสุขภาพจิตของคนทุกกลุ่มวัยผ่านการพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
และกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยสะดวก  
และน้าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีองค์ความรู้ และความพร้อม
ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้  รวมถึงศักยภาพในการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะและสุขภาพจิต ได้ด้วยตัวเอง น้าไปสู่การพ่ึงตัวเอง และมีการกระจายอ้านาจ 
การวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือให้ด้าเนินการด้านสุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจ้าเป็นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ  

๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
แบบบูรณาการทุกระดับ เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพจิตของประชาชน 

๔) ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามทั้งด้านสุขภาวะและ
สุขภาพจิตของประชาชน โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

๓.๒ แผนย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 มีเป้าหมายเพ่ือให้จ้านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น  ผ่านการส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม 

ทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส้าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดท้ามาตรการ
ทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วย 
ในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก้าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชน 
ก่อนการด้าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ นอกจากนี้ ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี 
ในทุกพ้ืนที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตส้านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ 
ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน 
โดยรัฐจะท้าหน้าที่เป็นผู้อ้านวยความสะดวกที่ส้าคัญในการอ้านวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมี 
สุขภาวะดีของตนเองได้ เพ่ือให้ชุมชนเป็นพ้ืนที่ส้าคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพ้ืนที่ ครอบคลุม (๑) การสร้าง 
การมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน (๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชนในเรื่องอาชีวอนามัย บริการ 
ด้านเวชกรรม และระบบบริการสุขภาพ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะท่ีดี 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๓๐๒๐๑ จ้านวนชุมชน
สุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

ต้าบลที่ผ่านเกณฑ์ต้าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต “ชุมชนสรางสุข” 
ต่อจ้านวนต้าบลทั่วประเทศ 
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

ไม่น้อยกว่า  
๙๕ 

 

ไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ 

 



 
 

๑๓-๗ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมส าหรับ
ยกระดับสุขภาวะของคนในสังคม เช่น การมีพ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเท้า 
และทางจักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการของชุมชน  
การจัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนบริการทางการแพทย์  
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
ประชาชน อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพ่ือสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ 

๓) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพ เพ่ือการก้าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
ที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต้าบล อ้าเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
ในชุมชนและระหว่างชุมชนอ่ืน ๆ 

๓.๓  แผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
มีเป้าหมายในการสร้างระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้นผ่านการ 

น้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ  
แบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค้าปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์
การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับ
อินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพ่ือให้
บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน  

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน
การสร้างสุขภาวะที่ดี 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๓๐๓๐๑ มีระบบสาธารณสุข
ที่ได้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น 

ประสิทธิภาพ
ระบบบริการ
สุขภาพ  
(อันดับของโลก 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน  
๑๕ 

ไม่เกิน  
๑๕ 



 
 

๑๓-๘ 

๓.๓.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้
ระบบการบริหารที่มีการกระจายอ้านาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน  รวมทั้ง ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่ อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะข้อมูลรายบุคคลในระบบบริการสุขภาพ 

๒) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดท้าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐ
และผู้ใช้บริการตามฐานะท่ีค้านึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ้าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้งบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบ
หลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการเบิกจ่าย  
และการติดตามประเมินผล 

๓) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ 

๓.๔  แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้้าลดลงและเป็นแนวทางการพัฒนา 
ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ผ่านการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพ่ิมบุคลากร
ทางการแพทย์ให้เพียงพอและน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
การให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพ้ืนที่  

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑๓๐๔๐๑ การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความ
เหลื่อมล้้าลดลง 
 

กลุ่มคนเป้าหมายใน
ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชี้เป้า ที่ตกมิติด้าน
สุขภาพ ได้รับการดูแล 
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 



 
 

๑๓-๙ 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมระบบการจัดบริการสาธารณสุขทั้งในระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาว
ส้าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนารูปแบบและ
คุณภาพการบริการปฐมภูมิ และเพ่ิมขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
และสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นเพ่ือให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน อาทิ ค่าใช้จ่าย
การเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้ค้าปรึกษา การควบคุม
และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

๒) พัฒนาก าลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและพัฒนากลไก
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ด้านสุขภาพ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนเองและวิธีการแก้ไข
ปัญหาส้าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน 

๓.๕  แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้าที่ เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้นโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้้า ที่ประเทศไทยควรเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
หมายถึง โรคติดต่ออันตราย ที่ได้ประกาศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กาฬโรค  
ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัส
มาร์บวร์ก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส 
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้า  
หรือโรคติดต่ออันตรายมักเกิดการระบาดเป็นระยะ ๆ ทั้ งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ  
และสังคม อย่างกว้างขวาง จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังและสร้างความพร้อมรับมือ 
เพ่ือยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเหล่านี้ รวมทั้งจัดเตรียมยาหรือวัคซีนเพ่ือแก้ไขและรักษาผู้ป่วย
จากโรคเหล่านี้  

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรค 
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ 
– ๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๓๐๕๐๑ ประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้้าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
มากขึ้น 

ระดับความรอบรูสุ้ขภาพ
ของประชาชนเรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละต่อปี)  

ไมน่้อยกว่า  
๕ 

ไมน่้อยกว่า  
๕ 

ไม่น้อยกว่า  
๕ 

ความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของโลก (อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน ๕ ไม่เกิน ๕ ไม่เกิน ๕ 



 
 

๑๓-๑๐ 

  ๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัย 
และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสร้างกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและนานาชาติในการรับมือ 
ที่เก่ียวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้า 

๒) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งระบบติดตาม ตรวจสอบ
และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้้า ตลอดจน การให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง และการพัฒนาระบบการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ  

๓) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ในประชากรทุกกลุ่ม  
โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
รองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์
ป้องกันทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและโอกาส
เกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการ
เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้้า 

๔) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ า สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ โดยควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  
ในประชากรทุกกลุ่ม เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหา
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้้า พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 



 
 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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๓.๑ แผนย่อย การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็น ๑๔-๕ 
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๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๔-๕ 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา ๑๔-๖ 

๓.๒ แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ ๑๔-๖ 
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๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ๑๔-๗ 
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๑๔-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

 การกีฬาและนันทนาการ เป็นหนึ่งเครื่องมือและกลไกในการเสริมสร้างและการพัฒนา ทั้งในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ การหล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๖๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๔) 
ศักยภาพการกีฬา จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามาก
ขึ้นด้วยกีฬา 

 ผลการส ารวจข้อมูลการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาของประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๔ กรมพลศึกษา 
พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือต้องการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ คนไทยมีแนวโน้มการออกก าลังกายและเล่นกีฬาลดลง โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๔ พบว่า 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๕ ขึ้นไป ที่ออกก าลังกายสม่ าเสมออยู่ที่ร้อยละ ๓๖.๔๗* ซึ่งลดลง
จากปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๒ ที่ร้อยละ ๔๑.๘๒ และ ๔๐.๔๙ ตามล าดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส าหรับในกลุ่มนักกีฬาที่จดทะเบียนกับทางการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย มีประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ ราย ในช่วงปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ทว่าอันดับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในการ
แข่งขันในระดับนานาชาติมีแนวโน้มที่ลดลง โดยการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ ๔ ปี  
ในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ ๑๑ ซึ่งลดลงจากอันดับที่ ๖ ในปี ๒๕๕๗ อันดับผลการแข่งขันใน
มหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๒ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประเทศเข้าร่วม 

การแข่งขันจ านวน ๒๐๕ ประเทศ โดยมีประเทศในทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันจ านวน ๓๙ ประเทศ  
เมื่อเปรียบเทียบผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยกับอันดับการได้เหรียญทองของประเทศในภูมิภาค
เอเชียมีแนวโน้มลดลงในการแข่งขัน ๓ ครั้งล่าสุด คือ อันดับที่ ๑๑ ในปี ๒๕๕๕ อันดับที่ ๘ ในปี ๒๕๕๙ และ
อันดับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ประเทศ
ไทยตกลงจากอันดับที่ ๑ ลงมาที่อันดับที่ ๓ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควรวิเคราะห์ทบทวนจุดอ่อนที่เป็นปัญหา
อุปสรรคของการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยในทุกข้ันตอน นอกจากนี้ ยังพบว่าจ านวนผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้าน
การกีฬาระดับนานาชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ อยู่ที่จ านวน ๓๓๙ คน 
๒๗๘ คน ๑๗๙ คน และ ๖๐ คน**†ตามล าดับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด-๑๙ ท าให้การจัดฝึกอบรมและการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ของกรมพลศึกษาลดลง ในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ อยู่ที่จ านวน ๔,๔๙๕ คน และ ๒ ,๗๘๑ คน 
ตามล าดับ ในขณะที่จ านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมนักวิทยาศาสตร์  
การกีฬาแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๖๔ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่จ านวน ๕ คน จากปี ๒๕๖๓ ที่เพ่ิมขึ้นเพียง 
๑ คน ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ที่เพียงพอต่อความต้องการของกีฬาทุกประเภท ที่จะสามารถให้บริการด้านกีฬาและสามารถถ่ายทอดความรู้
แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจากสถานการณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง 

                                                           
* ผลการสารวจปี ๒๕๖๔ ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

** ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔  



 

๑๔-๒ 
 

ความจ าเป็นเร่งด่วนในการท าให้ประชากรไทยหันมาดูแลสุขภาพโดยการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา และการ
สร้างบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการออกก าลังกาย อาทิ การสร้างแรงจูงใจ และความตระหนักถึงความส าคัญในการ
ออกก าลังกาย มีบุคลากรและอาสาสมัครที่เพียงพอ มีองค์ความรู้และทักษะ สามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการออกก าลังการ กีฬา และ
นันทนาการ มีเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบ
ใหม่ ส่งเสริมการสร้างนักกีฬาอาชีพ อาทิ มีหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา มีการสร้างแรงจูงใจ
และเป้าหมายความส าเร็จ สร้างทัศนคิตของสังคม ความเชื่อมั่นของครอบครัวในอาชีพนักกีฬา และพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ อาทิ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ระบบรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 
และมีมาตรการและนโยบายของรัฐที่สนับสนุน 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๔) 
ศักยภาพการกีฬา จะเป็นกลไกที่ท าให้เกิดการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐาน 
ประชาชนมีนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

 การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา มีความสอดคล้องและสามารถสนับการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 ๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ

นันทนาการ 
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโต 

ของอุตสาหกรรมกีฬา 



 

๑๔-๓ 
 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๔) 
ศักยภาพการกีฬา ก าหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

 ๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้และ 
ความตระหนักในประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการ
ด ารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย
เพ่ือรักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้ าใจ
นักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพ้ืนที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจ 
เฉพาะบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ สถานที่  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ 

 ๒) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการ
แข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ 
และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพ 
ที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ๓) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่ง
สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์  
การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ 
รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและ
นันทนาการ 
  



 

๑๔-๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๔)  
ศักยภาพการกีฬา จึงมีเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น 
ด้วยกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือใน
การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอม
การเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
ในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ 

เป้าหมายและตัวชีว้ัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๔๐๐๐๑ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น  
มีน้ าใจนักกีฬา  
และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้นด้วยกีฬา 

ดัชนีศักยภาพการกีฬา 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 
 

  

 



 

๑๔-๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (๑๔) ศักยภาพการกีฬา 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๔)
ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้
กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
(๒) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

มีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้น ผ่าน  
การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกก าลังกาย การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบั ติอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี  
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นการส่งเสริม
ความรู้และความตระหนักถึงการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการออกก าลังกาย สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ  
รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ  
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬา 
ขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๔๐๑๐๑ คนไทยออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา  
และนันทนาการ 
อย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนของประชากร 
ทีอ่อกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ 
ต่อประชากรทั้งหมด 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า
๕๐ 

ไม่น้อยกว่า
๖๐ 

ไม่น้อยกว่า
๗๐ 

 
 



 

๑๔-๖ 
 

 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง
ในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมสีุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้ าใจนักกีฬา มีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริม  
การพัฒนาการออกก าลังกาย การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือ
ความสนใจในชุมชนท้องถิ่น 

๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการออกก าลังกาย 
การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพ่ิมเติม ให้มี 
ความเพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ชุมชน การพัฒนาในการ 
ร่วมลงทุน ร่วมให้ใช้พื้นท่ี หรือร่วมบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน 

๓.๒ แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่านการส่งเสริม 

การกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มี
ความสามารถ สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความส าเร็จจาก 
ความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้าน 
การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจัยส าคัญ คือ
ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เส้นทางการพัฒนานักกีฬาแต่ละ
ชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐาน
รองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้างนักกีฬาเป็นเลิศ
และนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๔๐๒๐๑ นักกีฬาไทยประสบ
ความส าเร็จ 
ในการแข่งขัน 
ระดับนานาชาติ 

ความส าเร็จของนักกีฬา 
ในการเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๗ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐ 
 



 

๑๔-๗ 
 

 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มี
ความถนัดและทักษะด้านการกีฬา  และสร้างโอกาสการพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ในระดับประเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ  

๒) ส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน 
สากล พัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์การกีฬาที่มี
มาตรฐาน ด้านโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการกีฬา เพ่ือน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทุกระดับ  รวมทั้ง 
การยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจในการต่อยอดความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง 
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา พร้อมผลักดันการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา และพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพ่ือรองรับการพัฒนาต่อไป 

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ผ่าน 

การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
ทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากร
ทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากรและ
การพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ  

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้ วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๔๐๓๐๑ บุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

บุคลากรด้านการกีฬา 
นันทนาการ  
และวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาทั่วประเทศ 
ทีไ่ด้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
(รอ้ยละต่อปี) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๕ 

 



 

๑๔-๘ 
 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา  
๑) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหาร 

การกีฬา อาสาสมัครกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาเป้าหมายที่ประชาชนไทยมีความนิยม หรือมีศักยภาพในการ
พัฒนาในระดับอาชีพ บนฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีจ านวน
เพียงพอ สามารถให้บริการด้านกีฬาได้อย่างทั่วถึง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคล โดยสนับสนุนให้เกิดการประกวดหรือการแข่งขันเพ่ือสร้างเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือ
จัดตั้งชมรมเพ่ือคัดสรรบุคลากรนันทนาการตัวอย่าง และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของกลุ่ม
ผู้สนใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความแตกต่าง และต่อยอดความเป็น 
พหุปัญญาของสังคม 

 



 
 

 

 
 

 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

ประเด็น (๑๕) พลังทางสงัคม 
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

สารบัญ 
      หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า               ๑๕-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ            ๑๕-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             ๑๕-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม         ๑๕-๕ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ         ๑๕-๕ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม       ๑๕-๖ 

๓.๑ แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม           ๑๕-๖ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด            ๑๕-๖ 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา             ๑๕-๗ 

๓.๒ แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก           ๑๕-๘ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด            ๑๕-๘ 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา             ๑๕-๙ 

 
 

 



 

๑๕-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม เป็นการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการระดับพ้ืนที่ บนฐานองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพ
ปัญหาเชิงลึกที่แท้จริง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกในการแก้ไขปัญหาของประเทศแบบบูรณาการ  ทั้งในส่วนของการ
เตรียมความพร้อมตนเอง เพ่ือรองรับการเป็นสังคมสูงวัย และการเสริมสร้างทุนทางสังคม ดังนั้น แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 
จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

ช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หลายภาคีการพัฒนาได้ตระหนักถึงความส าคัญของพลังทางสังคมในการ
พัฒนาประเทศมากข้ึน ซึ่งพลังทางสังคม คือ การที่ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศ ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนวัยสูงอายุ เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ในอนาคต และการเสริมสร้างทุนทางสังคม ที่สะท้อนได้จากองค์ประกอบของดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติ
การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ที่ค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๕๕ โดยค่าคะแนน 
ปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ อยู่ที่ ๐.๕๘๔๖ และ ๐.๕๘๗๘ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าภาคีการพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นก าลังของการพัฒนาสังคมมากขึ้น และเมื่อพิจารณาทุนทางสังคมผ่านการเสริมสร้าง
ศักยภาพความสามารถของประชาชน เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย โดยสะท้อน
จากปริมาณทุนทางสังคมมิติด้านองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ปริมาณทุนทางสังคมฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๒๕.๗๖ จากปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งประกอบด้วย องค์กรชุมชน สภาองค์กร
ชุมชนที่มีคุณภาพ วิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และเครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างพลังทางสังคมผ่านการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก ยังคงมี
ประเด็นท้าทาย ที่สะท้อนได้จากการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ เพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยทุกช่วงวัย 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะประชากร 
ช่วงอายุ ๕๐ – ๕๙ ปี ซึ่งใกล้วัยเกษียณอายุ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและการออม เพ่ือให้
เป็นผู้สูงวัยที่มีความเป็นอยู่ที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีประชากรวัยแรงงานอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการเตรียม 
ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต รวมถึงค่าใช้จ่ายภาครัฐ
ในการดูแลต่อไป นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีความยากจนหลากหลายมิติของวัยผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบ
บริหารจัดการข้อมูลพัฒนาคนแบบชี้เป้า ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า ช่วงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ค่าคะแนนดัชนีความ
ยากจนหลากหลายมิติ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๗.๓๕ โดยค่าคะแนนดัชนีความยากจนหลากหลายมิติ ปี ๒๕๖๒ และ 
๒๕๖๔ มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๖๕ และ ๐.๐๐๗๗ ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของความยากจน
หลากหลายมิติในกลุ่มผู้สูงวัยที่เพ่ิมขึ้นจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการเตรียมความพร้อมตนเองของวัยแรงงาน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์อันจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมสูงวัยและกลายเป็นพลังทาง
สังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดการสร้างพลังทางสังคม อาทิ เสริมสร้างทุนทางสังคม ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคี
เครือข่าย การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อภาคีการพัฒนามีบทบาท 



