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สวนที่ ๑ 
บทสรุปผูบริหาร

“แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความม่ันคง” ถือเปนกรอบแนวทางการดําเนินการหลัก
ที่จะนําไปสู จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เปนรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ป ตามที่ยุทธศาสตรชาติ
ดานความมั่นคงไดกําหนดเอาไว ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเปาหมาย
สําคัญ ประกอบดวย (๑) ประชาชนอยู ดี กินดี และมีความสุข (๒) บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ (๓) กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม
ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับ
การยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม
อยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน จึงไดกําหนดแผนยอย แนวทางการพัฒนา เปาหมายและ
ตัวชี้วัด ในหวงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบดวย ในชวงป พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕ ดําเนินการ “ปรับสภาพแวดลอม พรอมแกไขปญหา” ใหลดระดับลงอยางมีนัยยะสําคัญ สําหรับ
ในชวงป พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดําเนินการให “ปญหาเกาหมดไป ปญหาใหมไมเกิด” เอื้อตอการบริหาร
ประเทศมากยิ่งข้ึน เพื่อเปนฐานนําไปสูเปาหมายในชวงป พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่กําหนดไววา “ประเทศชาติ
พัฒนา ปวงประชารวมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเปาหมายสุดทายในหวงป พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่วา 
“ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด โดยสาระสําคัญประกอบไปดวยแผนยอยจํานวนทั้งสิ้น ๕
แผนยอย ไดแก

๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางความสงบใหเกิดขึ้นในประเทศชาติ
บานเมือง เอื้อตอการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายที่กําหนด สังคมมีความ
เขมแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญคือการ
สรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สรางความรักความสามัคคี ความสํานึกจงรักภักดี และความ
ภาคภูมิใจในชาติ ใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมูเหลา ขณะเดียวกันก็สงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
อยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ แผนยอยดานนี้จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๔ ประเด็น 
ไดแก (๑) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอมตระหนักในเรื่องความ
มั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
(๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน และ 
(๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความมั่นคงที่สําคัญ
สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๕ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การเสริมสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และความมั่นคงของมนุษย (๒) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๓) การพัฒนาการเมือง
(๔) การสรางความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และ (๕) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
(รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดานนี้ จะไปปรากฏอยูในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงของแผนยอยที่ ๕ ดานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม)



-๒-

๒) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพ่ือเรงรัดดําเนินการแกไข
ปญหาดานความม่ันคงที่มีอยูในปจจุบันอยางจริงจัง ใหหมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ป) พรอมทั้งพัฒนากลไก
เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึง
พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย
มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน 
และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่
สําคัญคือการวิเคราะหและระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหาในแตละเรื่องใหชัดเจน วางแผนบูรณาการในการ
แกไขปญหาตามลําดับความเรงดวนของปญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก
ในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหา ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม ใหชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนยอยดานนี้จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๔ ประเด็น 
ไดแก (๑) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน (๒) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต และ
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ แบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ และสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ โดยสวนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๕ แนวทาง 
ประกอบดวย (๑) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด (๒) การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร
(๓) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย (๔) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง (๕) การปองกันและ
แกไขปญหาการกอการราย (๖) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๗) การปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมขามชาติ (๘) การเฝาระวังและปองกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
(๙) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (๑๐) การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติพื้นที่ชายแดน (๑๒) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชนของชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน
(๑๔) การพิทักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๑๕) การแกไขปญหาความมั่นคงเฉพาะ
กรณี สําหรับสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวม ๕ แนวทาง 
ประกอบดวย (๑) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติในภาพรวม (๒) การปกปองอธิปไตยและ
ผลประโยชนของชาติทางบก (๓) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางทะเล (๔) การปกปอง
อธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางอากาศ และ (๕) การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และองคการนานาชาติ

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ใหมี
ความพรอมในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจงเตือน ปองกัน แกไขปญหา และ
รับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปญหาที่อาจกระทบตอความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ตลอดถึงสามารถพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขต
ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอย
ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ไดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อยางมี
ประสิทธิภาพตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญคือพัฒนาระบบงานดานการ
ขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจงเตือน ระงับยับยั้ง ปองกันปญหาและภัยคุกคาม ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ กอนจะเกิดแหตุการณหรือเหตุการณจะลุกลามตอไป ในขณะเดียวกัน จะตองมีแผนในการ
พัฒนาศักยภาพกองทัพ และหนวยงานดานความมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ แผนปฏิบัติการ 
ตลอดจนการฝกและระบบการบริหารจัดการ ใหมีความพรอมอยางเพียงพอ และเปนรูปธรรม ในการเผชิญกับ
ภัยคุกคามตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน ภัยจากการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ตลอดจนสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดทําแนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือ แผนปฏิบัติการ 
ในการเผชิญกับภัยคุกคามแตละมิติใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี แผนยอยดานนี้จะรองรับประเด็น
ภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๓ ประเด็น ไดแก (๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติ
แบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความ
มั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับ
ภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหาร
จัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบดวย
(๑) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแบบบูรณาการ (๒) การพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง และ 
(๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ

๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองคกร
ภาครัฐและมิใชภาครัฐ เพื่อสรางความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน ตลอดถึงใหสามารถรวมกันปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นดวยแนวทาง
สันติวิธีอยางยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญคืออาศัยการสรางปฏิสัมพันธที่ดี ในทุกระดับ
และทุกดานกับนานาประเทศ สงเสริมความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียน พรอมยึดมั่นในหลักความเปน
แกนกลางของอาเซียนอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงการเสริมสรางความรวมมือกับทุกประเทศ ใหการ
ดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามหลักกฎหมายและหลักการสากล บนพ้ืนฐานของความสัมพันธที่ดีระหวาง
ประเทศ ทั้งนี้ แผนยอยดานนี้จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๒ ประเด็น ไดแก 
(๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และ (๒) การเสริมสรางและธํารงไวซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง 
ประกอบดวย (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ (๒) การเสริมสราง
และธํารงไว� ึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภ�มิภาค และ (� ) การรวมมือทางการพั� นากับประเทศเพื่อนบาน 
ภ�มิภาค โลก รวม� ึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ

๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม มีวัตถุประสงค เพ่ือใหมี
กลไกในการแกไขปญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคงท่ีเปนรูปธรรม โดยมีแนวคิดในการ
ดําเนินการที่สําคัญคือการปรับโครงสราง บทบาท อํานาจหนาที่ และระบบการบริหารจัดการของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ
ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แผนยอยดานนี้
จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๓ ประเด็น ไดแก (๑) การพัฒนากลไกใหพรอม
สําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม 
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไก
และองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น
๓ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (๒) การบูรณาการขอมูล
ดานความมั่นคง และ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ แผนยอย ที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกลาว ถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่
สําคัญของยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เนื่องดวยถึงแมจะมียุทธศาสตรที่ครบถวนสมบูรณ แตหากมิได
มีการนําไปสูการปฏิบัติ หรือนําไปปฏิบัติอยางไมถูกตองหรือไมครบถวนทั้ง ๕ แผนยอยแลว ก็จะทําใหการ
ดําเนินการไมสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดเอาไวได



-๕-



-๖-

นอกจากน้ัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณไมปกติ “แนวความคิดในการบริหารจัดการปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง” จะปรับเปลี่ยนจากที่ใหทุกหนวย/ทุกสวน
ราชการ ติดตาม เฝาระวัง สถานการณตางๆ อยางตอเนื่องในกรณีเหตุการณปกติ เปนใหหนวยงานที่รับผิดชอบ/เกี่ยวของ ดําเนินการตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณไมปกติ 
โดยประสานการปฏิบัติและรายงานให กอ.รมน./ศรชล. สมช. และ กห. ทราบตามลําดับ จนกระทั่งถึงระดับรัฐบาล เพื่อทําการติดตามสถานการณ พร อมใหการสนับสนุน
ในการแกไขปญหา
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สําหรับ “แนวความคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง” จะเปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของของทุกสวนราชการ 
ตลอดจนถึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และรัฐบาล
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น ความม่ันคง

๒.๑ บทนํา 

จากภาพกรอบแนวคิดใหมดานความมั่นคง ที่เรียกวา “ความมั่นคงแบบองครวม” ซึ่งไดขยายขอบเขต
ความมั่นคงของชาติใหครอบคลุมเกี่ยวของกับมิติตาง ๆ ในทุกองคาพยพ อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การทหาร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตลอดไปจนถึงประเด็นสําคัญตาง ๆ อาทิ พลังงาน อาหาร และนํ้า ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง จึงได
กําหนดเปาหมายสําคัญในภาพรวมใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 
โดยมุงที่จะบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยได
อยางแทจริง สามารถแกไขปญหาเดิมและปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน
ดานความมั่นคง บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานดานความมั่นคงของประเทศ ใหเอ้ืออํานวยตอการดําเนินการของ
ยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด

ทั้งนี้ เปาหมายการดําเนินงานที่สําคัญของยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่ตองการบรรลุในแตละหวง
เวลาจะประกอบดวย ในชวงป พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดําเนินการ “ปรับสภาพแวดลอม พรอมแกไขปญหา” ให
ลดระดับลงอยางมีนัยยะสําคัญ สําหรับในชวงป พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดําเนินการให “ปญหาเกาหมดไป 
ปญหาใหมไมเกิด” เอ้ือตอการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนฐานนําไปสูเปาหมายในชวงป พ.ศ.๒๕๗๑ –
๒๕๗๕ ที่กําหนดไววา “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชารวมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเปาหมาย
สุดทาย ในหวงป พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่วา “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด 

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
๒.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๓ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดย

ประชาคมระหวางประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา

๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
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๔.๑.๓ การ พัฒนาและเสริม สร างการ เมือง ในระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก
ประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปญหาความมั่นคงที่สําคัญ

๔.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
๔.๒.๑ การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน
๔.๒.๒ การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม
๔.๒.๓ การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคงของชาติ

๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง 

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี
ประสิทธิภาพ

๔.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
๔.๔.๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
๔.๔.๒ การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
๔.๔.๓ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร

ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และ
แกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม

๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความม่ันคง

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. ประเทศชาติมีความ

มั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพิ่มขึ้น

ดัชนีสันติภาพโลก
(อันดับ)

๑ ใน ๗๕ ของโลก ๑ ใน ๕๐ ของโลก ๑ ใน ๒๕ ของโลก ๑ ใน ๑๐ ของโลก

๒. ประชาชนอยูดี กินดี 
และมีความสุขดีข้ึน

ดัชนีชี้วัดความสุขของ
ประชากรไทย
(อันดับ)

๑ ใน ๓๕ ของโลก ๑ ใน ๓๐ ของโลก ๑ ใน ๒๐ ของโลก ๑ ใน ๒๐ ของโลก
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สวนท่ี ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น ความมั่นคง

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง ประกอบไปดวย แผนยอย จํานวน ๕ แผน ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการรักษาความสงบภายในประเทศ

การรักษาความสงบภายในประเทศ เปนการเสริมสรางความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคงเปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน ประชาชนอยูดีมีสุข 
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคีปรองดองและเอื้อเฟอเผื่อแผกัน
พรอมที่จะรวมแกไขปญหาของชาติ  มีการพัฒนาเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถ
ปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความมั่นคงที่สําคัญ เพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแกไขตนเหตุที่เปนรากเหงาของปญหาภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไปอยางแทจริง 
โดยมีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงกลาโหม เปนเจาภา พ
การดําเนินการในภาพรวม

ทั้งน้ี เพื่อใหการรักษาความสงบภายในประเทศบรรลุวัตถุประสงคตามแนวความคิดในการดําเนินการที่
กําหนด จึงไดมีการจัดทําแนวทางการพัฒนาขึ้นรองรับ จํานวน ๕ แนวทาง โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ
ของแตละแนวทางการพัฒนา รวมถึงเปาหมายและตัวชี้วัด ดังตอไปนี้

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความมั่นคงของมนุษย มุงใชเทคโนโลยี
และการบังคับใช กฎหมายเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรมปญหาการจราจร ปญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุงเนน
การปลูกจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมือง ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญ ในการแกไขปญหาดานความม่ันคงของ
มนุษยในระยะยาว รวมทั้งใชหลักการแกไขปญหาแบบบูรณาการ เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขรวมกับทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนการสนับสนุน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ในดาน อยูดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก (๑) การแกไข
ปญหาดานอาชญากรรม (๒) การแกไขปญหาดานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแกไขปญหาความรุนแรงใน
สังคม (๔) การเสริมสรางความเปนพลเมือง (ในดานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูสิทธิและหนาที่ 
รักชาติ และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความม่ันคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายได ลดรายจายในครอบครัว 

๒) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไก
ตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนําไปประยุกต
ปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ําเสมอ 
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สําหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ใหความสําคัญกับการปฏิรูปโครงสรางและกฎระเบียบตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับพระสงฆในปจจุบัน ที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทํา
ใหพระสงฆขาดพระธรรมวินัยได ตลอดจนการใหความรูเรื่องของศาสนพิธีแกพุทธศาสนิกชนทั่วไปไดรับรูเรื่อง
งานพิธีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การปฏิรูปโครงสรางและ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใชระเบียบพระสังฆาธิการอยางเครงครัด
และเปนธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ (๔) การจัดทําขอหามปฏิบัติตาง ๆ ของงานศาสนพิธี
ใหชัดเจน (๕) การสรางองคความรูดานงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (๖) การสรางแนวทางการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคใหถูกตองและโปรงใส (๗) การสรางแนวทางคุมครองพุทธศาสนาและองคกร
ทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใชกฎหมาย (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผหลักธรรมคําสอนของ
องคกรที่เกี่ยวของ (๙) การสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมอยางถูกตอง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ตาง ๆ และ (๑๐) การชี้ใหเห็นถึงประโยชนของพุทธศาสนาที่มีตอประชาชน สังคม และประเทศชาติ

๓) พัฒนาการเมือง มุงพัฒนานักการเมืองใหมีความรูความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม
ปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตองตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เสริมสรางพรรคการเมืองใหมีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการเลือกตั้งไดอยางสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อการเปน “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ 
ไดแก คือ (๑) การเผยแพรความรูและสรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยใหแกประชาชนอยาง
กวางขวาง (๒) การใหภาคประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ งอยางโปรงใสทุกขั้นตอน 
(๓) การเสริมสรางอุดมการณทางการเมือง/จิตสาธารณะ ใหแกนักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป 
(๔) การกําหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวของกับงานทางการเมืองอยางเขมขนจริงจัง
(๕) การผลักดันการเปนสถาบันของพรรคการเมืองใหมีวัฒนธรรมทางการเมื องในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และใหสมาชิกพรรคมีสวนรวมในการออกระเบียบ/ขอบังคับ 

๔) สรางความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุงใหความสําคัญกับการที่ประชาชนและ
หนวยงาน/องคกรทุกภาคสวน ไดรวมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
ตามบทบาทอํานาจหนาที่ เพื่อบูรณาการการแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) กําหนดองคกร/กลไกบริหารจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ บนหลักนิติธรรม
และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพตอความเห็นตาง (๒) สงเสริมกิจกรรมสรางความ
สามัคคีปรองดองในทุกระดับ พรอมกับสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชน (๓) สงเสริมการ
เผยแพรความรู การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน และสิทธิหนาที่ของประชาชนภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๔) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ
อยูรวมกันอยางสันติสุขและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย (๕) มุงเนนการบริหารและการดําเนินการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน (๖) มุงเสริมสรางผูนําตนแบบในระดับตาง ๆ
เพ่ือสรางบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง (๗) มุงเสริมสรางจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และ (๘) สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม เพื่อเสริมสรางความรัก
สามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

๕) พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม  สําหรับรายละเอียดของแนว
ทางการพัฒนาดานนี้ ถูกบูรณาการใหไปปรากฏอยูในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคง ของแผนยอยที่ ๕ ดานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
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๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด แผนยอยการรักษาความสงบภายในประเทศ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. ประชาชนมีความ

มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคง
ปลอดภัยภายในประเทศ
และศักยภาพตํารวจ
ระดับสากล (WISPI) 
ดีขึ้น (อันดับ)

อยูในลําดับ
๑ ใน ๕๕ ของโลก

อยูในลําดับ
๑ ใน ๔๕ ของโลก

อยูในลําดับ
๑ ใน ๓๕ ของโลก

อยูในลําดับ
๑ ใน ๒๕ ของโลก

๒. คนไทยมีความ
จงรักภักดี ซื่อสัตย 
พรอมธํารงรักษาไว
ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ สถาบันศาสนา
เปนที่เคารพ ยึด
เหน่ียวจิตใจของคน
ไทยสูงขึ้น

ตัวชี้วัดระดับทุนทาง
สังคม*

-* -* -* -*

๓. การเมืองมี
เสถียรภาพ และธรร
มาภิบาลสูงขึ้น

ประสิทธิผลของรัฐบาล
จากการประเมินของ
ธนาคารโลก

ไมตํ่ากวา
รอยละ ๗๐

ไมตํ่ากวา
รอยละ ๗๕

ไมตํ่ากวา
รอยละ ๘๐

ไมตํ่ากวา
รอยละ ๘๐

หมายเหตุ *อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
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๓.๒ แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง

การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เปนการบูรณาการนโยบายและการดําเนินการ
ในภาพรวมของทุกหนวยงาน ในทุกพ้ืนที่และทุกมิติของการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถทํางานประสาน
สอดคลองกันไดอยางสมบูรณ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามที่แผนแมบทกําหนด เพื่อแกไขปญหาเดิมที่
มีอยูอยางตรงประเด็นจนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้น อันจะสงผลใหการบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน สามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่น ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติตามที่กําหนด ตลอดถึงการพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อยางครบถวนทุกประการ โดยมีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) และกระทรวงกลาโหม 
เปนเจาภาพการดําเนินการในภาพรวม

เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงเปนไปอยางครบถวน สมบูรณ และ
เปนระบบ จึงไดมีการแบงแผนยอยดานนี้ออกเปน ๒ สวน คือ สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ และสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ โดยสวนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น ๑๕ แนวทาง 
ประกอบดวย (๑) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด (๒) การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทาง
ไซเบอร (๓) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  (๔) การบริหารจัดการผูหลบหนี เขาเมือง
(๕) การปองกันและแกไขปญหาการกอการราย (๖) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๗) การปองกันและ
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ (๘) การเฝาระวังและปองกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคง (๙) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (๑๐) การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (๑๑) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนที่ชายแดน (๑๒) การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล (๑๓) การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและชวยเหลือ
ประชาชน (๑๔) การพิทักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๑๕) การแกไขปญหาความ
มั่นคงเฉพาะกรณี สําหรับสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
รวม ๕ แนวทาง ประกอบดวย (๑) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติในภาพรวม (๒) การปกปอง
อธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางบก (๓) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางทะเล 
(๔) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางอากาศ และ (๕) การเสริมสรางความสัมพันธและ
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และองคการนานาชาติ

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ซึ่งไดถูกนําไปบรรจุไว
ในยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบหลัก อันไดแก การเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต (บรรจุไวในยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) การ
รักษาความมั่นคงทางพลังงาน (บรรจุไวในยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม) การรักษาความมั่นคงทางอาหารและน้ํา (บรรจุไวในยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) และการรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(บรรจุไวในยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม) โดยแบงแผน
ยอยดานนี้ออกเปน ๒ สวน คือ สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ และ
สวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ โดยสวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
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การพัฒนาประเทศ จะมีกระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
และศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปนเจาภาพในภาพรวม โดยมีแนวทางการ
พัฒนารองรับ จํานวน ๑๕ แนวทาง สําหรับสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ จะมี
กระทรวงกลาโหม เปนเจาภาพในภาพรวม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญรองรับ จํานวน ๒๐ แนวทาง
ดังตอไปนี้

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

สวนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ

๑) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดตั้งแตตนน้ํา-
กลางน้ํา-ปลายน้ํา ในการดําเนินการอยางเปนระบบ กลาวคือ (๑) ในพ้ืนที่แหลงผลิตภายนอกประเทศ ใชการ
สรางความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหลงผลิตภายนอกประเทศ ดวยการอาศัยงาน
การขาว การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเปนอยูของประชาชนตามแนวชายแดน
รวมไปถึ งการสกัดกั้ นสารตั้ งตน  เคมีภัณฑ  อุปกรณการผลิต  และนัก เคมี ไม ให เข าสู แหล งผลิต
(๒) การสกัดกั้นการนําเขาสงออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเสนทางคมนาคมและพื้นที่ตอนใน (๓) การ
ปราบปรามกลุมการคายาเสพติด โดยมุงเนนการทําลายโครงสรางการคายาเสพติด ผูมีอิทธิพล และเจาหนาที่
รัฐที่ปลอยปละละเลย ทุจริต หรือเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ผานทางการบูรณาการดานการขาวการสืบสวน
ทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหลงพักเก็บยา
เสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใชกลยุทธ
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปญหายา
เสพติด ดวยการสลายโครงสรางปญหา และบูรณาการการแกไขปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแกไขปญหายาเสพติด
อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรแนวทางดําเนินงาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และศาสตรพระราชา ซึ่งเปนกรอบการแกไขปญหายา
เสพติด และลดปญหาเชิงโครงสรางหรือปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสรางการเปนอาสาปองกันการใช
ยาในทางที่ผิดในหมูบานตามแนวชายแดน (๕) การปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปน
รูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูที่เหมาะสม อันจะสงผลกระทบตอความคิดและโนมนาวใหเกิด
ความเห็นที่คลอยตามอยางถูกตอง (๖) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสราง
ปจจัยที่เอื้อตอการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
และ (๗) การดูแลผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ใหเขาถึงการบําบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจาก
ยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กําหนดแผนการดูแลและใหการบําบัดรักษาที่
เหมาะสม มีมาตรฐาน พรอมทั้งใหการติดตามชวยเหลือ ฟนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมี
สวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหสามารถอยูรวมในสังคมชุมชน ไดอยางปกติ
สุขและเทาเทียม

๒) ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีในการ
แกไขปญหาดานความมั่นคงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร ซึ่งไดแก
การโจมตีทางไซเบอรของกลุมแฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล การโจมตีตอกลุม
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพ่ือความปนปวนอันกระทบตอประชาชน 
รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดําเนินการแกไขปญหาที่สําคัญ ประกอบดวย
(๑) กําหนดแนวความคิด มาตรการ มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
ทางไซเบอรในภาพรวม (๒) จัดองคกร โครงสราง อํานาจ หนาที่ ขีดความสามารถในการปองกันและแกไข
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ปญหาความมั่นคงทางไซเบอร (๓) กําหนดระบบบริหารจัดการในแตละระดับใหชัดเจน (๔) เสริมสรางและ
พัฒนาระบบการรายงานในสถานการณฉุกเฉิน (๕) ยกระดับแนวความคิดในการปกปองโครงสรางพื้นฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศ (๖) พัฒนาการปองกันแกไขปญหาการเผยแพรขอมูลที่กระทบตอความมั่นคง (๗) สรางความ
ตระหนักรูใหแกประชาชนและหนวยงาน (๘) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ และ (๙) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเทคโนโลยีใหทันสมัยพรอมรองรับสถานการณทุกรูปแบบ

๓) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย มุงเนนการวางแผนและยกระดับวิธีการแกไข
รวมทั้งใหมีการบูรณาการการดําเนินงานระหวางภาคสวนตาง ๆ อยางแทจริง โดยมีแนวคิดการดําเนินการที่
สําคัญ ไดแก (๑) การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีคามนุษย (๒) การบริหารจัดการ
คดีคามนุษย (๓) การเพิ่มขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและบริบทตาง ๆ (๔) การปองกันและปราบปรามการทุจริต/คอรัปชั่น
ของเจาหนาที่รัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย (๕) การบริหารจัดการแรงงานกลุมเปราะบางใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน (๖) การสรางความรู ความเขาใจ และ
ความตระหนักถึงปญหาการคามนุษยแกผูมีสวนไดสวนเสีย (๗) การบูรณาการความรวมมือของภาคีเครือขาย
ทั้งในและระหวางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ (๘) การพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครอง
ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยและกลุมเสี่ยงอยางเปนระบบ และ (๙) การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการระบบฐานขอมูลในทุกมิติ

๔) บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง มุงใหการพัฒนากลไกการบริหารจัดการผูหลบหนีเขา
เมืองเปนไปอยางมีระบบและเปนเอกภาพ โดยเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูล ผานทางการบูรณา การ
ฐานขอมูลผูหลบหนีเขาเมืองของสวนราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับสวนราชการ
ที่เกี่ยวของในแตละประเด็นภารกิจ เพื่อบูรณาการการดําเนินการตอผูหลบหนีเขาเมืองทุกกลุม โดยแนวคิดการ
ดําเนินการที่สําคัญภายใตแนวทางการพัฒนานี้ ประกอบดวย (๑) แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมชาติ
พันธุ/ชนกลุมนอย โดยคํานึงถึงความสมดุลระหวางความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชน (๒) แกไขปญหา
ผูหลบหนีเขาเมืองกลุมแรงงานตางดาว (๓) แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ (ชนกลุมนอย/กลุม
ชาติพันธุ) (๔) แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองกลุมอ่ืน ๆ (๕) ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขา
เมืองและพํานักอยูในราชอาณาจักรอยางเครงครัด (๖) เสริมสรางความรวมมือดานการขาว และการ
ลาดตระเวนรวมบริเวณชายแดน (๗) พัฒนาระบบฐานขอมูล และเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ (๘) สงเสริมการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม (๙) แสวงหาความรวมมือจากประเทศตนทาง/
องคการระหวางประเทศ ในการแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง (๑๐) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐ (๑๑) 
พัฒนาการบริหารจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยทุกภาคสวน และ (๑๒) ทบทวนปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบเกี่ยวของ ใหทันสมัยสอดคลองกับนานาชาติ และสามารถจัดการปญหาผูหลบหนีเขาเมืองไดอยาง
สมบูรณ

๕) ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย มุงปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการกอการ
ราย ซึ่งเนนการกอการรายที่มีสวนเชื่อมโยงมาจากตางประเทศ ที่อาจใชประเทศไทยเปนสถานที่กอเหตุ
เปนทางผาน หรือเปนแหลงระดมเงินทุนสนับสนุนแหลงพักพิง แหลงจัดหาอาวุธและทรัพยากร รวมทั้งการ
แสวงประโยชนของประเทศใหสนับสนุนแกการกอการรายในทุกดาน ตลอดทั้งการบมเพาะแนวคิดสุดโตงนิยม
ความรุนแรงผานสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ อยางแพรหลาย ไปจนถึงการเกิดขึ้นมาของเทคโนโลยีใหม เชน 
ปญญาประดิษฐ และโดรน โดยเขาใจถึงความสําคัญของไซเบอร ซึ่งในทางหนึ่งสามารถกอใหเกิดประโยชนดาน
เทคโนโลยีและคุณประโยชนในการพัฒนาใหเกิดความสะดวกสบายแกชีวิต แตอีกทางหนึ่งก็มีแนวโนมที่จะกอ
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ผลคุกคามดานกอการรายที่สําคัญได โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การปองกันและแกไข
ปญหาการกอเหตุรุนแรง (๒) การปองกันและแกไขปญหาการกอการรายรูปแบบใหม (๓) การปองกันและ
แกไขการโฆษณาชวนเชื่อของกลุมกอการราย (๔) การปองกันและรับมือการใชสื่อสังคมออนไลนในกิจกรรม
สนับสนุนการกอการราย (๕) การสกัดกั้นและเฝาระวังคนในประเทศสนับสนุนกิจกรรมการกอการรายทั้ง
ทางตรงและทางออม และ (๖) การสกัดกั้นและเฝาระวังการเปนทางผานและแหลงจัดหาทรัพยสิน อาวุธ และ
ที่พักพิงของกลุมผูกอการราย

๖) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มุงนําแนวทางการรูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อยางยั่งยืน
ภายใตหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดําเนินการใหสามารถรองรับปญหาที่เก่ียวของ
ตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพครบถวน โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญภายใตแนวทางการ
พัฒนาดังกลาวนี้ ประกอบดวย (๑) สงเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดวยการพัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมดานการจัดการสาธารณภัย (๒) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินใหประเทศไทยมี
มาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหมไดครอบคลุมทุกมิติ (๓) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืนดวยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟนฟูที่ดี กวาเดิมและปลอดภัย
กวาเดิม เพื่อตอบสนองความตองการผูประสบภัยอยางทั่วถึง และเปนธรรม (๔) สงเสริมมาตรฐานความรวมมือ
ระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ผ านทางความรวมมือระหวางประเทศ
ดานมนุษยธรรม มีความเปนเอกภาพ และไดมาตรฐานโลก เพื่อเปนแนวหนาในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย และ (๕) ขับเคลื่อนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพ่ิมขีด
ความสามารถและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗) ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ มุงเนนใหเกิดการบริหารจัดการขอมูล 
การพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย การบูรณาการการทํางาน การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ
แสวงความรวมมือในระดับตาง ๆ ที่พรอมรองรับปญหาไดทุกรูปแบบ โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ 
ไดแก (๑) การบริหารจัดการขอมูล ฐานขอมูล และระบบที่เกี่ยวของ (๒) การปรับปรุง พัฒนา และทบทวน
กฎหมายเกี่ยวของ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ (๓) การบูรณาการการทํางานของทุกภาค
สวนในทุกระดับและทุกมิติ (๔) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ (๕) การแสวงความรวมมือใน
ระดับตาง ๆ จากทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ

๘) เฝาระวังและปองกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอความมั่นคง มุงเนนใหเกิด
การพัฒนาขีดความสามารถ และการบูรณาการงานของหนวยงานดานเศรษฐกิจตาง ๆ ใหมีความพรอมรับมือ
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงในมิติตาง ๆ 
ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปจจุบันสถานการณทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศ
มหาอํานาจ สามารถสงผลกระทบตอทุกประเทศอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่
สําคัญ ไดแก (๑) การตั้งกลไกหรือหนวยงานเฉพาะเพื่อดําเนินการเฝาระวังทางเศรษฐกิจ โดยมีสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการจัดตั้งกลไกการเฝาระวังทางเศรษฐกิจ 
รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย เพ่ือติดตาม วิเคราะห และจัดระบบ
รายงานผลตอคณะรัฐมนตรี โดยใหดําเนินการใหเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) การจัดทําและบริหารจัดการ
ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจที่เปนระบบเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อการเฝาระวัง เตือนภัย เพื่อการปองกันภัยทาง
เศรษฐกิจ และการวางแผนในการแกไขปญหารวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ (๓) การ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดที่จะสงผลตอความเสียหายดาน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตางๆ อยางเรงดวน (๔) การพัฒนามาตรการ กลไกการปองกันปราบปราม
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อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ และ (๕) การเตรียมพัฒนาทักษะ
บุคลากรและปฏิรูปองคกรใหพรอมรับนวัตกรรมเศรษฐกิจแบบพลิกผัน

๙) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงจัดการกับเงื่อนไข
ปญหาที่มีอยูเดิมทั้งปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวังมิใหเกิดเงื่อนไขใหมขึ้น โดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา มาเปนกรอบแนวทางนําในการดําเนินงานแกไขและปองกันปญหา 
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง พรอมนําความสงบสันติสุขอยาง
ยั่งยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนทั้งประเทศ และ
นานาชาติตอไป โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบดวย (๑) การมุงดําเนินการตอจุดศูนยดุลหลัก
ของปญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนที่ ดวยการลดขีดความสามารถของขบวนการและ
แนวรวมในทุกระดับ (๒) ดําเนินการปองกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และกับประชาชนกลุมเสี่ยง
(๓) ระงับยั้บยั้งการบมเพาะเยาวชน เพื่อจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต (๔) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูก
บิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกตอง และ (๕) ใหความสําคัญกับการขยายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ 
นานาชาติและภาคประชาชน 

๑๐) รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุ งใหสามารถอํานวยการ กํากับการ 
ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแกไขปญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตาม
เปาหมายที่กําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความมั่นคงที่มีผลกระทบตอแผนยอย
ดานการรักษาความสงบภายในประเทศ และดานการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ของ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบดวย 
(๑) ติดตาม แจงเตือน และประเมินสถานการณภัยคุกคามความมั่นคงอยางตอเนื่องใหทันตอสถานการณ
(๒) ผนึกกําลังและบูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการปองกันและแกไขปญหาที่เกี่ยวของในทุกมิติอยางมี
ประสิทธิภาพ (๓) อํานวยการ กํากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติ ในการปองกันและแกไขปญหาเชิงรุก
อยางครบถวนสมบูรณ และ (๔) ทําการติดตามและประเมินผล พรอมทั้งปรับปรุงการดําเนินงานใหทันสมัย
อยางตอเนื่อง

๑๑) รักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนที่ชายแดน มุงสรางกลไกใหเกิดการ
บูรณาการในการทํางานรวมกัน หนวยงานหลักมีการทํางานที่มีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
องคกรตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชายแดนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
เทาทันตอภัยคุกคาม มีการสรางและพัฒนาองคความรูใหแกบุคลากรใหเทาทันตอสถานการณ และมีกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ
ประกอบดวย (๑) การแกไขปญหา โดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่
ชายแดน สราง ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานของดานพรมแดน จัดสรางฐานขอมูลขนาด
ใหญ และองคความรูเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการชายแดนดานความมั่นคง และการจัดการปญหา
เขตแดน (๒) การปองกันปญหา โดยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทยและ
ประเทศเพ่ือนบานและสรางการมีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน
ดานความมั่นคงใหพรอมตอการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และ (๓) การเสริมความมั่นคง
โดยจัดหา เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน สงเสริมความ
รวมมือกับประเทศรอบบานในการสรางความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง เสริมสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน
มีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงาน
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๑๒) รักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล มุงเนนการรักษาผลประโยชนของ
ชาติทางทะเล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งรักษาไวซึ่งอํานาจอธิปไตย สิทธิ
อธิปไตย รวมถึงสิทธิหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายระหวางประเทศกําหนด โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ 
ไดแก (๑) การจัดการกับภัยคุกคามผลประโยชนตาง ๆ ของชาติทางทะเล ดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายของรัฐบาล (๒) ทําการเฝาระวังและตรวจการณทุกมิติที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ (๓) การแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเล อยางมีประสิทธิภาพ (๔) การสรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศ และ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ (๕) การรณรงคใหความรู การศึกษา และการ
ประชาสัมพันธกับประชาชน และผูมีสวนไดเสียรวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษา
ผลประโยชนของชาติทะเล และ (๖) การสงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี เพื่อเปนการสรางผลประโยชน
ของชาติทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนภารกิจดานความม่ันคงในภาวะไมปกติ

๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน มุงใหสามารถสนับสนุนภารกิจ
ความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อตอบสนองตอเปาหมายตาง ๆ ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมีแนวความคิดในการดําเนินการ
ที่สําคัญ คือ (๑) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ใหสามารถตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และ (๒) บริหารจัดการใหมีความพรอมในการปฏิบัติการ
ชวยเหลือประชาชนทุกดาน โดยเฉพาะดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

๑๔) พิทักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงบูรณาการการดําเนินการ ตลอด
ถึงทรัพยากรตาง ๆ ในการพิทักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน ปาไม สัตวปา และแรธาตุ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด และสอดคลองกับเปาหมายใน
ภาพรวมตามที่กําหนดอยูในยุทธศาสตรชาติดานที่ ๕ การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีแนวความคิดในการดําเนินการที่สําคัญ คือ (๑) วางแผนและบูรณาการการดําเนินงานพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม และ (๒) บูรณาการการผนึกกําลังใน
การปองกัน ปราบปราม และฟนฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางสมบูรณแบบและเปนระบบ

๑๕) แกไขปญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุงใหสามารถอํานวยการ กํากับการ ประสานงาน 
ติดตาม ประเมินผล และสั่งการ ในการแกไขปญหาความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นใหมเปนการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความสําคัญเรงดวนตอความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และ/หรือ การดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายตามที่
ยุทธศาสตรชาติกําหนด ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการในภาพรวม อาทิ การแกไขปญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบดวย (๑) ติดตาม แจงเตือน และประเมิน
สถานการณภัยคุกคามความมั่นคงในภาพรวม และเฉพาะเปนรายกรณีที่อาจขยายผลกระทบในวงกวางตอไป
ได (๒) บูรณาการแนวทาง แผนงาน ในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของในทุกมิติ โดยอาศัยทรัพยากรแบบรวมการ 
(๓) อํานวยการ กํากับ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง จนปญหากลับสู
สภาพปกติ และ (๔) ทําการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและแนวทางการ
พัฒนาตอไปอยางบูรณาการ ใหสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน

สวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ

๑) ปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติในภาพรวม มุงปกปอง รักษา และแกไขปญหา
ที่กระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติในภาพรวมทุกรูปแบบ ครอบคลุมทั้งการเฝาระวัง ปองกัน 
แกไข การใช การอนุรักษ และการแสวงหาผลประโยชน อยางสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
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ในทุก ๆ ดาน โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การจัดการกับภัยคุกคามดานความมั่นคงใน
ภาพรวมดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม (๒) การเฝาระวังและตรวจการณทุกมิติอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) การแกไขปญหาเขตแดนทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติวิธี
(๔) การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศเพื่อนบานมิตรประเทศ 
และมหาอํานาจ (๕) การแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรับมือกับภัยคุกคาม
ความมั่นคง อยางมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหสอดคลองกับกฎหมาย และ
พันธกรณีระหวางประเทศ และ (๗) การรณรงคใหความรู การศึกษา และการประชาสัมพันธกับประชาชน 
และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน
ของชาติ

๒) ปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางบก มุงปกปอง รักษา และแกไขปญหาที่
กระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางบก โดยครอบคลุมทั้งการเฝาระวัง ปองกัน แกไข การใช 
การอนุรักษ และการแสวงหาผลประโยชน อยางสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ตามที่กําหนด
โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การจัดการกับภัยคุกคามดานความมั่นคงทางบกดวยแนวคิด
เชิงปองกันและปองปราม (๒) การเฝาระวังและตรวจการณทางบกในทุกมิติอยางมีประสิทธิภาพ (๓) การแกไข
ปญหาเขตแดนทางบกกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติวิธี (๔) การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
กองทัพบกไทยกับกองทัพบกของประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และมหาอํานาจ (๕) การแสวงหาและใช
ประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง อยางมีประสิทธิภาพ
(๖) การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหสอดคลองกับกฎหมาย และพันธกรณีระหวางประเทศ และ
(๗) การรณรงคใหความรู การศึกษา และการประชาสัมพันธกับประชาชน และผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งเปด
โอกาสใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางบก

๓) ปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางทะเล มุงปกปอง รักษา และแกไขปญหาที่
กระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเล โดยครอบคลุมทั้งการเฝาระวัง ปองกัน แกไข การใช 
การอนุรักษ และการแสวงหาผลประโยชน อยางสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามที่กําหนด
โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การจัดการกับภัยคุกคามดานความมั่นคงทางทะเลดวย
แนวคิดเชิงปองกันและปองปราม (๒) การเฝาระวังและตรวจการณทางทะเลในทุกมิติอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) การแกไขปญหาเขตแดนทั้งทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบานอยางสันติวิธี (๔) การสรางความสัมพันธและ
ความรวมมือระหวางกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือของประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และมหาอํานาจ
(๕) การแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง 
อยางมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใชกฎหมายทางทะเลอยางเครงครัด ใหสอดคลองกับกฎหมาย และ
พันธกรณีระหวางประเทศ และ (๗) การรณรงคใหความรู การศึกษา และการประชาสัมพันธกับประชาชน 
และผูมีสวนไดเสียรวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงและผลประโยชน
ของชาติทางทะเล

๔) ปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางอากาศ มุงปกปอง รักษา และแกไขปญหา
ที่กระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการเฝาระวัง ปองกัน แกไข 
การใช การอนุรักษ และการแสวงหาผลประโยชน อยางสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามที่
กําหนด โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การจัดการกับภัยคุกคามดานความมั่นคงทางอากาศ
ดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม (๒) การเฝาระวังและตรวจการณทางอากาศในทุกมิติอยางมี
ประสิทธิภาพ (๓) การแกไขปญหาเขตแดนทั้งทางอากาศกับประเทศเพ่ือนบานอยางสันติวิธี (๔) การสราง
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศของประเทศเพื่อนบาน มิตร
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ประเทศ และมหาอํานาจ (๕) การแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศในการรับมือกับ
ภัยคุกคามความมั่นคง อยางมีประสิทธิภาพ (๖) การบังคับใชกฎหมายการเดินอากาศอยางเครงครัด ให
สอดคลองกับกฎหมาย และพันธกรณีระหวางประเทศ และ (๗) การรณรงคใหความรู การศึกษา และการ
ประชาสัมพันธกับประชาชน และผูมีสวนไดเสียรวมทั้งเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการปกปองและรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางอากาศ

๕) เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และ
องคการนานาชาติ มุงเนนการดําเนินการเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศ พัฒนาความรวมมือ
ตาง ๆ ในทุกรูปแบบกับประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และมหาอํานาจ ใหมีการบูรณาการการปฏิบัติรวมกัน
กับหนวยงานตาง ๆ ของตางประเทศ ตลอดถึงองคการนานาชาติ อยางเปนมิตรและเหมาะสม บนพื้นฐานของ
การดํารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศ รวมทั้งใหสอดคลองกับหลักการและพันธกรณีตาง ๆ ตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การสงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความ
ไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ ผานทางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ (๒) การสราง
ความสัมพันธและความรวมมือที่ดีและยั่งยืนกับประเทศมหาอํานาจ (๓) การแสวงหาและใชประโยชนจาก
บทบาทและความรวมมือระหวางประเทศ ในการปกปองอธิปไตยและรักษาผลประโยชนของชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ และ (๔) การสรางความรวมมือดานความมั่นคงในมิติตาง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรูและ
ประสบการณ ตลอดถึงกระชับความสัมพันธที่ดีตอกัน
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๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป พ.ศ. ๖๑-๖๕ ป พ.ศ. ๖๖-๗๐ ป พ.ศ. ๗๑-๗๕ ป พ.ศ. ๗๖-๘๐
๑. ปญหาความมั่นคงที่มีอยู

ในปจจุบัน (เชน ปญหา
ยาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร การคา
มนุษย ฯลฯ) ไดรับการ
แกไขจนไมสงผลกระทบ
ตอการบริหารและ
พัฒนาประเทศ

ระดับความสําเร็จของการ
แกไขปญหาความมั่นคงใน
ปจจุบัน

ดีขึ้นอยางนอย
รอยละ ๕๐

ดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
จนไมสงผลกระทบ

ตอการบริหาร
ประเทศ

ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
จนไมสงผลกระทบ

ตอการบริหาร
ประเทศ

ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
จนไมสงผลกระทบ

ตอการบริหาร
ประเทศ

๒. ภาคใตมีความสงบสุข 
รมเย็น

จํานวนงบประมาณดาน
ความม่ันคงในการแกไข
ปญหาความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใตลดลง

ลดลง
รอยละ ๑๐ ตอป

ลดลง
รอยละ ๑๐ ตอป

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณตาม

ภารกิจความมั่นคง
ปกติ

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณตาม

ภารกิจความมั่นคง
ปกติ

วัดสถิติจํานวนเหตุรุนแรง
/สูญเสีย

ลดลงรอยละ 
๒๐ ตอป

เหตุการณความ
รุนแรงยุติภายในป 

๒๕๗๐

ไมมีเหตุการณความ
รุนแรงทุกกรณี

ไมมีเหตุการณความ
รุนแรงทุกกรณี

ปริมาณการเขา-ออกของ
นักทองเที่ยว และมูลคาการ
ลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐ ตอป

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐ ตอป

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๑๐ ตอป

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐ ตอป
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๓.๓ แผนยอยการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง
ของชาติ

การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ เปนการ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ใหมีความพรอมใน
การปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ ตลอดถึงการพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน รวมถึงการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสามารถติดตาม แจงเตือน ปองกัน แกไขปญหา และรับมือกับภัย
คุกคาม ตลอดจนปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตไดอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด โดยมีกระทรวงกลาโหม 
และกระทรวงมหาดไทย เปนเจาภาพการดําเนินการในภาพรวม

แผนยอยดานนี้เปนเสมือนแผนเตรียมการ/พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานดานความมั่นคง 
ใหพรอมที่จะปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงในมิติตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงนับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะหากไมไดรับการพัฒนาตามแผนและแนวทางที่กําหนดแลว ก็จะทําใหไม
สามารถแกไขปญหาดานความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะตกอยูในความเสี่ยงและเกิด
อันตรายได โดยมีรายละเอียดการดําเนินการของแตละแนวทางการพัฒนา เปาหมายและตัวชี้วัด ของทั้ ง ๓ 
แนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาระบบงานขาวกรองแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสราง พัฒนา และบูรณาการ

ขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยงานขาวกรอง และประชาคมขาวกรองในประเทศใหทันสมัย 
ทันสถานการณ ทั้งดานศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ เทคโนโลยี และระบบขอมูลขนาดใหญ สามารถ
ครอบคลุมการใชงานไดอยางครบถวนและตอเนื่อง มีการบูรณาการขอมูลและนําผลผลิตดานขาวกรองไปใชใน
การบริหารจัดการปญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกดาน รวมทั้งใหมีการเสริมสรางความรวมมือ
กับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐและประชาคมขาวกรองตางประเทศ อยางแนนแฟน โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การดําเนินการขาวกรองอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การเสริมสรางความรวมมือ
อยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง และพัฒนาเครือขายดานขอมูลขาวสารกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน (๓) การพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง (๔) เสริมสรางสภาวะแวดลอมที่
เอ้ืออํานวยตอการทํางานขาวกรอง และ (๕) พัฒนาเครื่องมือการประเมินสถานการณในระดับยุทธศาสตร

๒) พัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง มุงจัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลัง
ทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม ชัดเจน สอดคลองกับการบริหารราชการยุคใหมที่มุงเนนความ
คลองตัว พรอมใหมีการพัฒนาระบบทหารกองประจําการอาสาสมัครอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การเตรียมกําลังและใชกําลังเพื่อการปองปราม แกไข และยุติ
ความขัดแยงดวยการ ปฏิบัติการรวมเปนหลัก (๒) พัฒนาปฏิบัติการไซเบอรเพื่อความมั่นคง และพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการใชงานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพดานความมั่นคง และการสังเกตการณ
ทางอวกาศ ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ (๓) พัฒนาระบบขาวกรอง
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เพื่อการแจงเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดใหมีระบบฐานขอมูลขาวกรองรวม ดวยความรวมมืออยางเปน
เอกภาพในประชาคมขาวกรอง หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และพัฒนาระบบขาว
กรองทางยุทธศาสตรในทั้งในระดับนโยบาย ระดับอํานวยการขาว และระดับปฏิบัติการขาว (๔) สงเสริมการ
วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสรางหลักประกันใหแกกองทัพบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการ
ขีดความสามารถของทุกภาคสวน มุงเนนการสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถทําการผลิตเพ่ือใชในราชการและ
เพื่อการพาณิชยในเชิงอุตสาหกรรมโดยการรวมทุน (๕) พัฒนาระบบกําลังสํารอง ระบบทหารกองประจําการ
อาสาสมัคร และระบบการระดมสรรพกําลังอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงไปสูการบรรจุทดแทนกําลังประจําการบาง
ตําแหนงในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกําลังในยามสงคราม
สําหรับการปฏิบัติการทางทหารทุกดานที่มีความขัดแยง (๖) พัฒนาเสริมสรางกําลังประชาชน ทหารกองหนุน 
ทหารนอกประจําการ ทหารผานศึก ทุกประเภท เพื่อมุงไปสูการออมกําลังและชดเชยอํานาจกําลังรบของ
กองทัพที่มีอยูอยางจํากัดในยามสงคราม รวมทั้ง การแจงเตือนดานการขาว ดวยการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
มีสวนรวมปองกันประเทศ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูล อยางเปนระบบ (๗) พัฒนาการผนึกกําลังและทรัพยากร
จากทุกภาคสวน เพ่ือเตรียมพรอมชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ (๘) พัฒนา
เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหารกับประเทศเพ่ือนบาน ประเทศสมาชิก อาเซียนมิตร
ประเทศ ประเทศมหาอํานาจ และองคการระหวางประเทศ และ (๙) ในยามสงบใชกําลังกองทัพในการพัฒนา
ประเทศและชวยเหลือประชาชน (ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ)

๓) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ใหความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย 
แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวของใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และพรอมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปจจุบันและอนาคต ผลักดันใหทุกภาคสวนมีการฝกรวมกันใน
ทุกขั้นตอนอยางตอเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติไดจริง เสริมสรางความรวมมือกันอยางบรูณาการของทุกภาค
สวน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใหมีประสิทธิภาพชัดเจนเปนรูปธรรม ยกระดับการแบงปนขอมูล 
ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝกอบรมใหทุกสวนรูจักและเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ อยางแทจริง 
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการไดทุกรูปแบบ ตั้งแตในระดับชาติไปจนถึงระดับทองถิ่น ตลอดถึงพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
แนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การพัฒนาศักยภาพระบบการเตรียมพรอมแหงชาติใหพรอมเผชิญ
กับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการ มุงเนนใหหน วยงานไดมีการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร แผน แนวทางปฏิบัติ ใหพรอมเผชิญกับภาวะไมปกติ การพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบการแจงเตือนและเฝาระวัง ระบบการสื่อสาร การมีเลขหมายฉุกเฉินเลขหมายเดียวทั่วประเทศ 
การจัดการขาวสารและการประชาสัมพันธ การพัฒนาระบบฐานขอมูล การพัฒนาทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ 
การบูรณาการการทํางานระหวางพลเรือนและทหาร การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรใหความรู 
ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมและการฝกซอมในการทดสอบแผน แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
การจัดฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (๒) การเสริมสรางความเชื่อมั่น ภูมิคุมกัน และศักยภาพ ของทุก
ภาคสวนใหมีความตระหนักและความเขมแข็งรวมกันในลักษณะประชารัฐ โดยสงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนและเอกชน การพัฒนาเครือขายความรวมมือและกลไกการประสานงาน การเสริมสรางการตระหนัก
รูและจิตสํานึกดานความมั่นคง การกระจายขอมูลขาวสารดานการเตรียมพรอมที่หลากหลายใหประชาชน
ไดรับทราบ อาทิ แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย พื้นที่หลบภัย และแผนอพยพ และสงเสริมการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนในการบริหารจัดการและฟนฟูชุมชนจากภัยพิบัติ (๓) การเสริมสรางความรวมมือ
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การเตรียมพรอมรับมือภัยคุกคามกับตางประเทศโดยสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ เพ่ือพัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมกับตางประเทศ ภายใตกลไกความรวมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน 
ประชาคมอาเซียน และกลุมภูมิภาคอื่น เสริมสรางความรวมมือ การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ 
ผานการฝกซอมรวม และการมีแผนอพยพคนไทยในตางประเทศกรณีเกิดวิกฤตการณที่สงผลกระทบกับคนไทย
ในตางประเทศ และ (๔) การบริหารจัดการยุทธศาสตรมีการบูรณาการและผนึกกําลังในลักษณะหุนสวน
ยุทธศาสตร โดยการบูรณาการการทํางานทุกภาคสวนสนับสนุนการบริหารจัดการวิกฤตการณ การผนึกกําลัง
รวมกันเปนภาคีเครือขายในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตร การเชื่อมโยงการทํางานกับนโยบาย ยุทธศาสตร และ
แผนที่เกี่ยวของ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนไดมีการกําหนดแผนหรือแนวทางดําเนินการแผน
บริหารธุรกิจตอเนื่อง ตลอดจนมีการบูรณาการแผนในทุกระดับตั้งแตทองถิ่นจนถึงสวนกลาง
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๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนยอยการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

๖๑-๖๕ ๖๖-๗๐ ๗๑-๗๕ ๗๖-๘๐
๑. หนวยงานดานการขาว

และประชาคมขาวกรอง
ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพรอม
แหงชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติไดจริง

ประสิทธิภาพของหนวยงาน
ดานการขาวและประชาคม
ขาวกรอง

รอยละ 8� รอยละ � � รอยละ � � รอยละ � �

๒. กองทัพและหนวยงาน
ดานความมั่นคงมีความ
พรอมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ
และทุกระดับความ
รุนแรง

วัดระดับความพรอมของ
กองทัพและหนวยงาน
ดานความมั่นคง

รอยละ 8� รอยละ 8� รอยละ � � รอยละ � �
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๓.๔ แผนยอยการบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมท้ัง
องคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิรัฐศาสตรระหวางประเทศในชวงทศวรรษที่ผานมา 
ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตนที่ทําใหโลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทํา ให
ในชวง ๒๐ ปขางหนา ความทาทายดานความมั่นคงที่ไทยจะตองเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในชวงหลายสิบป
ที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ดังนั้น การเสริมสราง
เสถียรภาพและความมั่นคงของไทยจึงตองใหความสําคัญกับทุกมิติ เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

ในสวนของความมั่นคงรูปแบบเดิม โดยที่โลกกําลังกาวสูระบบหลายขั้วอํานาจ ไทยจึงตองมุงรักษา
จุดแข็งของการทูตไทย คือ การรักษาดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอํานาจ นอกจากนี้ การสงเสริมและรักษาความไว เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพ่ือนบานก็ยังคงมี
ความสําคัญยิ่ง เนื่องจากมีผลประโยชนรวมกันในทุกมิติ โดยเฉพาะจากการมีชายแดนรวมกัน สําหรับประเด็น
ความมั่นคงรูปแบบใหมนั้น จะทวีความซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความเชื่อมโยงระหวางปจจัยภายนอก
ประเทศกับปจจัยภายในประเทศ และมีผูเลนที่ไมใชรัฐเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีดาน
ไซเบอร ซึ่งไรพรมแดนและสามารถปกปดอัตลักษณ นอกจากนี้ ความขัดแยงในพื้นที่ตาง ๆ ไดสงผลใหโลก
เผชิญกับวิกฤตผูลี้ภัยที่รุนแรงที่สุดตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเปดพ้ืนที่ใหการกอการรายสากลและแนวคิด
สุดโตงสามารถบมเพาะและขยายวงกวางมากขึ้น

ในการนี้ จึงตองมุงสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพรอมของไทยใน
การรับมือตอความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต โดยสงเสริมความมั่นคงแบบองครวม รวมถึงความมั่นคง
ของโครงสรางพ้ืนฐานและของมนุษยควบคูกับความมั่นคงทางทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสรางขีด
ความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอกแลว ยังจะตองดําเนินการเชิงรุกในดานการ
เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพรอมกันดวย เพ่ือมุงลดความเสี่ยงหรือปองกันปญหาที่
อาจสงผลกระทบตอประเทศไทยในอนาคตได ซึ่งมีกระทรวงการตางประเทศ รับหนาที่เปนเจาภาพการ
ดําเนินการในภาพรวม โดยมีรายละเอียดการดําเนินการของแตละแนวทางการพัฒนา เปาหมายและตัวชี้วัด 
ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ มุงใหไทยในฐานะ
ประเทศขนาดกลาง ดําเนินความรวมมือกับตางประเทศไดอยางสมดุล และเชี่อมโยงกันทั้งในมิติดานความ
มั่นคง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังตองใหมีการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาส โดยการกระชับ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจและประเทศยุทธศาสตรตาง ๆ ที่อยูนอกภูมิภาค พรอมคงบทบาทแนว
หนาของไทยในกรอบความรวมมือระดับภูมิภาค เพื่อผนึกพลังในทุก ๆ ดาน ใหนํามาสูเสถียรภาพของภูมิภาค 
โดยเฉพาะในกรอบอาเซียน ตลอดไปจนถึงสงเสริมระบบพหุภาคี กฎหมายระหวางประเทศ และระบบ
กฎเกณฑ ที่เปนเสมือน “เกราะปองกัน” สําหรับประเทศขนาดกลาง โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ 
ไดแก (๑) สรางเสริมความรวมมือที่สมดุลกับนานาประเทศ เพื่อสงเสริมสภาวะแวดลอมระหวางประเทศที่
เหมาะสมสําหรับการรักษาอํานาจอธิปไตยของรัฐไทย และเสริมสรางความมั่นคงภายใน (๒) สงเสริมใหทุกภาค
สวนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ (๓) สงเสริมความเชื่อมโยง โดยมุงพัฒนาความ
เชื่อมโยงในหลากหลายมิติ และ (๔) สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในภูมิภาค
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๒) การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เนนความเปน
ปกแผนและความเปนแกนกลางของอาเซียน ในการสงเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และบทบาทเชิงรุกที่
สรางสรรคของไทยในกรอบการทูตทุกระดับ ใหสามารถสรางศักยภาพและสงเสริมความรวมมือในกรอบ
ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งสงเสริมความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติการเมือง 
การทหาร เศรษฐกิจ และความมั่นคงของมนุษย ใหสามารถปองกันและรับมือกับภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ 
รวมถึงภัยความมั่นคงรูปแบบใหม เชน อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย ภัยคุกคามทางไซเบอร การคา
มนุษย ยาเสพติด ภัยคุกคามดานสุขภาพและภัยพิบัติ เปนตน โดยมีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก 
(๑) สงเสริมความรวมมือดานความมั่นคง/ขาวกรองกับประเทศเพ่ือนบาน (๒) ปองกันการแพรขยายของ
แนวคิดสุดโตงที่นิยมใชความรุนแรง ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนในเชิงรุก โดยการแลกเปลี่ยนขาว
กรองและกรณีศึกษากับตางประเทศ การประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองและเปนกลางเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ 
(๓) ผลักดันความรวมมือเพื่อแกไขปญหาการโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ ซึ่งรวมถึงการสงเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศตนทาง (๔) สรางเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค เพื่อสงเสริม
ความเชื่อมโยงทางทะเล การคาทางทะเล และการใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน และ (๕) ดําเนินความ
รวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในบริบทที่เหมาะสม