 

๑๕-๒ 

ในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สุขภาพ สังคมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมที่รองรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาที่เอ้ือให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ สวัสดิการ/การดูแลผู้สูงอายุ สุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ 
การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เพ่ือเป็น
พลังทางสังคมในการร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๕) 
พลังทางสังคม จึงเป็นกลไกในการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นภาคีการพัฒนาสังคมมากขึ้น 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ รวมถึง
การด าเนินการให้ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ  น าไปสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพและมี 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม) ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๒  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑   สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า      

มาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม       
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



 

๑๕-๓ 

๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  
ทุกเพศและทุกกลุ่ม 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
๔.๒.๒ ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
๔.๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

และภาคประชาชน 
๔.๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการ
ตนเอง  
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ

จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
๔.๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๕) 
พลังทางสังคม ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเป็นพลังส าคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมเป็นที่ยกย่อง
และยอมรับทั่วโลก คือความมีน้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอย่าง
ยาวนานในประวัติศาสตร์ และมีรากเหง้าร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมิ 
ที่สามารถน าสู่การสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้ การดึงพลังต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคของประเทศ และน าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ 



 

๑๕-๔ 

๒) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก  
มีความรอบรู้ และความพร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  
และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์
และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอ่ืน ๆ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อ 
การปฏิบัติกับผู้สูงอายุ  

  



 

๑๕-๕ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

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

พลังทางสังคม มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพก าลังจาก
ประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
ท้องถิ่น ท้องที่มาเป็นกลไกในการช่วยสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค เนื่องจากการท างาน  
โดยกลไกและก าลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงควรน าจุดเด่นและศักยภาพของภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม 
มาเป็นแรงพลังในการช่วยแก้ไขปัญหา เพ่ือไม่ให้เกิดการทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการเกิดพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
ที่แท้จริง การดึงพลังต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาสร้างชาติสร้างอนาคต จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 

 

  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๕๐๐๐๑ ทุกภาคส่ วนมีส่ วน
ร่ วม ในการพัฒ นา
สังคมเพ่ิมข้ึน 

ดัชนีความก้าวหน้าของ
คนในมิติการมีส่วนร่วม 
(ร้อยละต่อปี) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๔  

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๕  

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๖  



 

๑๕-๖ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 

ทิศทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ในทุกระดับเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา ผ่านการระดมสรรพก าลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
การสร้างพ้ืนที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้าง
เป้าหมายร่วมหรือจุดร่วมอย่างสร้างสรรค์ จะมุ่งเน้นการด าเนินการใน ๒ แผนย่อย ได้แก่ การเสริมสร้าง 
ทุนทางสังคม และการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ

เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของ
ประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนา ในการร่วมคิด ร่วมลงมือพัฒนา จะเป็นพลัง
ส าคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคู่ไปกับการด าเนินการของภาครัฐในระยะ ๒๐ ปี
ข้างหน้า เนื่องจากการท างานโดยกลไกและก าลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเน้นการน ารากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในการเป็นสังคมแห่งการให้ที่
สมาชิกมีน้ าใจและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาใช้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพ่ือไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก และการน าทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอย่างยาวนาน 
ในประวัติศาสตร์ การมีรากเหง้าร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมิ 
ในการสร้างให้เกิดท้ังมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้  

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตวัชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๕๐๑๐๑ ภ า คี ก า ร พั ฒ น า มี
บทบาทในการพัฒนา
สั งคมมากขึ้ นอย่ าง
ต่อเนื่อง 

ปริมาณทุนทาง
สังคม มิติด้าน
องค์กรภาคประชา
สังคม (ร้อยละ
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า

๑๕ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕  
 

 

 

 

 



 

๑๕-๗ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการน าทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งบัน และเสียสละ โดยยึด  
หลักคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพ่ือท าประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให้ 
รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลัง 
ความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการ
บริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท างานระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนา และมีพ้ืนที่
สาธารณะ เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด 

๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น  
ที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ตั้ งแต่ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ที่ เน้ นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทักษะ 
ภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนน าการพัฒนาในท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
และบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเป็นกรอบ 
การด าเนินงาน 

๓) ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้าง
ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศสภาพ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนา
ระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุล
กับการท างาน เพื่อส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของ
สตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และภาวะผู้น า
ของสตรีเพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และใน
ระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง  

๔) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจ  
ในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ด ารงอยู่และสามารถ
น าไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนา
นวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการยกระดับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก  



 

๑๕-๘ 

๕) ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ในทุกมิติ โดยสร้างมาตรการจูงใจ และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่  
การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ด าเนินการ และติดตาม ประเมินการพัฒนา รวมทั้งการวางระบบการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

๓.๒ แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
มีเป้าหมายให้ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ  เพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

และผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดึงพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากร
ที่มีภูมิปัญญา องค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้ได้น าศักยภาพที่มี 
ในตัวเองในด้านต่าง ๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และการสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากร
อายุ ๒๕ - ๕๙ ปี ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นคลื่นมนุษย์ลูกใหญ่ที่ก าลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุภายในช่วง ๒๐ ปี
ข้างหน้า ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถ
พ่ึงตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๕๐๒๐๑ ประชากรไทยมี
ก า ร เต รี ย ม ก า ร
ก่อนยามสู งอายุ
เพ่ือให้สูงวัยอย่าง
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

สั ดส่ วน ประชากรอายุ 
๒ ๕  – ๕ ๙  ปี ที่ มี ก า ร
เตรียมการเพ่ือยามสูงอายุ
ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
ต่อจ านวนประชากรอายุ 
๒ ๕  - ๕ ๙  ปี  ทั้ งห ม ด 
(ร้อยละ ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐ ) 

ไม่น้อยกว่า 
๖๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๗๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

๑๕๐๒๐๒ ผู้ สู งอายุ มี ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

สัดส่วนผู้สูงอายุเป้าหมาย
ในระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบ 
ชี้เป้าได้รับการดูแล ต่อ
ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบ 
ทั้งหมด 
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐  

 

 



 

๑๕-๙ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ เพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ  
โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุ 
ในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้ งในมิติสุ ขภาพ เศรษฐกิจ สั งคม และสภาพแวดล้อม 
และเป็นผู้สูงอายุที่มีก าลัง มีแรง มีความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ 

๒) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ 
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิด  
การสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม สนับสนุนการรวมกลุ่ม/ชมรมของผู้สูงอายุ ให้มีบทบาทและความ
เข้มแข็งในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ/พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องและเป็นไป
ตามความสามารถ ความชอบ และความต้องการของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้  
ซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอ่ืน ๆ 

๓) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย  สนับสนุนให้สังคม 
และภาคส่วนอ่ืน ๆ ตระหนัก ยอมรับ และเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ค่านิยม 
เอ้ืออาทร และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคม
และภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

๔) ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างงานให้ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุน/
พัฒนามาตรการทางการเงิน/สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้หน่วยงานที่จ้างงานผู้สูงอายุ การปรับปรุงระเบียบ/
กฎเกณฑ์/กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ  การก าหนดอัตราส่วนการจ้างแรงงานสูงอายุ 
ในสถานประกอบการตามรูปแบบที่เป็นอิสระและตกลงกัน ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดชีพ และพัฒนาทักษะตามความต้องการของผู้สูงอายุ จัดให้มีการศึกษาหรือ
จัดท ารูปแบบการขยายการท างานของผู้สูงอายุในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งจัดท าต้นแบบสถานประกอบการ
ในการด าเนินการและต้นแบบการสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ และแนวทางการขยายอายุการท างานที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของการด าเนินธุรกิจและศักยภาพของแรงงานผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพและประสบการณ์ โดยการประชาสัมพันธ์/สื่อสาร/สร้างกลไกการตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ที่ผลิตโดยผู้สูงอายุ 

๕) ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผลักดันและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่ส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ ทั้งการป้องกันและการรักษาโรคที่ถูกต้องและเหมาะสม 
การสร้างต้นแบบระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมที่มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และขยาย
ต้นแบบไปทุกชุมชน ส่งเสริมการออกก าลังกายและกิจกรรมทางสังคม และเพ่ิมหน่วยแพทย์พยาบาล
เคลื่อนที่และสนับสนุนบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแบบให้เปล่า รวมทั้ง สนับสนุนให้มีมาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุ ด้วยการออกกฎหมาย/ระเบียบ/กฎเกณฑ์ และสร้างระบบ/กลไก/บริหารจัดการให้เป็นไปตาม



 

๑๕-๑๐ 

มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐดูแลและส่งเสริมให้เอกชนด าเนินการธุรกิจ/จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
และที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในทุกระดับ และการสร้างนวัตกรรมขึ้นมารองรับการดูแลและด าเนินชีวิต 
ของผู้สูงอายุตามความเหมาะสมและเข้าถึงง่าย 

๖) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างฐานข้อมูลกลางผู้สูงอายุ
อย่างเป็นระบบและบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน และปรับปรุงให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งบริหารจัดการและน าใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือจะได้ติดตาม
ดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง 

๗) การสร้างกลไกและระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องซึ่งกันและกัน ก าหนดให้โรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็นภารกิจท้องถิ่นและด าเนินการอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ปรับบทบาทหน่วยงาน 
ที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นลักษณะเชิงรุก เน้นกระบวนการพัฒนาสังคม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในระดับภูมิภาค ส่วนกลาง และท้องถิ่น และพัฒนาทักษะ/ศักยภาพและเพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงาน/
อาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่/ท้องถิ่น  

๘) ส่งเสริมให้มีหลักประกันในการคุ้มครองทางสังคมและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ เดิมในครอบครัว ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมที่คุ้นชิน คนในครอบครัวและเครือข่ายในชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐก าหนดมาตรการและกลไก
การคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุที่เหมาะสม ค านึงถึงความต้องการและสิทธิ และครอบคลุมทุกมิติ 
พัฒนาระบบบ านาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า และการจัดท าคู่มือช่วยเหลือผู้สูงอายุในการ
ป้องกันและรับมือภัยพิบัติ  

๙) การพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้สูงอายุและภาคส่วนต่าง ๆ โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้าน ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุ ในลักษณะโปรแกรมเอนกประสงค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และพัฒนาเครื่องมือ/กลไก/ระบบ
สารสนเทศ การจัดการศึกษา/กิจกรรม ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย 

๑๐) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย  
โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะ ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง เอ้ือต่อการ  
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
เกิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายและเหมาะสม 
กับผู้สูงอาย ุ



 
 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  



 
 

สารบัญ 
 

        หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า                      ๑๖-๑ 

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ             ๑๖-๒ 

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              ๑๖-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก         ๑๖-๔ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          ๑๖-๔ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก        ๑๖-๕ 

๓.๑  แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ          ๑๖-๕ 

 ๓.๑.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัด             ๑๖-๕ 

 ๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา             ๑๖-๕ 

๓.๒  แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก         ๑๖-๖ 

 ๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด             ๑๖-๖ 

 ๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา             ๑๖-๗



 

๑๖-๑ 
 

ส่วนที่ ๑  
บทน า 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต ผ่านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมที่จะเอ้ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศดีขึ้นต่อไป ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก จึงมีเป้าหมายในการยกระดับ
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยให้เพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็นประชาชน 
กลุ่มที่มีรายได้น้อย มีความท้าทายในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็นสาเหตุหนึ่งของความสามารถในการ
ยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและพ่ึงพาตนเองได้ สะท้อนได้จากดัชนีความยากจน
หลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (รายได้) ในปี ๒๕๖๔ มีดัชนีความยากจนหลากหลายมิติ 
ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อยู่ที่ ๐.๐๑๖๖ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๐.๖ จากปี ๒๕๖๒ ที่มีค่าดัชนีดัชนีความยากจน
หลากหลายมิติ อยู่ที่ ๐.๐๑๑๐ สะท้อนถึงการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาความยากจน
มิติรายได้และความรุนแรงของความขัดสนด้านรายได้ ซึ่งอาจท าให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายไม่อาจด ารงชีวิต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ อีกนัยหนึ่งอาจจะสะท้อนถึงการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถเข้า ถึงและ
ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตได้ รวมถึงการสร้างกลไกที่
สามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และเมื่อพิจารณาข้อมูล
วิสาหกิจรายย่อย โดยเฉพาะอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจรายย่อยต่อจ านวนวิสาหกิจรายย่อย
ทั้งหมด ในปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ มีอัตราส่วนอยู่ที่ ๐.๑๗ ๐.๑๘ ๐.๑๕ และ ๐.๑๕ ตามล าดับ หรือ
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๒.๘๘ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ นอกจากนี้ รายได้รวมของ
วิสาหกิจรายย่อยในช่วงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ พบว่า ขยายตัวเพียงร้อยละ ๑.๖๕ ซึ่งรายได้รวมปี ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ้นใน
อัตราที่น้อยกว่า ปี ๒๕๖๒ ถึงร้อยละ ๔๙.๓ ซึ่งรายได้รวมอาจจะปรับตัวลดลงตามข้อจ ากัดของสถานการณ์
และการงดเว้นการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนในช่วงที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-๑๙ สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจฐานรากอาจมีศักยภาพไม่เพียงพอในการรับมือและปรับตัวกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การบริหารจัดการหนี้สินของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสะท้อนจาก
ค่าใช้จ่ายหนี้สินของครัวเรือนรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ 
โดยพิจารณาเฉพาะครัวเรือนรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ที่มีหนี้สิน ในปี ๒๕๖๔ มีสัดส่วนคิดเป็น ๒๒.๖๙ 
แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีภาระหนี้ค่อนข้างสูง ประกอบกับข้อมูลผลการส ารวจทักษะ
ทางการเงินของคนไทย ปี ๒๕๖๓ พบว่า พฤติกรรมทางการเงินในการบริหารจัดการเงินเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเงิน
ไม่พอใช้ และการไตร่ตรองก่อนซื้อของคนไทยมีคะแนนลดลงจากปี ๒๕๖๑ โดยค่าคะแนนปรับตัวลดลง ๑๑.๒ 
และ ๘.๒ ตามล าดับ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ สะท้อนให้เห็นความท้าทายในการเสริมสร้างศักยภาพ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงต่อยอดให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความส าคัญกับการด าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ อาทิ การสร้างศักยภาพ
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และขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
เพ่ิมศักยภาพของแรงงานในระบบเศรษฐกิจฐานราก เช่น ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการบริหาร
จัดการหนี้สิน ทักษะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน เป็นต้น การส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาทักษะจ าเป็นต่าง ๆ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ รวมถึงการส่งเสริมช่องทางตลาดที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
การส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกให้ เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
สู่ความยั่งยืนต่อไป 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๖) 
เศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นกลไกส าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจ  
ที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ า
และไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น  

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม) ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๖) 
เศรษฐกิจฐานราก ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้ เป็น
ผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญ 
และจ าเป็นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า รวมถึงการพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจรายย่อย เพ่ือยกระดับและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน 
ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่าง
เป็นธรรม 

๒) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นส่งเสริม 
การรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้า  
ที่เป็นธรรม รวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพ่ือให้
เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๖) 
เศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือให้รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจาย
และอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑๖๐๐๐๑ รายได้ของ
ประชากรกลุ่ม
รายได้น้อย
เพ่ิมข้ึนอย่าง
กระจายและ
อย่างต่อเนื่อง 
 

ดัชนีความยากจน
หลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ในระบบระบบ
บริหารจัดการ
ข้อมูลพัฒนาคน
แบบชี้เป้า มิติด้าน
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 
(ร้อยละต่อปี) 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า ๕ 

 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ 

 

ลดลง 
ไมน่้อยกว่า ๑๕ 

 

 
 
 
         



 