๓) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐ 
และที่มิใชภาครัฐ เนนความสัมพันธอันดีระหวางรัฐตอรัฐ เอกชนตอเอกชน และประชาชนตอประชาชน
ผานการสงเสริมความรวมมือกับนานาชาติ ในการปองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พรอมพัฒนาความ
รวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผานการทูตเชิงมนุษยธรรมและการทูตเพื่อการพัฒนา รวมไปถึง
การสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหวางประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
โดยมีแนวทางการดําเนินการท่ีสําคัญ ไดแก (๑) เสริมสรางความรวมมือในลักษณะผลประโยชนรวมกัน (win-win)
บนพื้นฐานความไวเนื้อเชื่อใจ (๒) สรางศักยภาพและสงเสริมความรวมมือในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี เพ่ือสงเสริมความมั่นคงแบบองครวม (๓) สงเสริมความสัมพันธในทุกระดับ และสานความสัมพันธกับ
ผูนํารุนใหม (๔) ขยายความรวมมือกับตางประเทศเพื่อสรางศักยภาพของระบบเตือนภัยลวงหนาของหนวยงาน
ดานความมั่นคงของไทย เพื่อปองกันและแกไขปญหาในเชิงรุก (๕) มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน
เพื่อเสริมสรางใหไทยเปนพหุสังคมที่เขมแข็ง และ (๖) กระชับความสัมพันธระหวางภาครัฐ กับกลุมเยาวชน/
นักเรียนไทย/กลุมเปาหมายในตางประเทศ ดวยการพัฒนาศักยภาพ หรือการเสริมสรางขีดความสามารถ
ทางดานตาง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ
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๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนยอยการบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาตริวมทั้งองคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
๑. ประเทศไทยมีความม่ันคง

และสามารถรับมือกับ
ความทาทายจากภายนอก
ไดทุกรูปแบบสูงข้ึน

ระดับความสัมพันธและความ
รวมมือดานความมั่นคงในทุก
มิติกับประเทศมหาอํานาจและ
ประเทศที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร (อาทิ จํานวนการ
เยือน จํานวนความรวมมือ 
ระดับความสัมพันธ)
(เฉลี่ยรอยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีข้ึนจากเดิม           
รอยละ ๕ - ๑๐

มากข้ึน/ดีขึ้นจากเดิม           
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม           
รอยละ ๕ - ๑๐

๒. ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการกําหนด
ทิศทางและสงเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเปน
ประเทศแนวหนาใน
ภูมิภาคอาเซียน

ระดับความสําเร็จของบทบาท
ไทยในการกําหนดทิศทางและ
สงเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย (อาทิ จํานวนขอเสนอ/ 
ขอริเริ่มของไทยที่ไดรับการ
ยอมรับ การเปน ผูเลนที่สําคัญ
ในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค
กับตางประเทศ)
(เฉลี่ยรอยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีข้ึนจากเดิม
รอยละ ๕ - ๑๐

มากข้ึน/ดีขึ้นจากเดิม
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
รอยละ ๕ - ๑๐
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๓.๕ แผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เปนการเสริมสรางกลไกในการแกไขปญหา 
ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงแบบองครวม ใหเปนรูปธรรม พรอมตอบสนองตอปญหาใน
ทุกมิติ รวมทั้งสามารถรองรับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ไดอยางครบถวนสมบูรณ โดยในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมชัดเจนตามเปาหมายที่กําหนด
มี “แนวความคิดในการบริหารจัดการฯ” โดยอาศัยการแบงมอบความรับผิดชอบใหหนวยงานในระดับตาง ๆ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันประกอบไปดวย

๑) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) รับผิดชอบกํากับดูแลดานนโยบาย ความมั่นคงทั้งปวง และ
กํากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงในภาพรวมดวย

๒) กระทรวงกลาโหม รวมกับกระทรวงดานความม่ันคง (กต. มท. ยธ. และ ดศ.) กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ( ศรชล.) 
รับผิดชอบในการอํานวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ และกํากับดูแลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดานความมั่นคง และแผนแมบทในภาพรวม

๓) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับผิดชอบในการอํานวยการ ประสานงาน
สั่ งการ ปฏิบัติการ และกํากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนยอยดานการรักษาความสงบภายในประเทศ
โดย กระทรวงกลาโหม ทําหนาที่ติดตามสถานการณและชวยแกไขปญหา

๔) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนยอํานวยการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการอํานวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฏิบัติการ 
และกํากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนยอยดานการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
โดยกระทรวงกลาโหม ทําหนาที่ติดตามสถานการณ อํานวยการ ประสานงาน สั่ งการ ดําเนินการ และกํากับ
ดูแลในภาพรวม

๕) กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบในการอํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการ และกํากับดูแล ในการ
ขับเคลื ่อนแผนยอยดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ ความ
มั่นคงของชาติ

๖) กระทรวงการตางประเทศ รับผิดชอบในการอํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการ และกํากับดูแล
ในการขับเคลื่อนแผนยอยดานการบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้ง
องคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ

๗) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) และศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) รับผิดชอบในการอํานวยการ 
ประสานงาน ดําเนินการ และกํากับดูแล ในการขับเคลื่อนแผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองครวม

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม ถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงประการหนึ่ง เพราะถึงแมจะมีการวางแผนที่ดี แตหากมิไดมีการนําไปปฏิบัติ
หรือนําไปปฏิบัติอยางไมถูกตอง ก็จะทําใหเกิดความลมเหลวได ซึ่งกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองครวมจะเปนปจจัยที่ชวยลดปญหาดังกลาวได โดยมีรายละเอียดการดําเนินการของแตละแนวทางการ
พัฒนา เปาหมายและตัวชี้วัด ของทั้ง ๓ แนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้



-๓๑-

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง มุงเนนการเสริมความพรอม รวมทั้ง

ยกระดับกลไกหนวยงาน เชน กองทัพไทย , กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
และศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เสริมสรางความพรอม รวมทั้งยกระดับกลไก
หนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูเดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหม ผานทางการบูรณาการความรวมมือและ
การปฏิบัติกับทุกภาคสวน มีเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เปนรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพรอม
ในทุก ๆ ดาน กําหนดหนวยงานและตัวผูรับผิดชอบในทุกระดับ พรอมฝกรองรับปญหา สัมมนาระดมความ
คิดเห็น ตลอดจนใหการสนับสนุนในทุกดานอยางตอเนื่องจริงจัง ตั้งแตยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบ
และประเมินผลอยางตอเนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับบริบทและความกาวหนาของยุคสมัย 
พรอมทั้งสามารถสรางความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และ
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการดําเนินการ
ที่สําคัญ ไดแก (๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสราง บทบาทและอํานาจหนาที่ ของ กอ.รมน. ศรชล. และ 
สวนราชการที่เกี่ยวของ (๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานรวมกัน
(๓) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานดานความมั่นคง (๔) การพัฒนาศักยภาพของขาราชการ 
เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของ กอ.รมน. ศรชล.และสวนราชการที่เกี่ยวของ และ (๕) การ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

๒) บูรณาการขอมูลดานความมั่นคง มุงพัฒนาสงเสริมการวางแผนคูขนานแบบบูรณาการ 
ใหสอดคลองรองรับยุทธศาสตรชาติในทุก ๆ ดาน รวมไปถึงการบริหารประเทศที่เกี่ยวของในทุกมิติอยางครบถวน
สมบูรณและมีประสิทธิภาพ เสริมสรางผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการดําเนินการใน
ทุกดาน ใหประสานสอดคลองและสามารถปฏิบัติรวมกันไดอยางใกลชิด ระหวางหน วยงานดานความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจ และดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งครอบคลุมการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติในทุกมิติ
อยางยั่งยืน โดยการวางระบบการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการ
วางแผนและแกไขปญหาความมั่นคงไดทุกมิติทุกรูปแบบ โดยจัดทําแผนยอย การบูรณาการขอมูลดานความ
มั่นคงขึ้นรองรับ พรอมทั้งกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญ ไวอยางชัดเจนดวย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่
สําคัญ ไดแก (๑) การวางแผนคูขนานกันทั้งทางดิ่งและทางระดับ เพ่ือใหแผนทุกระดับเสร็จสมบูรณในเวลา
ไลเลี่ยกัน สามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว (๒) การทํางานแบบบูรณาการรวมกันตั้งแตขั้นการวางแผน 
การปฏิบัติและการประเมินผล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ (๓) การบริหารจัดการขอมูลดานความ
มั่นคงแบบบูรณาการรวมกัน เพื่อใหมีขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง และสมบูรณเพียงพอที่จะใชในการแกไขปญหา
ความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มุงสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินการภายใต
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และเปนรูปธรรม
ตามเปาหมายที่กําหนด โดยใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ พัฒนาและเสริมสรางหนวยงาน บุคลากร 
เครื่องมือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน รวมทั้งใหมีความพรอม มีขีด
ความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคลองตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมี
บทบาทสําคัญในการรับผิดชอบดูแลปญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พรอมรองรับบริบทที่จะ
เปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จไดตามยุทธศาสตรที่กําหนด
อยางแทจริง นอกจากนั้นยังใหมีการกําหนดแผนยอยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงขึ้นรองรับ 
พรอมทั้งกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญไวอยางชัดเจนดวย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก 



-๓๒-

(๑) การพัฒนาปรับปรุงกลไก โครงสราง บทบาทและอํานาจหนาที่ ของ สมช. และ สวนราชการที่ เกี่ยวของ
(๒) การพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง และระบบการขับเคลื่อน ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของขาราชการ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของ สมช. และสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ (๔) การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน



-๓๓-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด แผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
กลไกการบริหารจัดการ
ความม่ันคงมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น

ระดับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ดานการจัดการความ
ม่ันคง

รอยละ 8� รอยละ 1� � รอยละ 1� � รอยละ 1� �



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(๒) ประเด็น การตางประเทศ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ
๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๔
๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๖

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ ๗
๓.๑ แผนยอยความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ ๗

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๗
๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๗

๓.๒ แผนยอยความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือ ๘
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๘
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๓ แผนยอยการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ๑๑
และพันธกรณีระหวางประเทศ 
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๑
๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒

๓.๔ แผนยอยการสงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก ๑๓
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๓
๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๔

๓.๕ แผนยอยการตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ ๑๕
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๕
๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๖



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

การตางประเทศมีสวนขับเคลื่อนเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื่อใหไทยเปนประเทศพัฒนาแลวและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการดําเนินงานดานการตางประเทศ
ใหไทยมีความพรอมและมีบทบาทเชิงรุกอยางสรางสรรคเพื่อเปนผูเลนสําคัญในเวทีโลก และมีความรวมมือกับ
นานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนตอความกาวหนาในทุก ๆ ดานของไทยและเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประชาคมโลกโดยรวม

โดยปจจุบันประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเดนมากขึ้นในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุม
อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย และมีการขยายความรวมมือในดานตาง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การคา การคมนาคม 
และทรัพยากรมนุษย  ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  ขณะที่  กระแสโลกาภิวัตนที่ เขมขนขึ้นและ
การเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจเปนหลายศูนยเปนเงื่อนไขสําคัญตอการปรับตัวดานการตางประเทศ
ของประเทศไทย

ดังนั้นแผนแมบทประเด็นการตางประเทศ จึงไดกําหนดกรอบนโยบายตางประเทศของไทย เพื่อใหทุก
สวนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติทั้ง ๖ ดานในมิติการตางประเทศอยางบูรณาการและ
เปนเอกภาพ โดยมีเปาหมายสําคัญคือ “การตางประเทศไทย มีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” ประกอบดวยเปาหมายและประเด็นสําคัญ
๕ ประเด็น ไดแก (๑) มีความมั่นคง (๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ 
และ (๕) มีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณวาการตางประเทศที่มีพลวัตจะชวยใหประเทศชาติและประชาชนไทย 
“ม”ี ๕ สิ่งดังกลาว โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตางประเทศ หรือ “การตางประเทศ ๕ มี”
ประกอบดวยแผนยอย ๕ แผน ดังน้ี

๑) แผนยอยความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (มีความมั่นคง) มุงเสริมสรางความมั่นคง
ของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคทามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศในทุกระดับเพ่ือสงเสริมความม่ันคงในทุกมิติและเตรียมความพรอมของไทยในการรับมือตอความทาทาย
ดานความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การตางประเทศไทยยังจะตองดําเนินการเชิงรุกในดานการเสริมสราง
เสถียรภาพในภูมิภาคไปพรอมกันดวย เพื่อลดความเสี่ยงหรือปองกันปญหาที่อาจสงผลกระทบตอความมั่นคง
ของไทยในอนาคตได

๒) แผนยอยความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (มีความ
ม่ังค่ัง ยั่งยืน) มุงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผานความรวมมือกับมิตร
ประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสรางเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมการใชประโยชนจากกรอบ
ความรวมมือตาง ๆ และการสง เสริมใหภาคเอกชนไทยขยายตลาดในตางประเทศ ขณะเดียวกัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจจะตองเปนไปอยางยั่งยืน ไทยจึงจะตองใชประโยชนจากความเปนหุนสวนกับภาคสวนตาง ๆ
ของตางประเทศ เพ่ือรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
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๓) แผนยอยการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 
(มีมาตรฐานสากล) มุงสงเสริมศักยภาพหนวยงานไทยและคนไทย และยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
ภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนา
ประเทศและสงเสริมความรวมมือในมิติตาง ๆ กับนานาประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถดําเนินการ
ตางประเทศในเชิงรุกและสรางสรรค โดยการมีบทบาทในการรวมพัฒนากฎระเบียบระหวางประเทศ 
มาตรฐานสากล และพันธกรณีตาง ๆ นี้ ไปพรอมกันไดดวย 

๔) แผนยอยการสงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและ
เกียรติภูมิ) มุงสรางเกียรติภูมิและอํานาจตอรอง โดยเนนการตางประเทศที่ใชอํานาจแบบนุมนวลอยางเปน
ระบบ การดําเนินนโยบายที่สงเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การสงเสริมภาพลักษณที่ดี การยกระดับการ
สงเสริมเอกลักษณของไทยใหกลายเปนความนิยมไทยเพ่ือสรางมูลคาของสินคาและบริการ รวมทั้งการสรางขีด
ความสามารถใหทุกภาคสวนของไทยรวมเสริมสรางสถานะของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษา
และเพิ่มพูนผลประโยชนใหแกประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธกับประชาคมโลก 

๕) แผนยอยการตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) มุงพัฒนาการดําเนินงานดานการ
ตางประเทศใหมีพลวัตและมีเอกภาพระหวางทุกภาคสวนของประเทศ ซึ่งแผนยอยนี้เปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ ทั้งนี้ การตางประเทศใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง
ประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในตางประเทศ เพ่ือใหการตางประเทศเปนเรื่องที่ใกลตัวสําหรับ
ประชาชนไทย 
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การตางประเทศ

๒.๑ บทนํา

ในอนาคต ๒๐ ปขางหนา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 
รวดเร็วและมีนัยสําคัญ อาทิ การมีหลายมหาอํานาจในภูมิภาคซึ่งเปนปจจัยภายนอกประเทศที่สามารถสงผลดี
ตอประเทศไทย เนื่องจากจะชวยปองกันสถานการณที่ภูมิภาคจะมีเพียงขั้วอํานาจเดียวที่มีอํานาจเด็ดขาดใน
ภูมิภาค อยางไรก็ดี จํานวนและความซับซอนของผลประโยชนของมหาอํานาจที่มากขึ้นในโลกอาจทําใหไทยมี
ความทาทายในการดําเนินนโยบายตางประเทศที่สมดุลในภาพรวม ระหวางขั้วอํานาจตาง ๆ ดังนั้น เพ่ือใหไทย
มีความมั่นคงและปลอดภัย ไทยในฐานะประเทศขนาดกลางจึงจําเปนตองรักษาดุลยภาพระหวางมหาอํานาจบน
ผลประโยชนของชาติและหลักสากล นอกจากนั้น ภูมิภาคเอเชียมีความสําคัญทางยุทธศาสตรมากขึ้น เพราะเปน
ที่ตั้งของประเทศมหาอํานาจ/กลุมความรวมมือที่มีพลังอํานาจและบทบาทดานความมั่นคงและเศรษฐกิจมากขึ้น 
เปนภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุด มีบทบาทสําคัญในหวงโซอุปทานทางเศรษฐกิจของโลก
เปนเสนทางคมนาคมทางทะเลที่สําคัญของโลก ในทางกลับกัน ภูมิภาคนี้ยังมีจุดลอแหลมตอเสถียรภาพของ
ภูมิภาค และยังเปนบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะมีการเผชิญหนาทางการทหาร ซึ่งการขยายอิทธิพลของขั้ว
มหาอํานาจตาง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงความขัดแยงในภูมิภาคตาง ๆ ที่เปนเสมือนสงครามตัวแทนระหวาง
มหาอํานาจ อาจสรางความกดดันทางนโยบายตอไทยใหตองเลือกขาง และอาจถูกมองวาเขาขางฝายใดฝาย
หนึ่งมากเกินไป จึงเปนความทาทายที่สําคัญ ตอการดําเนินนโยบายตางประเทศอยางสมดุลในเชิงยุทธศาสตร

เมื่อพิจารณาการแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ จะพบวา โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจจากการคา
เสรีและความเชื่อมโยงทั้งดานการขนสงและเทคโนโลยี ไดนําไปสูการแขงขันเพ่ือสงออกสินคาและการดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศอยางเขมขน รวมถึงมีการรวมกลุมเศรษฐกิจใหม ๆ เพื่อสงเสริมการคาและ
การลงทุนระหวางกันมากขึ้นอาทิ การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนไดทําใหการคาขาย การลงทุน และ
การบริการ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันเองขยายตัวขึ้น เนื่องจากในอาเซียนมีประชากรรวมกันกวา 
๖๐๐ ลานคน และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดวาในป ๒๕๙๓ อาเซียนจะเปนเขตเศรษฐกิจ
ที่ใหญเปนอันดับ ๔ ของโลก แซงหนาญี่ปุนและสหภาพยุโรป เปนรองเพียงจีน อินเดีย และสหรัฐฯ รวมทั้ง 
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกมีความพยายามในการจัดทําความตกลง/ความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ 
และยังมีแนวโนมที่จะจัดทําความตกลงการคาแบบทวิภาคีที่มากขึ้นดวย เพื่อสงเสริมโอกาสทางการคาและ
เปดตลาดใหม 

ในขณะเดียวกัน ยังมีสภาพแวดลอมและความทาทายที่สําคัญที่ประเทศไทยเผชิญอยูและยังคงตองเผชิญ
ตอไปในระยะขางหนา อาทิ การดําเนินนโยบายตางประเทศมีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งภารกิจของสวนราชการ
ตาง ๆ มีความเกี่ยวพันกับงานดานตางประเทศมากขึ้น และบางประเด็นของงานตางประเทศก็มีความเชื่อมโยง
กับภารกิจหลายสวนราชการ หากแตละหนวยงานยังไมบูรณาการเทาที่ควร แมจะมีกลไกรองรับหลายระดับ
แลวก็ตาม 

อยางไรก็ตาม จุดแข็งของการตางประเทศไทย คือ การที่ประเทศไทยเปนประเทศสายกลาง เขาไดกับ
ทุกฝาย และมีประวัติศาสตรดานการตางประเทศท่ีเขมแข็ง ทั้งนี้ เพราะการตางประเทศของไทยใหความสําคัญ
กับแนวทางที่ปฏิบัติไดจริงหรือสอดคลองกับความเปนจริง และเปนปจจัยสําคัญที่ชวยรักษาเอกราชและ
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อธิปไตยของชาติเรื่อยมา นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทดานการทูตที่เนนความรวมมือในภูมิภาค โดยเปนผูรวม
ผลักดันการกอตั้งอาเซียนและกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งมีบทบาทความ
รับผิดชอบตอประชาคมระหวางประเทศ มีทาทีที่สรางสรรคและมีหลักการในกรอบสหประชาชาติอยาง
ตอเนื่อง ขณะเดียวกัน ไทยเปนศูนยกลางที่ตั้งของสํานักงานสหประชาชาติในภูมิภาคดวย รวมถึงการที่ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตรของประเทศไทยมีลักษณะเชิงยุทธศาสตรที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบานมาก
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและอยูตรงศูนยกลางของภูมิภาค รวมทั้งเปนจุดเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรอินเดียและ
มหาสมุทรแปซิฟก ดังนั้น จึงมีศักยภาพในการเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การคมนาคม และ
โลจิสติกสในภูมิภาคเอเชีย และเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเปนประตูสูเอเชียที่สําคัญ
แหงหนึ่ง ทั้งนี้ แมวาปจจุบันไทยมีโครงสรางพื้นฐานซึ่งเอ้ือแกการขนสงในดานตาง ๆ อยูแล วระดับหนึ่ง
แตรัฐบาลไทยยังจําเปนตองพัฒนาศักยภาพดานโลจิสติกสและสรางระบบคมนาคมเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๒.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม

ระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส

๒.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
� .�  การบ�รณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเ� ียนและนานาชาติรวม� ึงองคกร

ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
� .� .๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
� .� .๒ การเสริมสรางและธํารงไว� ึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภ�มิภาค
� .� .� การรวมมือทางการพั� นากับประเทศเพื่อนบาน ภ�มิภาค โลกรวม� ึงองคกร

ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
� .� สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว

� .� .๕ ทองเที่ยวเชื่อมโยงภ�มิภาค
� .� โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

� .� .๑ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
� .� ป� ิร�ปกระบวนการเรียนร�ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

� .� .๕ การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนัก� ึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางตําแหนงของประเทศไทยในภ�มิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก

� .� .� การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
� .� การตระหนัก� ึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย

� .� .๑ การพั � นาและส งเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบส � านศึกษา 
สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ

� .� .� การดึ งด�ดกลุมผ� เชี่ ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามาร � ใน
ตางประเทศใหมาสรางและพั� นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
� .๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

� .๑.� เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงาน� มือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน

� .� การเสริมสรางพลังทางสังคม
� .� .๕ สนับสนุนการพั� นาบนฐานทุนทางสังคมและวั� นธรรม

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
� .� พั� นาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง

ที่เติบโตอยางตอเนื่อง
� .� .� จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
� .๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศ�นยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
� .๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา

ของภ�มิภาค
� .๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง �  ผานการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ

หมายเหตุ *อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัด โดยกระทรวงการตางประเทศ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

ป ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐

ป ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ป ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐

การตางประเทศไทยมีเอกภาพ 
ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน มีมาตรฐานสากล
และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก

ตัวชี้วัดการตางประเทศ
ไทย
(เฉลี่ยรอยละ)*

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕-๑๐

มากข้ึน/ดีข้ึน
รอยละ ๕-๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕-๑๐

มากขึ้น/ดีข้ึน
รอยละ ๕-๑๐
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การตางประเทศ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตางประเทศไดกําหนดเปาหมาย คือ การตางประเทศไทย
มีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
ซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๕ ประเด็นที่จะทําใหไทยบรรลุเปาหมายดังกลาว ไดแก (๑) มีความมั่นคง
(๒) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (๕) มีพลัง โดยแผนยอยของ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตางประเทศจึงประกอบดวย ๕ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิรัฐศาสตรระหวางประเทศในชวงทศวรรษที่ผานมา 
ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตนที่ทําใหโลกมีความเชื่อมโยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําให
ในชวง ๒๐ ปขางหนา ความทาทายดานความมั่นคงที่ไทยจะตองเผชิญจะเปลี่ยนแปลงไปจากในชวงหลายสิบป
ที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในมิติของภัยความมั่นคงรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ดังนั้น การเสริมสราง
เสถียรภาพและความมั่นคงของไทยจึงตองใหความสําคัญกับทุกมิติ เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
โดยแผนยอยดานความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศจะมุงสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศใน
ทุกระดับเพื่อเตรียมความพรอมของไทยในการรับมือตอความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต โดยสงเสริม
ความมั่นคงแบบองครวม รวมถึงความมั่นคงของโครงสรางพื้นฐานและของมนุษยควบคูกับความมั่นคงทาง
ทหาร และนอกเหนือจากการเสริมสรางขีดความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามจากภายนอก
แลว การตางประเทศไทยยังจะตองดําเนินการเชิงรุกในดานการเสริมสรางความมั่นคงและคว ามปลอดภัยใน
ภูมิภาคไปพรอมกันดวย เพ่ือมุงลดความเสี่ยงหรือปองกันปญหาที่อาจสงผลกระทบตอประเทศไทยในอนาคตได

โดยมีแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง เปาหมายและตัวชี้วัด มีรายละเอียดปรากฏในแผนแมบทประเด็น
ความมั่นคง แผนยอยที่ ๔ ดานการบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้ง
องคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ



-๘-

๓.๒ แผนยอยความรวมมือเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในชวงที่ผานมามีสวนสําคัญมาจากรายไดจากการสงออกและ
การทองเที่ยว สงผลใหเศรษฐกิจไทยไมสามารถรักษาระดับการขยายตัวไดในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
และตองเผชิญกับการแขงขันจากประเทศที่มีระดับคาจางแรงงานต่ํากวาในยุคโลกาภิวัตน การที่ไทยจะ
สามารถหลุดพนจาก “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” น้ีไดตองอาศัยการพัฒนาตามเปาหมายที่มุงสราง
เศรษฐกิจที่เนนคุณคาที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม รวมทั้งเรงพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากน้ี ประเทศไทยยัง
สามารถควาโอกาสทองของการที่เอเชียผงาดขึ้นเปนภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเดนที่สุด โดยใช
ประโยชนจากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตรของไทย ควบคูกับการสรางความเชื่อมโยงดานการคมนาคมและโลจิสติกสใน
ภูมิภาค และสงเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใชประโยชนจากกรอบความ
รวมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเปนสมาชิก เพื่อสงเสริมใหไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาและการลงทุนในเอเชีย
ในอีก ๒๐ ปขางหนา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน

ในขณะเดียวกัน ไทยตองแสวงหาโอกาสและลูทางความรวมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหมอยู
ตลอดเวลา เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการกีดกันทางการคาที่ยังคงอยูและมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้น
ในบางกรณี โดยเฉพาะจากกระแสนโยบายชาตินิยมในประเทศคูคาที่สําคัญ รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถ
และสงเสริมใหภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในตางประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางรายได  

นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพ่ึงพาตางประเทศในเชิงอุปสงคแลว ไทยยังตองพึ่งพาตางประเทศในเชิง
อุปทานอีกดวย อาทิ การพึ่งพาปโตรเลียม ไฟฟา และกาซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบาน ประกอบกับ
สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลง รวมทั้งแนวโนมสําคัญอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในประเทศ
ไทยและในระดับโลก อาทิ สังคมสูงวัย การขยายตัวของเมืองใหญ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ดังน้ัน ความมั่นคงและความมั่งคั่งของไทยจะไมสามารถบรรลุไดเต็มที่ หากไมยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน ที่มุงเนนความสมดุลระหวางการเจริญเติบโตและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และกําหนดใหคน
เปนศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อใหคนไทยมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ไทยจึงจะตองใช
ประโยชนจากการแลกเปลี่ยนองคความรูและความเปนหุนสวนกับภาคสวนตาง ๆ ของตางประเทศ 
เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการที่จะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 
และใหไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย 

๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสของไทย เพื่อมุงให
ไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการกระจายความเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคและเปนประตูสูเอเชียที่สําคัญ รวมทั้ง
พัฒนากฎระเบียบที่เก่ียวของเพื่อสงเสริมสินคาและอุตสาหกรรมของไทยเขาไปในหวงโซมูลคาโลก

๓) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มุงกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยอยางทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทที่แข็งขันในการสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาง ๆ อาทิ อาเซียน กรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจาพระยา – แมโขง กรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาค : ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และ



-๙-

ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เปนตน รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึง
ประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ

๔) แลกเปลี่ยนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
จากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการเสริมสรางความรวมมือ
ในดานการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและแรงงาน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย 
และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการบริหารจัดการการนําเขาและใชประโยชน
จากแรงงานและผูที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากตางประเทศอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน

๕) เสริมสรางความรวมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องคกร และภาคธุรกิจตาง ๆ 
เพ่ือเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถและสนับสนุนการ
แสวงหาตลาด แหลงลงทุน และแหลงวัตถุดิบใหมของผูประกอบการไทยในตางประเทศ พรอมทั้งพัฒนาและ
สงเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเนนการตอยอดพื้นฐานที่เขมแข็งของไทยและเอกลักษณไทยในดานการ
บริการ โดยใชประโยชนจากองคความรูตางประเทศ เพื่อมุงใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการบริการ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะในดานที่ไทยมีจุดแข็ง 

๖) ขยายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเสริมสรางความ
รวมมือกับตางประเทศ ในการสงเสริมความมั่นคงทางพลังงาน ทรัพยากรน้ํา และอาหาร ของประเทศไทย
ซึ่งรวมถึงการประชุมหารือและเจรจาในระดับตาง ๆ การแสวงหาแหลงทรัพยากร และการตอยอดเทคโนโลยี
และองคความรูของไทย