๑๖-๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก  

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามารถด าเนินการให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีแผนย่อยทั้งหมด
จ านวน ๒ แผน ได้แก่ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และการสร้างสภาพแวดล้อม 
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียดของแต่ละแผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  
มีเป้าหมายเพ่ือศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น  โดยเน้นการเพ่ิมพูน 

องค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย
และไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้
และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า รวมถึงการพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจรายย่อย 
เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการ
บริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการ
ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่ สามารถก่อให้เกิด 
การกระจายรายไดสู้่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑๖๐๑๐๑ ศักยภาพและ 
ขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐาน
รากเพ่ิมข้ึน 

ผลิตภาพของ
วิสาหกิจรายย่อย 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๕  

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๕  

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๕  

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่ 
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยง 
และผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ 
ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึดแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



 

๑๖-๖ 
 

๒) บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับประชากร 
ที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความรู้  
และวินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน น าไปสู่การออมเพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน 
พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการ
ช าระหนี้เพ่ือป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

๓)  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก 
และยกระดับรายได้ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสนับสนุนเงินทุน ที่ดิน แรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมตลาดในชุมชน 
ตลาดออนไลน์ และตลาดในต่างประเทศ สร้างเครือข่ายทางการตลาด เครือข่ายผู้ประกอบการ สร้างการรับรู้
ทางธุรกิจผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งในด้าน
คมนาคมขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยพัฒนาระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๓.๒ แผนย่อย  การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง    
โดยเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร  
ในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้ กับเศรษฐกิจชุมชน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น และการบริหารจัดการ
กลไกต่าง ๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึง
การส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาทในการดูแลให้ค าแนะน าในการจัดการหนี้สิน 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

๑๖๐๒๐๑ ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมี
รายได้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

อัตราการขยายตัว
ของรายได้รวม
วิสาหกิจรายย่อย  
(ร้อยละต่อปี) 

ไมน่้อยกว่า ๔  ไม่น้อยกว่า ๔ ไม่น้อยกว่า ๔ 

๑๖๐๒๐๒ กลุ่มประชากรรายได้
ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ 
มีความสามารถใน
การบริหารจัดการ
หนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

สัดส่วนค่าใช้จ่าย
หนี้สินของครัวเรือน 
ที่มรีายได้ต่ าสุด 
ร้อยละ ๔๐ ต่อ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือนที่มรีายได้
ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐  

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐  

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๒๐  



 

๑๖-๗ 
 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ชุมชน เพ่ือสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการรวมตัวของสมาชิก 
ในชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิ จชุมชน และ
วิสาหกิจหรือกิจการเพ่ือสังคม ที่ส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกกลับสู่
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์
และช่องทางตลาดอ่ืน ๆ  

๒) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
อาทิ ตลาดทุนในการท าหน้าที่เป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรด้านเงินทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ระดมเงินทุนและผู้ลงทุน ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาขึ้นให้มีความเหมาะสม
กับความต้องการระดมทุนในจ านวน เงื่อนไขเวลา และต้นทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ระดมเงินทุน
และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลและกลไกราคา ที่สามารถช่วยให้ ชุมชนสามารถระดม
เงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการ พัฒนาระบบก ากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช้รูปแบบสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมให้ธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยู่
ในปัจจุบันสามารถยกระดับเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้านเงินทุนและบริหารสภาพคล่อง 

๓) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ  โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดิน 
ให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่มีความทันสมัย  โดยให้
เป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยและสามารถสืบค้นได้ พัฒนากลไกเพ่ือท าหน้าที่รับฝากที่ดินจากเอกชน 
และน ามาหมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
ทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และท่ีสาธารณะ เพ่ือให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น 

๔) ส่งเสริมศักยภาพการประกอบการธุรกิจ  พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต 
และผู้ประกอบการ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการฐานข้อมูลหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การสืบสาน สร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนา 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สร้างตราสินค้าชุมชนและบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่น 
ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล 

๕) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารจัดการหนี้สิน โดยสนับสนุนองค์ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน การส่งเสริมการออม สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงประโยชน์
ของการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ 
สามารถบริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการระบบฐานข้อมูล พัฒนากลไกแก้ไขปัญหา



 

๑๖-๘ 
 

หนี้สินจากการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
โดยส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริม
และต่อยอดอาชีพสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน   



 
 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



   
 

สารบัญ 
     หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๑๗-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๑๗-๑ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๗-๒ 

ส่วนที่ ๒    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาค  ๑๗-๔ 
และหลักประกนัทางสังคม 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๗-๔ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาค ๑๗-๕ 
     และหลักประกันทางสังคม   

๓.๑  แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ  ๑๗-๕ 
สังคม และสุขภาพ   

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๗-๕ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา ๑๗-๖ 

๓.๒  แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม                 ๑๗-๗ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๗-๗ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๑๗-๗
  

 



 

๑๗-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 การส่งเสริมให้คนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับความเท่าเทียม 
ความเสมอภาค การเข้าถึงหลักประกันทางสังคม และการได้รับการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ จะเป็นกลไก
ส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคที่อาจเกิดขึ้น 
ได้ในอนาคต ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น 
(๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  

 ทั้งนี้  ปัญหาหลักประกันทางสังคมของคนไทยในช่วงปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ พบว่า ประชากร 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางอาจยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม 
ที่ครอบคลุมโดยอาจสะท้อนได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติของคนเปราะบางในระบบบริหารจัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีดัชนีความยากจนหลากหลายมิติ ทั้งกลุ่มเปราะบางอยู่ที่ ๐.๐๐๖๘ เพ่ิมขึ้นจากปี 
๒๕๖๒ ที่มีดัชนีความยากจนหลากหลายมิติ  อยู่ที่  ๐.๐๐๕๘ สะท้อนถึงการเพ่ิมขึ้นของทั้งจ านวนประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาความยากจนหลากหลายมิติและความรุนแรงของความขัดสนของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจท าให้
กลุ่มประชากรดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเหตุการณ์เกิดจากวิกฤต
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ ที่อาจท าให้เกิดความยากจน
เฉียบพลันที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ การเสียชีวิตหรือการสิ้นสภาพการเป็น
ลูกจ้างของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการยกระดับให้ครอบคลุมความคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ทั้งแรงงานนอกระบบ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า มีแรงงานนอกระบบจ านวน ๑๙.๖ ล้านคน (ร้อยละ ๕๒.๐) และเป็นแรงงานในระบบ ๑๘.๑ ล้านคน 
(ร้อยละ ๔๘.๐) จากผู้มีงานท าทั้งสิ้น ๓๗.๗ ล้านคน ซึ่งแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้ เป็นผู้ท างานแต่ไม่มี
หลักประกันสังคมใด ๆ ที่ได้จากการท างาน ซึ่งแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานที่มีการศึกษาไม่สูง
และท างานในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และยังพบอีกว่ารายได้ที่ได้รับค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้ ในด้าน 
การคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังขาดหลักประกันที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จึงต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนากลไกการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม
นโยบายและมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการให้ 
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย     

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๗) ความ
เสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงจะเป็นกลไกส าคัญที่ส่งผลให้คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการพัฒนา  
เพ่ือบรรเทาวงจรความเหลื่อมล้ าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน ผ่านภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ โดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดการยกระดับตาม ๓ ขั้นของการพัฒนา  
(อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน) ในช่วงระยะเวลาของการพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

 



 

๑๗-๒ 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม มีความสอดคล้องและสามารถสนับการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๒.๒  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   

๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/วัยรุ่น 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 

๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 

๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 

๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศ
ภาวะและทุกกลุ่ม 

๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง 



 

๑๗-๓ 

๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๗) ความ
เสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยาย
ความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการ
ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกัน
ทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิการในการท างานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการท างานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้ ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพ่ือให้ เกิดความเป็นธรรมและลดความเสียเปรียบ 
ของผู้บริโภค 

๒) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการ 
และพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง  มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการ
ปรับตัวต่ า เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับ  

กลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม     

 



 

๑๗-๔ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๗) ความเสมอ
ภาคและหลักประกันทางสังคม จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน อาทิ กลุ่มที่มีรายได้น้อย แรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนเปราะบาง และผู้สูงอายุ และเป็น
กลไกที่ส าคัญยิ่ งในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางส ังคมที่ยั่ งยืนในทุกมิติผ่านความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น  (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน 
ทางสังคม 

 

 

 

 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๗๐๐๐๑ คนไทยทุกคนได้รับ
การคุ้มครองและมี
หลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมข้ึน 

ดัชนีความยากจน
หลากหลายมิติของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ  
(ร้อยละต่อปี) 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๕  
 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐  

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕  



 

๑๗-๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่สามารถสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกัน
รับผิดชอบ และการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
และด้อยโอกาส ผ่านกลไกที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
จึงประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ และมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสุขภาพ 
มีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมี

หลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น ผ่านการขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่ าให้ทุกชีวิตให้สามารถด ารงชีวิต 
ได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและ
ป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิการในการท างาน
โดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่ งเสริม 
การท างานที่มีคุณค่า และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค  

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๗๐๑๐๑ คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยโอกาสและ
กลุ่มเปราะบาง
ได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกัน
ทางสังคมเพ่ิมขึ้น  

สัดส่วนของประชากรกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับการ
ยกระดับตาม ๓ ขั้นของการ
พัฒนาต่อกลุ่มเปราะบางใน
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า  
ทั้งหมด (ร้อยละ (อยู่รอด 
พอเพียง: ยั่งยืน:) ภายในป ี
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐ : ๓๐ : 

๒๐  

ไม่น้อยกว่า 
๓๐ : ๔๐ : 

๓๐  

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ : ๕๐ : 

๔๐  



 

๑๗-๖ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 
๑) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยก าหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ าของสวัสดิการ 

แต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอสภาวะ 
ความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสูญเสียรายได้ เพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตทางสังคมได้ 
โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน 
บริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤต  
ทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๒) สร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก
ของการท างานที่มีคุณค่า ที่สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการท างานของมนุษย์ได้ โดยส่งเสริม 
ให้แรงงานมีโอกาสและรายได้ มีสิทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ ความมั่นคง ของครอบครัว 
การได้พัฒนาตนเอง การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมให้มีกลไกพิทักษ์และ
คุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่างชาติ การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการสร้าง
หลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้ก าลังแรงงานทุกกลุ่ม
ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพ่ือยืดช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุ  
จะสามารถท าประโยชน์สร้างสรรค์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองด้านรายได้ 
รวมทั้งยังเป็นทางเลือกที่ส าคัญ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงานอีกด้วย 

๓) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
และอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และมีภูมิคุ้มกัน 
ในการบริโภคและซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔)  การบริหารจัดการงบประมาณและแหล่งรายได้ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง โดยจัดสรร
งบประมาณด้านการสร้างหลักประกันทางสังคมให้อยู่บนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงพัฒนา
สมรรถนะ องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

๓.๒  แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
มีเป้าหมายโดยมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่ม
เปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
ของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม  

 



 

๑๗-๗ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  โดยพัฒนาระบบ
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือ
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคล  
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

๒) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาส 
ทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  

๓) ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบ
การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี
โดยภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน  
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม 

๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การกระดับการคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๗๐๒๐๑ มีระบบและกลไก 
ในการให้ความ
ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็น
พิเศษได้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 

คนเปราะบาง 
ในระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการ
พัฒนาคนแบบ 
ชี้เป้า (ร้อยละต่อปี) 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕ 
 

 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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๑๘-๑ 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบและผลิตผลที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ
ของมนุษย์ ทั้งในการด ารงชีวิตและการด าเนินธุรกิจของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นที่
รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ การมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่อุดมสมบูรณจ์ึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและยกระดับการพัฒนาประเทศได้
อย่างยั่งยืน ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น 
(๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีเป้าหมายเพื่อปรับสภาพแวดล้อมของประเทศให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล  

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้น
ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สะท้อนได้จากอันดับของดัชนกีารพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรายงานเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ณ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีขึ้นที่อันดับ ๔๓ จาก ๑๖๕ 
ประเทศ และรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ของ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามเป้าหมายารพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน ๕๒ เป้าหมายย่อย 
จาก ๑๖๙ เป้าหมายย่อย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ โดยเป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นเป้าหมายที่มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญของมิติสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้าน
ความยั่งยืนของการบริโภคและการผลิตยังคงเป็นประเด็นท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของศูนย์กฎหมายและ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเยลและศูนย์เครือข่ายข้อมูลวิทยาศาสตร์โลกระหว่างประเทศที่ 
๔๕.๔๐ คะแนน ลดลงจากปี ๒๕๖๑ ที่มีค่าคะแนน ๔๙.๘๐ คะแนนประกอบกับรายงานความก้าวหน้า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ได้รายงานว่าการด าเนินงานตามเป้าหมายย่อย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๒.๔ การสร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัย
พิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาคุณภาพของดินและที่ดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี ๒๕๗๓ อยู่ในระดับต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าสมรรถนะการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิตและการบริโภคของประเทศยังอยู่ในระดับต่ าและมีแนวโน้มลดลง จากสถานการณ์ดังกล่าว
เป็นผลให้ต้องมีการเร่งด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วน
ร่วมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการด าเนินการ
เชิงรุกต่าง ๆ อาทิ การฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ การ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การสร้างการตระหนักรู้ถึงการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในกระบวนการผลิตและการก าจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

 



๑๘-๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๘)  
การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการเติบโตที่บนหลักของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและ
สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลอย่างยั่งยืน เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิน
ปริมาณที่เหมาะสม ลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศ มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ เกิดฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทุกภาคส่วน  

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติ 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
๒.๑  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒  ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
๒.๑  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.๒  สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๒.๑  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
๒.๒  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
๒.๓  เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไป 

ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.๑  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒. ประเดน็ภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย 
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๔.๒.๑  อุตสาหกรรมชีวภาพ 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม 
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

๔.๑  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม  
๔.๑.๗  การส่งเสริมใหค้นไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๔.๒  การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๔.๒.๒  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

๔.๖  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
๒.๖.๑  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑  การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
๔.๑.๑  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
๔.๑.๒  ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
๔.๑.๓  กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 



๑๘-๔ 

๔.๔  การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ 
จัดการตนเอง 
๔.๔.๒  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
๔.๔.๓  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  ๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
  ๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข

ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  ๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๔.๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ    
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  ๔.๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
   พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

   ๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
    ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
   ๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง 
                                      สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน             
                                       ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

  ๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
  ๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
  ๔.๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย 
   สิ่งแวดล้อม 
  ๔.๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  



๑๘-๕ 

   ๔.๖.๔ พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคต
   ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ   
                               การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๔.๗  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
๔.๗.๑  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  

ที่เปลี่ยนแปลง 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๘) การ
เติบโตอย่างยั่งยืน ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการด าเนินการปราบปราม
และป้องกันการบุกรุกท าลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่  
ป่าไม้บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์  
รวมไปถึงการสร้างกลไกเพื่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นก าเนิด 
อย่างยั่งยืนภายใต้การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียม รวมทั้งรักษาและเพิ่มพื ้นที ่สีเขียวที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการป่าไม้เชิงพื้นที่มีการปกป้องรักษาหยุดยั้งการท าลายพื้นที่ป่าไม้ ฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ  
ส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงการสร้างและพัฒนา
พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้เกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์และการได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ  

 ๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ส าคัญ ได้แก่ ขยะทางทะเล
และมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ รักษาแนวปะการังที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลน 
ที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก จัดให้มี
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบต่าง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบท าลายล้าง ประกอบกับการ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครอง
สัตว์ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีระบบ
ควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงมูลค่าของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล มีระบบศูนย์ข้อมูล ความรู้เชิงรุก
ที่เข้าถึงได้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาฐานข้อมูลเป็นคลัง
รวมความรู้ด้านผลประโยชน์ทางทะเลเพื่อเป็นเครื่องมือในการให้ค าปรึกษาและช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร
รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนที่จะน าความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลและมีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับ 
ของระบบนิเวศ 



๑๘-๖ 

๓) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความ
เชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน และด าเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา
พลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของ เสีย มีการปรับตัว 
เพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว 

 ๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และมีการบังคับใช้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม เช่น ด้านดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคส่วน 
อย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและแก้ไขฟื้นฟู
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
ด้วยเป้าหมายการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก าหนดกลไกก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษ 
อย่างเป็นระบบทั้งประเทศ ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการสารเคมีในภาคเกษตรอย่างครบวงจร การผลิตและ
การน าเข้าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมาใช้ในประเทศไทย ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
ส าหรับการท าการเกษตรทุกประเภท ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยให้มีข้อก าหนดส าหรับ 
ท าการเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม 

๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม 
และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์  
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม
และธรรมาภิบาล 

 

  



๑๘-๗ 

ส่วนที่ ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๘)  
การเติบโตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพเหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคที่ค านึงถึง
ศักยภาพการฟื้นฟูของระบบนิเวศ สามารถเป็นแหล่งของปัจจัยการผลิตและพลังงานได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ด ี
โดยมีแนวทางการพัฒนา อาทิ ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและนอกถิ่นก าเนิดให้เกิดระบบ
นิเวศที่สมดุลเพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการลด
ความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่า ประชาชน และชุมชน ผ่านการสร้างระบบฐานข้อมูลธนาคารพันธุกรรม พัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการ
ลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการให้
ความส าคัญกับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้
ประเทศไทยสามารถร่วมมือกับนานาชาติในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนสามารถลดความเสี่ยงและมีความพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ จัดการ
มลพิษที่แหล่งก าเนิดโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคต
ประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

เป้าหมายและตัวชีว้ัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยัง่ยืน 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๘๐๐๐๑ สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้น 
อย่างยั่งยืน 

ค ว า ม ยั่ ง ยื น แ ล ะ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับโลก  
( อั น ดั บ  ภ าย ใ นปี 
๒๕๗๐/  ๒๕๗ ๕ / 
๒๕๘๐) 

น้อยกว่า ๔๐  น้อยกว่า ๓๐  
ในปี ๒๕๗๓ 

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ตัวชี้วัดใหม่ 



๑๘-๘ 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ลดผลกระทบทางลบ 
จากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พัฒนาการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งเน้นการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ จัดการควบคุมดูแลมลพิษที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม 
ทั้งระบบ พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อ  
การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง 

๓.๑ แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้พื้นที่คุ้มครองได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง เพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุ์ 

ที่ถูกคุกคาม ตลอดจนชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์
ป่า มนุษย์ และชุมชน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการป่าไม้เชิงพื้นที่ ผ่านการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาองค์กรของรัฐและออกกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตตลอดจนการบริโภคไปสู่
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๘๐๑๐๑ การบริโภค
และการผลิต
ของประเทศ
มีความยั่งยืน
สูงขึ้น 

ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า ๕๕  ไม่น้อยกว่า ๖๐  ไม่น้อยกว่า ๖๕  

๑๘๐๑๐๒ พื้นที่สีเขียว
ทุกประเภท
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุก
ประเภทต่อพื้นที่ทัง้
ประเทศ ได้แก่  
(๑) พื้นที่สีเขียวพื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ 
(๒) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใชป้ระโยชน์  
(๓) พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบทรวมทัง้
ป่าในเมืองและชุมชน

(๑)  ๓๓ 
(๒) เพิ่มขึ้น ๑๒ 
(๓) เพิ่มขึ้น ๓ 

   (๑) เพิ่มขึ้น ๓๔ 
 (๒) เพิ่มขึ้น ๑๕ 
 (๓) เพิ่มขึ้น ๔ 

(๑) เพิ่มขึ้น ๓๕  
(๒) เพิ่มขึ้น ๑๕ 
(๓) เพิ่มขึ้น ๕ 



๑๘-๙ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

เพื่อการเรียนรู้พักผ่อน
หย่อนใจ  (ร้อยละ
ภายในปี ๒๕๗๐/ 
๒๕๗๕/ ๒๕๘๐) 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

 ๑)  อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ควบคู่กับการลดภัยคุกคามต่อพื้นที่  ชนิดสัตว์และพืชป่าเฉพาะถิ่นและที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม 
ป้องกันและก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไม่ให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับคนและชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลและธนาคารพันธุกรรม ให้ความส าคัญ
กับพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์  และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ สร้างกลไกการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรมในระดับท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการท างาน
บูรณาการระหว่างภาคส่วน อาทิ ภาคเกษตร ให้เกิดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

๒)  รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อ
การถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม 
เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม  พื้นที่ป่า
อนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และสร้างกลไก 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบท าไม้ที่ผิด
กฎหมาย รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกจูงใจให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียว  
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและ
ชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ  เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่า
ครอบครัวแบบมีส่วนร่วม  

๓)  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรมและเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนตลอดจนส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์และประมง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าและก าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม  
และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการเพื่อจ ากัดการใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืนเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  



๑๘-๑๐ 

โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์ อุปทานและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  
มีการจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี การพัฒนาและส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องตาม
แนวทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม ซึ่งครอบคลุมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้ง
การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิก
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านฐานข้อมูลตลอดวัฏจักร
ชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม 
และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

๓.๒ แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

มีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ผ่านการสร้างและถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องทะเลที่ถูกต้อง พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์น้ าที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ และมีแผนในการก าหนด
วิธีการจัดการในแต่ละพื้นที่ที่ส าคัญทั่วประเทศ เพื่อลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงการท าประมง
ที่ค านึงถึงความสมดุลของฐานทรัพยากรและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  

 ๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 
๑)  ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  โดยเฉพาะ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ โดยการบริหารจัดการขยะและของเสียที่ปล่อยลงสู่ทะเล
ทั้งระบบ ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงป่าชายหาด ของประเทศ และลดปริมาณของเสียโดยเฉพาะ
ขยะพลาสติกที่มีอยู่และที่จะลงสู่ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่มีเอกลักษณ์และสัตว์ทะเล 
หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ส าคัญ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ อาทิ การรักษา 
แนวปะการังที่ส าคัญ การรักษาแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก การรักษาป่าชายเลน 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๘๐๒๐๑ ความสมบูรณข์อง
ระบบนิเวศทาง
ทะเลเพิ่มขึ้น 
 
 

ดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐)  

ไม่น้อยกว่า
๗๕ 

ไม่น้อยกว่า
๗๘  

ไม่น้อยกว่า
๘๐  

ดัชนีระบบนิเวศ
ทางทะเล  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๖๔ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๒ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 



๑๘-๑๑ 

ที่ส าคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจก รวมถึงระบบนิเวศนอกชายฝั่งที่มีความส าคัญ เป็นต้น เพิ่มพื้นที่คุ้มครอง 
ทางทะเลให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคเอกชนและ
ประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ทางทะเลดังกล่าว ในลักษณะของวิทยาศาสตร์ภาคประชาชนรวมถึงสร้าง 
องค์ความรู้ ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก ห่วงโซ่อาหาร และคุณภาพอาหารทะเล และเร่งส่งเสริมการวิจัยการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานและนวัตกรรมต่างๆ ทางทะเล 

๒)  พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นกรอบแนวทาง
เศรษฐกิจสีน้ าเงิน จัดให้มีการท่องเที่ยวและสันทนาการที่มีการค านึงถงึความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
การลดความเหลื่อมล้ า และดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม ตลอดจนฟื้นฟูสภาพ 
แวดล้อมของหาดท่องเที่ยวให้มีความสะอาดสวยงามรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ  
การพัฒนาท่าเรือและการขนส่งทางทะเลทั้ง ระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
ด้านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสู่ความ
เป็นกลางทางคาร์บอน และคาร์บอนเป็นศูนย์ตามล าดับ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจ
สองฝั่งสมุทรอย่างเหมาะสม ควบคุมและยกเลิกการท าการประมงและการใช้เครื่องมือประมงที่ท าลายล้างจนเกิน
ศักยภาพการผลิต และป้องกันไม่ให้เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาท าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมการประเมินก าลังผลิตทรัพยากรประมงที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับศักยภาพ รวมทั้งเร่งพัฒนาการจัดการด้านการเพาะเลี้ยงในทะเลอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยชนิดพันธุ์ที่พบในประเทศ โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงนอกชายฝั่งและสอดคล้องกับแผนการใช้
ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล การค้นหา พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลใหม่ๆ ตลอดจน
การศึกษาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการประมงทั้งการจับและการเพาะเลี้ยงอย่างครบวงจร 
เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓)  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามกรอบ
แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ าเงิน เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล โดยให้ความส าคัญกับ 
การรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ให้สามารถเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ าสะอาดได้อย่างยั่งยืน 
การจัดการขยะและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ การท าประมงถูกกฎหมายทั้งขนาดอุตสาหกรรมและการประมง
พื้นบ้านที่ไม่เกินศักยภาพของระบบนิเวศในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูชายหาดเพื่อสนับสนุนวิถี
ชีวิตและเศรษฐกิจชายฝั่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างอัตลักษณแ์ละคุณค่าของสถานที่แก่ประชาชน  

๓.๓ แผนย่อย การสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรตอ่สภาพภูมิอากาศ 
มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติของการลดก๊าซเรือน
กระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน  

 

 

 

 

 



๑๘-๑๒ 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร 
ต่อสภาพภูมิอากาศ 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่
ครอบคลุมทุกสาขา ส่งเสริมให้เกิดการจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับทั้งระดับมาตรการของ
ประเทศระดับองค์กร และผลิตภัณฑ์โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ด าเนินงานตามแนว
ทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่งกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการ
จัดการของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบปล่อยคาร์บอนต่ า ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น 

๒)  ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพ ให้เชื่อมกับ
นโยบายหรือมาตรการส าคัญในการเตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ  บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดท าแผนรายสาขาและรายพื้นที่  และมีการด าเนินการและ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อเอื้ออ านวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ป ี๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๘๐๓๐๑ 
 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของ
ประเทศไทย
ลดลง 
   

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวม
ลดลงจากกรณปีกติ  
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๓๐ 

 

ไม่น้อยกว่า
๔๐ 

 

ดัชนีความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ  
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า  
๔๐ 

ไมน่้อยกว่า 
๕๐ 

ไมน่้อยกว่า 
๖๐ 



๑๘-๑๓ 

ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล 
ก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและ  
ในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และทางการเงิน ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สร้างประโยชน์
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ ภาษีคาร์บอน กลไกราคาคาร์บอน มาตรการทางการเงินสีเขียวและสิทธิ
ประโยชน์ส าหรับการด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
และหน่วยงานในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๓.๔ แผนย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร 

ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
มีเป้าหมายเพื่อจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิด โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่  

ผ่านการจัดท าระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ 
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  การใช้มาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษ ส่งเสริมการลดหรือเลิกใช้สารเคมีอันตราย 
ควบคุม ป้องกันของเสียจากสินค้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การจัดการมลพิษ 

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ 
- ๒๕๘๐ 

๑๘๐๔๐๑ คณุภาพน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน
และแหล่งน้ าทะเลมี
คุณภาพเหมาะสมกบั
ประเภทการใช้
ประโยชน ์

สัดส่วนคุณภาพพื้นที่น้ า
ในแหล่งน้ าผิวดิน  
แหล่งน้ าทะเล และแหล่ง
น้ าใตด้ินที่อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์  
ต่อพื้นที่เป้าหมาย  
(ร้อยละ ภายในปี ๒๕๗๐/ 
๒๕๗๕/ ๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๙๐  

ไม่น้อยกว่า
๙๐  

ไม่น้อยกว่า
๙๐  



๑๘-๑๔ 

๓.๔.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑)  จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องพิจารณาสถานการณ์
ของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่
เสี่ยง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิด 
ความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม การลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  
เป็นหลักการจัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ 
- ๒๕๘๐ 

๑๘๐๔๐๒ คุณภาพอากาศ และ
เสียง อยูใ่นระดับ
มาตรฐานของประเทศ
ไทย 

สัดส่วนคณุภาพอากาศ
ในพื้นที่วิกฤตและพื้นที่
ทั่วไปที่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานประเทศไทย
ต่อพื้นที่เป้าหมาย  
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๙๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๙๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๙๐  

 

สัดส่วนคณุภาพเสียงใน
พื้นที่ริมถนนทีอ่ยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน
ประเทศไทยต่อพื้นที่
เป้าหมาย  
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๙๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๙๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๙๐  

 

๑๘๐๔๐๓ การจัดการขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเชื้อ ของเสีย
อันตราย สารเคมี 
ในภาคการเกษตรและ 
กากอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๐.๘๑ 

ไม่น้อยกว่า
๐.๘๙ 

ไม่น้อยกว่า
๐.๙๕ 



๑๘-๑๕ 

๒)  จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเป้าหมาย 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และก าหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัด
การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง ก าหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร
หรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียงและ
ความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถ
เข้าถึงและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน 

๓)  จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การด าเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้
ความส าคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด การบริหารจัดการควบคุม
มลพิษจากการบ าบัด ก าจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟื้นฟู สถานที่ก าจัดขยะให้ด าเนินการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ออกประกาศสถานที่ก าจัดขยะเป็นแหล่งก าหนดมลพิษ ก าหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยส่งเสริมภาคเอกชนร่วมลงทุน 
ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการขยะ รวมทั้งมี
มาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้  ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด าเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสีย
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต  
การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
ปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไก 
การบริหารจัดการขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้บริการ 
ผู้บริโภค ผู้ก าจัด และหน่วยงานก ากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของ 
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่  

๔)  จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ และสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน 
การผลิต และสร้างความปลอดภัยในสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จ ากัดการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส าหรับการท าการเกษตรทุกประเภทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบมาตรฐานสากล ได้แก่ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม โดยให้มีข้อก าหนดส าหรับการท าเกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของ
สารเคมีเกษตรออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ าใต้ดิน แม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าทะเล การชะล้างและตกค้างในดิน
รวมทั้งการฟุ้งกระจายในอากาศ โดยจะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ใช้สารเคมี 
ในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีดังกล่าว และรับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้และการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 



๑๘-๑๖ 

๓.๕ แผนย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
มี เป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการท างานและยกระดับแนวทาง การบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกของพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม นโยบายและกฎหมาย 
ที่ตอบสนองต่อความหลากหลายในบริบทของแต่ละพื้นที่และกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ บนหลักของธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยค านึงถึงบริบท
ของพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะตัวและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม อาทิ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมการบริหารจัดการ ที่อาจก่อให้เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบเดิมอาจไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล  

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนด 
อนาคตประเทศ 

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑)  ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตสร้ างความรู้  
ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

๒)  พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
โดยการพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการวางแผนและก าหนดนโยบายที่
ค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน ถึงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสุขภาพ อนามัย อันเนื่องมาจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  
การพัฒนาระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต   
การพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติข้ามพรมแดนกับ
ประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓)  จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยก าหนดและจัดโครงสร้างเพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและระหว่างประเทศที่ส าคัญ โดยใช้กลไกและเครื่องมือ 
ที่ทันสมัย เน้นการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม 
เพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเด็นอื่นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ 
- ๒๕๘๐ 

๑๘๐๕๐๑ คนไทยมีคุณลักษณะและ
พฤตกิรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ด ี

ดัชนีพฤตกิรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิง่แวดล้อม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕  

เพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า

๒๐  

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า

๒๕  



๑๘-๑๗ 

๔)  พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล พัฒนา
กลไกเพื่อรองรับการบริหารจัดการประเด็นอุบัติใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีการจัด
กิจกรรมเชิงพื้นที่และ/หรือพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสร้างคุณลักษณะและคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์  
ให้กลายเป็นที่ยอมรับในวิถีชีวิตของประชากรตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ สนับสนุนการกระจายอ านาจและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านเครือข่ายในระดับชุมชน  
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมถึงสร้างกลไกและกระบวนการ  
การมีส่วนร่วมอย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับกระบวนทัศน์ที่ต้องการส่งเสริม  



 
 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

สารบัญ 
      หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน้า ๑๙-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๑๙-๒ 
 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๙-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ ๑๙-๔
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๙-๔ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้า   ๑๙-๕ 
ทั้งระบบ           

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคง ๑๙-๕ 
ด้านน้้าของประเทศ   
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด  ๑๙-๕ 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ๑๙-๖ 

๓.๒ แผนย่อย การเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบในการใช้น้้าอย่างประหยัด ๑๙-๗ 
รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๙-๗ 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา  ๑๙-๘ 

๓.๓ แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ ๑๙-๙ 
ทั่วประเทศ   
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๙-๙ 
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา  ๑๙-๑๐ 

  



 

๑๙-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน้า 

ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ส้าหรับการอุปโภคและการบริโภค 
และยังเป็นปัจจัยการผลิตส้าคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ทรัพยากรน้้าจึงเป็นปัจจัยส้าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วผ่าน
กลไกการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ จึงมีเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการน้้าและลุ่มน้้าทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
เพ่ิมผลิตภาพของน้้าในการใช้น้้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้า ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
การอนุรักษ์แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติรวมถึงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดังกล่าวให้มสีภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศท่ีดี  