๗) ใชประโยชนจากความสัมพันธและความรวมมือจากตางประเทศ เพ่ือรองรับความ
ทาทายควบคูกับการสงเสริมโอกาสจากสังคมสูงวัยของไทยและของโลก รวมทั้งรวมมือกับภาคสวนที่มี
ศักยภาพของมิตรประเทศในดานการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของประชากรกลุมเปราะบาง อาทิ เด็ก สตรี 
คนพิการ และผูสูงอายุ เปนตน ในการเขาถึงโอกาสทางสังคม และการปรับตัวตอสภาพแวดลอมและแนวโนมที่
สําคัญของโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน

๘) เสริมสรางความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทาง รวมทั้งสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง องคความรูดานการพัฒนาอยางยั่งยืน



-๑๐-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

หมายเหตุ *อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัด โดยกระทรวงการตางประเทศ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

ป ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐

ป ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ป ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐

๑. ประเทศไทยเปนหนึ่งใน
ศูนยกลางการคา การลงทุน 
การบริการ และความ
เชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจ
ที่เนนนวัตกรรมดีขึ้น

ระดับความสัมพันธและความ
รวมมือดานเศรษฐกิจ ความ
เชื่อมโยง และนวัตกรรมใน
กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี (อาทิ จํานวนโครงการ/
ความรวมมือ/ความตกลง)
(เฉลี่ยรอยละ)*

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

๒. ประเทศไทยเปนหุนสวนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกับ
ตางประเทศ เพื่อรวมกัน
บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก

ระดับความสําเร็จของบทบาท
ไทยในการเปนหุนสวนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ 
(อาทิ จํานวนขอเสนอ/ขอริเริ่ม
ของไทยที่ไดรับการยอมรับ การ
เปนผูเลนที่สําคัญในกรอบ
ตาง ๆ โครงการที่ไทยดําเนินกับ
ตางประเทศ)
(เฉลี่ยรอยละ)*

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐



-๑๑-

๓.๓ แผนยอยการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 

สังคมโลกในปจจุบันและในอีก ๒๐ ปขางหนาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกลชิด 
และการแขงขันที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ สงผลใหการพัฒนาอยางเปนเอกเทศจากกฎเกณฑและมาตรฐานที่ไดรับ
การยอมรับอยางเปนสากลเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก อยางไรก็ดี กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสราง 
ทรัพยากรมนุษย รวมถึงกฎระเบียบและการบังคับใชของไทยในปจจุบันยังขาดความสอดคลองกับกฎระเบียบ
ระหวางประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหวางประเทศของไทยในหลายดาน ซึ่งแมในระย ะสั้น 
ความไมสอดคลองในบางประเด็นอาจไมสงผลกระทบใด ๆ มากนัก แตในอีกหลายประเด็นก็ไดสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนาความรวมมือทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับนานาประเทศแลว จึงมี
ความจําเปนเปนอยางย่ิงที่กระบวนการพัฒนา โครงสราง และกฎระเบียบของไทยจะไดรับการพัฒนาและ
บังคับใชใหสอดคลองกับกฎระเบียบระหวางประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีของไทย และ
ในขณะเดียวกัน ภาคสวนตาง ๆ ของไทยก็ควรไดรับการพัฒนาองคความรูและขีดความสามารถเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบ
ตามมา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแลว ไทยยังสามารถมี
บทบาทในการรวมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยเพ่ือรวมพัฒนากฎระเบียบระหวางประเทศ มาตรฐานสากล 
และพันธกรณีตาง ๆ นี้ ไปพรอมกันไดดวย 

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือเรียนรูและแลกเปลี่ยนองคความรูและ
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากล

๒) ผลักดันใหมีการจัดทํา ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให
สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทยและมีความเปนมาตรฐานสากล และจัดทําความตกลงกับ
ตางประเทศใหรองรับพัฒนาการใหม ๆ ในเรื่องที่เปนผลประโยชนของชาติ และมุงอนุวัตพันธกรณีระหวาง
ประเทศอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑสากลที่สําคัญหรือที่สง
ผลกระทบตอประเทศไทย

๓) มุงสงเสริมใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยางบูรณาการในประเด็นที่เปน
ปจจัยสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืนของไทย อาทิ สิทธิมนุษยชน การตอตานการคามนุษย มาตรฐานการบิน
พลเรือน และการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และดําเนิน
นโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องในการจัดอันดับสากล
ดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน และการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

๔) สรางความตระหนักรูและเสริมสรางขีดความสามารถของสวนราชการ กลุม/องคกร และ
ประชาชนไทย เพ่ือใหสามารถดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี และมาตรฐานระหวางประเทศ
ที่สําคัญ สามารถปรับตัวตอความทาทายและโอกาสจากสภาพแวดลอมทั้งในประเทศและตางประเทศ 



-๑๒-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

หมายเหตุ *อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัด โดยกระทรวงการตางประเทศ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

ป ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐

ป ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ป ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
สอดคลองกับมาตรฐานสากลใน
ทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง
รุกในการรวมกําหนด
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

๑. ระดับความรวมมือกับ
ตางประเทศในการปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานภายในประเทศ
ใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่
สําคัญ
๒. ระดับความสําเร็จของบทบาท
ไทยในการกําหนดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหวางประเทศ 
(อาทิ จํานวนขอเสนอ/ขอริเริ่ม
ของไทยที่ไดรับการยอมรับ การ
เปนผูเลนที่สําคัญในกรอบตาง ๆ)
๓. อันดับ/คะแนนของไทยใน
ดัชนีสากลในประเด็นที่มี
นัยสําคัญตอผลประโยชนของชาติ 
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
(เฉลี่ยรอยละ)*

มากขึน้� ดีข้ึน
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น� ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น� ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น� ดีข้ึน
รอยละ ๕ - ๑๐



-๑๓-

๓.๔ แผนยอยการสงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 

การสงเสริมสถานะและอํานาจแบบนุมนวลของไทย สามารถกระทําไดในสองแนวทางหลัก คือ ผาน
การเผยแพรวัฒนธรรมและเอกลักษณของไทย ซึ่งนําไปสูความนิยมไทย และนโยบายการตางประเทศของไทย 
อาทิ ความรวมมือเพ่ือการพัฒนา เปนตน อยางไรก็ดี แมประเทศไทยจะมีเอกลักษณและวัฒนธรรมที่เปนที่นิยม
อยางมากในหมูชาวตางชาติ และยังเปนประเทศแนวหนาของโลกในดานการทองเที่ยว อีกทั้งในปจจุบัน ไทยได
พัฒนาจากการเปนประเทศผูรับมาเปนประเทศผูใหแกประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศและมักเปนประเทศ
ที่มีบทบาทสรางสรรคในเวทีระหวางประเทศมาโดยตลอด แตที่ผานมา ไทยยังขาดการดําเนินการที่สงเสริมการ
นําจุดเดนเหลานี้มายกสถานะและสรางอํานาจตอรองเพื่อรักษาและเพ่ิมพูนผลประโยชนใหแกประเทศและ
ประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธกับประชาคมโลกไดอยางเปนระบบ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ไทยจะตอง
ยกระดับการสงเสริมเอกลักษณของไทยใหสามารถนําไปสรางมูลคาได รวมถึง ตองเนนการดําเนินนโยบายที่
เปนการสงเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก พรอมไปกับการสรางขีดความสามารถใหทุกภาคสวนของไทย
สามารถรวมเสริมสรางสถานะของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมเอกลักษณ อัตลักษณ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รวมไปถึง
องคความรูและงานสรางสรรคของไทย เพื่อมุงสรางความนิยมไทยในตางประเทศ และสรางมูลคาใหแกแบรนด
ประเทศไทย และเสริมสรางอํานาจแบบนุมนวลของไทยอยางเปนระบบ

๒) สงเสริมใหไทยมีบทบาทในความรวมมือทุกระดับอยางสรางสรรค เพื่อสรางพันธมิตร  
รอบดาน และใหไทยเปนที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหวางประเทศ รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ของไทยกับประเทศตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางความ
เขาใจและทัศนคติที่ดีระหวางกัน รวมถึงการสรางความเขาใจที่ถูกตองของตางประเทศที่มีตอประเทศไทย
โดยชี้แจงขอเท็จจริงและใชแนวทางชี้แจงใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย

๓) สงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนาและทางวิชาการ หรือการใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและมนุษยธรรมแกมิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสรางอํานาจแบบนุมนวลของไทย

๔) รักษาสถานะของไทยในฐานะหนึ่งในศูนยกลางการทองเที่ยวที่มีคุณภาพของโลก และ
สงเสริมใหไทยเปนที่หมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหวางประเทศที่สําคัญของภูมิภาค เพื่อเสริมสราง
ความนิยมและภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในหมูชาวตางชาติ รวมทั้งการขยายบทบาทการเปนศูนยกลาง
ของที่ตั้งสํานักงานสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศในภูมิภาค

๕) สงเสริมศักยภาพและเสริมสรางขีดความสามารถใหแกคนไทย ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือใหคนไทยมีเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวตางชาติ พรอมทั้งสนับสนุนใหคนไทยที่มี
ศักยภาพไดสรางชื่อเสียง ไดรับการยอมรับ และไดรับรางวัลหรือไดดํารงตําแหนงที่สําคัญในระดับสากล รวมถึง
มีโอกาสเขาไปทํางานและมีบทบาทในองคกรระหวางประเทศ



-๑๔-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

หมายเหตุ *อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัด โดยกระทรวงการตางประเทศ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

ป ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐

ป ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ป ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ 
อํานาจตอรอง และไดรับการ
ยอมรับในสากลมากขึ้น

๑. ระดับความสําเร็จของไทยใน
การสรางความเขาใจ/การยอมรับ
ภาพ- ลักษณ และความนิยมไทย
ในสากลดวยอํานาจแบบนุมนวล
ของไทย (อาทิ จํานวนโครงการ
อํานาจแบบนุมนวล จํานวน
กิจกรรม/โครงการที่สงเสริม
ทัศนะเชิงบวกตอประเทศไทย)
๒. ระดับความสําเร็จของไทยใน
เวทีระหวางประเทศ (อาทิ 
จํานวนขอเสนอ/ขอริเร่ิมของไทย
ไดรับการรับรองในเวที/องคการ
ระหวางประเทศ  ประเทศไทย
และคนไทยไดรับการเลือกต้ัง/
ยอมรับในเวทีระหวางประเทศ)
๓. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสราง
เครือขายของคนไทย/ชุมชนไทย
ในตางประเทศ ใหมีความเขมแข็ง
และมีเกียรติภูมิ (จํานวนโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมคนไทยใน
ตางประเทศ การมีสวนรวมของ
ชุมชนไทยในตางประเทศดวยการ
เผยแพรภาพลักษณของไทย)
(เฉลี่ยรอยละ)*

มากขึ้น/ดีข้ึน 
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดี
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น/ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐



-๑๕-

๓.๕ แผนยอยการตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ

การทํางานอยางบูรณาการและเอกภาพเปนกุญแจสําคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางาน
ดานตางประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตรจะสามารถบรรลุไดโดยการดําเนินงานดานการตางประเทศที่สอดรับ
กันอยางเปนทีมของทุกหนวยงานทั้งในประเทศและในตางประเทศบนเงื่อนไขเวลาและทรัพยากรของประเทศ
ที่จํากัด เชนเดียวกับการที่ตองมีการบริหารจัดการกําลังคนที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากรอยางต อเนื่อง 
เพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยแผนแมบทประเด็นการตางประเทศจะมุงสงเสริมใหภาคสวน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและ
ในตางประเทศมีสวนเกี่ยวของกับการตางประเทศมากขึ้น ทั้งในการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
ในการรวมขับเคลื่อนเพ่ือใหการตางประเทศเปนเรื่องที่ใกลตัวสําหรับประชาชนไทย 

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมการบริหารจัดการและดําเนินงานดานการตางประเทศของสวนราชการไทยอยาง
มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล

๒) สงเสริมความรูความเขาใจวาประชาชนทุกระดับมีความเชื่อมโยงกับการตางประเทศ
ในมิติตาง ๆ รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถและสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน สามารถรวมขับเคลื่อนการตางประเทศไทยอยางบูรณาการภายใตกลไกการทูตเพื่อประชาชน และ
การทูตสาธารณะ

๓) นําเทคโนโลยีเขามาใชประโยชนในการปฏิบัติงานดานการตางประเทศในทุกมิติและ
ทุกระดับ เพ่ือใหสามารถรองรับกับสถานการณตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการให
การบริการแกประชาชนอยางสะดวกและรวดเร็ว และการใหขอมูลแกประชาชน

๔) พัฒนาบริการดานการตางประเทศแกคนไทย ใหมีความเปนเลิศ และคุมครองและรักษา
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศอยางเปนระบบ 

๕) พัฒนาขีดความสามารถขององคกร บุคลากร รวมถึงกฎระเบียบและขอบังคับดานการ
ตางประเทศของรัฐอยางตอเนื่อง เพื่อดําเนินบทบาทเชิงรุกทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 

๖) ใชประโยชนจากกลไกการประชุมระหวางหนวยราชการไทย เพ่ือรวมกันขับเคลื่อนการ
ตางประเทศอยางบูรณาการ ทั้งในการกําหนดมาตรการและโครงการรวมกัน และติดตามการดําเนินงาน ที่
ผานมา อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการตางประเทศในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ตางประเทศ คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ หรือทีมประเทศไทยในตางประเทศ

๗) เสริมสรางความรวมมือกับมิตรประเทศและในกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
รวมถึงขยายเครือขายชาวตางประเทศที่เปนเพื่อนกับประเทศไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะในหมูผูที่มีอิทธิพล
ทางความคิด เพื่อสนับสนุนการผลักดันวาระตาง ๆ ของประเทศไทยในตางประเทศ



-๑๖-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

หมายเหตุ *อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวชี้วัด โดยกระทรวงการตางประเทศ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ทุกภาคสวนมีสวนรวม
ขับเคล่ือนการตางประเทศอยาง
มีเอกภาพ และไทยเปนหุนสวน
ความรวมมือกับตางประเทศใน
ทุกมิติมากขึ้น

๑. ระดับความรวมมือระหวาง
สวนราชการไทยเพื่อพัฒนา/
ขับเคลื่อนการตางประเทศในทุก
มิติ (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การดูแลและคุมครองคนไทยใน
ตางประเทศ) อยางมีบูรณาการ 
(อาทิ กลไกการประชุม กิจกรรม/
โครงการรวม)
๒. ระดับความสําเร็จในการสราง
ความตระหนักรู การมีสวนรวม
ของภาคสวนตาง ๆ (อาทิ 
จํานวนโครงการ จํานวน
ผูเขารวมโครงการ)
๓. ระดับการพัฒนางานบริการ
ดานการตางประเทศและดาน
การกงสุล (อาทิ มีกลไกและ
ชองทางการรับฟงและแกไขขอ
รองเรียน/ขอเสนอแนะของ
ประชาชนที่หลากหลาย)
๔. ระดับความสําเร็จในการ
เสริมสรางเครือขายบุคคลและ
องคกรที่เปนมิตรกับประเทศไทย
ในตางประเทศ (อาทิ จํานวนคน/
องคกรที่เปนมิตร จํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
เครือขาย)*

มากขึ้น� ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น� ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากข้ึน� ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐

มากขึ้น� ดีขึ้น
รอยละ ๕ - ๑๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๓) ประเด็น การเกษตร
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ สรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร ๓

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๖

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร ๗

๓.๑ แผนยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น ๗

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๗

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๘

๓.๒ แผนยอยเกษตรปลอดภัย ๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๙

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๓ แผนยอยเกษตรชีวภาพ ๑๑

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๑

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒

๓.๔ แผนยอยเกษตรแปรรูป ๑๓

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๓

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๔

๓.๕ แผนยอยเกษตรอัจฉริยะ ๑๕

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๕

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๖

๓.๖ แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ๑๗

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๗

๓.๖.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๙



-๑-

สวนที่ ๑
สรุปผูบริหาร

ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญในการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและสรางรายไดเขาสูประเทศ 
รวมทั้งเปนแหลงจางงานที่สําคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแขงขัน
จะเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่จะชวยใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะดานการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยการยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑและสินคาเกษตร ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยการกระจายรายไดสูชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยสรางการเติบโตที่คํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ในชวงป ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐ ภาคเกษตรของไทยมีอัตราการเติบโตในระดับที่นอยกวารอยละ ๑ โดยมี
สาเหตุสําคัญจากขอจํากัดดานการใชและเขาถึงปจจัยการผลิตที่ไมเหมาะสม การประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สงผลกระทบตอการยกระดับผลิตภาพการผลิตและรายได
ของภาคเกษตร ซึ่งที่ผานมาไดมีมาตรการในการบรรเทาปญหา แตสวนใหญเปนแผนระยะสั้นเพื่อการแกไข
สถานการณเฉพาะหนา สะทอนใหเห็นวาภาคเกษตรของไทยยังสามารถไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันใหเทียบเทากับภาคการผลิตอื่น ๆ และเปนสวนหนึ่งในการยกระดับรายได
ของประเทศใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว

ดังนั้น เพ่ือเปนการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนําไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาอยาง
เปนระบบ จึงจําเปนตองมีทิศทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรทั้งพืช 
ปศุสัตว และประมง เพื่อนํามาซึ่งโอกาสในการสรางรายได สรางความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับเกษตรกรในระยะ ๒๐ ป โดยในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการเกษตร จะใหความสําคัญ
กับการยกระดับการผลิตใหเขาสูคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใชประโยชนจากความโดดเดนและ
เอกลักษณของสินคาเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแตละพ้ืนที่ การพัฒนาสินคาเกษตรและการ
แปรรูปสินคาเกษตร เพื่อสรางมูลคาและคุณคาใหกับสินคาเกษตร การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหมในการผลิตและการจัดการฟารม นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ
ของภาคเกษตร เพ่ือเสริมสรางใหการพัฒนามีการเติบโตอยางตอเนื่องและเขมแข็ง ประกอบดวย ๖ แผนยอย
โดยสรุป ดังน้ี

เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น ดวยการประยุกตใช
ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุมครองสิทธิใหกับสินคาและผลิตภัณฑ 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินคาและผลิตภัณฑ และการสรางความเขมแข็งของเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒนาอัตลักษณพื้นถิ่น รวมทั้งสรางอัตลักษณหรือเรื่องราวแหลงกําเนิด สรางความแตกตางและ
ความโดดเดน และสรางแบรนดใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณ
พ้ืนถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพ่ือการสงออก

เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับตางๆ รวมถึง
การตรวจสอบยอนกลับใหเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคา
เกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ิมความสามารถในการเขาถึงอาหารอยางทั่วถึงและปลอดภัย



-๒-

สรางความตระหนักรูของผูผลิตและผูบริโภคถึงความสําคัญของเกษตรปลอดภัย และสงเสริมดานการขยาย
ตลาดบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทําเกษตรอินทรียตั้งแตระดับอินทรียวิถีชาวบาน
เพื่อตอยอดสูเกษตรอินทรียเชิงพาณิชยที่ไดมาตรฐานเกษตรอินทรียทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนําไปสูการผลิตและ
ขยายผลเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม สงเสริมการวิจัยพัฒนาองคความรู และประยุกตใชนวัตกรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นและเทคโนโลยีที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมเพ่ือการแปรรูปสินคาจากความหลากหลายชีวภาพ สงเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
พัฒนาเชื่อมโยงไปสูภาคอุตสาหกรรมตอเนื่อง และใชฐานการทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อใชประโยชนและ
ตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ รวมทั้งสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม 
และสงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเน่ือง
กับชีวภาพ

เกษตรแปรรูป สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร
ขั้นสูงที่มีคุณคาเฉพาะ และผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่สอดคลองกับความตองการของตลาด และผลักดัน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสูการผลิตเชิงพาณิชย ตลอดจนใหความสําคัญกับตราสินคาและปกปองสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา สงเสริมการใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม 
โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหแกเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑระหวางขนสง และยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ 
เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกสินคา 

เกษตรอัจฉริยะ สงเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ
ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแหงอนาคต เพื่อนํามาใชในกระบวนการผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให เขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมการทําระบบฟารมอัจฉริยะ โดยถายทอดและ
สนับสนุนเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรในราคาที่สามารถเขาถึงได ควบคูกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช
ประโยชนจากขอมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินคาที่สอดคลองกับความตองการของตลาด

ระบบนิ เวศการเกษตร ใหความสําคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะชวยใหการสรางมูลค า
ในภาคเกษตรดําเนินการไดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการ
ทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรมอยางเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝาระวัง
และเตือนภัยสินคาเกษตรใหทันกับสถานการณ การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคลองกับความตองการและสามารถนําไป
ประยุกตใชในเชิงพาณิชย การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดหรือกลุมผูบริโภค การสงเสริมและขยายตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรในรูปแบบตางๆ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทางการคาและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการใหมี ความรวดเร็ว 
และการพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสงสินคา
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การเกษตร

๒.๑ บทนํา

ภาคเกษตรเปนภาคการผลิตที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวของกับ
ประชากรประมาณ ๒๔ ลานคน แตที่ผานมาการพัฒนาภาคเกษตรมีความทาทายหลายดาน ทั้งการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพราคาสินคา และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศในระยะ ๒๐ ป ที่มุงยกระดับ
ประเทศใหกาวพนจากกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศพัฒนาแลว จึงทําใหภาคการเกษตรมีความจําเปน
ที่จะตองใหความสําคัญกับการยกระดับความสามารถในการแขงขัน ควบคูกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร
และสรางรายไดใหกับประเทศ โดยอาศัยจุดเดนทั้งเอกลักษณและความโดดเดนของสินคาเกษตร รวมถึงการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของไทย พรอมทั้งประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ภูมิปญญาในการพัฒนาและสรางมูลคาสินคาเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการระบบนิเวศตลอดหวงโซ
การผลิต ตั้งแตการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริโภค รวมถึงดานโลจิสติกส และการเชื่อมโยงไปยัง
ภาคการผลิตอื่น เชน การทองเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สรางการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และกระจายรายไดใหกับภาคเกษตรของไทย

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง

และการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 

ใหคนรุนตอไปไดใช อยางยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟนฟูและสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบ

ทางลบจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวมรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
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๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๑) การเกษตรสรางมูลคา
๔.๑.๑) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
๔.๑.๒) เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓) เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔) เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕) เกษตรอัจฉริยะ 

๔.๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
๔.๒.๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ

๔.๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
๔.๓.๑) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
๔.๓.๓) ทองที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

๔.๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
๔.๕.๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด
๔.๕.๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล
๔.๕.๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

๔.๑.๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

๔.๑.๑) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

๔.๑.๒) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด
๔.๑.๕) สงเสริมการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน

๔.๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
๔.๒.๑) เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล

๔.๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
๔.๓.๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ

ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง

ที่เติบโตอยางตอเนื่อง
๔.๔.๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
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อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ
อยางเปนเอกภาพ
๔.๔.๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน
๔.๔.๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมี

ในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล
๔.๕) พัฒนาความมั่นคง พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๕.๑) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานน้ําของ
ประเทศ

๔.๕.๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสราง
มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ํา ใหทัดเทียมกับระดับสากล

๔.๕.๕) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และเทาที่จําเปน

๔.๗.๑) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ 
ที่เปลี่ยนแปลง

๔.๗.๒) มีกฎหมายเทาที่จําเปน
๔.๗.๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. ผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศในสาขา
เกษตรเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศสาขาเกษตร
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๓.๘

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐ 

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐ 

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐

๒. ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน 

อัตราผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑.๒ 

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑.๐

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๑.๒

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑.๓
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การเกษตร

การพัฒนาการเกษตร ใหความสําคัญกับการยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร 
ทั้งพืช ปศุสัตว และประมง เพ่ือนํามาซึ่งโอกาสในการสรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกร
ในระยะ ๒๐ ป ที่เนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตในภาคเกษตรไปสูสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่มี
มูลคาสูง โดยอาศัยการยกระดับการผลิตใหเขาสูคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใชประโยชนจาก
อัตลักษณในแตละพ้ืนที่ และความหลากหลายทางชีวภาพในการแปรรูปสรางมูลคา ตลอดจนการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง หรือการใชในการจัดการฟารม โดยมี ๖ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น

การพัฒนาและตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่นซึ่งครอบคลุมสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะพื้นที่ สินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นของไทย สินคา
ศิลปาชีพ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ รวมถึงสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และพืชผลเกษตรและผลไม
เขตรอน โดยการนําจุดเดนของอัตลักษณพ้ืนถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นของไทยมาใชในการผลิตและจําหนาย
สินคาเกษตรที่มีมูลคาเพ่ิมสูง รวมทั้งสินคาที่ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ซึ่งมีความโดดเดนจากทําเล
ที่ตั้งในเขตโซนรอน และความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรของไทยในแตละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ และ
นํามาผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น ดวยการประยุกตใชภูมิปญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีสินคาอัตลักษณพื้นถิ่นออกสู
ตลาดสม่ําเสมอรวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย 

๒) สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน

๓) สรางอัตลักษณหรือนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหลงกําเนิดใหกับสินคา รวมทั้งการสราง
ความแตกตางและโดดเดนของสินคาในแตละทองถิ่น และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น ตลอดจน
ใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอื่น เชน การทองเที่ยวและบริการ และ
สงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นในระดับประเทศ และเพื่อการสงออกไปยังตลาดโลก 



-๘-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
มีมูลคาเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัว
ของมูลคาของสินคา
เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๓

ขยายตัว
รอยละ ๔

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๖



-๙-

๓.๒ แผนยอยเกษตรปลอดภัย

ผลจากกฎกติกาการคาระหวางประเทศ และกระแสการบริโภคที่ใหความสําคัญกับความปลอดภัย
อาหาร ทําใหการผลิตสินคาเกษตรตองมีการปรับตัวใหเขาสูระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีตอสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของตลอดหวงโซที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใชสารเคมีที่เปนอันตราย ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และวนเกษตร 
เปนตน เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีการปนเปอนของสารเคมีอันตรายในสินคาเกษตรและอาหาร
และสรางความปลอดภัยและมั่นคงดานอาหารในระดับครัวเรือน

๒) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพจาก
สถาบันที่มีความนาเชื่อถือในระดับตางๆ รวมถึงการพัฒนาคุณคาทางโภชนาการของสินคาเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับใหเปนที่ยอมรับกับความตองการของตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

๓) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถิ่น รวมถึงผูประกอบการ ใหสามารถผลิต
สินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เปนขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร และพัฒนาตอยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจน
สงเสริมการวิจัยพัฒนาสินคา พรอมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครอง
ผูบริโภคและการคาระดับสากล

๔) สรางความตระหนักรูของผูผลิตและผูบริโภคถึงความสําคัญของความปลอดภัย
เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการสงเสริมดานการขยายตลาดการบริโภคสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

๕) สนับสนุนการทําเกษตรอินทรียวิถีชาวบาน เพ่ือตอยอดสู เกษตรอินทรียเชิงพาณิชย
ควบคูกับการขยายตลาดเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ



-๑๐-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. สินคาเกษตรปลอดภัย

มีมูลคาเพ่ิมขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลคา
ของสินคาเกษตรปลอดภัย
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๓

ขยายตัว
รอยละ ๓

ขยายตัว
รอยละ ๓

ขยายตัว
รอยละ ๓

๒. ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัย
ของไทยไดรับการยอมรับ
ดานคุณภาพ
ความปลอดภัยและคุณคา
ทางโภชนาการสูงข้ึน

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
ดานคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร

*** ดัชนีระดับดี ดัชนีระดับดีมาก ดัชนีระดับดีมาก

หมายเหตุ *** อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําคาเปาหมาย



-๑๑-

๓.๓ แผนยอยเกษตรชีวภาพ

การพัฒนาและสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากเกษตรชีวภาพซึ่งครอบคลุมการทําเกษตรที่อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เพื่ออนุชนรุนหลัง และผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย รวมถึงการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิต
และแปรรูปสินคาเกษตรดวยกระบวนการทางชีวภาพ เพ่ือนําไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง 

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สนับสนุนการใชประโยชนจากการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ พันธุพืช พันธุสัตว และ
เชื้อจุลินทรีย เพื่อนําไปสูการผลิตและขยายผลเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม

๒) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใชฐานจากการทําเกษตรกรรมยั่งยืน 
ซึ่งเปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใชประโยชน
และตอยอดไปสูสินคาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการนําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชใน
อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓) สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใหเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม
ในแตละพ้ืนที่ มุงแปรรูปเพื่อปอนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร สินคาประเภทโภชนาเภสัช 
ผลิตภัณฑประเภทเวชสําอาง และผลิตภัณฑกลุมเครื่องสําอาง รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม

๔) สงเสริมการทําการตลาดผานการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากเกษตร
ชีวภาพ ตลอดจนประโยชนและสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใชโอกาสจากความตองการของผูบริโภคใน
ปจจุบันที่หันมาใสใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ



-๑๒-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคา

เพิ่มข้ึน
อัตราการขยายตัวของ
มูลคาของสินคาเกษตร
ชีวภาพ
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๓

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๘

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

๒. วิสาหกิจการเกษตรจาก
ฐานชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่นมีการจัดตั้งทุกตําบล
เพิ่มข้ึน