สถานการณ์ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศไทยตามรายงานของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
ในปี ๒๕๖๓ มีคะแนนดัชนีความมั่นคงด้านน้้าอยู่ที่ ๕๘.๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หรืออยู่
ระดับที่ ๒ จาก ๕ ระดับ ซึ่งเป็นระดับที่สะท้อนว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถเข้าถึงระบบ
ประปาและสุขาภิบาลพ้ืนฐานได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การรับมือกับภัยพิบัติด้านน้้า ตลอดจนระดับ
ความมั่นคงของการใช้น้้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพ่ิมผลิตภาพของการใช้น้้าให้คุ้มค่ายังคงเป็น
ประเด็นท้าทายที่ส้าคัญของประเทศ โดยข้อมูลจากรายงานของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชียปี ๒๕๖๓ 
ชี้ ให้ เห็นว่าประเด็นการบริหารจัดการน้้ าที่ประเทศไทยมีคะแนนน้อยที่สุดสามอันดับ แรก ได้แก่  
(๑) ความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมือง (๒) ความมั่นคงด้านน้้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และ (๓) การรับมือภัย
พิบัติด้านน้้า โดยมีคะแนน ๙.๑ คะแนน ๑๐.๑ คะแนน และ ๑๐.๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
ตามล้าดับ ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความจ้าเป็นในการเร่งบูรณาการให้เกิดการบริหารจัดการน้้าทั้ง
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นประเด็นส้าคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมถึงภาคการผลิตและระบบนิเวศในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์น้้าแล้งหรือน้้าท่วม 
ทั้งนี้ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องควรมีการเตรียมความพร้อมและแผนรับมืออย่างเป็นรูปธรรม อาทิ มีการ 
บูรณาการองค์ความรู้และหลักการปฏิบัติระหว่างกัน มีแนวทางการเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 
ตลอดจนผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการรับมือภัยพิบัติด้านน้้าอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งน้้าต้นทุนและระบบกระจายน้้าในพ้ืนที่ มีแนวทางการบริหารจัดการความต้องการน้้าและระบบ
ชลประทานที่มีศักยภาพเพียงพอ รองรับการเติบโตของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ 
พร้อมผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ   
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการน้้า และปรับปรุงพร้อมบังคับใช้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๙)  
การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ จึงเป็นกลไกส้าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการก้าหนดเป้าหมาย และแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้้าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงด้านน้้าของประเทศในทุกภาคส่วน ครอบคลุมความมั่นคงด้านน้้าอุปโภคบริโภค ความมั่นคงด้านน้้าใน



 

๑๙-๒ 
 

เขตเมือง การรับมือกับภัยพิบัติทางน้้าทั้งในสภาวะแล้งและอุทกภัย การเพ่ิมผลิตภาพจากการใช้น้้าเพ่ือการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการปรับสมดุลของระบบนิเวศและภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

การด้าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

๒.๒ บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  

                   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทาง
ลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒.๔ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ 

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๓  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส้าราญทางน้้า 



 

๑๙-๓ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองให้ครอบคลุมแม่น้้าล้าคลองทั่วประเทศ 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๕.๑ มีการพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้า 
ของประเทศ 

๔.๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๙) 
การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ ก้าหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบ ด้วยการเพ่ิมระดับความมั่นคงด้านน้้าอุปโภค
บริโภคโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท โดยยกระดับระบบน้้าสะอาดและการดูแลระบบน้้าในชุมชนชนบท  
เพ่ิมระดับความมั่นคงด้านน้้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์แหล่งน้้าธรรมชาติ แม่น้้าคูคลอง ปรับปรุง 
คุณภาพน้้า และพัฒนาพ้ืนที่ริมล้าน้้าหลัก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว เพ่ิมระดับการฟ้ืนตัว
จากพิบัติภัยด้านน้้าและลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้้าเทียบจากกรณีปกติโดยการปรับปรุงระบบเตือน
ภัย การปรับปรุงมาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง บรรเทาภัยพิบัติทางน้้าแบบบูรณาการพัฒนา
ระบบน้้าชุมชนเพ่ือเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน (ร่วมกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง) ยกระดับ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าโดยจัดกฎ ระเบียบ องค์กร จัดท้าแผนการพัฒนาระบบน้้าใน
พ้ืนที่ส้าคัญ พัฒนาและด้าเนินการโครงการทั้งด้านจัดหาและความต้องการ พัฒนาความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรผู้ใช้น้้า และการติดต่อพัฒนาโครงการระหว่างประเทศ 

๒) การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพ่ิมระดับความมั่นคงด้านน้้าในเขตเมืองด้วยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการวางแผน ติดตามและประเมินผลเพ่ิมระดับความมั่นคงด้านน้้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยบูรณาการ
การพัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้้าแบบบูรณาการและครบวงจร ในพ้ืนที่พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว  

๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ  อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองและการป้องกันตลิ่งและฝาย  
ชะลอน้้า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้้าบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการ
มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้้า คู คลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ มีโครงข่ายการ
สัญจรทางน้้าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน ตลอดจน
องค์กรเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและความส้าคัญของแม่น้้า คู คลอง   
 
 



 

๑๙-๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๑๙) การบรหิารจัดการน้้าทั้งระบบ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๑๙)  

การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการ
อนุรักษ์ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้้าของ
ประเทศ ผ่านการด้าเนินการในกรอบลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ หลายมิติ หลายภาคส่วน โดยมีแนวทางการ
พัฒนา อาทิการจัดการน้้าเพ่ือชุมชนชนบท จัดการน้้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม จัดระบบการจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ 
ลดการเกิดน้้าท่วมและภัยพิบัติทางการเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน และจัดการบริหารน้้าเชิงลุ่มน้้า
อย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ  
เพ่ือใช้เป็นแหล่งระบายน้้า เก็บกักน้้า การจัดการคุณภาพน้้า ป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้้า รวมทั้งเพ่ือรักษา
สมดุลนิเวศ  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๙) การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๙๐๐๐๑ ความมั่นคงด้านน้้า
ของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้้าของ
ประเทศ (คะแนน
ภายในปี ๒๕๗๐/ 
๒๕๗๕/ ๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า  
๗๐  

ไม่น้อยกว่า  
๗๕  

ไม่น้อยกว่า  
๘๐  

๑๙๐๐๐๒ ผลิตภาพของน้้าทั้ง
ระบบเพ่ิมข้ึน ใน
การใช้น้้าอย่าง
ประหยัดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการ
ใช้น้้า 

ผลิตภาพจากการ
ใช้น้้า (ดอลลาร์
สหรัฐ/ลูกบาศก์
เมตร ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๑๙  

 

ไม่น้อยกว่า
๓๐  

 

ไม่น้อยกว่า
๔๐  

 

๑๙๐๐๐๓ แม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสภาพให้
มีระบบนิเวศท่ีดี 

สัดส่วนของแม่น้้า
ล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติ
ที่ไม่มีสิ่งรุกล้้าผิด
กฎหมายต่อแม่น้้า
ล้าคลองและพ้ืนที่
ชุ่มน้้าทั้งประเทศ  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๖๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 



 

๑๙-๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (๑๙) การบรหิารจัดการน้้าทั้งระบบ 

แผนแม่บทนี้มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้้าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องการ
จัดการและการใช้น้้าทุกภาคส่วน ดูแลภัยพิบัติจากน้้าทั้งระบบ ทั้งนี้ ในการด้าเนินการจะต้องสร้างความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์และบูรณาการแบบหลายมิติและหลายภาคส่วน โดยค้านึงถึงทั้งด้านความต้องการ 
และการจัดหา ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้า อย่างมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ                                                                                     

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้า 
ของประเทศ 

มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ โดยมีแนวทางการ
ด้าเนินการเพ่ือชุมชน เพ่ือสิ่งแวดล้อม การจัดการในภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
ผ่านการด้าเนินการในกรอบลุ่มน้้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะต้องพัฒนา ยกระดับแนวทางและระบบการจัดการ
น้้าให้ทันสมัย มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางสังคมในแต่ละพ้ืนที่ 
เข้าช่วย ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศและโลก ดังนี้ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้า
ทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๙๐๑๐๑ ระดับความมัน่คง 
ด้านน้้าอุปโภคบริโภค 
เพิ่มข้ึน 

ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้้าอุปโภค
บริโภค (คะแนน 
ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า  
๗๕   

ไม่น้อยกว่า  
๘๐   

ไม่น้อยกว่า 
๘๕  

ดัชนีความมั่นคง
ด้านน้้าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า  
๖๕  

ไม่น้อยกว่า 
๗๕  

 

ไม่น้อยกว่า  
๘๐  

๑๙๐๑๐๒ ระดับการรับมือกับ 
พิบัติภัยด้านน้า้เพิ่มข้ึน 

ดัชนีการรับมือกับ
พิบัติภัยดา้นน้้า 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า  
๖๕  

ไม่น้อยกว่า  
๗๐  

ไม่น้อยกว่า  
๗๕  

 



 

๑๙-๖ 
 

 

๓.๑.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑)  จัดการน้้าเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงด้านน้้าของประเทศ โดยจัดให้มีน้้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และ
ราคาที่เข้าถึงได้ ส่งเสริมบทบาทท้องถิ่น ในการลงทุน และการจัดบริการด้านน้้าและสุขาภิบาลในชุมชน  
มีระบบการจัดการน้้าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

๒) จัดการน้้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้้า พื้นที่ชุ่มน้้า พื้นที่พักน้้า 
แหล่งน้้าธรรมชาติ (รวมล้าน้้า) แอ่งน้้าบาดาล การระบายน้้าจากเมืองชายฝั่ง ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่
อิงธรรมชาติ ให้มีปริมาณและคุณภาพน้้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้้า และจัดท้าแผนและ
ด้าเนินการป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้้า และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้้าธรรมชาติ (รวมล้าน้้า) ตามพ้ืนที่ที่ก้าหนดตามความส้าคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้้า โดย 
(๑) มีการควบคุมปริมาณน้้า การดูแลคุณภาพน้้าในล้าน้้า (๒) การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาให้เป็น
แหล่งเก็บกักน้้า/แหล่งน้้าส้ารอง และ (๓) ก้าหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จ้าเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพ้ืนที่ป่า คุณภาพน้้า น่านน้้า และส่งเสริมมาตรการจูง
ใจทางเศรษฐศาสตร์ ในการอนุรักษ์น้้าผิวดินและน้้าใต้ดินอย่างเหมาะสม) 

๓)  จัดระบบการจัดการน้้าในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้้าในภาวะ
วิกฤติ (รวมภัยจากน้้าท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น และน้้าท่วมพ้ืนที่ติดทะเล) โดยแบ่งตาม
ลักษณะของแต่ละพ้ืนที่และลุ่มน้้า ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้้าตาม
หลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันสั้น รวมถึง
การวิเคราะห์ข้อมูล ความเสี่ยง คาดการณ์ภูมิอากาศ พยากรณ์ความรุนแรงของผลกระทบจากภัยที่เพ่ิมขึ้น 
ในมิติของแผนที่ ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบให้ใช้งาน เชื่อมกับนโยบายหรือมาตรการส้าคัญในการ
เตรียมพร้อมรับมือเผชิญเหตุ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการเตือนภัย การป้องกันภัย การจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือลดภัยพิบัติและการปรับตัวของชุมชนในพื้นท่ีประสบภัย 

๔)  จัดการบริหารน้้าเชิงลุ่มน้้าอย่างมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย (๑) จัดการให้มีการ
จัดหาและใช้น้้าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม  ใช้มาตรการทั้งทางโครงสร้าง 
กฎระเบียบการวางองค์กรการจัดการ การจัดหาและใช้น้้าที่ได้สมดุล (๒) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้้า 
การก้าหนดโควตาน้้าที่จ้าเป็นและเป็นธรรม เพ่ือการยกระดับผลิตภาพการใช้น้้าให้เทียบเท่าระดับสากล (๓) 
การพัฒนารูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน้้าในพ้ืนที่ และลุ่มน้้า (ที่เชื่อมโยงการตลาด การผลิต พลังงาน

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๙๐๑๐๓ ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการน้้า 
เพิ่มขึ้น 

ดัชนีธรรมาภบิาล
ในการบริหาร
จัดการน้้า 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า  
๗๕  

 

ไม่น้อยกว่า  
๘๐  

ไม่น้อยกว่า  
๘๐  



 

๑๙-๗ 
 

ของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน) และการผันน้้าในพ้ืนที่ที่มีความส้าคัญ (๔) การเตรียมความพร้อม
ทางบุคลากร สังคมสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (๕) การหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ  
(๖) การด้าเนินการเพ่ือสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้้าและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อม
ทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ (๗) การด้าเนินการร่วมใช้น้้ากับแม่น้้าระหว่าง
ประเทศ โดยพิจารณาและด้าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความม่ันคงอ่ืน การพัฒนา
ด้านอ่ืนร่วมกับระดับสากล และ (๘) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้้า 
พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
๓.๒ แผนย่อย การเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า  

และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ผ่านการจัดการน้้าในเขตเมือง ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ มีแนวทางการใช้น้้าที่เหมาะสมกับทรัพยากรน้้าที่มีอยู่จ้ากัดในแต่ละพ้ืนที่ และค้านึงถึงศักยภาพของ
น้้าในการรองรับความต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองในอนาคต 
โดยการจัดหาและใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า การลดความสูญเสีย และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้้า  
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย  การเพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบ ในการใช้
น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

หมายเหตุ: ยกเลิกเป้า ๑๙๐๒๐๓ ผลติภาพของน้้าท้ังระบบเพิ่มขึ้น เพื่อลดความซ้้าซ้อนระหว่างเป้าหมายระดับประเดน็ และ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ โดยประเด็นผลิตภาพจากการใช้น้้าเพิ่มขึ้น ได้มีการก้าหนดในเป้า ๑๙๐๐๐๒ ผลิตภาพของน้้าท้ัง
ระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้้าอย่างประหยัดละสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้้า 

 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๑๙๐๒๐๑ ระดับความม่ันคง 

ด้านน้้าในเขตเมือง
เพ่ิมข้ึน   

ดัชนีความมั่นคง 
ด้านน้้าในเขตเมือง  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า  
๖๕  

ไม่น้อยกว่า  
๗๐  

ไม่น้อยกว่า  
๗๕  

๑๙๐๒๐๒ ระดับความม่ันคง 
ด้านน้้าเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน  

ดัชนีความมั่นคง 
ด้านน้้าเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/ ๒๕๗๕/ 
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า  
๗๕  

ไม่น้อยกว่า  
๘๐  

ไม่น้อยกว่า  
๘๕  



 

๑๙-๘ 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑)  จัดการน้้าในเขตเมือง จัดให้มีน้้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยู่
อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้้า ระบบกระจายน้้าดี 
ระบบรวบรวมและจัดการน้้าเสีย ระบบป้องกันน้้าท่วมและระบายน้้า คุณภาพในทางน้้า ส้าหรับภาคบริการ
ในเขตเมือง รวมถึงน้้าส้าหรับผู้มีรายได้ต่้าในชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดย (๑) พัฒนาระบบน้้าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหล่งน้้าส้ารอง ทบทวนและจัดท้าแผนตาม
ความส้าคัญของแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้น้้าจากหลายแหล่ง การใช้น้้าซ้้าในพ้ืนที่วิกฤติ และ (๒) สร้างระบบระบาย
น้้า ระบบกักเก็บน้้าในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้้าเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ น้้าท่วมและน้้าแล้ง  
ในเมือง ชุมชนแออัด และพ้ืนที่รอบนอก 

๒)  จัดการน้้าเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้้าอย่างเพียงพอส้าหรับการพัฒนาเกษตรและ
อุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพ่ือผลิตพลังงาน พร้อมมีระบบดูแลน้้า
ภายในพ้ืนที่ส้าหรับผู้ใช้น้้าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้้าฝน  
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดย (๑) ทบทวนระบบน้้าตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้นปรับ
โครงสร้างการใช้น้้า ปรับปรุงผลิตภาพการใช้น้้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานประเทศพัฒนาแล้ว ส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนที่ชลประทานที่มีผลิตภาพสูง และปรับเปลี่ยนการจัดการพืช ดิน และน้้า เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีประหยัดน้้าชลประทานในการผลิตข้าว (๓) ก้าหนดสัดส่วนการใช้น้้าในแต่ละภาคส่วน 
(๔) มีระบบการขออนุญาตใช้น้้าโดยพิจารณาตามเกณฑ์ ความส้าคัญ และผลิตภาพการใช้น้้า (๕) ส่งเสริม
การลงทุนที่เหมาะสมของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์โครงการขนาดเล็กในการสร้างรายได้ การจัดการที่
เหมาะสม ตั้งแต่การผลิต การกระจายสินค้า และการตลาด และ (๖) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

๓)  เพิ่มผลิตภาพของการใช้น้้า โดยการใช้น้้าอย่างมีคุณค่า การใช้น้้าซ้้า การน้าน้้า
กลับมาใช้ใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้้าทุกภาคส่วน พร้อมเพ่ิมการเก็บกักน้้าในพ้ืนที ่