จํานวนวิสาหกิจ
การเกษตรขนาดกลาง
และเล็ก และผลิตภัณฑ
จากฐานชีวภาพ

๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ ๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ ๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ ๑ ตําบล ๑ วิสาหกิจ



-๑๓-

๓.๔ แผนยอยเกษตรแปรรูป

การสรางมูลคาโดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรตลอดหวงโซ
อุปทาน เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนตอยอดไปสูสินคาเกษตรขั้นสูงที่มี
คุณคาเฉพาะ และผลิตภัณฑคุณภาพสูง

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมการพัฒนาและใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสูกระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาสูง
โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหแกเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

๒) สงเสริมการแปรรูปโดยประยุกตใช เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองคความรูและ
ภูมิปญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑและสินคา
เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคาเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑคุณภาพสูงที่สอดคลองกับความตองการของตลาดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย

๓) สนับสนุนการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑอัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑระหวางขนสง 
และยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ เพ่ือเพิ่มมูลคาใหแกสินคา 

๔) สงเสริมการสรางตราสินคา และขยายชองทางการตลาดดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งใหความสําคัญกับการสรางเครื่องหมายทางการคาและการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 



-๑๔-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
สินคาเกษตรแปรรูป
และผลิตภัณฑมี
มูลคาเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของมูลคา
สินคา เกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ (เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๓

ขยายตัว
รอยละ ๔

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๖



-๑๕-

๓.๕ แผนยอยเกษตรอัจฉริยะ

การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการใชและการเขาถึงเทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบขอมูลสําหรับวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ
ที่สามารถนําองคความรูไปประยุกตใชพัฒนาไปสูรูปแบบฟารมอัจฉริยะ

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ
การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแหงอนาคต อาทิ เกษตรแมนยํา เกษตรในรม และ
เกษตรแนวตั้ง เพื่อนํามาใชในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทดแทน
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเขาสูสังคมสูงอายุ 

๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและการตลาด
ตาง ๆ ตลอดจนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิ ทัล ฐานขอมูล
สารสนเทศทางการเกษตรตางๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแขงขัน

๓) สนับสนุนและสงเสริมการทําระบบฟารมอัจฉริยะ โดยการถายทอดและสนับสนุนให
เขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีแกเกษตรกรในราคาที่สามารถเขาถึงได ควบคูกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใชประโยชนจากขอมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินคาที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพื้นที่สูงสุด และ
ทดแทนการผลิตดั้งเดิม 



-๑๖-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. สินคาที่ไดจากเทคโนโลยี

สมัยใหม/อัจฉริยะ
มีมูลคาเพิ่มข้ึน

มูลคาสินคาที่มีการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม/
อัจฉริยะ (เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๓

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๔

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๕

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๖

๒. ผลผลิตตอหนวยของ
ฟารมหรือแปลงที่มีการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น

ผลผลิตตอหนวยของ
ฟารมหรือแปลงที่มีการ
ใชเทคโนโลยีสมัยใหม/
อัจฉริยะ (เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๕

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๒๕



-๑๗-

๓.๖ แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสูกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ เพื่อใหมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและเขมแข็ง จึงตองมี
การสนับสนุนสงเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในดานตางๆ ดังนี้

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษและรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ การคุมครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรและชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใชประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือนํามาวางแผนการผลิต
ใหสอดคลองกับขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนําไปสูการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

๒) สรางความมั่นคงอาหารใหกับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสรางความมั่นคงดาน
อาหารและโภชนาการใหเกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ สนับสนุนใหชุมชนทําการเกษตร
ของทองถิ่น เพ่ือเปนแหลงอาหารของชุมชน ลดการพ่ึงพาอาหารจากภายนอก สงเสริมการทําการเกษตรตาม
หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเอง ได และเปนฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐหรือทองถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดําเนินการใหเกิด
ความมั่นคงดานอาหารในมิติตางๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกชวงวัย สรางเสถียรภาพ
ดานรายไดของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือใหสามารถเขาถึงอาหารอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับสําหรับผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงสินคาเกษตรและอาหารไดอยางทั่วถึง การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ

๓) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัยสินคาเกษตร สงเสริมใหมี
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงค
และอุปทานสินคาเกษตรที่มุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร 
รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินคา กฎระเบียบ
การคาระหวางประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกําหนด
มาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสํารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมทั้งใหเกษตรกรและผูใชประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ตลอดจน
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร 

๔) สง เสริมการรวมกลุม เกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็ งและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการ ภาคเอกชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาดานการผลิตและดานการตลาดของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายเครือขายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ และสนับสนุนใหมีโอกาสในการเขาถึงแหลง
ทุนภายใตเงื่อนไขที่ผอนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปนผูประกอบการเกษตรที่มี



-๑๘-

ความเขมแข็ง ตลอดจนการใหมีกลไกในการดูแลใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการรวมกลุมและการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตรอยางแทจริง

๕) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
พ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกตในดานตางๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑตาง ๆ
ทั้งในสวนของปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอภาคเกษตร และ
สามารถนําไปประยุกตใชในเชิงพาณิชย พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีดาน
การผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลสารสนเทศ โดยใชประโยชนจากศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในทองถิ่น เพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร

๖) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑ ยกระดับการผลิตสินคาและผลิตภัณฑให
มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดหรือกลุมผูบริโภค รวมทั้งจัดใหมีระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรอยางเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคาเหมาะสม 
รวมถึงการวางระบบตรวจสอบยอนกลับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค

๗) สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีและ
เครื่องมือตาง ๆ ในการสงเสริมและขยายตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรในรูปแบบตาง ๆ โดยการใช
สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอรเน็ตทั้งในและตางประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา การรณรงค
ใหความรูความเขาใจถึงคุณคาหรือเรื่องราวของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ และการสรางตราสินคาไทยใหเปน
ที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสรางสรรคในการออกแบบ
บรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม โดยคํานึงถึงประโยชนตอการใชงาน ความตองการของผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 
ตลอดจนยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาทั้งในและตางประเทศตลอดหวงโซการผลิต

๘) อํานวยความสะดวกทางการคาและพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการทางการคาและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการใหมีความรวดเร็วและไมเปนภาระคาใชจาย
ในการทําธุรกรรมทางการคา รวมทั้งการพัฒนาดานโลจิสติกสการเกษตร เพ่ือลดการสูญเสียระหวางการขนสง 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสงสินคา ตลอดจนเตรียมความพรอมของสถานที่เก็บรวบรวม/รักษาคุณภาพ
สินคาและผลิตภัณฑเกษตรที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน 



-๑๙-

๓.๖.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. ประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรตอหนวยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

มูลคาผลผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวย (เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๑๕

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๒๕

๒. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ 
วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมเปาหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
มีความเขมแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ 
วิสาหกิจชุมชน และกลุม
เกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มีความเขมแข็ง
ในระดับมาตรฐาน
(เฉลี่ยรอยละ)

สหกรณมีความ
เขมแข็งในระดับ ๑ 
และ ๒ อยางนอย 

รอยละ ๙๐

วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมเกษตรกร 
มีความเขมแข็ง 

รอยละ ๒๕

สหกรณมีความ
เขมแข็งในระดับ ๑ 
และ ๒ อยางนอย 

รอยละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมเกษตรกร 
มีความเขมแข็ง 

รอยละ ๓๐

สหกรณมีความ
เขมแข็งในระดับ ๑ 
และ ๒ อยางนอย 

รอยละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมเกษตรกร 
มีความเขมแข็ง 

รอยละ ๓๕

สหกรณมีความ
เขมแข็งในระดับ ๑ 
และ ๒ อยางนอย 

รอยละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมเกษตรกร 
มีความเขมแข็ง 

รอยละ ๔๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๔) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ๓

๒.๑  บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒  เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๗

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการ ๘
แหงอนาคต

๓.๑ แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ ๘

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๘

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๒ แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร ๑๑

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๑

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒

๓.๓  แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ ๑๓

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๓

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๔

๓.๔  แผนยอยอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ๑๕

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๕

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๖

๓.๕  แผนยอยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ๑๗

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๗

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๘

๓.๖  แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ๑๙

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๙

๓.๖.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๒๐



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

อุตสาหกรรมและบริการเปนภาคการผลิตที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผานมา
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมุงเนนการผลิตเพื่อการสงออก โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการใหบริการขั้นพื้นฐานในการสรางรายไดใหแกประเทศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
และบริการของไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องมาโดยตลอดทั้งในดานมูลคาและสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศโดยมีมูลคาเพ่ิมขึ้นจาก ๘.๕ ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ ๘๘.๗ ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศในป ๒๕๕๖ เปน ๙.๖ ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ ๙๑.๓ ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศในป ๒๕๖๐ อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในดานความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การติดตอสื่อสารและคมนาคมขนสงที่พัฒนาอยางรวดเร็ว ตลอดจนการแขงขัน
ในตลาดโลกที่สูงขึ้น ทําใหประเทศไทยจะตองมีการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมและบริการเขาสูการเปน
ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเปนการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ เปนการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการใหบริการพื้นฐานเปนบริการที่ตองใชทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง 

การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตจะเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการปรับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคาเพ่ิมจากประสิทธิภาพมาเปนการสรางมูลคาเพิ่มจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของไทยขยายตัวอยางตอเนื่องทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและโครงสรางประชากรของไทย

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตจะใหความสําคัญ
กับการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไปสูอุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเปนองครวม
และการสรางระบบนิเวศใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยในระยะแรกจะเนนการสรางรากฐาน
ของอุตสาหกรรมและบริการ และสรางสภาพแวดลอมที่ เ อ้ืออํานวยตอการพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริการ ทั้งดานบุคลากร การสรางนวัตกรรม การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตาง ๆ และการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ในขณะเดียวกันตองพัฒนาตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
ที่มีความเขมแข็ง และสรางโอกาสใหทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสรางศักยภาพใหม ในระยะ
ตอไปจะเปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตไดเติบโตเปน เสาหลักของเศรษฐกิจไทย
สรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ 
และเปนผูนําของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ซึ่งประกอบดวย ๖ แผนยอย ดังนี้ 

๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ สงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมทั้งระบบแบบครบวงจร 
โดยใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดทั้งหวงโซมูลคา พรอมทั้งสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
การสรางและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และสงเสริม
การนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน ตลอดจนฐานขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมการคา
ทั้งภายในและระหวางประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ



-๒-

๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร เนนการพัฒนาแบบบูรณาการควบคูกับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในทางการแพทย
เ พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ และสราง อุตสาหกรรมการแพทยที่ มีมูลคา เพิ่มสู ง
เพื่อรองรับความตองการทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีศักยภาพ
ดานเทคโนโลยี มีทักษะความชํานาญ มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ทั้งดานบุคลากร ผลิตภัณฑ และบริการ
ทางการแพทย และขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือใหไทยเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ
ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย

๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ ตองสงเสริมใหมีการวิจัยพัฒนา
และสรางนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พัฒนาผูประกอบการ
และบุคลากรทั้งดานการผลิตและผูใช สรางความตระหนักรูและสนับสนุนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันตามระดับความพรอมของผูประกอบการ ขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ 
ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและระบบนิเวศที่จําเปนและสงเสริมการลงทุนทั้งในและตางประเทศ 

๔) อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ผลักดันการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรม
ยานยนตทั้งระบบไปสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอัจฉริยะ สงเสริมใหผูประกอบการสายการบินของประเทศ
พัฒนาขีดความสามารถในการขนสงผูโดยสารและสินคา รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน ตลอดจนสนับสนุนใหมีกลไกในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และรองรับระบบคมนาคมในอนาคต

๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สรางและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศและสนับสนุนการนําเขาผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ สงเสริมใหเกิดการวิจัยพัฒนาและสราง
นวัตกรรมเพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศ สนับสนุนผูประกอบการตามระดับความสามารถของ
ผูประกอบการ และสรางเครือขายและคลัสเตอรของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับ
หวงโซมูลคาระดับโลก สงเสริมใหมีการลงทุนเพื่อสรางฐานการผลิตของอุตสาหกรรมความมั่นคงในประเทศ 
สรางระบบนิเวศ สนับสนุนและเปดโอกาสในการแสวงหาชองทางการตลาดใหม ๆ จากในประเทศและ
ตางประเทศ 

๖) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรมและบริการไทยตลอดหวงโซมูลคา มีการคาดการณเทคโนโลยีในอนาคตสําหรับการกําหนด
ยุทธศาสตรสําหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กําหนดแนวทางการผลิตและพัฒนา
บุคลากร โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการใหตอบสนองความตองการของตลาดและ
จัดใหมีแผนพัฒนากําลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กําหนดโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลที่สอดคลองกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนใหมีขอมูลเปด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม 
สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลขึ้นในองคกรตาง ๆ ในสังคม และสงเสริมใหมีการจัดเก็บขอมูลของภาครัฐ
อยางบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาการใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญามีประสิทธิภาพ
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

๒.๑ บทนํา

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยี ขอจํากัดของโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย 
และโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหอุตสาหกรรมและบริการของไทยตองปรับตัวเพ่ือสราง
โอกาสทางธุรกิจใหมและเติบโตไดอยางยั่งยืน การมุงสูอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตเปนสิ่งที่จําเปน
สําหรับประเทศไทยในการวางรากฐานของการสรางความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่องในระยะยาว 
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตของไทยมีทั้งอุตสาหกรรมที่ตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
ที่ไทยมีความเขมแข็งในระดับโลกในปจจุบัน อุตสาหกรรมที่เปนพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคใหมที่พลิกโฉม
การทําธุรกิจแบบเดิม ๆ และอุตสาหกรรมที่จะเปนที่ตองการอยางมากในอนาคต ซึ่งตองสรางมูลคาเพิ่ม
บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา การสรางนวัตกรรม และการใชเทคโนโลยี โดยอาศัยทรัพยากรบุคคล
ที่มีความรูและคุณภาพ นอกจากนี้อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตจะชวยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
และบริการเดิมที่มีอยูแลวในการสรางมูลคาเพิ่มดวยการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต การสราง เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมและบริการเขาดวยกัน

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๒.๒ บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

๒.๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

๔.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

๔.๒.๑ การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน
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ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๑ การเกษตรสรางมูลคา

๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ

๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร

๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ

๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส

๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว

๔.๓.๑ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ

๔.๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๔.๔.๓ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม

๔.๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ

๔.๕.๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน

๔.๕.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด

๔.๕.๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน

๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ ยนระบบการเรียนรู ให เอื้ อตอการพัฒนาทักษะสํ าหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
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๔.๔.๓ การดึงดูดกลุมผู เชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ตางประเทศใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพ
และความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน

๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

๔.๒.๑ พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค

๔.๒.๖ การพัฒนาแรงงานในพื้นที่

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

๔.๑.๑ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

๔.๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

๔.๒.๑ เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล

๔.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ

๔.๓.๑ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน
เมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง

๔.๔.๑ จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน

๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรกร
ทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน  และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๕.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน
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ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส

๔.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนว
หนาของภูมิภาค

๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน

๔.๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลง



-๗-

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรม
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๔.๖

ขยายตัว
รอยละ ๔.๘

ขยายตัว
รอยละ ๔.๘

ขยายตัว
รอยละ ๔.๘

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ในสาขาบริการ
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๕.๔

ขยายตัว
รอยละ ๕.๓

ขยายตัว
รอยละ ๕.๓

ขยายตัว
รอยละ ๕.๓

๒. ผลิตภาพการผลิตของภาค
อุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
(เฉล่ียรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๒.๒

ขยายตัว
รอยละ ๒.๔

ขยายตัว
รอยละ ๒.๔

ขยายตัว
รอยละ ๒.๕

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ย
รอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๒.๗

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐

ขยายตัว
รอยละ ๓.๒
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตเปนหัวใจสําคัญในการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยในระยะยาว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตใหความสําคัญกับการพัฒนา
เปนองครวมและการสรางระบบนิเวศใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยในระยะแรกจะเนนการสราง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริการ ทั้งดานบุคลากร การสรางนวัตกรรม การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตาง ๆ และการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ในขณะเดียวกันตองพัฒนาตอยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
ที่มีความเขมแข็ง และสรางโอกาสใหทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสรางศักยภาพใหม ในระยะตอไปจะเปน
การสนับสนุนใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตไดเติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สรางมูลคาเพิ่มดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ และเปนผูนําของ
อุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประกอบดวย ๖ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ

สงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมทั้งระบบแบบครบวงจร โดยใหความสําคัญกับการ
สรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยาง
บูรณาการตลอดทั้งหวงโซมูลคา พรอมทั้งสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสรางและพัฒนาองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนพัฒนาและ
สงเสริมการคาทั้งภายในและระหวางประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมและ
สอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรในพื้นที่

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ เชน ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัด
สมุนไพร เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เปนตน และสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมทั้งระบบอยาง
ครบวงจร

๒) สนับสนุนการเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน โดยการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพโดยรวม และจัดทําแผนที่
และขอมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งรวมถึงกําหนดเขตการใชประโยชนตาง ๆ เพื่อการ
อนุรักษ วิจัยและพัฒนาเพ่ือนําไปใชประโยชน พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพยสินทางปญญาทาง
ชีวภาพในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งตองมีการเพ่ิมความพรอมของรัฐในการใหบริการจดทรัพยสินทางปญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน ตลอดจนใชประโยชนจากฐานขอมูล
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ และใหความสําคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปด เพื่อใหเกิดการสรางและ
พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย



-๙-

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดทั้งหวงโซมูลคา และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล 
เทคโนโลยีชีวภาพดานการแพทยและสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนา
คลัสเตอรอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม

๔) สรางและพัฒนาผูประกอบการดานเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของกับเศรษฐกิจชีวภาพ
โดยการพัฒนากําลังคนเชี่ยวชาญใหมีปริมาณเพียงพอตอการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต สรางความเขมแข็งและสรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน
และชุมชนทองถิ่น และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
สงเสริมผูประกอบการดานเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มตนในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

๕) สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดทั้ง ในและตางประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักรู ในประโยชนจากผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนามาตรการและสรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมการใชผลิตภัณฑและบริการ
จากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใชกลไกการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเกิดประโยชน ตลอดจนพัฒนาและสงเสริม
การคาระหวางประเทศและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

๖) มีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศที่เปนมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางการคลังมาใชใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบโดยผูใชประโยชน
หรือตอผูทําความเสียหายตอทรัพยากร และสงเสริมการใชประโยชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการพัฒนา
วิธีการทางเศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายตอสิ่งแวดลอม/ระบบนิเวศ 
และพัฒนาวิธีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรที่เปนมาตรฐานและจําเพาะสําหรับแตละระบบนิเวศ



-๑๐-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อุตสาหกรรมชีวภาพ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ (เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๕

ขยายตัว
รอยละ ๑๕



-๑๑-

๓.๒ แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร

โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการควบคูกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง สงเสริมการวิจัย
และพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในทางการแพทย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในทุกมิติ และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง
ดานอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทยแผน
ปจจุบันและการแพทยแผนไทย

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยแบบบูรณาการควบคูไปกับอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ ในหวงโซมูลคา เชน อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
และอุตสาหกรรมชีวภาพ เปนตน

๒) สงเสริมการพัฒนาและการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการดานสุขภาพ เชน การแพทยทางไกลและการแพทยแมนยํา ปญญาประดิษฐ
เทคโนโลยีชีวภาพดานสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ ยา และชีววัตถุ เปนตน ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลที่จําเปน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการใหบริการดานสุขภาพ

๓) สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยที่ทันสมัย มีคุณคา และมีมูลคาเพ่ิมสูง 
โดยสงเสริมการนําผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมการแพทยที่ทันสมัยมาใชในประเทศ เพ่ือสรางอุตสาหกรรม
และบริการการแพทยที่สามารถรองรับความตองการในประเทศและตางประเทศ และพรอมมุงสูการเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย

๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย ทั้งแผนปจจุบันและแผนไทย ใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยี  มีทักษะความชํานาญ 
และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล

๕) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑทางการแพทยและการใหบริการทางการแพทย
ใหเทียบเทากับระดับสากล ยกระดับการแพทยและบริการสุขภาพแผนไทย สรางศูนยทดสอบมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑทางการแพทย สงเสริมการอํานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ทางการแพทยของไทยใหกับผูประกอบการอยางถูกตอง รวดเร็ว ในราคาที่เปนธรรมเพ่ือใหผูประกอบการไทย
สามารถแขงขันไดมากขึ้น

๖) ขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มในประเทศ เชน การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เปนตน สงเสริมใหไทย
เปนศูนยกลางดานสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทยแผนปจจุบัน
และการแพทยแผนไทย ควบคูไปกับการสรางระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคดานเวชศาสตรการเดินทาง
และทองเที่ยว



-๑๒-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย เฉลี่ยตอป
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕



-๑๓-

๓.๓ แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ

โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมใหมีการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ เพ่ือเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ยกระดับความสามารถของผูผลิต ผูพัฒนา และผูออกแบบและสรางระบบของไทย
ใหมีความสามารถในการแขงขันในดานตาง ๆ มากขึ้น เชน การสรางและบริหารหวงโซมูลคาระดับโลก
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นสวน และอุปกรณอยางเพียงพอ การบริหารจัดการองคกร การตลาด และการเขาถึง
แหลงเงินทุน เปนตน และใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐ รวมถึงการสรางโมเดลในการทําธุรกิจใหมในอนาคต

๒) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางดานผูใช ผูผลิต และผูใหบริการ ในภาคสวนตาง ๆ
ใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และสงเสริมการนํา
บุคลากรตางชาติที่มีทักษะและความรูความสามารถเขามาทํางานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ตลอดจนกําหนดมาตรการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
ใหเรียนรูทักษะใหมและปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได

๓) สรางความตระหนักรูและสนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุนยนต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 
และเทคโนโลยีใหม ๆ ในอนาคต ตามระดับความพรอมของผูประกอบการทั้งดานเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ เพื่อเปนการยกระดับความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ และเปนการสรางตลาดของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

๔) สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และยกระดับ
ใหเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันในสังคม รวมทั้งสงเสริมการ
สรางตลาดภายในประเทศผานการสนับสนุนของภาครัฐ

๕) สงเสริมใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
ทั้งในประเทศและจากตางประเทศ และสนับสนุนการสรางคลัสเตอรของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ รวมถึงสนับสนุนใหมีกลไกเพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ ทั้งระบบแบบครบวงจร



-๑๔-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. อุตสาหกรรมและบริการ

เทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล 
และปญญาประดิษฐ 
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ขอมูล และปญญาประดิษฐ
เฉลี่ยตอป (เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

๒. ความสามารถในการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น

อันดับของ Digital Evolution 
Index ของไทย

๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๕ ๑ ใน ๒๐



-๑๕-

๓.๔ แผนยอยอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม

โดยใหความสําคัญกับการผลักดันการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมขนสงไปสูระบบไฟฟาอัจฉริยะ
และรูปแบบการคมนาคมขนสงใหม ๆ ในอนาคต 

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ผลักดันการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบไปสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
อัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ โดยจัดทําแนวทางการพัฒนาตอยอดจากฐาน
อุตสาหกรรมยานยนตที่ประเทศไทยเปนหนึ่งในฐานการผลิตรถยนตที่สําคัญของโลก เพื่อเตรียมความพรอม
และถายทอดองคความรูใหแกผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของใหสามารถปรับตัวพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผูประกอบการไปใชประโยชน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นสวน
ระบบรางพรอมทั้งสงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางยานยนตไฟฟาในอาเซียนในอนาคต 

๒) สนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการสายการบิน
ของประเทศดานการขนสงผูโดยสารและสินคา โดยการสรางขยายเครือขายเสนทางบิน เสริมศักยภาพฝูงบิน 
รักษามาตรฐานดานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพและมีตนทุนที่สามารถแขงขันไดในระดับสากล ตลอดจนสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศในภาพรวม

๓) สงเสริมให เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน 
โดยการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งนิคมศูนยซอมบํารุงอากาศยานที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
การกําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจใหผูผลิตในตางประเทศเขามาตั้งฐานการผลิต
ภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรมการบิน
และการเปนศูนยกลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว

๔) สนับสนุนใหมีกลไกในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และ
อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางและมาตรฐานดานระบบราง
ของประเทศเทียบเทาระดับสากล รวมทั้งกําหนดใหมีการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเจาหนาที่ภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ซึ่ งจะนําไปสู ความปลอดภัยในการใหบริการและบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการใหบริการ
และเตรียมพรอมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต



-๑๖-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. ประเทศไทยเปนศูนยกลาง

การซอมบํารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุนใหม 

สวนแบงการตลาดของจํานวน
อากาศยานที่เขาซอมใน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
(เฉลี่ยรอยละ)

๑ ๔

๒. ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิตชิ้นสวนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier)

จํานวนผูประกอบการผลิต
ชิ้นสวนอากาศยานระดับ 
Tier ๒ Tier ๓ และ Tier ๔

Tier ๔ Tier ๓ Tier ๒ Tier ๒



-๑๗-

๓.๕ แผนยอยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

โดยตอยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีความเขมแข็งใหเปน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่สงเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร อุตสาหกรรมดานพลังงานที่มีมูลคาเพ่ิม 
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณและยุทธภัณฑทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เปน
เทคโนโลยีสองทาง เพื่อลดการพึ่งพาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ และพัฒนาตอยอด
เปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป

๑) สนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ
ทั้งกลุมที่มีศักยภาพอยูแลว และกลุมวิสาหกิจเริ่มตน โดยอาศัยกลไกความรวมมือภาครัฐและเอกชน 
และมาตรการสนับสนุนตาง ๆ ที่เอื้อและสงเสริมใหมีการลงทุนเพ่ือสรางฐานการผลิตในประเทศไทย

๒) สรางและพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความตองการดานบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนใหผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศใหเขามา
ทํางานในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม

๓) สนับสนุนการสรางเครือขายและคลัสเตอรของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
และเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาระดับโลกเพื่อเพิ่มชองทางในการตลาด รวมทั้งสรางระบบนิเวศและปรับปรุงกลไก
ที่เอ้ือตอการผลิตและสงออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ ยุทธภัณฑทางการทหาร และอุตสาหกรรมที่เปน
เทคโนโลยีสองทาง เพื่อใหเกิดอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในอนาคต

๔) สนับสนุนและเปดโอกาสในการแสวงหาชองทางการตลาดใหม ๆ ทั้งตลาดในประเทศ
และตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ดวยการกระตุนและสรางความตระหนักในการใชผลิตภัณฑ
และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ใหยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ



-๑๘-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. อุตสาหกรรมความมั่นคง

ของประเทศ มีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน

อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมความม่ันคง
ของประเทศ (เฉลี่ยรอยละ)

** ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

๒. การสงออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศเพิ่มข้ึน

อัตราการขยายตัวของมูลคา
การสงออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ
(เฉลี่ยรอยละ)

** ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

หมายเหตุ **อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําคาเปาหมาย



-๑๙-

๓.๖ แผนยอย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

โดยใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดหวงโซมูลคา 
มีการคาดการณเทคโนโลยีในอนาคตสําหรับการกําหนดยุทธศาสตรสําหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการของประเทศ

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดหวงโซมูลคา
โดยใหมีกลไกการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาและมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
และจัดใหมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

๒) กําหนดใหมีการทําการคาดการณเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
สําหรับการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และเปนแนวทางในการวางแผนการทํางานของทั้งภาครัฐ
และภาคธุรกิจ

๓) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยงภาค
การศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการใหตอบสนองความตองการของแตละสาขาของอุตสาหกรรม
และบริการ และจัดใหมีแผนพัฒนากําลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เปนแรงงาน
ฝมือ ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ และแรงงานตางดาว ตลอดจนสงเสริมการนําเขาบุคลากรที่ขาดแคลน
จากตางประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม

๔) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศสนับสนุนใหมีขอมูลเปด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมใหเกิด
ธรรมาภิบาลขอมูลขึ้นในองคกรตาง ๆ ในสังคม และสงเสริมใหมีการจัดเก็บขอมูลของภาครัฐอยางบูรณาการ 

๕) พัฒนาการใหบริการจดทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการ
นําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน



-๒๐-

๓.๖.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. แรงงานไทยมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น
อันดับความสามารถดาน
ประสิทธิภาพแรงงาน

อันดับที่ ๖๐ อันดับที่ ๕๕ อันดับที่ ๕๐ อันดับที่ ๔๕

๒. ประเทศไทยมีความสามารถ
ในการแขงขันดานดิจิทัล 
ในดานความพรอมในอนาคต
ดีขึ้น

อันดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานดิจิทัล
ในดานความพรอม
ในอนาคต