๓.๓ แผนย่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

มีเป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ ผ่านการส้ารวจ 
พิสูจน์แนวเขตแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติ การท้าแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้้าแม่น้้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติและรับฟัง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแม่น้้า ล้าคลอง และ
แหล่งน้้าธรรมชาติ ในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน้้า เก็บกักน้้า การจัดการคุณภาพน้้า ขยะวัชพืช  สิ่งกีด
ขวางทางน้้า การบ้ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้้า  สุนทรียภาพทางธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ให้ความส้าคัญกับการบริหารเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนมีการ
จัดท้าข้อก้าหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแม่น้้า  
ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ 

 

 



 

๑๙-๙ 
 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลอง 
และแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 
 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๑๙๐๓๐๑ แม่น้้าล้าคลองและ

แหล่งน้้าธรรมชาติ 
ทั่วประเทศมีระบบ
นิเวศและ
ทัศนียภาพ 
ที่ดี มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนความส้าเร็จ
ของพ้ืนที่ล้าคลอง
สายหลักในเขต
กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่เหลือที่ได้รับ
การฟ้ืนฟูต่อพ้ืนที่
เป้าหมาย 
(ร้อยละต่อปี)  

ไม่น้อยกว่า 
๗๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

 
- 

สัดส่วนความส้าเร็จ
ของพ้ืนที่ล้าน้้าสาย
หลักใน ๒๒ ลุ่มน้้า
ที่ได้รับการฟื้นฟูต่อ
พ้ืนที่เป้าหมาย  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๗๕ 

 
- 

สัดส่วนความส้าเร็จ
ของพ้ืนที่ชุ่มน้้า
และแหล่งน้้าที่
ได้รับการฟ้ืนฟู 
ต่อพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
ได้แก่  
(๑) ล้าน้้าสาขา 
ใน ๒๐ ลุ่มน้้า  
(๒) แหล่งน้้า
ธรรมชาติ  
ที่มีพ้ืนที่ผิวน้้าเกิน 
๑,๐๐๐ ไร ่
(๓) ล้าน้้าสาขา 
ใน ๒๒ ลุ่มน้้า   
 (ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
(๑) ๒๐ 
(๒) ๙๐ 
(๓) - 

ไม่น้อยกว่า
(๑) –  
(๒) – 
(๓) ๕๐ 

 
 
- 

 



 

๑๙-๑๐ 
 

 

 ๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑)  พิสูจน์และสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ  
ให้ชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยส้ารวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้้าล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ 

๒)  จัดการ แก้ไขปัญหา และป้องกันการรุกล้้าแนวเขตแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ โดยท้าแผนรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้้าแม่น้้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติและรับฟัง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือจัดการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ริมน้้าอย่างจริงจัง 

๓)  อนุรักษ์ฟื้ นฟูและพัฒนาแม่น้้ า ล้าคลอง และแหล่งน้้ าธรรมชาติ  ในทุกมิติ  
เช่น ด้านการระบายน้้า เก็บกักน้้า การจัดการคุณภาพน้้า ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้้า การบ้ารุงรักษา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้้าสุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยศึกษาปัญหาและผลกระทบทุกมิติของแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ประเมินและจัดท้าข้อมูลเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้้า อาทิ การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ริมน้้า  
การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การลดลงของน้้าใต้ดิน คุณภาพน้้า การบ้าบัดน้้าเสีย การเชื่อมต่อของเส้นทางน้้า 
รณรงค์สร้างความรู้และปลูกจิตส้านึกผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จัดท้าแผนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แม่น้้า ล้าคลองและ
แหล่งน้้าธรรมชาติอย่างบูรณาการ และมีระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือควบคุมการปล่อยน้้าเสียออกสู่แหล่งน้้าที่ได้
มาตรฐาน รวมทั้งก้าหนดมาตรการและกฎระเบียบจัดการขยะในแม่น้้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ 
รวมทั้งจัดท้าคู่มือ/แผ่นพับ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะ
มูลฝอยลงในแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ก้าจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบในเชิงพาณิชย์โดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส้าหรับแม่น้้า ล้าคลอง และแหล่ง
น้้ าธรรมชาติและส้ารวจและรื้อถอนสิ่ งก่อสร้างเก่า  ที่ ไม่มีประโยชน์และไม่ ใช้ งานแล้วในแม่น้้ า 
ล้าคลอง และแหล่งน้้าธรรมชาติ เช่น ฝายเก่า อาคารชลศาสตร์ และหลักรอ เป็นต้น ตลอดจนก้าจัดสิ่งกีดขวาง

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
  สัดส่วนพื้นที่ชุมชน 

(นอกเขต กทม.ที่เป็น
ชุมชนขนาดใหญ่)  
ริมแม่น้้า ล้าคลอง 
และแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ที่มีระบบ
นิเวศและทัศนียภาพ
ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
ต่อพ้ืนที่เป้าหมาย  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า
๙๐ 

ไม่น้อยกว่า
๙๐ 

ไม่น้อยกว่า
๙๐ 



 

๑๙-๑๑ 
 

ที่เป็นโครงสร้างชั่วคราวหรือวัสดุต่าง ๆ ที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้้าล้าคลอง เช่น นั่งร้าน เศษวัสดุก่อสร้างและสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืน ๆ 

๔) จัดท้าข้อก้าหนดในการออกแบบทั้ งเชิงภู มิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
เพื่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแม่น้้า ล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ โดยตั้งคณะกรรมการเพ่ือก้าหนดกรอบในการ
จัดท้าข้อก้าหนดในการออกแบบและตั้งคณะท้างานประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบัน การศึกษา
และสมาคมวิชาชีพ เพ่ือจัดท้าข้อก้าหนดในการออกแบบในแต่ละด้าน 
 



 

 

 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน 

และประสิทธิภาพภาครัฐ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า ๒๐-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ     ๒๐-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐-๒ 

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน ๒๐-๕ 
และประสิทธิภาพภาครัฐ  

 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐-๕ 

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์                    ๒๐-๗ 
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน ๒๐-๗ 
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๐-๘ 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๐-๘ 

๓.๒ แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง ๒๐-๘ 
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๐-๙ 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๐-๑๐ 

๓.๓ แผนย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ ๒๐-๑๑ 
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๐-๑๑ 
๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๐-๑๒ 

๓.๔ แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ๒๐-๑๓ 
๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๐-๑๔ 
๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๐-๑๔ 

๓.๕ แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ๒๐-๑๕ 
๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๐-๑๕ 
๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๐-๑๖ 

  



 

๒๐-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ภาครัฐเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการทางนโยบายและทางปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ กล่าวคือภาครัฐเป็นภาคส่วนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมีเป้าหมายให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ ใช้บริการ และภาครัฐมีการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ สนับสนุนให้ประเทศไทยทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักการ “ภาครัฐ
ของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

สถานการณ์การด าเนินงานของการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ในช่วงปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ พบว่า มีการพัฒนาการบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
สูงขึ้น  สะท้อนได้จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
ในปี ๒๕๖๔ ซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ ๘๔.๗๕ เพ่ิมข้ึนมาจากปี ๒๕๖๑ ที่ร้อยละ ๘๔.๐๐ นอกจากนี้ การด าเนินงานของ
ภาครัฐในการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
สะท้อนได้จากผลการจัดล าดับประเทศไทยของดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ ในอันดับที่  ๕๗ จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ซึ่ งปรับตัวดีขึ้น ๑๖ อันดับจากปี ๒๕๖๑  
ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด ๖๐ อันดับแรก ทั้งนี้ แม้หน่วยงาน
ภาครัฐมีพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนการท างานผ่านการมองเป้าหมายร่วมกันมากขึ้น สะท้อนได้จากสัดส่วน
เป้าหมายที่บรรลุเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยต่อเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยทั้งหมด ในปี ๒๕๖๔ อยู่ที่
ร้อยละ ๒๗.๘๖ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๑๓.๖๐ ในปี ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น 
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งด าเนินการ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติคือการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ เพ่ือให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินงานให้
สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก ผ่านการด าเนินการต่าง  ๆ อาทิ การประเมิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ การเพ่ิมบทบาทให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในงานของภาครัฐมากขึ้น  การปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้มีข้อมูลทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน การปรับสภาพแวดล้อมการ
ท างานของภาครัฐให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๐) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว มุ่งเน้นให้งานบริการภาคปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น มุ่งเน้น
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยด าเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย รวมทั้งภาครัฐสามารถใช้ภาษีที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม ที่สามารถให้ภาคส่วนอ่ืน
มาด าเนินการแทนแล้วได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่าภาครัฐด าเนินการเอง มีการส่งเสริมองค์กรปกครอง



 

๒๐-๒ 
 

ส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับ
ประชาชน และมุ่งเน้นพัฒนาให้ภาครัฐมีบุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการ
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจ ากัดของ
เวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน รวมทั้งน านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชน  

การด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตามยุทศาสตร์ชาติและประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

 ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๕.๓ การพัฒนากลไกองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 ๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

 ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 



 

๒๐-๓ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 

๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  
ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุ่ม  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว

หน้าของภูมิภาค  
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุก

ระดับ 
 ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 

๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

 ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมี

การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

 

 



 

๒๐-๔ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๐) 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน ซึ่งจะท าให้เกิดการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  

๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย  

๓) การปรับสมดุลภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐ
โมเดล สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองในพ้ืนที่ ส่งผลให้ภาครัฐ 
มีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน  

๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง การ
เปิดโอกาสให้เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการ
ใช้ชีวิต ให้วิธีการท างานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติและ
ประชาชน  

  



 

๒๐-๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น (๒๐) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๐) 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีเป้าหมายให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ ภาครัฐมีการด าเนินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ สนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักการ “ภาครัฐ
ของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ดังนั้น กลไกของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะ
สามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกประเด็น เพ่ือบูรณาการ ทั้งใน
เชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่มีการเชื่อมโยงการท างานทุกระดับให้สอดรับกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องบูรณาการกันอย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน มีการ
ประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาค
ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนในสังคม ระบบการเงินการคลังของประเทศจะต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ระบบงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่วนและมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมินผลส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุลในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการติดตามประเมินผลและ
ในการพัฒนาบริการสาธารณะ  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๒๐๐๐๐๑ บริการของรัฐมี

ประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ  
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 

๒๐๐๐๐๒ ภาครัฐมีการ
ด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วย
การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(อันดับของโลก 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 
 
 

ไม่เกิน ๕๐  ไม่เกิน ๔๐ ไม่เกิน ๓๐ 



 

๒๐-๖ 
 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
  สัดส่วนหน่วยงาน

ระดับกรมที่มีระดับ
ความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐที่อยู่ในระดับ 
๔ ขึ้นไป ต่อ
หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมทั้งหมด 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
 ๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

๒๐-๗ 
 

       ส่วนที่ ๓ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (๒๐) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่  
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ผ่านการก าหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพ่ือให้การท างานร่วมกัน 
ในระดับพ้ืนที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ าซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ 
และหลังการด าเนินการ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณ  
และระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งในมิติภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่ โดยบุคลากรภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน 
โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจ
ในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์  

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
มีเป้าหมายให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาการบริการภาครัฐ  

โดยภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
โดยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน  
ด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย  
ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการ
เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการ
ประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัต
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ  

 



 

๒๐-๘ 
 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐ

ที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนของ
กระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลต่อกระบวนงาน
ทั้งหมดท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๖๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  ตั้งแต่ต้น 
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓) ปรับวิธีการท างาน  จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการ
ที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ 
ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก  
ทันสถานการณ ์ 

๓.๒ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 มีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ภาษีที่ถูกจัดเก็บถูก
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานของรัฐด าเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด าเนินการผ่านภาครัฐที่เป็นกลไกส าคัญในการจัดสรรบริการและ



 

๒๐-๙ 
 

ประโยชน์สาธารณะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น  แผนย่อยการบริหารจัดการ
การเงินการคลังจึงถูกจัดท าขึ้นเพ่ือให้ภาครัฐด าเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถใน
การรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ภาครัฐใช้จ่ายในจ านวนที่เหมาะสม อย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ สามารถตรวจสอบการใช้
จ่ายของภาครัฐได้ทุกขั้นตอน และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๒๐๐๒๐๑ หน่วยงานภาครัฐ

บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สัดส่วนเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่
บรรลุเป้าหมาย 
ต่อเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยทั้งหมด 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

๒๐๐๒๐๒* ภาษีท่ีจัดเก็บถูก
น าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การใช้จ่ายรายจ่าย
ภาพรวม รายจ่าย
ประจ า และรายจ่าย
ลงทุนของหน่วยงาน
ภาครฐั (ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

๒๐๐๒๐๓* หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการ
โครงการตามห่วง
โซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยเพ่ือ
การบรรลุ
เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

สัดส่วนของปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยทีมี่
โครงการมารองรับต่อ
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าทั้งหมด 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ 

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมเป้าหมาย ๒๐๐๒๐๒ และ ๒๐๐๒๐๓ เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ 
โดยเฉพาะแผนงานพ้ืนฐาน 

 



 

๒๐-๑๐ 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ด าเนินกรอบ
นโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
นโยบายใหม่ ๆ เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบท
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 
ทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการช าระเงินหลักของประเทศ  

๒) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีดกันทางการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
แผนเพ่ิมรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย  การขยายฐานภาษี 
และการปรับปรุงระบบภาษีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๓) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ 
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน  เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน  

๔) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี ให้มีโครงสร้าง
ในด้านการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน มีวิธีการที่ท าให้ประชาชนสามารถ เข้าใจ
และตระหนักถึ งระบบภาษี ได้ อย่ างง่ าย ให้มาตรการภาษี เป็นเครื่ องมือในการลดความเหลื่ อมล้ า  
ลดการสะสมความม่ังคั่งที่กระจุกตัว อาทิ การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ที่มีผลประโยชน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

๕) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่  มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับ
แนวทาง การด าเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ  
เป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  



 

๒๐-๑๑ 
 

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 

 มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน ผ่านภาครัฐทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าและให้บริการ
สาธารณะ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่และขยายตัว มีอัตราก าลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการลงทุนของประเทศ 
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีจุดเน้นส าคัญ
ประการหนึ่งในการปรับสมดุลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือการให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันภาคส่วนอ่ืนได้มีขีดความสามารถในการจัดท าบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครัฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการให้กับ
ประชาชนหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในปัจจุบันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ
ภาคประชาชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐเป็นผู้ด าเนินการแทน  

 การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้าง
บทบาทของภาคส่วนอ่ืนในสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย มีทางเลือก 
ที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพ่ือตอบโจทย์ที่ว่า
ประชาชนคือหัวใจส าคัญของการบริการสาธารณะ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ
ทีเ่หมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรับสมดุล
ภาครัฐจึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐ ทั้งในด้านการปรับขนาดของภาครัฐ  
และโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการก ากับดูแล การให้บริการในกิจกรรมสาธารณะต่าง  ๆ  
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยส่งเสริมประชาชนให้ได้ 
มีส่วนร่วม และมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้ชุมชน ท้องถิ่นด าเนินการสร้างความเข้มแข็ง  
และมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงบทบาทในเชิงพ้ืนที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ  
และปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนในการด าเนินงานในพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืน 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาค

ส่วนต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม 

ความส าเร็จของการ
เปิดให้ภาคส่วนอื่น
เข้ามาด าเนินการ
บริการสาธารณะ 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๓๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๗๕ 



 

๒๐-๑๒ 
 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
  สัดส่วนการลงทุนใน

การจัดบริการ
สาธารณะของ
ภาคเอกชนต่อการ
ลงทุนในการ
จัดบริการสาธารณะ
ทั้งหมด 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๓๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐ 

๒๐๐๓๐๒ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและ
สร้างความทันสมัย
ในการจัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน 
การพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  
และการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วม
ด าเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ าซ้อน  
การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อก าหนดภารกิจ
หลักท่ีให้ภาครัฐด าเนินการ อาทิ การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการก าหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ 
ที่ส าคัญ สามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การก ากับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
การก ากับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการค านึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ  
และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอ่ืนรับไปด าเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ  
และการท างานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการร่วมด าเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวย  
ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชน
ทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
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๒) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้  
มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพ่ิมอิสระ
ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ มีระบบ
ภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ ก าลังบุคลากร และองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอ่ืน ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคีอ่ืน ๆ ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และ
ทุกเพศภาวะ  

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ผ่านการพัฒนาให้
ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขส าคัญใน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้ท าให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้
แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ  
ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัลและสอดคล้องกับ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ 
นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย 
คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการท างานภายในองค์กร  โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดย
บุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยน าภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาบริการของประชาชน เพ่ือประชาชน และการท าให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่า
ของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้พร้อมรับกับ
การปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชน
และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
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๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีด

สมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
และมีความ
คล่องตัว 

สัดส่วนของหน่วยงานที่
มีเกณฑ์การประเมิน
สถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ที่อยู่ใน
ระดับก้าวหน้าขึ้นไป 
ต่อหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมด  
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างองค์กร  
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว  เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางของบุคลากร เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