อันดับที่ ๔๕ อันดับที่ ๔๐ อันดับท่ี ๓๕ อันดับที่ ๓๐



-๑-

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๕) ประเด็น การทองเที่ยว

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
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-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในฐานะกลไกหลักในการชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในป ๒๕๖๐ การทองเที่ยวของไทยสามารถสรางรายไดกวา ๒.๗๕ ลานลานบาท
และมีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index) 
อยูในอันดับที่ ๓๔ จาก ๑๓๖ ประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่ผานมาของไทย
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามสภาวการณโลกและพฤติกรรมของผูบริโภค 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยจึงตองมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนา
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถดานการทองเที่ยวของประเทศ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเที่ยว ใหความสําคัญกับการรักษาการเปนจุดหมาย
ปลายทางของการทองเที่ยวระดับโลกจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง โดยจะตองพัฒนาการทองเที่ยวทั้งระบบ มุงเนน
นักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของ
นักทองเที่ยว และมุงเนนการพัฒนาการทองเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แตยังคงรักษาจุดเดนของประเทศ
ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทย ตลอดจนใหคุณคากับสิ่งแวดลอมไวได ทั้งนี้ 
การกําหนดเปาหมายของการพัฒนาการทองเที่ยวในระยะ ๒๐ ป ในระยะแรกใหความสําคัญกับการสราง
รายไดจากการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง วางรากฐานดานการทองเที่ยวที่เนนมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล 
สิ่งสําคัญที่สุดคือการสรางความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว การบังคับใชกฎหมายใหเกิด
ความปลอดภัย และไมใหนักทองเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ แลวจึงกระจายการทองเที่ยวทั้งในมิติของพ้ืนที่ 
และรายไดสูชุมชน ตลอดจนการใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพ่ือมุงสูเปาหมายสูงสุด
ของการทองเที่ยวในการเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมไทย โดยแผนแมบทดาน
การทองเที่ยวประกอบดวย ๖ แผนยอย ดังน้ี 

๑) การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สรางสรรคคุณคาสินคาและบริการการทองเที่ยว 
มุงเนนการใชองคความรูและนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม
ความตองการนักทองเที่ยว และสรางทางเลือกของประสบการณใหม ๆ ใหกับนักทองเที่ยว

๒) การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ สงเสริมใหไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุม
การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเปนรางวัล การจัด
การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ การทองเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลังการประกอบธุรกิจ
หรือการทํากิจกรรมตาง ๆ อันเปนการดึงดูดกลุมนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
สงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและกิจกรรมตาง ๆ เปนการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศ เปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยีที่นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงการสรางเวที
เจรจาการคาและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมาย

๓) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ทั้งสินคา บริการ บุคลากร ผูประกอบการ และแหลง



-๒-

ทองเที่ยวที่เกี่ยวของตลอดหวงโซคุณคาการทองเที่ยว เนนสรางความแตกตางและความเปนเอกลักษณจาก
การใหบริการตามแบบอยางความเปนไทยที่โดดเดนในระดับสากล รวมกับการใชองคความรูและภูมิปญญาไทย
ที่พัฒนาตอยอดกับความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
และบริการ

๔) การทองเที่ยวสําราญทางนํ้า สงเสริมการทองเที่ยวทางน้ําใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ
การทองเที่ยวไทย เปนแหลงสรางรายไดใหมใหกับประเทศ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยวและ
การมีสวนรวมของชุมชน ครอบคลุมการทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง และการทองเที่ยวในลุมน้ําสําคัญ 
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวทาง
น้ําใหไดมาตรฐาน สรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 
รวมถึงบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่

๕)  การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใชประโยชนจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร แผนการลงทุนพัฒนาโครงขาย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้ํา และอากาศ และกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อการเชื่อมโยง
เสนทางการทองเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณเดียวกัน เพื่อสงเสริมใหเปน
จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวรวมกัน

๖) การพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
การทองเที่ยวไทย



-๓-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การทองเที่ยว

๒.๑ บทนํา

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาภาคการทองเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้งในมิติของจํานวน
นักทองเที่ยว รายไดจากการทองเที่ยว การจัดอันดับความนิยม และมูลคาทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทองเที่ยว ดวยไทยมจีุดแข็งหลายประการ อาทิ ทําเลที่ตั้งเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณ อัธยาศัยไมตรี
ของคนไทย ความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ รวมถึงโอกาสจาก
การขยายตัวของตลาดทองเที่ยวโลกและธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํา เทคโนโลยีดานการสื่อสารที่สามารถเขาถึง
กลุมลูกคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ในอนาคตอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะมีการแขงขันที่รุนแรง
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลายประเทศจะใชการทองเที่ยวเปนกลยุทธสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
และสรางความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว ไดแก
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวทางน้ํา และ
การทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่ชัดเจน สอดคลองกับ
สถานการณและบริบทที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวแลว การทองเที่ยวไทยจะเปนเครื่องมือ
ในการสรางและกระจายรายไดและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใช

อยางยั่งยืน มีสมดุล
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๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

๒.๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน  เ พ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๔.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

๔.๑ การเกษตรสรางมูลคา
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร

๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว

๔.๓.๑ ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม

๔.๓.๒ ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ

๔.๓.๓ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

๔.๓.๔ ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา

๔.๓.๕ ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ

๔.๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม

๔.๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
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๔.๕.๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน

๔.๕.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด

๔.๕.๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

๔.๑.๕ การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน

๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑

๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

๔.๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก

๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มี
คุณภาพและความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน

๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

๔.๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดใน
มิติตาง ๆ

๔.๒.๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง

๔.๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพา
กันเอง

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

๔.๑.๓ อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ

๔.๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

๔.๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

๔.๒.๑ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
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๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้ง
ระบบ

๔.๒.๓ ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกัน
และแกไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
อยางเปนองครวม

๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง

๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตบน
ฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

๔.๔.๕ พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ ม
อาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา 
และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ํา ใหทัดเทียมกับระดับสากล

๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใช
พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส

๔.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปน
ระดับแนวหนาของภูมิภาค

๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน

๔.๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลง

๔.๗.๒ มีกฎหมายเทาที่จําเปน

๔.๗.๓ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การทองเที่ยว

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. ผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศดานการทองเที่ยว
ตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศดานการทองเที่ยวตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(รอยละ)

เพิ่มข้ึน 
รอยละ ๒๒

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๒๕

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๒๘

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๓๐

๒. รายไดจากการทองเที่ยว
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น 

อัตราสวนรายไดจากการ
ทองเที่ยวของเมืองหลักและ
เมืองรอง (สัดสวน)

๘๐:๒๐ ๗๕:๒๕ ๗๐:๓๐ ๖๐:๔๐

๓. ความสามารถทางการแขงขัน
ดานการทองเท่ียวของ
ประเทศไทยดีขึ้น

อันดับความสามารถทาง
การแขงขันดานการทองเที่ยว
ของประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness
Index (TTCI)

๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๒๘ ๑  ใน ๒๖ ๑ ใน ๒๔
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การทองเที่ยว

องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ ไดคาดการณวาในป พ.ศ.๒๕๗๓ จะมีนักทองเที่ยว
เดินทางทั่วโลก ๑.๘ พันลานคน หรือขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๓.๓ ตอป จึงนับเปนโอกาสที่ดีของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยในการพัฒนาใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวทั่วโลก 
โดยการแสวงหาสินคาและบริการทองเที่ยวใหม ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ มีความหลากหลาย และกระจายอยู
ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบาน เพ่ือนํามาสงเสริมพัฒนาใหเต็มตาม
ศักยภาพและสรางสรรคคุณคาใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม ตลอดจนยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวทุกกลุม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเติบโตของการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสรางรายไดไปสูชุมชน
และเมืองอยางทั่วถึงและยั่งยืน บรรลุเปาหมายดานรายไดและการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการทองเที่ยว ประกอบดวย ๖ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม

การสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการการทองเที่ยว โดยมุงเนนการใชองคความรูและนวัตกรรม 
ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสรางคุณคา
ใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความตองการนักทองเที่ยว และสรางทางเลือก
ของประสบการณใหม ๆ ใหกับนักทองเที่ยว 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น ไดแก แหลงอุทยานประวัติศาสตร เมืองมรดกโลก โบราณสถาน 
เมืองเกา ยานการคา วิถีชีวิตลุมน้ํา สินคาชุมชน อาหารไทย และแพทยแผนไทย เพ่ือนํามาสราง สรรคคุณคา
และมูลคาผานองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสรางสรรคเปนสินคา รวมถึงการพัฒนา
กิจกรรมและบริการรูปแบบใหม ๆ ใหกับนักทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวโดยชุมชน 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยววิถีพุทธ การทองเที่ยวกลุมมุสลิม เปนตน

๒) พัฒนาปจจัยแวดลอมให เอ้ือตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อนํามาพัฒนา
ตอยอดสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ไดแก การสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสราง
นวัตกรรม การสงเสริมการลงทุน การสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล การสงเสริมการตลาด และการสรางเรื่องราวเพื่อบอกเลานักทองเที่ยว เปนตน

๓) เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อใหมี
ทักษะและองคความรูในธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานของการทองเที่ยว ทั้งดานการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา 
การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสรางความแตกตางและความโดดเดน
ของสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทองเที่ยว



-๙-

๔) สงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตอยอดไปสูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและการเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของ
ภูมิภาค ไดแก แหลงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินคาของชุมชน 
อาหารไทย และการแพทยแผนไทย 

๕) สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวโดยการนําเสนอเอกลักษณของประเทศไทยและ
ของแตละทองถิ่น ใหเปนที่เขาใจในเวทีโลก ผานสื่อสรางสรรคและนวัตกรรมทางสื่อตาง ๆ รวมทั้งการสงเสริม
การสื่อสารเรื่องราวอันเปนเอกลักษณของแตละภูมิภาคและจังหวัดตาง ๆ ผานการพัฒนาแบรนดและการสื่อสาร
เรื่องราวอยางสรางสรรคผานชองทางการตลาดที่เปนที่นิยมในกลุมเปาหมาย



-๑๐-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. รายไดจากการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรคและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายได
จากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรม(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๒

ขยายตัว
รอยละ ๑๕

ขยายตัว
รอยละ ๒๐

๒. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 

จํานวนเมืองและชุมชนที่มี
ศักยภาพดานการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม

๕ เมือง ๑๕ เมือง ๒๕ เมือง ๓๕ เมือง

๓. สินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรมไดรับการข้ึน
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของจํานวน
สินคาและบริการการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมที่
ไดรับการข้ึนทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา (เฉล่ียรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๗

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๒



-๑๑-

๓.๒ แผนยอยการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ

สงเสริมใหไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
การจัดงานแสดงสินคา การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเปนรางวัล การจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 
การทองเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผอนระหวางหรือหลังการประกอบธุรกิจหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ
อันเปนการดึงดูดกลุมนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งสงเสริมใหการจัดงานธุรกิจและ
กิจกรรมตาง ๆ เปนการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ โดยเปนเวที
การแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยีที่นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม และเปนเวทีเจรจาการคาและ
การลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองทองเที่ยวเชิงธุรกิจใหมี
ความพรอมสําหรับการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินคา 
การจัดกิจกรรม การจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงสงเสริมการกระจายของการทองเที่ยวธุรกิจ
ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานหรือ
กิจกรรมพิเศษ และเพิ่มชองทางการเขาถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบตาง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและ
ในรูปแบบเสมือนจริง 

๒) สนับสนุนมาตรการเพ่ือสรางแรงจูงใจและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสรางความพรอมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดหวงโซคุณคาและระบบนิเวศของ
การเดินทางทองเที่ยวเชิงธุรกิจ เชน โรงแรม ที่พัก รานอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก บริการโลจิสติกส 
สถานบันเทิง ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน เปนตน และสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจเริ่มตน และชุมชนทองถิ่น ในการนําเสนอสินคาและบริการเพื่อรองรับการเดินทางทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 
รวมถึงการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

๓) สงเสริมการตลาดและสนับสนุนการเปนเจาภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธเมือง/พื้นที่ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ และสงเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางทองเที่ยว 
เพื่อจูงใจใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งกอน ในระหวาง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการทํา
กิจกรรมตาง ๆ ตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การกีฬา 
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเขาถึง การแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยีที่นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
ตลอดจนสงเสริมใหเกิดเวทีเจรจาการคาและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเปาหมาย 



-๑๒-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. รายไดจากการทองเที่ยว

เชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น 
อัตราการขยายตัวของรายได
จากการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

๒. การเปนจุดหมาย
ปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติของไทย

อันดับของไทยในการเปน
จุดหมายปลายทางใน
การจัดการประชุมนานาชาติ
ตามดัชนี International 
Congress and Convention
Association (ICCA)

๑ ใน ๒๓ ๑ ใน ๒๐ ๑ ใน ๑๘ ๑ ใน ๑๕



-๑๓-

๓.๓ แผนยอยการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ทั้งสินคา 
บริการ บุคลากร ผูประกอบการ และแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวของตลอดหวงโซคุณคาการทองเที่ยว มุงเนน
การสรางความแตกตางและเอกลักษณจากการใหบริการตามแบบอยางความเปนไทยที่โดดเดนในระดับสากล 
รวมกับการใชองคความรูและภูมิปญญาไทยที่พัฒนาตอยอดกับความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทยแผนไทย

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ยกระดับคุณภาพการใหบริการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหไดมาตรฐานระดับสากล
ทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผูใหบริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ใหความสําคัญ
เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการใหบริการในธุรกิจสปาและบริการ
เสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผูสูงอายุ สถานพักฟนเพื่อการฟนฟูสุขภาพและการผอนคลาย  

๒) สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหมบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีศักยภาพ
ในการบําบัด ฟนฟู รักษาสุขภาพ โดยใชความคิดสรางสรรคนวัตกรรม และเอกลักษณความเปนไทย
ในการใหบริการ พรอมทั้งสรางความหลากหลายของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ เชน การใชพุน้ํารอน น้ําแร สปาโคลน เพ่ือสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนตน  

๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑดานแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรมตอยอด
ใหเกิดสินคาใหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ พรอมสรางความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอผลิตภัณฑการแพทยแผนไทย

๔) สงเสริมตลาดการทองเที่ยวทางการแพทยที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อสราง
การรับรูอยางแพรหลายในตลาดกลุมเปาหมายหรือกลุมตลาดที่มีความสนใจเฉพาะดาน ไดแก ศัลยกรรมเสริม
ความงาม การตรวจสุขภาพประจําป ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผูมีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ
ผาตัดหัวใจ เปนตน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจรของไทย



-๑๔-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. รายไดจากการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของรายไดจาก
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทยแผนไทย
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๘

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

๒. อันดับดานรายไดการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย 

อันดับดานรายไดการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศไทย
โดย Global Wellness 
Institute ดีขึ้น

อันดับที่ ๑๒ อันดับที่ ๑๐ อันดับที่ ๘ อันดับท่ี ๗

๓. สถานประกอบการดานการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทยไดรับ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวน
สถานประกอบการดานการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับ
มาตรฐานการทองเท่ียว
(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๕

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๗

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐



-๑๕-

๓.๔ แผนยอยการทองเที่ยวสําราญทางน้ํา

สงเสริมการทองเที่ยวทางน้ําใหเปนทางเลือกหนึ่งของการทองเที่ยวไทยซึ่งถือเปนแหลงสรางรายไดใหม
ใหกับประเทศ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยวและการมีสวนรวมของชุมชน การทองเที่ยวทางน้ํา
จะครอบคลุมการทองเที่ยวทางทะเลและชายฝง และการทองเที่ยวในลุมน้ําสําคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยวทางน้ําใหไดมาตรฐาน 
สรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว โดยคํานึงถึง
บริบทของพื้นที่และชุมชนในพ้ืนที่ 

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหเชื่อมโยงกับเสนทางการทองเที่ยว
ทางทะเล ชายฝง และลุมน้ําสายสําคัญ เพ่ือรองรับการทองเที่ยวกอน ระหวาง และหลังการโดยสารดวยเรือ
สําราญและเรือยอรช โดยใหความสําคัญกับการรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรแหลงทองเที่ยว 
ทั้งปะการัง ชายหาด และคุณภาพน้ํา รวมทั้งสรางสรรคและยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย
และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว โดยมุงเนนการกระจาย
กิจกรรมในพ้ืนที่ตาง ๆ และการสรางความพรอมใหแกชุมชนเพื่อรองรับนักทองเที่ยวในพื้นที่ทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพตามแนวชายฝงและหมูเกาะ ทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน และตามลุมน้ําที่สําคัญ เชน ลุมน้ํา
เจาพระยา และลุมแมน้ําโขง เปนตน 

๒) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการทองเที่ยวทางน้ํา ทั้งทาเรือสําราญในประเทศไทยเพ่ือปรับบทบาทของทาเรือในประเทศจากทาเรือ
แวะพักเปนทาเรือหลัก และทาเรืออื่น ๆ ที่ใชสําหรับการทองเที่ยวทางน้ําใหไดมาตรฐาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการทาเรือทั้งในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานดานความปลอดภัย

๓) พัฒนาและปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวทางน้ําในทุกมิติ เชน ความปลอดภัย
ในการเดินทาง การนําเทคโนโลยีมาใชในการอํานวยความสะดวกในการเดินทางขามแดนของบุคคลและตัวเรือ 
และความพรอมของแหลงทองเที่ยว โดยเนนการพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะทางเพ่ือรองรับ
ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางน้ํา 

๔) การสงเสริมการประชาสัมพันธความพรอมของอุตสาหกรรมทองเที่ยวทางน้ํา แหลง
ทองเที่ยว และกิจกรรมทองเที่ยวตอเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งสงเสริมการทําการตลาดรูปแบบใหมบนพ้ืนฐาน
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคลองกับพฤติกรรมความตองการของนักทองเที่ยวและธุรกิจสายการเดินเรือ
ซึ่งถือเปนกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพที่มีการใชจายสูง รวมทั้งนําเสนอแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว
ใหเชื่อมโยงกับเสนทางการทองเที่ยวทางทะเล ชายฝง และลุมน้ําสายสําคัญ



-๑๖-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. รายไดการทองเที่ยว

สําราญทางน้ํา เพิ่มขึ้น 
อัตราการขยายตัวของรายได
การทองเที่ยวสําราญทางนํ้า 
(เฉล่ียรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๗

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

๒. การขยายตัวของทาเรือ
ทองเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มข้ึน

จํานวนทาเรือทองเที่ยวใน
ประเทศไทย

๒ ทาเรือ ๔ ทาเรือ ๖ ทาเรือ ๘ ทาเรือ



-๑๗-

๓.๕ แผนยอยการทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช
ประโยชนจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร แผนการลงทุนพัฒนาโครงขายคมนาคมทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และ
ทางอากาศ และกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวภายในประเทศ
อนุภูมิภาค และอาเซียนเขาดวยกันบนฐานอัตลักษณเดียวกัน เพื่อสงเสริมใหเปนจุดหมายปลายทาง
การทองเที่ยวรวมกัน

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงระหวางประเทศในภูมิภาค โดยใชประโยชนจาก
โครงขายคมนาคมที่มีในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหมตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา 
และทางอากาศ รวมทั้งสงเสริมและบูรณาการความรวมมือดานการทองเที่ยวภายใตกรอบความรวมมือใน
ระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน อาทิ กรอบความรวมมือดานการทองเที่ยวอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง กรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจาพระยา-แมโขง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่งการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวยังรวมถึงการเชื่อมโยง
เสนทางการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค 

๒) อํานวยความสะดวกในการเดินทางระหวางประเทศ โดยการพั� นาและยกระดับพิธี
ผานแดนของการเดินทางในทุกร�ปแบบอยางไรรอยตอ การปรับปรุงและแกไขก� ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอ
การเดินทางขามแดนของนักทองเที่ยว และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหความร� เผยแพรขอม�ล และ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางแกนักทองเที่ยว

๓) สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศรวมกันใหสอดรับกับทิศทางและ
แนวโนมของตลาดยุคใหมโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหสอดรับกับพฤติกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหม
โดยการประชาสัมพันธ สรางการรับรู และสรางแรงจูงใจแกนักทองเที่ยว บนฐานอัตลักษณรวมกันของ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค เพ่ือใหประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเปนที่รูจักและเปนจุดหมายปลายทาง
รวมของนักทองเที่ยวทั่วโลก



-๑๘-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ประเทศไทยเปนจุดเชื่อมตอ
การเดินทางของนักทองเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน

อัตราการขยายตัวของจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่
เดินทางผานแดนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๕

ขยายตัว
รอยละ ๑๐

ขยายตัว
รอยละ ๑๐



-๑๙-

๓.๖ แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว

ระบบนิเวศที่เอื้อตอการทองเที่ยวเปนแนวทางการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 

๓.๖.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และปองกันผลกระทบที่อาจเกิดจาก
กิจกรรมการทองเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินคา บริการและสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพของนักทองเที่ยว โดยอาศัยเครือขายความรวมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวของและอาสาสมัครดานการ
ทองเที่ยวทั่วประเทศ 

๒) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝงทะเล เกาะและหมูเกาะ 
แหลงวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบและการทองเที่ยว
เพ่ือคนทั้งมวล โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของการทองเที่ยวและการบริหารจัดการแบบบูรณาการอยางเปนองครวม

๓) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา 
และทางอากาศ เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เชน พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก พ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันตก พื้นที่ริมฝงแมน้ําโขง และพื้นที่แองประวัติศาสตรลุมน้ําภาคกลาง 
เปนตน

๔) พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความพรอม
ในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ 

๕) สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีดานการทองเที่ยวของไทย 
ทั้งแหลงทองเที่ยว สินคา บริการ และยานการคาที่เชื่อมโยงการทองเที่ยว รวมทั้งจัดทําเสนทางการทองเที่ยว
เชื่อมโยงทั้งในและตางประเทศใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม 

๖) สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการ การทองเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว และการพัฒนาฐานขอมูลกลางดานการทองเที่ยว เพ่ือการวางแผน การกําหนด
นโยบาย และการอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว



-๒๐-

๓.๖.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. นักทองเที่ยวมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน

อันดับขีดความสามารถในการ
แขงขันดานความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยว โดย Travel 
&  Tourism Competitiveness
Index (TTCI)

๑ ใน ๗๐ ๑ ใน ๖๕ ๑ ใน ๖๐ ๑ ใน ๕๕

๒. โครงสรางพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยวมี
คุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

อันดับขีดความสามารถในการ
แขงขันดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการคมนาคมทางบกและ
ทางน้ํา โดย Travel &  
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI)

๑ ใน ๕๐ ๑ ใน ๔๕ ๑ ใน ๔๐ ๑ ใน ๓๕

๓. การทองเที่ยวอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมดีขึ้น

อันดับขีดความสามารถดาน
ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Travel &  Tourism 
Competitiveness Index 
(TTCI)

๑ ใน ๑๑๐ ๑ ใน ๑๐๐ ๑ ใน ๙๐ ๑ ใน ๘๐



-๑-

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๖) ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ๓

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๕

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ๖

๓.๑ แผนยอยการพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ ๖

๓.๑.๑ แนวทางพัฒนา ๖

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๒ แผนยอยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๑
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน

๓.๒.๑ แนวทางพัฒนา ๑๑

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๓



-๑-

สวนที่ ๑ 

บทสรุปผูบริหาร

แนวโนมการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองสงผลใหเกิดความจําเปนในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การสรางงาน การจัดการสิ่งแวดลอมของเมืองใหสามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ 
และการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานการสื่อสาร การขนสง
และพลังงาน จะเปนโอกาสในการพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเปนเมืองอัจฉริยะ
ซึ่งใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดในการยกระดับการบริหารจัดการ
เมืองในมิติตาง ๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนสง การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม การใชชีวิต และการบริหารจัดการเมือง 
ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายในยุทธศาสตรชาติที่ตองการใหมีการกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิ จ
และสังคมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความไดเปรียบดานที่ตั้ง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและ
ประเทศใกลเคียงไดโดยรอบ อยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจสําคัญของอนุภูมิภาค และมีทางออกสูทะเล
ทั้งฝงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก รวมทั้งมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรดาน
การทองเที่ยวและวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถนํามาตอยอดเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบาน และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเปน
โอกาสใหประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากศักยภาพและโอกาสดังกลาว เพ่ือพัฒนาใหเกิดฐานเศรษฐกิจใหม
ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ตอนใน เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ มุงเปาการพัฒนาเมืองนาอยู
ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเปนศูนยเศรษฐกิจ แหลงจางงานและที่อยูอาศัย รวมทั้งพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ
ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สอดคลองกับอัตลักษณทองถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบ
การบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถรองรับความตองการของ
คนทุกกลุม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และเปนเมืองที่มีความยืดหยุน ซึ่งสามารถปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี โดยใชศักยภาพและโอกาสของแตละเมือง 
และมีการวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ รวมทั้งใหความสําคัญกับผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ และการผลักดันการพัฒนาใหเปนเมืองอัจฉริยะ
ในพื้นที่ที่มีความพรอมในการพัฒนา โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช

ดังนั้น การกําหนดประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ เปนประเด็นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
จึงมีความสําคัญเพื่อพัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมือง
นาอยูอัจฉริยะ ประกอบดวย ๒ แผนยอย สรุปไดดังนี้

๑) การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศใหเปนเมือง
ที่มีความนาอยูสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนที่อยูอาศัย ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม โดยแบงการพัฒนาเมืองออกเปน ๒ รูปแบบ ไดแก (๑) เมืองศูนยกลาง



-๒-

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเนนพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคใหมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเทียบเทาเมืองขนาดใหญในระดับนานาชาติ มีความนาอยู และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง ซึ่งเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ใหครอบคลุมทั่วถึงและไดมาตรฐาน เพื่อสงเสริมใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการบริการสําหรับพื้นที่
โดยรอบ กอใหเกิดการสรางงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา 

โดยทั้งเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ เมืองขนาดกลาง เนนกรอบการเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุม
ที่มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมือง โดยยังคงรักษาอัตลักษณของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
ศูนยเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัย พ้ืนที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาและอนุรักษในเขตเมือง เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
พ้ืนที่พิเศษเพื่อการอนุรักษแหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่นอยางย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน โดยนําแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหมมาใช 
เชน หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน หลักการเมืองกระชับ การเติบโตสีเขียว และผังภูมินิเวศ เพ่ือใหเกิด
การกระจายความเจริญจากเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ 

๒) การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน จัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
เพื่อการจัดทําแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ 
จัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดลอม 
การกําหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พรอมทั้งการจัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐานและองคประกอบของ
ผังเมืองรวมดานการใชประโยชนที่ดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การจัดทําแผนผังพ้ืนที่เขต
เกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใชในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย การจัดทําผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
การจัดทําผังพ้ืนที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมือง ชุมชน 
และเครือขาย ที่ประกอบดวย ภาคีสําคัญตามบริบทของพ้ืนที่อยางเปนรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนารวมกัน
ในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพ องคกร เพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ใหมีทักษะทัดเทียม
กับประเทศอ่ืนในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ วิสาหกิจชุมชน หรือองคกรธุรกิจประจําชุมชน เพ่ือสงเสริม
ใหเกิดกลไกทางเศรษฐศาสตรในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาด
เพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พรอมกับสงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธและรายไดใหกับชุมชน



-๓-

สวนที่ ๒

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

๒.๑ บทนํา

การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
เพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพฯ และภาคกลาง กระจายความเจริญออกไปยังพ้ืนที่สวนอ่ืน ๆ 
ของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ตามแผนผังภูมินิเวศ เพื่อเปนฐานการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองใหเปน
เมืองนาอยูอัจฉริยะ โดยเฉพาะศูนยเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัย พ้ืนที่เฉพาะเพื่อพัฒนาและอนุรักษในเขตเมือง 
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษแหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม พื้นที่ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนศูนยกลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ และเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ โดยนําแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ที่ทันสมัยและแผนผังภูมินิเวศมาประยุกตใช
ในการวางแผนภายใตการมีสวนรวมของประชาชน พัฒนาระบบฐานขอมูลขนาดใหญและนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนา

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรม และความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา
เปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๒.๓. ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๓ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค



-๔-

๔.๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ
๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

ใหสามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต

๔.๒.๔ ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด

๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง
ที่เติบโตอยางตอเนื่อง
๔.๔.๑ จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมรวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ



-๕-

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๑. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการแขงขัน
สูงขึ้น เกิดศูนยกลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
เพื่อกระจายความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม

มูลคาการลงทุนในเมือง
เปาหมาย
(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๕ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๕ เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๕

๒. ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเปนกรอบในการ
พัฒนาเมืองนาอยู ชนบท
มั่นคง เกษตรย่ังยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง
ผังพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากร
ธรรมชาติ แหลงโบราณคดี

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค
(จํานวน)

มีแผนผังภูมินิเวศ 
๑ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มข้ึนอีก ๑ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๒ ภาค

มีแผนผังภูมินิเวศ
เพิ่มขึ้นอีก ๒ ภาค

๓. ชองวางความเหลื่อมล้ํา
ระหวางพื้นที่ลดลง

สัดสวน GPP per capita 
ของจังหวัดรอยละ ๒๐ 
สุดทายที่รวยที่สุด ตอ GPP 
per capita ของจังหวัดรอย
ละ ๒๐ แรกที่จนที่สุด

-** ไมเกิน ๓ เทา ไมเกิน ๓ เทา ไมเกิน ๓ เทา

หมายเหต*ุ* อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําคาเปาหมาย



-๖-

สวนที่ ๓

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะเปนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาในทุกมิติทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยในสวนของการพัฒนาเมืองจะพัฒนาเมือง
ในจังหวัดใหเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่เปนเมืองนาอยูในทุกภาคของประเทศ เพ่ือใหเปนศูนยเศรษฐกิจ
แหลงจางงาน และที่อยูอาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อัตลักษณ
ทองถิ่น และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถรองรับความตองการของคนทุกกลุม รวมทั้งมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ดี และเปนเมืองที่มีความยืดหยุนสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในด านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี โดยมีการวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาใหเปนเมือง
อัจฉริยะตอยอดจากการเปนเมืองนาอยู โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการเมืองใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนสง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม การใชชีวิต และการบริหารจัดการเมือง 

๓.๑ แผนยอยการพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ

ปจจุบันประเทศไทยเนนการพั � นาเมืองหลวงโดยขาดการพั � นาเมืองในภ�มิภาค สงผลใหเกิด
ปราก� การณเมืองโตเดี่ยว ทรัพยากรในเมืองและการใหบริการระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณ�ปโภค และ
สาธารณ�ปการ� ึงขีดจํากัด ไมสามาร� รองรับอุปสงคการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศได ขณะที่เมือง
ศ�นยกลางความเจริญในภ�มิภาคไมไดรับการพั� นาใหสามาร� รองรับและสงเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไดอยางเต็มศักยภาพ ขณะที่แนวโนมการพั� นาเมืองในประเทศตาง �  ในอนาคตจะเปน
การพั� นาเมืองขนาดกลาง (ประชากร �  แสน � ๒ ลานคน) ใหมีศักยภาพส�งขึ้น เพ่ือรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และขนาดเศรษฐกิจของเมืองขนาดกลางจะเปนสัดสวนสําคัญของเศรษฐกิจโลก

ดังนั้น แผนยอยการพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ จึงเนนกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมโดย
พัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และเมืองขนาดกลางในภูมิภาค ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น สรางงาน และใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพไดอยางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

ใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม และผลักดัน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเมืองในทุกมิติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบงการพัฒนาเมืองออกเปน ๒ รูปแบบ ไดแก 
๑) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาค ไดแก กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ใหมีศักยภาพ
ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเทาเมืองขนาดใหญในระดับนานาชาติและมีความนาอยู โดยเนน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
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ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ เพ่ือขยายขีดความสามารถ
การใหบริการ และเพ่ิมความสามารถในการรองรับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหขยายตัวมากขึ้น และ
๒) เมืองขนาดกลาง เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมทั่วถึงและไดมาตรฐาน และสงเสริมใหเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการบริการสําหรับพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือกอใหเกิดการสรางงานในพ้ืนที่และลดความ
เหลื่อมล้ํา

กําหนดขนาดของการบริหารจัดการประชากรในพื้นที่ใหเหมาะสม คือ ประมาณ ๓ - ๕ ลานคน 
เพ่ือใหภาครัฐสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางแหลงจางงานในพ้ืนที่ และจัดบริการที่มีคุณภาพ
ไดอยางทั่วถึง และสามารถสรางการมีสวนรวมของประชนในพื้นที่ในการกําหนดทิศทางและบริหารจัดการ
พ้ืนที่ไดอยางกวางขวางเปนรูปธรรม เนนกรอบการเปนเมืองที่มีความนาอยูสําหรับคนทุกกลุมโดยยังคงรักษา
อัตลักษณของพ้ืนที่ โดยเฉพาะศูนยกลางทางเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัย พื้นที่เฉพาะ เพ่ือพัฒนาและอนุรักษ
ในเขตเมือง เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่พิเศษเพื่อการอนุรักษแหลงโบราณคดี มรดก
ทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 
และนําแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหมมาใช เชน หลักการออกแบบเพื่อทุกคน หลักการเมืองกระชับ 
การเติบโตสีเขียว แผนผังภูมินิเวศ และการใชประโยชนจากเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดการกระจายความเจริญ
จากเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

๑) พัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเปนเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยู โดยจัด
ระเบียบเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 
มีความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติในยุค ๔.๐ โดยในชวงปที่ ๑ - ๕ พัฒนา ๖ เมืองหลักในแตละ
ภูมิภาค ไดแก กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สงขลา และภูเก็ต โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้

(๑) จัดทําแผนแมบทพื้นที่ศูนยกลางความเจริญตามความเหมาะสมของพื้นที่ของ
แตละเมือง จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินของศูนยเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เชน 
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปดโลงตามหลักการจัดทําแผนผังภูมินิเวศ
และแนวคิดการพัฒนาเมืองสมัยใหม อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงมวลชน
ขนาดใหญ ซึ่งเนนการเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ในเมืองชั้นในเพื่ อลดปญหา
การกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน สงเสริมให
เกิดเมืองที่ปรับตัวไดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

(๒) พัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเพื่อใหเปนระบบการสัญจรหลักของคนใน
เมือง รวมถึงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือสรางบรรยากาศ
ใหพรอมตอการลงทุนดานนวัตกรรมและดิจิทัล และนําเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง

(๓) พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อสงเสริมการพัฒนาเขตนวัตกรรม เพื่อใหเกิด
บรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมและการสรางวิสาหกิจรูปแบบใหม เพ่ือใหประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติยุค ๔.๐ โดยประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมมูลคา
ธุรกิจในพื้นที่

(๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคมใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และ
สงเสริมศักยภาพของประชาชนอยางเต็มรูปแบบ โดยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาสูความเปนเลิศทางการแพทย
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และการศึกษาซึ่งสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ และมุงเนนใหมีระบบบริการที่สามารถอํานวยความสะดวก
ในการดํารงชีวิตของคนทุกกลุม

(๕) จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหเพียงพอตอจํานวนประชากร มุงเนน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดลอม อาทิ ระบบ
จัดการน้ําเสีย ขยะ และมลพิษที่ไดมาตรฐานและเพียงพอกับความตองการในปจจุบันและอนาคต สงเสริม
การสรางอาคารที่ไดมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและสามารถปองกันการเกิดปรากฏการณเกาะความรอน
รวมทั้งมีการพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๒) พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การบริการใหกับพื้นที่โดยรอบ โดยเนนการตอยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดการกระจาย
ความเจริญไปสูพ้ืนที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ โดยสราง
เครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบงตามภาคไดดังนี้

ภาคเหนือ เนนการพัฒนาและสง เสริมการทองเที่ยว เชิงนิ เวศ การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสราง
พ้ืนฐานทางสังคมแกพ้ืนที่โดยรอบ โดยชวงปที่ ๖ - ๑๐ พัฒนาพื้นที่เมืองเชียงรายและพิษณุโลก ชวงปที่ 
๑๑ - ๑๕ พัฒนาพื้นที่เมืองนครสวรรคและนาน และชวงปที่ ๑๖ - ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองลําปาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนการพัฒนาการคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม 
การเกษตรมูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคม
แกพื้นที่โดยรอบ โดยชวงปที่ ๖ - ๑๐ พัฒนาพื้นที่เมืองนครราชสีมา มุกดาหารและหนองคาย ชวงปที่ ๑๑ - ๑๕
พัฒนาพ้ืนที่เมืองอุดรธานี อุบลราชธานี และบุรีรัมย และชวงปที่ ๑๖ - ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองรอยเอ็ด และ
สกลนคร 

ภาคกลางและตะวันออก เนนการพัฒนาและสงเสริมการคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีอยูเดิม และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมแกพื้นที่
โดยรอบ โดยชวงปที่ ๖ – ๑๐ พัฒนาพ้ืนที่เมืองพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรี ชวงปที่ ๑๑ – ๑๕ พัฒนา
พ้ืนที่เมืองสระบุรี และชวงปที่ ๑๖ – ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองราชบุรี

ภาคใต เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมแกพื้นที่
โดยรอบ โดยชวงปที่ ๑๑ – ๑๕ พัฒนาพื้นที่เมืองสุราษฎรธานี และชวงปที่ ๑๖ – ๒๐ พัฒนาพื้นที่เมืองกระบี่
และยะลา

โดยแนวทางการพัฒนามีดังนี้

(๑) จัดทําแผนแมบทพื้นที่ศูนยกลางความเจริญตามความเหมาะสมของการใช
พื้นที่ของแตละเมือง จัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินของศูนยเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัย และพ้ืนที่เฉพาะ
ในเมือง เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พ้ืนที่อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปดโลงตาม
หลักการจัดทําผังภูมินิเวศ ใหสามารถใหบริการเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน และสงเสริมใหเกิดเมืองที่ปรับตัวไดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
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(๒) ยกระดับระบบโครงสรางพื้นฐานในเมืองขนาดกลางใหครอบคลุมไดมาตรฐาน
โดยพัฒนาโครงขายถนนใหทั่วถึง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ เพ่ือเปนทางเลือกในการสัญจรใหกับประชาชน
ในพื้นที่ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร รวมถึงระบบไฟฟาและประปาให เพียงพอตอความตองการ
ในปจจุบันและอนาคต

(๓) พัฒนาเศรษฐกิจโดยเนนการตอยอดจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ อาทิ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร การทองเที่ยว เพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สงเสริม
การสรางงานใหกับประชาชนในทองถิ่น ลดการอพยพไปหางานทําตางถิ่น และเปนฐานเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่โดยรอบ

(๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคมใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความ
ตองการของคนทุกกลุม และสามารถสงเสริมศักยภาพของประชาชนในเมืองและพื้นที่โดยรอบ 

(๕) มีการวางแผนเพื่อสงวนและรักษาพื้นที่สีเขียวอยางเปนระบบเพื่อปองกัน
การรุกล้ําพื้นที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓) ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเมืองขนาดกลางและเมืองในพื้นที่พิเศษใหเปนเมืองอัจฉริยะ
ตามศักยภาพและความตองการของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองโดยใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญ� ลาดเพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการเมือง
ในมิติตาง �  อาทิ การพั� นาเศรษฐกิจ การคมนาคมขนสง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การพั� นา
ทรัพยากรมนุษย การอนุรักษและ� น� �สิ่งแวดลอม การใชชีวิต และการบริหารจัดการเมือง โดยใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของประชาชน เอกชน และภาคีการพั� นาที่เกี่ยวของ

๔) จัดทําฐานขอมูลดานการพัฒนาเมือง จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญที่มี
การเชื่อมโยงการจัดการและการวิเคราะหขอมูลที่ทุกหนวยงานสามารถใชงานรวมกัน เพื่อใชประโยชนจาก
การพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการเมือง 
โดยผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปนผูตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ที่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนยเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัย
พ้ืนที่เฉพาะ เพื่อการพัฒนาและอนุรักษในเขตเมือง เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ
แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

๕) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ
ดานการพัฒนาเมือง ระบบขนสง และการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีอยูเพ่ือปรับปรุงและจัดทําขอเสนอกฎหมาย
และกฎระเบียบใหมใหเอื้อตอการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม และการสงเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายโดยคํานึงถึงปจจัยทางสิ่งแวดลอม สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึง
บริการภาครัฐและมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองตั้งแตระดับฐานราก จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองระดับชาติ
และระดับทองถิ่น และสรางเครือขายการพัฒนาเมืองระหวางเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศ



-๑๐-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
เมืองในพื้นท่ีเปาหมายที่ไดรับ
การพัฒนา เพื่อกระจายความ
เจริญและลดความเหลื่อมล้ํา
ในทุกมิติ

จํานวนเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย
เศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัย
และพื้นที่เฉพาะ

๖ เมือง (กรุงเทพ
และปริมณฑล 

เชียงใหม ขอนแกน 
เมืองในพื้นที่ 

ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
สงขลา และภูเก็ต)

- - -

จํานวนเมืองขนาดกลางที่ไดรับ
การพัฒนา

- ๗ เมือง (เชียงราย 
กาญจนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
พิษณุโลก 

นครราชสีมา 
หนองคาย และ

มุกดาหาร)

๗ เมือง (สุราษฎร
ธานี นาน อุดรธานี 

อุบลราชธานี บุรีรัมย 
นครสวรรค และ

สระบุรี)

๖ เมือง (รอยเอ็ด 
สกลนคร กระบี่ 

ยะลา ราชบุรี และ
ลําปาง)

จํานวนเมืองที่ไดรับการพัฒนา
เมืองใหเปนเมืองอัจฉริยะ

๕ เมือง (กรุงเทพ
และปริมณฑล 

เชียงใหม ขอนแกน 
สงขลา และภูเก็ต)

๔ เมือง ๔ เมือง ๔ เมือง



-๑๑-

๓.๒ แผนยอยการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
การบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน

จัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อการจัดทําแผนผังภูมิ
นิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทําแผนผังภูมินิเวศของ
พ้ืนที่ตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดลอม พรอมทั้งการจัดทําผังเมือง
และชนบท ตามเกณฑมาตรฐานและองคประกอบของผังเมืองรวม การจัดทําแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ 
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก การจัดทําผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐาน ตลอดจน
ตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดทําผังพ้ืนที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี  
ครอบคลุมถึงการสงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืนกําหนดใหภาครัฐ
เปนแกนกลางในการใหความรู ประสาน และบูรณาการทุกภาคสวนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ปาไมในภาพรวมของประเทศ การฟนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมกับ
การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชเรื่องการใชประโยชนของชุมชนในพ้ืนที่ปาอยางสมดุล การพัฒนากลไก
คาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษาอนุรักษ และฟนฟู แหลงโบราณคดี มรดก
ทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางยั่งยืน

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดทําฐานขอมูลที่ใชไดทุกหนวยงานรวมกัน ดานการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ โดยกําหนดใหจังหวัดเปนฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่  
โดยผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่เปนผูเลือกและตัดสินใจในการจัดทําแผนผังตาง ๆ อาทิ เมืองนาอยู ชนบทมั่นคง 
เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่พิเศษเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงโบราณคดี
มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางย่ังยืน เปนตน และจัดทําและ
พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญที่มีการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะหขอมูล สําหรับเปนฐานขอมูล
ในการจัดทํา และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน

๒) จัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
การจัดการสิ่งแวดลอม การกําหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน โดยมีสัดสวนของพื้นที่ปา พื้นที่เกษตร พ้ืนที่ชนบท 
พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทําแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามความเหมาะสมของ
การใชพ้ืนที่ทางภูมินิเวศ เกณฑและมาตรฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม 
โดยกําหนดเขตพ้ืนที่สําหรับเปนพื้นที่วางแผนผังภูมินิเวศ โดยใชเขตพื้นที่ลุมน้ํา ๒๕ ลุมน้ํา เปนขอบเขตของ
ภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและขอจํากัดในการใชพื้นที่ โดยกําหนดจากความเหมาะสมของการใช
พ้ืนที่ทางภูมินิเวศ และจัดทําแผนผังความเหมาะสมในการใชพ้ืนที่ทางภูมินิเวศอยางย่ังยืนของแตละจังหวัด 
โดยเฉพาะสําหรับเมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่พิเศษ
เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ
และวิถีชีวิตพื้นถิ่น

๓) ใหความรู ประสาน และบูรณาการทุกภาคสวนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว
พ้ืนที่ปาไมในภาพรวมของประเทศ ฟนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดใหมีหนวยงาน/



-๑๒-

องคกรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อใหความรู ประสาน และบูรณาการภาคสวนในการติดตามการพัฒนาพื้นที่ทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับลุมน้ํา และระดับประเทศ

๔) ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชเรื่องการใชประโยชนของชุมชนในพื้นที่ปาอยางสมดุล
โดยปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชเรื่องการใชประโยชนของชุมชนในพื้นที่ปาอยางสมดุล

๕) พัฒนาและสงเสริมกลไกการใหบริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ
และฟนฟูแหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยาง
ยั่งยืน โดยจัดใหมีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดําเนินการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม จัดการใชประโยชนของ
ชุมชนในพ้ืนที่ปา และสงเสริมกลไกคารบอนเครดิตและกลไกการจายคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ 
รวมทั้งจัดใหมีการสงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู สภาพแวดลอมและพ้ืนที่แหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม ในทุกมิติ
ทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เพื่ออนุรักษมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน โดยการศึกษา สํารวจ วิจัย จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร แผน ผัง สนับสนุนใหมีมาตรการควบคุม
และมาตรการสงเสริมจูงใจทั้งดานกฎหมายและดานเศรษฐศาสตร สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในระดับทองถิ่น 
พัฒนาระบบการสรางองคความรู สรางเครือขาย ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและรักษาพ้ืนที่
สีเขียว เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ปาไมในภาพรวมของประเทศ ฟนฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ



-๑๓-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๑. เมืองมีระบบจัดการ

ส่ิงแวดลอมและ
มลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและได
มาตรฐาน

จํานวนเมืองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมภายในเมืองอยูใน
เกณฑมาตรฐาน

๕ เมือง (กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม 

ขอนแกน สงขลา และ
ภูเก็ต)

๑๒ เมือง 
(เมืองระยะที่ ๑ และ ๒)

๑๙ เมือง
(เมืองระยะที่ ๑ – ๓)

๒๕ เมือง 
(เมืองระยะที่ ๑ – ๔)

๒. ความยั่งยืนทาง
ภูมินิเวศ ภูมิสังคม 
และภูมิวัฒนธรรม

พื้นที่ที่มีการดําเนินการสงวน
รักษา อนุรักษฟนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น 
บนฐานธรรมชาติและฐาน
วัฒนธรรมอยางยั่งยืนในพื้นที่

อยางนอยใน ๓
จังหวัด ของ ๑ ภาค

เพิ่มข้ึนอีกอยางนอยใน 
๓ จังหวัด ของ ๒ ภาค

เพิ่มข้ึนอีกอยางนอยใน 
๖ จังหวัด ของ ๒ ภาค

เพิ่มข้ึนอีกอยางนอย
ใน ๖ จังหวัด ของ

๒ ภาค



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(๗) ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส ๓
และดิจิทัล ๓

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๕

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ๖
ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล ๖

๓.๑ แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส ๖

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๖

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๙

๓.๒ แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน ๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๐

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๑

๓.๓ แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล ๑๒

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๒

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๓



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ถือเปนรากฐานที่สําคัญของการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ซึ่งที่ผานมาประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
พลังงาน ดิจิทัล เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จนทําใหมีโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่
รวมถึงสามารถรองรับความตองการของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
ไดในระดับหนึ่ง สงผลใหประเทศไทยไดรับการจัดอันดับความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานดีขึ้นจากอันดับ
ที่ ๔๙ ในป ๒๕๖๐ เปนอันดับที่ ๔๘ ในป ๒๕๖๑ และตนทุนระบบโลจิสติกสตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ที่ลดลงจากรอยละ ๑๔.๒ ในป ๒๕๕๗ เหลือรอยละ ๑๓.๘ ในป ๒๕๖๐ รวมทั้งมีอันดับดานประสิทธิภาพ
โลจิสติกสดีขึ้นจากอันดับที่ ๔๕ ในป ๒๕๕๙ เปนอันดับที่ ๓๒ ในป ๒๕๖๑

อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังตองเผชิญกับความทาทายในการพัฒนาทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก
ประเทศที่มีผลกระทบตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางตอเนื่อง อาทิ ความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการแขงขันทางการคา ทักษะความสามารถของแรงงาน
โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนาใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อรองรับและสนับสนุนการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในดานตางๆ ดังตอไปนี้  

๑)  โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนสง
ทางรางใหเปนโครงขายหลักในการขนสงของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ รวมถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งพัฒนากระบวนการและการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติสที่มีการใชระบบเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการพัฒนายกระดับศักยภาพ
ของผูใหบริการโลจิสติกสของประเทศ เพื่อใหสามารถสนับสนุนการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบอยาง
ไรรอยตอและสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
ของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีตนทุนโลจิสติกสของประเทศในระดับที่แขงขันได พัฒนาใหเกิด
การใชพลังงานในภาคขนสงที่มีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค เพ่ือสนับสนุนการกระจายความเจริญและการสรางศูนย
เศรษฐกิจใหม พรอมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานขอมูลการเดินทางและขนสงทุกรูปแบบ เพื่อนําไปสูการควบคุมสั่งการ
และบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้ งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ ตลอดจนการปฏิรูปองคกร
ปรับโครงสรางการกํากับดูแล และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัยและสามารถตอบสนองตอ
การพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกสของประเทศใหมีมาตรฐานในระดับสากล

๒)  โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน โดยจัดหาพลังงานและระบบโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน
ใหมีความมั่นคง ทันสมัย รองรับความตองการใชพลังงานของประเทศและมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟาเ พ่ือใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่ ง ยืน  ส งเสริมให เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ปจจัยแวดลอม และสรางแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแหลงพลังงานใหม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อนําไปสูการผลิตและการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ



-๒-

มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานพลังงานในอนาคต รวมทั้งเพื่อรองรับ
การผลิตและการใชพลังงานทดแทนในสัดสวนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแหลงเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนา
ระบบกํากับดูแลดานพลังงานใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม รวมทั้งเปนกลไกในการสนับสนุนใหเกิด
การนําเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม พรอมทั้งปรับโครงสรางราคาพลังงานใหสะทอน
ตนทุนที่แทจริงและสามารถจูงใจใหมีการใชพลังงานในชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบตอการบริหาร
จัดการพลังงานของประเทศ  และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

๓)  โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล ทั้งในสวนของโครงขายสื่อสาร
หลักภายในประเทศและระหวางประเทศใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นําไปสูการยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศและการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนใหเกิด
การบูรณาการการใชงานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานดิจิทัล รวมกัน รวมทั้งสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตสําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนกําหนดมาตรการ
แนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิและขอมูลสวนบุคคล จัดใหมีมาตรการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร
ที่เหมาะสมและสอดคลองตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเติบโตของการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต



-๓-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทลั

๒.๑ บทนํา

การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ถือเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ เนื่องจากจะชวยใหเกิดการพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดตนทุนการผลิตและบริการที่แขงขันไดในระดับสากล สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอยางเปนระบบ รวมถึงชวยสรางบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะแก
การคา การลงทุน ตลอดจนสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวไดทันตอความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต อยางไรก็ดี เพื่อใหการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศสามารถ
สนับสนุนการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่มีรายไดสูงที่มีความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน
จําเปนตองใหความสําคัญกับการ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  การสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐควบคูไปดวย 

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๒.๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ

๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 
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๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ

๔.๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๔.๔.๓ เพ่ิมพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 

๔.๔.๕ รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๔.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ

๔.๓.๓ มุงเปาการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

๔.๕.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คว ามสามารถ ใน
ก า ร แ ข ง ขั น ด า น 
โครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น 

อันดับความสามารถ
ในการแขง ขันดาน
โครงสรางพื้นฐาน

อันดับท่ี ๔๕ อันดับที่ ๓๘ อันดับที่ ๓๑ อันดับที่ ๒๕
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทลั

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะเปนปจจัย
สนับสนุนที่สําคัญตอการสรางความสามารถในการแขงขัน เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการเตรียมความพรอมทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหมีความเขมแข็ง เอื้ออํานวยตอการบรรลุวัตถุประสงค
การพัฒนาในทุก ๆ ดานของประเทศ  โดยมุงเนนการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส  พลังงาน ดิจิทัล เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาค
การผลิตและบริการ ลดตนทุนการผลิตและบริการที่แขงขันไดในระดับสากล  สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยง
กับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอยางเปนระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสามารถรองรับการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวไดทันกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งรูปแบบ
การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน การคา ตลอดจนมาตรการกีดกันทางการคาใหมๆ ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่มีรายไดสูงที่มีความสามารถในการแขงขัน 

แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย
๓ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส

ประเทศไทยมีโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกสที่สามารถสนับสนุนการเดินทางและการขนสง
สินคาตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอ รวมทั้งสามารถสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ
พ้ืนที่เกษตรกรรม ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและทําใหเกิดการใชพลังงานในภาคขนสงที่มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ทําใหตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศอยูในระดับที่แขงขันไดในระดับสากล

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) การขนสงทางราง เรงพัฒนาและปรับปรุงโครงขายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรและรถไฟ
ความเร็วสูง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการขนสงทางรางดวยการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก รถจักรและลอเลื่อน
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต เพื่อใหเปนโครงขายการเดินทางและขนสงหลัก
ของประเทศที่สอดรับกับความตองการเดินทางและขนสงสินคา การพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่
เกษตรกรรม ทองเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ใหเขามามีสวนรวมในการใหบริการที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือลดตนทุน และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของระบบขนสงทางราง

๒) การขนสงทางน้ํา สงเสริมการพัฒนาทาเรือ บํารุงรักษารองนํ้า บูรณาการการบริหาร
จัดการและการตลาดเพ่ือกระตุนใหเกิดการใชประโยชนทาเรือทั้งชายฝงและทาเรือแมน้ําในภูมิภาคที่มีอยูใน
ปจจุบันและยกระดับใหเปนจุดนําเขา-สงออกสินคาของกลุมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม
และเปนทาเรือสนับสนุนใหกับทาเรือหลักของประเทศโดยเฉพาะทาเรือแหลมฉบัง พรอมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่หลังทาเรือ โดยสนับสนุนใหผูประกอบการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ 
รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดรับกับบริบทการคาระหวางประเทศ เพ่ือยกระดับ
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มาตรฐานการใหบริการที่ทัดเทียมกับทาเรือชั้นนําในภูมิภาคและสอดคลองกับสนธิสัญญาความรวมมือระหวาง
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

๓) การขนสงทางอากาศ สงเสริมการพัฒนาทาอากาศยานหลักของประเทศ และขยาย
ขีดความสามารถของระบบทาอากาศยานภูมิภาคตางๆ ใหสามารถรองรับปริมาณความตองการเดินทาง
และขนสงสินคาทางอากาศระหวางประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทาอากาศยาน
เพื่อรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความพรอมของอุปกรณ การอํานวยความสะดวกตอผูโดยสารและสินคา 
และการเผชิญเหตุฉุกเฉินใหไดมาตรฐานสากลและสอดคลองกับสนธิสัญญาความรวมมือระหวางประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการหวงอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจร
ทางอากาศ

๔) การขนสงทางถนน พัฒนาโครงขายถนนเพื่อรองรับปริมาณความตองการเดินทาง
และขนสงสินคาระหวางพื้นที่บริ เวณดานการคาและประตูการค าหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
พัฒนาโครงขายถนนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม ทองเที่ยว อุตสาหกรรม
และเชื่อมตอกัน ระบบการขนสงรูปแบบอื่น และบํารุงรักษาโครงขายถนนที่มีอยูในปจจุบันใหมีคุณภาพ สามารถ
ทําหนาที่เปนระบบเสริมเพื่อเชื่อมตอการเดินทางและการขนสงไปยังโครงขายการขนสงรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนตในเขตเมือง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทางขาม ทางเทา และทาง
จักรยาน เพ่ือสรางมาตรฐานและคุมครองความปลอดภัยของประชาชนผูใชบริการ พรอมทั้งสนับสนุนใหใช
ยานพาหนะที่ใชพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง รวมทั้งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ใหความสําคัญกับการปองกันและแกไขปญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพ่ือเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสีย
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

๕) ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพื้นที่พิเศษ  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานี
เพ่ือรองรับการเดินทางของคนทุกกลุม และยกระดับการพัฒนาสถานีใหเปนศูนยกลางการเดินทางของพื้นที่
ภายใตแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนสงมวลชน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการใชโครงสรางอัตรา
คาโดยสารรวมและบัตรโดยสารรวมในระบบขนสงสาธารณะ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเดินทางจากรถสวนบุคคลมาใชระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น 

๖) พัฒนาและบูรณาการการเดินทางและขนสงทุกรูปแบบและฐานขอมูล เพื่อนําไปสู
การควบคุมสั่งการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ พรอมทั้งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดานคมนาคม เพื่อใหประชาชนผูใชบริการสามารถใชเปนขอมูล
ในการวางแผนคาใชจายและระยะเวลาที่ใชการเดินทางและขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

๗) พัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตาง ๆ 
ที่สอดรับกับความตองการการขนสงสินคาตอเน่ืองหลายรูปแบบอยางไรรอยตอและสอดรับกับรูปแบบการคา
ระหวางประเทศในอนาคต  นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการทั้งในสวนของการบริหาร
จัดการโครงสรางพ้ืนฐาน กระบวนการโลจิสติกสและการใหบริการโลจิสติกส อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนสง
ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปลา การพัฒนาความรวมมือดานการขนสงขามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบาน
ตลอดจนพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
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๘) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสตลอดโซอุปทานทั้งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหสอดรับกับการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสราง
มูลคาใหสูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต พรอมทั้งสงเสริม
ใหเกิดการสรางประโยชนจากหวงโซมูลคาของสินคาและบริการ และมีการดําเนินกิจกรรมดานโลจิสติกส
ที่มีความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยการลดตนทุน
เพิ่มผลิตภาพ และสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 