๒) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ 
การท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้ ในแบบสห
สาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ  

๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
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กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ 
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้น
ท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี ้เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความ
เป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก 
สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
มีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ผ่านบุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและให้อ านาจไว้เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและ
พัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ  กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และ
วิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
ทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือส่วนรวม 
เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐทุกคน 

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 
๒๐๐๕๐๑ บุคลากรภาครัฐยึด

ค่านิยมในการ
ท างานเพ่ือ
ประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็น 
มืออาชีพ 

ดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๕ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๐ 
 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่า 

๑๕  
 

ดัชนีคุณธรรมและ
จริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ  
(คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๙๓ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๘ 

 



 

๒๐-๑๖ 
 

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน 
ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิด
การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศได้อย่างคล่องตัว  

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน  
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน  
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม ่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน
การท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืน
หยัดในการกระท าท่ีถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้
มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๔) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน และมีคุณธรรม 



 

๒๐-๑๗ 
 

จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น า
การเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพ่ือรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง 
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย 
ท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 



 

 
 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๒๑-๑ 

     เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๑-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๑-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๑-๕ 
 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๑-๕ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริต ๒๑-๖ 
และประพฤติมิชอบ  

 ๓.๑  แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๑-๖ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๑-๗ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๑-๘ 

๓.๒ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต ๒๑-๑๑ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๑-๑๒ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๑-๑๒ 

 



 

๒๑-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

การขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม  
ในการช่วยส่งเสริมให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ก่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือแก่ภาคประชาชน รวมทั้งเกิดภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแกป่ระชาชน การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาชน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการทุจริต รวมทั้งการก าหนดนโยบายและผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากสถานการณ์ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จากผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๕ มีคะแนน
เฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ ๘๗.๕๘ คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือได้รับคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป จ านวน ๕,๘๕๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๒ ซึ่งมีภาพรวม 
ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ ๘๑.๒๕ คะแนน และมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐจ านวน ๔,๑๔๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๕ แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมีการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังคงประสบปัญหาการทุจริต สะท้อนได้จากผลส ารวจดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยขององค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ๓๕ คะแนน จัดอยู่ใน
อันดับที่ ๑๑๐ ของโลก จากจ านวน ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นคะแนนและอันดับที่ลดลงจากปี ๒๕๖๓  
ที่ได้คะแนน ๓๖ คะแนน และอยู่ในอันดับที่ ๑๐๔ ของโลก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
พบว่า ไทยอยู่อันดับที่ ๖ จากทั้งหมด ๑๑ ประเทศ รองจากประเทศสิงคโปร์ ๘๕ คะแนน มาเลเซีย ๔๘ คะแนน 
ติมอร์-เลสเต ๔๑ คะแนน เวียดนาม ๓๙ คะแนน และอินโดนีเซีย ๓๘ คะแนน โดยพบว่าปัญหาการทุจริต 
ที่ส าคัญที่ท าให้คะแนนของประเทศไทยลดลง ได้แก่ การติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
นายทุนหรือบริษัทขนาดใหญ่ การแทรกแซงการด าเนินธุรกิจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการขาดความชัดเจน
และความต่อเนื่องในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจ และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความจ าเป็นในการเร่งพัฒนาคนทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาระบบเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น  
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ อาทิ การปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐและธรรมภาคเอกชน การลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๑) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเป็นกลไกส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐมีจิตส านึกและพฤติกรรม
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแส และต่อต้านการทุจริตและ



 

๒๑-๒ 
 

ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่รวดเร็วโปร่งใส ส่งผลให้มีคดี 
การทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง แผนแม่บทด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นปลูกฝัง
ค่านิยมสุจริต บูรณาการสร้างความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และพัฒนา
ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 



 

๒๑-๓ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๑) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ โดยใน
ส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรม
และพฤติกรรมสุจริต มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน สนับสนุนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากร
ในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต 
สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มอบหมายหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกลไก ก ากับ ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่าง ๆ และก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
ขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต พร้อมทั้งจัดให้พัฒนาการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มาตรการสนับสนุน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มนักการเมืองให้
ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและ
ท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมการก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น   

ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” มุ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และปิดโอกาสในการกระท าการทุจริต ท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นท าได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและ
ลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพ่ิมโทษให้หนัก และการตัดสินคดี 
ที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพ่ือให้การกระท าการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได”้ ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี ้ในการด าเนินการตาม
แนวทางของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายส าคัญ ๒ ประการ คือ ประชาชนไทย
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงานและคดีของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง โดยปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต 
เชิงนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนโครงการส าคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการ
ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้น าต้องสื่อสาร
มาตรการการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต รวมทั้งสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการที่มาท าหน้าที่เป็น
กลไกตรวจสอบให้มีความโปร่งใส และเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ เป็นมืออาชีพ  
ในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง 

 



 

๒๑-๔ 
 

๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น การด าเนินการทางคดี 
การยึด อายัดทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระท าความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา 
ให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
พร้อมทั้งปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูล
เรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต การพัฒนา
สมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ  ทั้งนี้  
การด าเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการบรรลุเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การด าเนินคดีทุจริต
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  โครงการส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการ 
ที่เป็นไปในลักษณะการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก บริหารจัดการคดี ซึ่งควรน าเทคโนโลยี
มาใช้กับกระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

  



 

๒๑-๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๑)  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและ
การพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม 
“คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการ
ทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย  
๒ แผนแม่บทย่อย ได้แก่ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูปคนรุ่นใหม่ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  
เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ  
แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและ 
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปราม
การทุจรติให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๑๐๐๐๑ ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน  
๔๓/ 

ไม่น้อยกว่า
๕๗ 

ไม่เกิน  
๓๒/ 

ไม่น้อยกว่า
๖๒ 

ไม่เกิน  
๒๐/ 

ไม่น้อยกว่า
๗๓ 

  คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานใน
ประเทศไทย 
(คะแนนต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๙ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๑ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๓ 

 



 

๒๑-๖ 
 

 ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว  ละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล 
แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้  
๒ แผน คือ  

๓.๑ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลดลง จากการประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริต  ทั้งในชีวิตประจ าวันและ 
การแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต 
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้
รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริต  เนื่องจากมีความ
ละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม 
และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้งประชาชน
คนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่
อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น  
อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริต  
ที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้าน
และตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกัน 
การทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ 



 

๒๑-๗ 
 

ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วย
ของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและ
ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐและก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน
ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่
ไปกับการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และ
พฤติกรรม
ซื่อสัตย์
สุจริต 

สัดส่วนเด็กและเยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต ต่อเด็กและ
เยาวชนไทยทั้งหมด  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

สัดส่วนประชาชนที่มีวัฒนธรรม
ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ต่อประชาชนทั้งหมด  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ 

สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหนว่ยงานภาครัฐ  
ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด
โดยมีคะแนนการประเมินฯ ดังนี้ 
(๑) ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน  
(๒) ไม่น้อยกว่า ๙๐ คะแนน 
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
 (๑) ๑๐๐  
 (๒) -  

ไม่น้อยกว่า 
 (๑) -  
 (๒) ๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
 (๑) -  
 (๒) ๑๐๐ 



 

๒๑-๘ 
 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๑๐๑๐๒ 

 

 

 

 

 

คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 
 
 
 
 
 

คดีทุจริตในภาพรวม  
(ร้อยละ ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๕๐ 
 
 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๗๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า  

๘๐ 
  คดีทุจริตรายหน่วยงาน 

- ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) (ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๕๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๗๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๘๐ 

  - ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระท า
การทุจริต (ร้อยละ 
ภายในปี ๒๕๗๐/๒๕๗๕/
๒๕๘๐) 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๕๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๗๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๘๐ 

  คดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(ร้อยละ ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๕๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๘๐ 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 

๙๐ 

 
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

๑.๑) ให้ความส าคัญกับการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน การพัฒนากลไกความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนและผลักดันหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดหลักสูตร ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณหรือการวางทิศทาง
ของโครงการในอนาคต ควรเน้นการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กและเยาวชนในการฝึกปฏิบัติ 



 

๒๑-๙ 
 

๑.๒) สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือ 
แนวทางความร่วมมือที่มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและให้เท่าทันกับสถานการณ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก มีความละอายต่อการ
กระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน   
โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออก
จากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อ
ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความชื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและ
แจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ ง
เบาะแส เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความปลอดภัยในกา ร
ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ และควรมีมาตรการยกระดับความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ อนุญาต 
ให้มีการพัฒนา เสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริต และ  
การให้บริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง  ทั้งนี้ ควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากลและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนรับรู้
และมีส่วนร่วม เพื่อการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต 

๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ ท้องถิ่น ชุมชน 
ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก เยาวชน 
และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติ
ทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือสร้างนักการเมืองที่มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง ผลักดันให้นักการเมืองและพรรคการเมืองแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะ และน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่อไป มีการยกระดับและก ากับติดตาม
มาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต 
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายทางการเมือง 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคการเมืองในการหาเสียงน าไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
ผู้น าต้องสื่อสารมาตรการการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตในทุกรูปแบ 

 

 



 

๒๑-๑๐ 
 

๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยพัฒนา
เครื่องมือ การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งการตัดสินคดีที่มีความรวดเร็ว เพ่ือสร้างความ
โปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และ
การบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนิน
โครงการ มีการใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ใช้นวัตกรรมน าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึง
ภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือลดคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลการสอบสวนทางวินัยระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการคดี  
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการยุติธรรม สามารถปกปิดตัวตน ติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน 
สามารถก ากับดูแลการใช้ดุลยพินิจ กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ โดยสนับสนุนกระบวนการตั้งคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส
เพ่ือมาท าหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบและเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ เป็นมืออาชีพ 
ในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง ตลอดจนลดขั้นตอนกระบวนการ
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
การใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจในการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล  
ที่ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริม
ให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐ
และประชาชน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถ
สร้างความเชื่อม่ันและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส มีการประสานเชื่อมต่อการท างานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน
เองหรือกับหน่วยงานให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยยังคงอัตลักษณ์ของเครือข่าย และมีการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 



 

๒๑-๑๑ 
 

๖) สนับสนุนกลไกและบูรณาการท างานเพื่อการป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะในระบบ
ราชการ โดยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  มีความ
เชื่อมโยงกับการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและ
พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

๗) สนับสนุนมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  ๆ ในการป้องกันการทุจริต  
โดยผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
จัดท าโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการประเมินคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ผ่านงบบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเมินแบบจ าลองการประเมินคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ โดยก าหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือและให้หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
ท าหน้าที่ประเมิน ตลอดจน เร่งรัดการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยบริหารจัดการ 
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุกในส่วนของภาคประชาสังคม ทั้งใน
ระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคี การสร้างการรับรู้เชิงรุกให้ถึงภาคประชาสังคมและสร้างปรากฏการณ์ทางสื่อ
ในเชิงบวก และการสร้างการรับรู้เชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งในระบบสื่อสังคมออนไลน์ และรูปแบบเอกสารต่าง ๆ การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงานของรัฐบาล สร้างการรับรู้เชิงรุก โดยเฉพาะหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งข้อมูลประเทศไทยให้กับแหล่งการประเมินต่าง ๆ ของการประเมินคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

๓.๒  แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต 
มีเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริต มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านการพัฒนา

กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับ
ใช้กฎหมายและการด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไก 
ที่เก่ียวข้องในการปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
ปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 
มุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  
เพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี โดยเฉพาะการวางกลไก
หรือระบบการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  มุ่งเน้น 
ให้มีระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการปราบปรามอย่างจริงจังและมีระบบการลงโทษที่เข้มงวด เร่งรัดติดตามการด าเนินคดีใหญ่ 
คดีที่มีความส าคัญระดับประเทศ คดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือคดีที่สังคมให้ความสนใจ
และรายงานผลการเร่งรัด ติดตามต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายต้องมีความรวดเร็ว เด็ดขาด 
จริงจัง แม่นย าและเป็นธรรม 

 



 

๒๑-๑๒ 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ -  
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๑๐๒๐๑ การด าเนินคดีทุจริต  
มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

สัดส่วนกระบวนการ
ด าเนินคดีทุจริตที่
จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ทีก่ฎหมายก าหนด  
ต่อกระบวนการ
ด าเนินคดีทุจริต
ทั้งหมด (ร้อยละต่อปี) 

ไม่เกิน 
๒๐ 

ไม่เกิน 
๑๕ 

ไม่เกิน 
๑๐ 

สัดส่วนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
ต่อคดีที่ส่งฟ้องทั้งหมด  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่เกิน  
๓ 
 

ไม่เกิน  
๒ 
 

ไม่เกิน  
๑ 
 

 
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา  

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริต  
ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งยกระดับมาตรการ กลไก และมาตรฐานด้านการปราบปรามการทุจริต ตลอดจนปรับกระบวนการท างาน
ด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้
มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณา
การข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ ทบทวนกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วให้มีความเป็น
ปัจจุบัน ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความ
รวดเร็วและกระชับมากขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน 
อาทิ การบูรณาการประสานงานคดีที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอน 
การด าเนินการที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว 
การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ 



 

๒๑-๑๓ 
 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปราม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้
การติดตามทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ 
ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต พยานหลักฐาน 
และอาชญากรรมข้ามชาติให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 

๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง  ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและ 
มีสมรรถนะ ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทัน  
ต่อพลวัตของการทุจริต 
 



 
 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

สารบัญ 
      หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๒๒-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๒-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๒-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๒๒-๔ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๒-๔ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๒-๕ 
 ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย ๒๒-๕ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๒-๕ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ๒๒-๖ 

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม ๒๒-๗ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด ๒๒-๘ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๒-๘ 

 

 



 

๒๒-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

การมีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
จะเป็นกลไกส าคัญที่ส่งเสริมให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบในสังคมและเกิด
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทีเคารพต่อสิทธิมนุษยชน อย่างเสมอภาค โดยปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ในช่วงปี ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในหลายประการ ทั้งที่ เกิดจากการมีกฎหมายที่มีมากเกิน
ความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมไปถึงการให้
การอ านวยความยุติธรรมกับประชาชนที่ยังไม่มีความทั่วถึงและยังคงมีการเลือกปฏิบัติ  ซึ่งสะท้อนได้จาก 
ค่าดัชนีนิติธรรมที่จัดเก็บโดยโครงการความยุติธรรมโลก ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ ๘๐ 
จาก ๑๓๙ ประเทศท่ัวโลก โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ ๐.๕๐ คะแนน ซ่ึงต่ ากวา่ค่าคะแนนเฉลี่ยของโลกที่มีค่า ๐.๕๖ 
คะแนน และหากดูในปัจจัยที่ (๔) สิทธิขั้นพ้ืนฐาน มีค่าคะแนน ๐.๔๗ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อยการได้รับ 
การปฏิบัติที่ เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงสิทธิในการได้รับการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ปัจจัยที่ (๖) การบังคับใช้กฎหมาย มีค่าคะแนน ๐.๔๖ (๗) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง  มีค่าคะแนน ๐.๔๘ 
และ (๘) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีค่าคะแนน ๐.๔๓ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้พัฒนากฎหมายและยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ประกอบกับในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒  ทุกหน่วยงานยังไมด่ าเนินการให้เป็นที่ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน  
ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริมและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานเพ่ือให้การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนทางกฎหมายและการอ านวยความยุติธรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น  
(๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นกลไกส าคัญเพ่ือท าให้กฎหมายสอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และกระบวนการยุติธรรมของไทยมีมาตราฐานเทียบเท่าสากล โดยจะน าไปสู่ความเท่าเทียมกันทาง
สังคมที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในวงกว้างอย่างทั่วถึง โดยแผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม มุ่งเน้นให้มีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย และ
ในการบังคับใช้กฎหมายให้กระท าโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งให้การอ านวยความยุติธรรมที่
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม) ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องและสามารถสนับการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  



 

๒๒-๒ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๒  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒.๒  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๓  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 

๔.๗.๑  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

๔.๗.๒  มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 

๔.๗.๓  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  



 

๒๒-๓ 

๔.๘  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียม 

๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน 
ของการค้นหาความจริง 

๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๒) 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จ าเป็น 
และสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม  
ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุกล าดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการน ากฎหมายไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะน ากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ า 
และความไม่เท่าเทียม 

๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอ านวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส  
เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ  บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
ให้ด าเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  



 

๒๒-๔ 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๒) 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ 
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยเสมอภาค โปร่งใส 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ยนผ่าน  
ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจากการเป็นแค่เครื่องมือในการปกครองไปสู่การเป็นปั จจัยส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศที่มีพลวัต เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการมุ่งน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สร้างความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกัน และสังคมเป็นธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ก าหนดให้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อ านาจรัฐ 
อีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศท่ีจะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
และไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้
เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
รหัส

เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๒๐๐๐๑ กฎหมายเป็น
เครื่องมือให้ทุกภาค
ส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่า
เทียม และเป็น
ธรรม 

คะแนนเฉลี่ย ๕ ปัจจัยของ 
ดัชนีนิติธรรม ได้แก่ 
๑. การจ ากัดอ านาจรัฐ 
๒. ปราศจากการคอรัปชั่น 
๓. รัฐบาลโปร่งใส 
๔. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
๕. ความเป็นระเบียบและ 
ความมั่นคง 
(คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า 
๐.๖๕ 

ไมน่้อยกว่า 
๐.๗๐ 

ไมน่้อยกว่า 
๐.๗๕ 

๒๒๐๐๐๒ การอ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ 

คะแนนเฉลี่ย ๓ ปัจจัยของ 
ดัชนีนิติธรรม ได้แก่ 
๑. การบังคับใช้กฎหมาย 
๒. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
๓. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า 
๐.๖๐ 

ไมน่้อยกว่า 
๐.๗๐ 

ไมน่้อยกว่า 
๐.๘๐ 



 

๒๒-๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบไปด้วย แผนย่อย 

จ านวน ๒ แผน ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย 

มีเป้าหมายเพ่ือให้กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในวงกว้าง
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ มีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น การปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย  ผ่านการมีกฎหมายที่ดีเพ่ือเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม ดังนั้น 
เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย 
ปัจจุบันถือได้ว่าการท าให้กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด าเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาวให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมุ่งใช้กฎหมายให้เป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๒๐๑๐๑ กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่ง
ใหป้ระชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาระเทศ 
โดยท่ัวถึง 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยในทุกมิติของระดับ
ความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม 
(คะแนน ภายใน ปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า  
๓.๔๐ 

ไมน่้อยกว่า  
๓.๕๐ 

ไมน่้อยกว่า  
๓.๖๐ 



 

๒๒-๖ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและ
การบังคับใช้
กฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง  
ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เป็นธรรม 

คะแนนของดัชนีนิติธรรม  
ปัจจัยที่ ๖ การบังคับใช้
กฎหมาย ในปัจจัยย่อยการ
บังคับใช้กฎระเบียบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐ /
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า  
๐.๖๕ 

ไมน่้อยกว่า  
๐.๗๕ 

ไมน่้อยกว่า  
๐.๘๕ 

๒๒๐๑๐๓ ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนากฎหมาย 

คะแนนของดัชนีนิติธรรม  
ปัจจัยที่ ๓ รัฐบาลโปร่งใส 
ในปัจจัยย่อยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  
(คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐ /
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า  
๐.๖๕ 

ไมน่้อยกว่า  
๐.๗๕ 

ไมน่้อยกว่า  
๐.๘๕ 

๒๒๐๑๐๔* การมีกฎหมายที่ดี
และเท่าที่จ าเป็น 

กฎหมายที่หน่วยงาน
รายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐  

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ 

หมายเหตุ : * เพ่ิมเติมเป้าหมายแผนย่อย ๒๒๐๑๐๔ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและ
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดยวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน ค านึงถึงสภาพปัญหา และประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทบทวนความจ าเป็นความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกล าดับชั้นของกฎหมาย ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่
ล้าสมัยหรือมีเนื้อหาที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายทันสมัย ไม่มีความ
ซ้ าซ้อน ลดความเหลื่อมล้ า มีความเป็นธรรมในสังคม และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้อง
กับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
ในทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบในการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย  ต้องด าเนินการ 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ มีช่องทางการเข้าถึงกฎหมายที่หลากหลาย เพ่ือสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย 



 

๒๒-๗ 

ทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกล าดับศักดิ์ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนา
ประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม และก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมายมีองค์ความรู้ จริยธรรม พร้อมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย อันจะส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด และเป็นธรรม 

๔) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใน กระบวนการกฎหมาย  สนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
มีเป้าหมายเพ่ือให้การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 

และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ผ่านการบริหารกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งการ
เสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมที่ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม 

โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเน้นให้
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเ พ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาส  
ในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ  
การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
มีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 

 

 

 

 



 

๒๒-๘ 

 ๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๒๐๒๐๑ การอ านวยความ
ยุติธรรมมีความ
โปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค 
ทั่วถึง เป็นธรรม  
และปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ 

คะแนนเฉลี่ยในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม  
(คะแนน ภายในปี ๒๕๗๐/ 
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไมน่้อยกว่า 
๓.๕๐ 

 

ไมน่้อยกว่า 
๓.๗๕ 

 

ไมน่้อยกว่า 
๔.๐๐ 

 
 

 ๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม 
ให้ เคารพและยึด ม่ันในหลักประชาธิปไตย  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ พึงได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียม เสริมสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็น
กลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้อง
โปร่งใสเป็นอิสระ มุ่งอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว  

๒) ก าหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม 
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามค าพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
เชิงประจักษ์ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานร่วมกันบนพ้ืนฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและ
ผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน 

๓) เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอ านวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครอง
ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบของ  
การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 



 

๒๒-๙ 

๕) ก าหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ โดยจัดให้มีบริการ
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส และ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ  
ยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความโปร่งใสในการใช้อ านาจ 
กับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

๗) พัฒนามาตรการ อ่ืนแทนโทษทางอาญา  เ พ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญา 
ที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม 
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติ  
ในชุมชน 

 

   



 

๒๓-๑๒ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
ละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พ้ืนที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  
ที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่ วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบ
สิ่งมีชีวิตเพ่ือท าหน้าที่แทน เป็นต้น  

๓) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและ
บริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

๔) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้ง 
การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี 
และผู้ให้บริการเทคโนโลยี พัฒนากลไกความร่วมมือและมาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ
กับเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ ให้ร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่สอดรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทั นท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๕) การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งภาคการผลิต 
บริการ สังคมและชุมชน อย่างเพียงพอ รองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๖) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ 
ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัย 
ในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย 
มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 



 

 

 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
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๒๓-๑ 

ส่วนที่ ๑  
บทน า 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญที่จะมีส่วนช่วยผลักดันและยกระดับประเทศ
จากประเทศใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
เพ่ิมสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น  

ประเทศไทยมีการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ ร้อยละ ๑.๑๔ และร้อยละ ๑.๓๓ 
ตามล าดับ โดยพบว่ามีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ ๗๘:๒๒ 
ร้อยละ ๗๗:๒๓ และร้อยละ ๖๘:๓๒ ตามล าดับ โดยในส่วนของภาครัฐได้เน้นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ซ่ึงช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านนวัตกรรมของประเทศได้ในระดับหนึ่ง สะท้อนได้จาก
ภาพรวมอันดับดัชนีนวัตกรรมประเทศไทย ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๖๔) มีแนวโน้มที่ดี ทั้งนี้ 
ถึงแม้ว่าในช่วง ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมา อันดับค่อนข้างคงที่ โดยปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยขยับขึ้นมาจากอันดับที่ ๔๔ เป็น
อันดับที่ ๔๓ จาก ๑๓๒ ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่น้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศถึงร้อยละ ๔.๖๔ ร้อยละ ๓.๒๐ และร้อยละ ๓.๐๗ ตามล าดับ อีกทั้งการพัฒนาความสามารถ 
ด้านนวัตกรรมของประเทศไทยยังมีความท้าทาย โดยเฉพาะการมีต้นทุนของการพัฒนานวัตกรรมค่อนข้างสูง 
ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ และความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ การขาดบุคลากรที่มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีขั้นสูง และการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ที่ยังไม่สามารถท าให้ได้ผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศหรือสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ  อาทิ  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ มาตรการเพ่ือดึงดูดบุคลากรวิจัยคุณภาพสูง มาตรการทางการเงินและการคลังเพ่ือส่งเสริม 
การสร้างนวัตกรรม การบูรณาการหน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
การบริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและตลาดโลก สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ



 

๒๓-๒ 

ภาครัฐ รวมทั้งการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ให้มีมาตรฐานและความเป็นสากล  

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๒.๒  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  

๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 



 

๒๓-๓ 

๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย 

๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ 

๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป 

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ  

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  

๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ 

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม ่
๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน  

ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
๔.๑.๔ รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
๔.๒.๔ พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 



 

๒๓-๔ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและ
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและตลาดโลก การยกระดับผลิตภาพในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษา การพัฒนาทักษะ ก าลังคน
และบุคลากรทางการวิจัย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ  

๒) ด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของประชาชนไทย ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม และการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตลอดจน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

๓) ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล ให้มีความสมดุล
ตามระบบนิเวศ รวมทั้งการจัดการมลพิษ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม
กับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน  

๔) ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นที่สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน  
ให้สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง และการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ  
เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ  

๕) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน  
อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ท างานเป็นระบบ
เดียวกันและมีความเป็นสากล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่ างเป็นรูปธรรม  
การพัฒนามาตรการจูงใจและปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือกระตุ้นการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน  
การเพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ  
การวิเคราะห์ทดสอบ และโรงงานต้นแบบ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบนิเวศนวัตกรรม 
  



 

๒๓-๕ 

ส่วนที่ ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๒๓) การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัย
และพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น ผ่านการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพัฒนาการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา 
และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๓๐๐๐๑ ๑. ความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

ความสามารถในการ
แข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๓๐ 

ไม่เกิน 
๒๗ 

ไม่เกิน 
๒๕ 

๒๓๐๐๐๒ ๒. มูลค่าการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุน
วิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๑.๗ 

ไม่น้อยกว่า
๑.๙ 

ไม่น้อยกว่า
๒.๐ 

 



 

๒๓-๖ 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (๒๓) การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 

การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จะมุ่งเน้นการด าเนินการใน ๕ แผนย่อย  
ซึ่งแบ่งกลุ่มตามผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน และด้านปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๓.๑ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ

นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน  และวิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น ผ่านการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงและ
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและตลาดโลก การยกระดับผลิตภาพ  ในอุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคตโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับ
พ้ืนที่ ระดับประเทศและนานาชาติ พัฒนาทักษะก าลังคนและบุคลากรทางการวิจัยรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบ  
ที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการ
ของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

๓.๑.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๓๐๑๐๑ ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้
เกิดการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 

การเพ่ิมข้ึนของ
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชน  
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า 
๓๐ 

 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐ 
 

ไม่น้อยกว่า 
๖๐ 
 

๒๓๐๑๐๒ วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มี
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

ความสามารถด้าน
นวัตกรรม 
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๔๐ 

ไม่เกิน 
๓๕ 

ไม่เกิน 
๓๓  
 



 

๒๓-๗ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
ในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต 
รวมทั้งพัฒนากลไกการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยง
ในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต  
การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร 
ยา และเครื่องส าอาง รวมทั้งการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นการวิจัย
ที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร์โครงข่าย
พลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงานและคาร์บอน การบินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง 
และข้อมูลขนาดใหญ ่

๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
ในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ  
การดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 

๓.๒ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
มีเป้าหมายเพ่ือให้คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ

เพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ผ่านการเน้นประเด็นส าคัญทางสังคมของประเทศท่ีต้อง
ใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อม
ของประชาชนไทยให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลก 
การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม และ
การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

๓.๒.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๓๐๒๐๑ คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และ
ความเสมอภาคทาง
สังคมได้รับการ
ยกระดับเพ่ิมขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

งบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย
เชิงสังคม 
(ล้านบาทต่อปี) 

ไม่น้อยกว่า 
๔,๕๐๐  

 

ไม่น้อยกว่า 
๕,๓๐๐  

 

ไมน่้อยกว่า 
๖,๐๐๐  

 



 

๒๓-๘ 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทุกกลุ่ม ตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก 
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะ
ความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
อย่างตรงจุด ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะที่ดี 
และทั่วถึง การพัฒนาคนให้มีวินัย ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมในสังคม  
การพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ครู 
หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

๒) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้น
พ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดิน
ท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระจายอ านาจ การเข้าถึง
บริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 

๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล ระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ การพัฒนานวัตกรรมเมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ทุกกลุ่ม การใช้ข้อมูลและผลการวิจัยเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดนโยบายและพัฒนาการให้บริการสาธารณะ 

๓.๓ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายเพ่ือให้การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว 

อย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น ผ่านการเน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
อุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล ให้มีความสมดุลตามระบบนิเวศ รวมทั้งการจัดการมลพิษ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการก๊าซเรือนกระจก และการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน  

๓.๓.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๓๐๓๐๑ การประยุกต์ใช้
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการ
เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจสีเขียว 
อย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 

ดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว 
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน  
๘๐ 

ไม่เกิน 
๗๕ 

ไม่เกิน 
๗๐ 

จ านวนสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตรในหมวด
เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยีเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า  
๔๐/๓๕๐  

 

ไม่น้อยกว่า  
๔๕/๔๐๐  

ไม่น้อยกว่า  
๕๐/๔๕๐  

 



 

๒๓-๙ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

  (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ภายในปี ๒๕๗๐/
๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

   

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล เพ่ือให้รักษา 
ความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น 
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหายาก แหล่งก าเนิดของพันธุ์ไม้ ความหลากหลายชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์ในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมงทะเล สินแร่  

๒) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมี
ประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  
การประเมินผลกระทบต่อชุมชนเมือง และภาคการผลิตต่าง ๆ การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการพิบัติภัย
ทั้งระบบ และการส่งเสริมการผลิตและบริโภคแบบคาร์บอนต่ า 

๓) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ เพ่ือส่งเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และของเสียอันตราย การน าของเหลือทิ้ง
มาใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

๔) พัฒนาการบริหารจัดการน้ า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 

๕) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการน ามาใช้เพ่ือให้
สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓-๑๐ 

๓.๔ แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นที่สร้างองค์ความรู้ให้สามารถต่อยอด
ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์โดยตรง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ  ในมิติที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

๓.๔.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้
พืน้ฐาน  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๓๐๔๐๑ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีขั้นสูง
ทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออก
เทคโนโลยีขั้นสูงของไทย
ต่อค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประเทศในเอเชีย ๖ 
อันดับแรก  
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่น้อยกว่า
๑๙ 

ไม่น้อยกว่า
๒๐ 

ไม่น้อยกว่า
๒๑ 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่การท าธุรกิจ
ฐานนวัตกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในสาขาที่ประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ 
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลไฟฟ้า และ
เทคโนโลยีเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า 

๒) พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรม
ของไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และส านึกในการดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง มรดกวัฒนธรรม 

๓) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละสาขา 
รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนงานวิจัยกับต่างประเทศ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด 
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ และสังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับ
นโยบายสาธารณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 



 

๒๓-๑๑ 

๓.๕ แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

มีเป้าหมายเพ่ือให้จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้น ผ่านการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ท างานเป็ น
ระบบเดียวกันและมีความเป็นสากล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
การพัฒนามาตรการจูงใจ และปรับปรุงกฎระเบียบและการให้บริการของภาครัฐ  เพ่ือกระตุ้นการลงทุนวิจัย
และนวัตกรรมของภาคเอกชน การเพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนา
มาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๓.๕.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๓๐๕๐๑ จ านวนโครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

ปัจจัยด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของดัชนี
ความสามารถ 
ด้านนวัตกรรม  
(อันดับ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

ไม่เกิน 
๕๐ 

ไม่เกิน 
๔๐ 

 
 

ไม่เกิน 
๓๐ 

๒๓๐๕๐๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐ
เพ่ิมขึ้น 

สัดส่วนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
(ร้อยละ ภายในปี 
๒๕๗๐/๒๕๗๕/๒๕๘๐) 

๗๕:๒๕ ๘๐:๒๐ ๘๐:๒๐ 

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน อาทิ ด้านนโยบาย วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห์ และรับรอง
มาตรฐาน การจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ 
เฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพ่ือท างานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์



 

๒๓-๑๒ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเด็นที่มุ่งเน้น ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
ละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ช่วยให้จัดเก็บข้อมูลได้ยาวนานและใช้พ้ืนที่น้อย เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดเล็ก  
ที่ออกแบบและควบคุมให้สามารถท าหน้าที่ได้ตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นส่ วนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบ
สิ่งมีชีวิตเพ่ือท าหน้าที่แทน เป็นต้น  

๓) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะท าให้สินค้าและ
บริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

๔) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้ง 
การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี 
และผู้ให้บริการเทคโนโลยี พัฒนากลไกความร่วมมือและมาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ
กับเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ ให้ร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่สอดรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทั นท่วงทีและสามารถใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความ
ต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๕) การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งภาคการผลิต 
บริการ สังคมและชุมชน อย่างเพียงพอ รองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๖) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ 
ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัย 
ในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย 
มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 