๙) ยกระดับผูใหบริการโลจิสติกสของประเทศ โดยการยกระดับประสิทธิภาพและสราง
มาตรฐานการใหบริการโลจิสติกสเทียบเคียงผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศ เพื่อมุงสูความเปน
มาตรฐานสากลและแขงขันได สงเสริมผูใหบริการโลจิสติกสสูการใหบริการแบบครบวงจร รวมทั้งสรางมาตรฐาน
การขนสงสินคาและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกส บุคลากรเฉพาะทางและการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล พรอมทั้งสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาผูใหบริการโลจิสติกสและบริการที่เกี่ยวของใหสามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมจากการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรและเชื่อมตอกับเครือขายโลจิสติกสในระดับภูมิภาค
และระดับโลก

๑๐) สนับสนุนใหเกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการคมนาคม
และระบบโลจิสติกสที่ทันสมัยภายในประเทศ เพ่ือลดการพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยการสราง
นวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถายทอดและตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนสงและโลจิสติกส เชน วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา
และเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟา รถจักรและลอเลื่อน เปนตน รวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการขนสงและระบบโลจิสติกสเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ
ในรูปแบบ last mile delivery เชน การใชอากาศยานไรคนขับ การใชหุนยนตในการขนสงสินคา เปนตน

๑๑) ปฏิรูปองคกรและปรับโครงสรางการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยแยก
บทบาทและภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน พรอมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัยและสามารถตอบสนองตอการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง
ของประเทศใหมีมาตรฐานในระดับสากล



-๙-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. ตนทุนโลจิสติกสของ

ประเทศไทยตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศลดลง

สัดสวนตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (เฉลี่ยรอยละ)

นอยกวารอยละ ๑๒ นอยกวารอยละ ๑๑ นอยกวารอยละ ๑๐ นอยกวารอยละ ๙

๒. ประสิทธิภาพดานโลจิ
สติกสระหวางประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิ
สติกสระหวางประเทศของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)

๒๕ ลําดับแรก หรือ 
คะแนนไมต่ํากวา 

๓.๕๐

๒๕ ลําดับแรก หรือ 
คะแนนไมต่ํากวา 

๓.๖๐

๒๐ ลําดับแรก หรือ 
คะแนนไมต่ํากวา 

๓.๗๐

๒๐ ลําดับแรก หรือ 
คะแนนไมต่ํากวา 

๓.๘๐
๓. การขนสงสินคาทางราง

เพิ่มขึ้น 
สัดสวนปริมาณการขนสงสินคา
ทางรางตอปริมาณการขนสง
สินคาทั้งหมด (เฉลี่ยรอยละ)

รอยละ ๔ รอยละ ๗ รอยละ ๘ รอยละ ๑๐

๔. การเดินทางดวยระบบ
ขนสงสาธารณะในเขตเมือง
เพิ่มขึ้น 

สัดสวนการเดินทางดวยระบบ
ขนสงสาธารณะในเขตเมืองตอ
การเดินทางในเมืองทั้งหมด 
(เฉลี่ยรอยละ)

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

ไมนอยกวา ๓๐ 
เมืองหลักในภูมิภาค

ไมนอยกวา ๕

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

ไมนอยกวา ๔๐ 
เมืองหลักในภูมิภาค

ไมนอยกวา ๑๐

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

ไมนอยกวา ๕๐
เมืองหลักในภูมิภาค

ไมนอยกวา ๒๐

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล

ไมนอยกวา ๖๐ 
เมืองหลักในภูมิภาค

ไมนอยกวา ๒๐
๕. ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนลดลง
อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (คนตอประชากร ๑ 
แสนคน)

๑๒ คนตอประชากร 
๑ แสนคน

๑๒ คนตอประชากร 
๑ แสนคน

๘ คนตอประชากร 
๑ แสนคน

๕ คนตอประชากร 
๑ แสนคน



-๑๐-

๓.๒ แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานใหมีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม มีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา สงเสริมพลังงานทดแทน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกํากับดูแล
กลไกตลาดพลังงานใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม เพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานทั้งระบบใหมีความมั่นคง
ในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความตองการใชพลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

๒) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปจจัยแวดลอม และสรางแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุน
การจัดหาแหลงพลังงานใหม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ
เพื่อนําไปสูการผลิตและการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีดานพลังงานในอนาคต

๓) สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน
และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหลงเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการผลิต
และใชพลังงานทดแทนอยางเพียงพอ โดยคํานึงถึงตนทุนคาพลังงานที่เหมาะสม เปดโอกาสใหผูใชไฟฟา
สามารถลงทุนผลิตไฟฟาใชไดเอง และขายไฟฟาสวนเกินเขาสูระบบได โดยไมกระทบราคารับซื้อและเงื่อนไข
อ่ืน ๆ ในทางลบตอผูใชไฟฟารายอื่น ๆ และตอระบบไฟฟาโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการกํากับดูแลใหสามารถ
ควบคุม และตรวจสอบการผลิตและใชไฟฟาไดแบบเรียลไทม เพ่ือนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ
และการวางแผนระบบไฟฟาของประเทศ

๔) สงเสริมการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และการนํามาใชเพ่ือให
สามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนไดในสัดสวนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟาที่มีการกระจายศูนยมากข้ึน

๕) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ 
ภาคขนสง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานโดยมุงใหเกิดจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ตอการใชพลังงานอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

๖) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบการกํากับดูแลใหสงเสริมการแขงขันในกิจการ
พลังงาน สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และสงเสริมใหเกิดการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งบริหาร
จัดการและใชประโยชนจากทรัพยสินหรือโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ



-๑๑-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๑. การใชกาซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟา
ลดลง

สัดสวนของการใชกาซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟา (เฉลี่ยรอยละ)

ไมเกินรอยละ ๖๐ ไมเกินรอยละ ๖๐ ไมเกินรอยละ ๕๐ ไมเกินรอยละ ๕๐

๒. การใชพลังงาน
ทดแทนที่ผลิต
ภายในประเทศเพิ่ม
มากข้ึน

สัดสวนของการใชพลังงาน
ทดแทนที่ผลิตไดภายในประเทศ 
ในการผลิตไฟฟา ความรอน 
และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยรอย
ละของพลังงานขั้นสุดทาย)

รอยละ ๑๕-๑๘ รอยละ ๑๙-๒๒ รอยละ ๒๓-๒๕ รอยละ ๒๖-๓๐

๓. ประสิทธิภาพการใช
พลังงานของประเทศ
เพิ่มขึ้น

คาความเขมขนการใชพลังงาน
(พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ/
พันลานบาท)

๗.๔๐ พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ/

พันลานบาท

๖.๙๓ พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ/

พันลานบาท

๖.๔๕ พันตัน
เทียบเทานํ้ามันดิบ/

พันลานบาท

๕.๙๘ พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ/พันลานบาท

๔. การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟา
ของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีระบบ
โครงขายสมารทกริด

จํานวนแผนงาน และ/หรือ
โครงการที่กําลังพัฒนา / 
โครงการนํารอง / โครงการที่มี
การใชงานที่เกี่ยวของกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟาใน
แตละระยะ (แผนงาน/โครงการ)

พัฒนาและสาธิต
นํารองการใชงาน

ระบบสมารท
กริดอยางนอย ๘ 

แผนงาน / โครงการ

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานระบบ

สมารทกริด อยาง
นอย ๓ แผนงาน/

โครงการ (รวมเปน ๑๑ 
แผนงาน/โครงการ)

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานระบบ

สมารทกริดอยางนอย 
๓ แผนงาน/โครงการ
(รวมเปน ๑๔ แผนงาน/

โครงการ)

ลงทุนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานระบบ

สมารทกริด อยางนอย ๔ 
แผนงาน/โครงการ(รวม

เปน ๑๘ แผนงาน/
โครงการ)



-๑๒-

๓.๓ แผนยอยโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล

การพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานดานดิจิทัลของประเทศ ซึ่ งประกอบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การแพรภาพกระจายเสียง พื้นที่ทดลองทดสอบรองรับการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บุคลากร
ดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ใหมีเสถียรภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และสามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง เพ่ือรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูล
สารสนเทศ การคาและพาณิชย การบริการภาครัฐและเอกชนที่สอดรับกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีดานดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและนําไปสูการยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

� ) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลทั้งในสวนของโครงขายสื่อสารหลักภายในประเทศ
และโครงขายบรอดแบรนดความเร็วสูง ใหครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนใหเกิด
การบูรณาการการใชงานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานดิจิทัล พรอมทั้งกําหนดรูปแบบ
สถาปตยกรรมโครงขายใหสามารถเชื่อมตอถึงกันไดในลักษณะโครงขายเชื่อมตอแบบเปด ใหเปนโครงขายเดียว
สามารถใหบริการประชาชนอยางมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนสงเสริมการแขงขันในตลาดของผูประกอบการ
รายใหมในสวนบริการปลายทางทั้งแบบใชสายและแบบไรสาย

� ) สงเสริมใหมีการลงทุนและรวมใชทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ทั้งในสวนของภาคพ้ืนดิน เคเบิลใตน้ําและระบบดาวเทียมสําหรับการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานใหมีความจุเพียงพอและมีระบบโครงขายสํารองเพ่ือใหสามารถบริการสื่อสารระหวางประเทศได
อยางตอเนื่อง มีเสถียรภาพ และสอดรับกับแนวโนมความตองการใชงานทั้งภายในประเทศและของประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคอยางเสรีและเปนธรรม

� ) สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในสวนโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล ศูนยขอมูล
ขนาดใหญที่ไดมาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพ่ือเปนแหลงบมเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต
สําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ

� ) กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูใหบริการในการคุมครองสิทธิสวนบุคคล
และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ เชน แนวปฏิบัติในการใชงานโมบายคอมเมิรซหรือ
สมารทโฟน แนวปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลน เปนตน เพ่ือรองรับการเติบโตของการใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคต ตลอดจนจัดใหมีมาตรการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอรที่เหมาะสมและสอดคลอง
ตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการปกปองโครงสรางพื้นฐานที่มีความจําเปนอยางยิ่งยวด เชน โครงสรางพื้นฐาน
ทางไฟฟา โครงสรางพ้ืนฐานทางการเงิน เปนตน เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอตอการคาและการลงทุน 
การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลภัยคุกคามไซเบอร 



-๑๓-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ประชาชนมี
ความสามารถในการ
เขาถึงอินเทอรเน็ต
มากขึ้น

อัตราสวนของครัวเรือนที่
ใชอินเทอรเน็ต (รอยละ)

รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๕



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๘) ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจ ๓
ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓
๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๖

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการ ๗
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

๓.๑ แผนยอยการสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ ๗

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๗
๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๙

๓.๒ แผนยอยการสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน ๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๐
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๑

๓.๓ แผนยอยการสรางโอกาสเขาถึงตลาด ๑๒

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๒
๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๓

๓.๔ แผนยอยการสรางระบบนิเวศนที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบ ๑๔
การและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๔
๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๖
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บทสรุปผูบริหาร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถือไดวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการสราง
รายได เปนแหลงการจางงานที่สําคัญ และยังเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจนของประเทศ
ที่ผานมาแมวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีสัดสวนของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประเทศของไทยอยูที่
รอยละ ๓๗.๓ ในป ๒๕๕๕ และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๖๐ แตในการที่จะบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาติที่กําหนดใหสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไวที่รอยละ ๖๐ ในป ๒๕๘๐ ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับ
การผลักดันให ผูประกอบการยุคใหมสามารถเขาสู ระบบเศรษฐกิจไดมากขึ้น มีการลงทุน เพิ่มขึ้น
และมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในประเทศและในระดับสากลสูงขึ้น

การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 
จําเปนตองสรางและพัฒนาผูประกอบการไทยใหเปน “ผูประกอบการยุคใหม” ที่กาวทันและใชประโยชน
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผูประกอบการมีบทบาทสําคัญตอการกระตุนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต
และความเขมแข็งของผูประกอบการจะชวยใหประเทศสามารถแขงขันในระดับเวทีการคาโลกได
โดยผูประกอบการยุคใหมจะตองมีทักษะแหงอนาคตที่มีความพรอมทางดานทัศนคติ ทักษะความสามารถ
และความรูสําหรับการรับมือกับการแขงขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีได 

ดังนั้น แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ยุคใหม จะเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการยุคใหมใหเติบโตอยางเขมแข็งและเปน
กลไกสําคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยแผนแมบทฉบับนี้ประกอบดวย ๔ แผนยอยโดยสรุป ไดแก

๑)  การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความเปนผูประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปนและความถนัดที่แตกตางและหลากหลาย
ของแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี และพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับใหมีจิตวิญญาณ
ของการเปนผูประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
เพิ่มมูลคาธุรกิจ ตลอดจนสงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการ

๒)  การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึงแหลง
เงินทุนรูปแบบใหม ๆ พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลคา
ทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความนาเชื่อถือ
ทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคาที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการ
ทางการเงินดวยตนทุนที่เหมาะสม

๓)  การสรางโอกาสเขาถึงตลาด โดยสนับสนุนผูประกอบการใหมีอัตลักษณและตราสินคาที่เดนชัด 
ใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาดนําที่คํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลคาสูง
สงเสริมการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ สรางโอกาส
ใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดมากขึ้น มีแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญที่มี



-๒-

ศักยภาพสําหรับสินคาและบริการของไทย ตลอดจนสรางและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินคาสําหรับกลุมเฉพาะ

๔)  การสรางระบบนิเวศนที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม พัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวกับองคความรู สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพยสินทางปญญา 
การตลาดและนวัตกรรมใหเปนระบบที่เปนปจจุบัน บูรณาการและตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงและการใช
ประโยชนจากฐานขอมูลในการสรางโอกาสใหภาคธุรกิจ รวมถึงสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหวางประเทศในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการรวมกัน
ยกระดับบริการและโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพใหเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม
และประยุกตใชทั้งในภาครัฐและเอกชน
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

๒.๑ บทนํา

จากกระแสโลกาภิวัฒนประกอบกับพลวัตทางเศรษฐกิจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ภาคการผลิตที่ลดและเลิกพ่ึงพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิม มาสูยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
อันสงผลตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เชน โครงสรางการคาที่ปรับรูปแบบอยูบนชองทางอินเทอรเน็ตมากขึ้น
สงผลใหธุรกิจที่ไมสามารถปรับตัวไดทันตองลมเลิกกิจการไป ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบท
ปจจุบัน “คน” จึงเปนหัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ตองสรางและพัฒนาผูประกอบการไทยใหเปน
“ผูประกอบการยุคใหม” ที่กาวทันและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ
โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐใหเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพัฒนา เพื่อผูประกอบการสามารถเขาถึง
บริการทางการเงินและฐานขอมูลที่ทันสมัย เสริมสรางศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ
และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจใหม ๆ ในอนาคต

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว โปรงใส

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๑ เกษตรสรางมูลคา
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
๔.๒.๑  อุตสาหกรรมชีวภาพ
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๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
๔.๓.๑ ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
๔.๓.๓ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย
๔.๓.๔ ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา
๔.๓.๕ ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
๔.๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
๔.๕.๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
๔.๕.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด
๔.๕.๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
๔.๔.๒ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน

ที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ
๔.๔.๓ การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศ

ใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก

๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่
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๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง
๔.๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
๔.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา

ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกตใช
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๒.๒  เปาหมายและตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ผูประกอบการในทุกระดับเปน
ผูประกอบการยุคใหมที่มี
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น

สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ

รอยละ ๔๕ รอยละ ๕๐ รอยละ ๕๕ รอยละ ๖๐
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

ผูประกอบการยุคใหม คือ ผูประกอบการที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มี
อัตลักษณชัดเจน มีความสามารถในการแขงขันและมีนวัตกรรมในการสรางรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินคา
และบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินคาและการใหบริการ ตลอดจนมีทักษะในการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการดําเนินธุรกิจ และมีความสามารถในการเขาถึงตลาดทั้งใน
และตางประเทศ อันครอบคลุมถึงผูประกอบการทุกระดับ รวมถึงวิสาหกิจรูปแบบตาง ๆ ทั้งวิสาหกิจระยะ
เริ่มตน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม และเกษตรกรทั้งรายเดิมและรายใหมที่ตองการขยายกิจกรรม
หรือธุรกิจ โดยมี ๔ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ

ใหความสําคัญกับการวางรากฐานระบบการศึกษาใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณ
ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนและความถนัดที่แตกตางและหลากหลาย
ของแรงงาน และพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
จิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค
ในการพัฒนาเพิ่มมูลคาธุรกิจ ตลอดจนสงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการ

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ที่จําเปนและความถนัดที่แตกตางและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
และธุรกิจรูปแบบใหมในอนาคต

๒) สรางและพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับใหมีจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาใหกับสินคาและบริการ
การขยายชองทางการตลาด การสรางตราสินคาใหเปนที่ยอมรับ และการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
ในเชิงพาณิชย รวมทั้งการปรับตัวสูธุรกิจรูปแบบใหม ๆ พัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะในการวิเคราะห
และมีองคความรูดานการจัดการฐานขอมูล สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม
รวมถึงคํานึงถึงการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ สงเสริมการใชระบบ
ประกันความเสี่ยงภัยของสินคาและบริการเพ่ือสรางความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
และสงเสริมใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล

๓) พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน โดยการสงเสริมใหตอยอดแนวความคิด สามารถนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาสรางธุรกิจ และใชประโยชนจากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให
สิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ

๔) สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมปรับรูปแบบธุรกิจใหม
โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชกับวิถีการดํา เนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
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การแขงขัน ลดตนทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ

๕) สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ
ใหเขมแข็ง ผูประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไกที่ทําให เกิดความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคา เ พ่ือเพิ่มอํานาจการตอรองในตลาดที่สูงขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต การขนสงและโลจิสติกส และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในกลุมของตนใหดียิ่งขึ้น



-๙-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. การขยายตัวของวิสาหกิจ

เริ่มตนในประเทศไทย
เพิ่มข้ึน

อัตราการขยายตัวจํานวนการ
กอต้ังวิสาหกิจเริ่มตน (เฉล่ีย
รอยละ)

ขยายตัวรอยละ ๑๐ ขยายตัวรอยละ ๑๕ ขยายตัวรอยละ ๒๒ ขยายตัวรอยละ ๒๕

๒. ความสามารถในการ
แขงขันดานการใช
เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีข้ึน

อันดับความสามารถในการ
แขงขันดานการใชเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีดิจิทัล

อันดับที่ ๑ ใน ๓๖ อันดับที่ ๑ ใน ๓๐ อันดับท่ี ๑ ใน ๒๕ อันดับที่ ๑ ใน ๒๐



-๑๐-

๓.๒ แผนยอยการสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน

ใหความสําคัญกับการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหม ๆ
พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคา
ที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวยตนทุนที่เหมาะสม

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนและพัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนที่เปน
นวัตกรรมรูปแบบใหม ๆ ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความหลากหลายและนาเชื่อถือทั้งในและตางประเทศ 
พรอมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอมและกฎหมายที่เอ้ือตอการเขาถึงแหลงเงินทุนรูปแบบใหม ๆ และบูรณาการ
การดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางแพลตฟอรมการเขาถึงบริการทางการเงินของประเทศ

๒) พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ที่เหมาะสมกับแตละกลุม อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

๓) พัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใชเปนหลักประกันทางธุรกิจ
ในการขอสินเชื่อของผูประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทยที่มี
ความเสถียรและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อชวยใหผูประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น

๔) พัฒนาระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคาที่สะดวก
มากขึ้น โดยใชประโยชนจากขอมูลทั้งดานการเงินและที่มิใชการเงิน เพ่ือเปนขอมูลบงชี้สถานะและประวัติ
ดานเครดิตประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน

๕) สนับสนุนใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงบริการทางการเงินดวยตนทุนที่เหมาะสม
โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงบริการทางการเงิน สงเสริมการใชบริการ
ทางการเงินและระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และบริการทางการเงินที่เปนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม ตลอดจนการใหความรูในการเขาถึงบริการทางการเงินและสรางวินัยทางการเงินของทุกภาคสวน
อยางทั่วถึง

๖) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย
รวมทั้งสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตาง ๆ สรางบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานกลางทางการเงิน



-๑๑-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. สินเชื่อธุรกิจรายใหมที่

ไมใชรายใหญเฉลี่ยตอป
เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจ
รายใหมที่ไมใชรายใหญ (รอยละ) ขยายตัวรอยละ ๑๐ ขยายตัวรอยละ ๑๐ ขยายตัวรอยละ ๑๐ ขยายตัวรอยละ ๑๐

๒. มูลคาการระดมทุนผาน
ตลาด ทุนของกิจการท่ีเริ่ม
ตั้งตนและ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
เพิ่มขึ้น 

อัตรามูลคาการระดมทุนผาน
ตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งตน
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (รอยละ)

ขยายตัวรอยละ ๑๐ ขยายตัวรอยละ ๑๒ ขยายตัวรอยละ ๑๔ ขยายตัวรอยละ ๑๖



-๑๒-

๓.๓ แผนยอยการสรางโอกาสเขาถึงตลาด

โดยสนับสนุนผูประกอบการใหมีอัตลักษณและตราสินคาที่เดนชัด ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ มีแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญที่มีศักยภาพสําหรับ
การขยายตลาดสินคาและบริการของไทย ตลอดจนสรางและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินคาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินคาสําหรับกลุมเฉพาะ

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สนับสนุนผูประกอบการใหมีสินคาและบริการที่มีอัตลักษณและตราสินคาที่เดนชัด
ใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาดนําที่คํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลคาสูง
พรอมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาที่มีคุณภาพและมีความแตกตาง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงตลาดตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดตางประเทศ

๒) สรางและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของคนรุนใหม รวมทั้งตลาดสินคาสําหรับกลุมเฉพาะ เชน สินคาอุตสาหกรรมสรางสรรค สินคาเกษตรอินทรีย 
สินคาสําหรับกลุมผูสูงอายุ เปนตน

๓) สงเสริมผูประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ชองทางการตลาดผานการใชสื่ อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอรเน็ต โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเขาถึงและขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนยกระจายสินคาที่มีมาตรฐาน
ในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินคาโดยประสานความรวมมือ
กับภาคเอกชน

๔) สรางความพรอมของผูประกอบการในการออกไปลงทุนในตางประเทศทั้งในดาน
องคความรูเกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือขายพันธมิตรการคาการลงทุน และกฎระเบียบดานการคา
การลงทุนของประเทศเปาหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญที่มีศักยภาพสําหรับสินคา
และบริการของไทย เชน จีน และอินเดีย เปนตน และสงเสริมการใชประโยชนจากขอตกลงและความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการคาและการลงทุนที่มีอยู ตลอดจนสงเสริมการคาและการบริการชายแดน
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก



-๑๓-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. มูลคาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

การขยายตัวของมูลคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

เพิ่มข้ึน ๑ เทา เพิ่มขึ้น ๑ เทา เพิ่มข้ึน ๑ เทา เพ่ิมขึ้น ๑ เทา

๒. ความสามารถในการ
แขงขันดานการคาระหวาง
ประเทศของประเทศไทย
ดีขึ้น

อันดับความสามารถในการ
แขงขันดานการคาระหวาง
ประเทศโดย IMD

อันดับที่ ๑ ใน ๕ อันดับที่ ๑ ใน ๕ อันดับที่ ๑ ใน ๕ อันดับท่ี ๑ ใน ๕

๓. การขยายตัวการสงออก
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเพิ่มข้ึน

สัดสวนการสงออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอ
การสงออกรวมของประเทศ 
(รอยละ)

ไมต่ํากวารอยละ
๒๕

ไมต่ํากวารอยละ 
๒๕

ไมตํ่ากวารอยละ 
๓๐

ไมตํ่ากวารอยละ 
๓๐



-๑๔-

๓.๔ แผนยอยการสรางระบบนิเวศที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจผูประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

โดยพัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ การสราง
คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนระบบที่รวบรวมขอมูลและองคความรูที่เปนปจจุบัน
บูรณาการ และตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลและสรางโอกาสใหภาคธุรกิจ 
รวมทั้งสนับสนุนการสรางและพัฒนาแพลตฟอรมที่ใชรวมกัน ตลอดจนใหความสําคัญกับการปรับปรุง
การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาการใหบริการและอํานวยความสะดวกทางการคาและการดําเนินธุรกิจ
ดวยเทคโนโลยี

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลในการสรางโอกาสใหภาคธุรกิจ
โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับองคความรู สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพยสินทางปญญา การตลาด
และนวัตกรรม ใหสามารถดําเนินการประมวลผลขอมูลขนาดใหญที่มีความซับซอน ซึ่งรวมถึงการประมวลผล
บนกลุม เมฆ ให เปนระบบที่รวบรวมขอมูลและองคความรูที่ เปนปจจุบัน บูรณาการ และตอเ น่ือง
ใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่จําเปนตอการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนตอยอดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการพัฒนาสินคา
และบริการของวิสาหกิจประเภทตาง ๆ

๒) สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ
ทั้งในและระหวางประเทศ ในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการรวมกัน โดยพัฒนาระบบและศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการยุคใหมแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการทําธุรกิจอยางเกื้อหนุนกัน
ระหวางผูประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี
และการพัฒนารวมกัน การเรียนรูและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต
และบริการทั้งในระดับสวนกลางและชุมชน ตลอดจนสงเสริมการจัดการ การผลิต และพัฒนาบุคลากร
ทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน

๓) สนับสนุนให เกิดพื้นที่ทํางานรวม ทั้ง ในเชิงกายภาพและจากการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการทุกระดับ เพื่อลดตนทุนของธุรกิจ และเปนแหลง
แลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู ทักษะ และนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งยังเปนการเชื่อมตอ
ธุรกิจระหวางกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม หรือธุรกิจตั้งตนใหม

๔) สรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดมากขึ้น
โดยสงเสริมใหผูประกอบการนําสินคาและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตาม
ความตองการของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัดจางสินคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมอยางชัดเจน

๕) ยกระดับบริการและโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพ ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือแกจุดออน
และเสริมสรางจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ
ไดแก การกําหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนการยกระดับสินคา
และบริการที่มีความจําเปนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับระหวางประเทศ เพ่ิมบทบาทการเปนผูรวมกําหนด
มาตรฐานในเวทีสากล สรางกลไกผูบริโภคใหเขมแข็ง สนับสนุนใหผูประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนมาตรฐาน



-๑๕-

ใหมากขึ้น สามารถสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน หรือความตองการเฉพาะ
ของผูซื้อกําหนด อันจะทําใหสินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันไดในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง
หรือตลาดเฉพาะกลุม

๖) พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา ใหทันตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่ อนย ายทุนและแรงงาน และรูปแบบการค า รวมทั้ งมาตรการกีดกัน
ทางการคารูปแบบใหม ๆ เพื่อใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือที่พรอมในการบริหารจัดการความเส่ียง และมีกลไก
เชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม และสรางความตระหนักรูของภาครัฐ
และเอกชนถึงผลกระทบและความทาทายจากความเสี่ยงทั้งจากปจจัยดานวัฏจักรและการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสราง เพื่อใหสามารถปรับตัวไดทันสถานการณ



-๑๖-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มี
ตอวิสาหกิจและผูประกอบการ
ดานการสนับสนุนและความ
สอดคลองของนโยบายดีข้ึน

อันดับนโยบายของภาครัฐที่มี
ตอวิสาหกิจและผูประกอบการ
ดานการสนับสนุนและความ
สอดคลองของนโยบาย 

อันดับที่ ๑๕ อันดับที่ ๑๒ อันดับที่ ๑๐ อันดับที่ ๑๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(๙) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒

๒.๑ บทนํา ๒

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๒

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒

๒.๒  เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๕

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖

๓.๑  แผนยอยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๖

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๖

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๘

๓.๒   แผนยอยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๙

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๑

๓.๓   แผนยอยการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๒

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๒

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๔



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน พรอมกับ
การมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ซึ่งผลการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติ พบวาประเทศไทยไดรับการจัดอันดับคอนขางดี โดยอยูลําดับที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศ 
แตหากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมจะพบวาไทยทําคะแนนไดคอนขางต่ํา ในดานผลิตภาพ 
(อันดับที่ ๔๓) โครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร (อันดับที่ ๔๗) และเทคโนโลยี (อันดับที่ ๔๒) ซ่ึงรายงาน 
ดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ของการประชุมเศรษฐกิจโลกใหผลการประเมิน
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ศักยภาพในการคิดคนนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน และแรงงานทักษะ มีการพัฒนาชา
เมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเปนปญหาหลักในการทําธุรกิจในไทยอีกดวย 
ดังนั้น เพ่ือทําใหประเทศไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพนกับดักรายไดปานกลาง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเปนกลไกสําคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแขงขันของไทย ซึ่งแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบดวย (๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(๒) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และ (๓) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเปนแนวทางใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สําคัญ และมีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพและสราง
มูลคาเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการในปจจุบันไปสูภาคการผลิตและบริการแหง
อนาคตที่มีศักยภาพ

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตั้งอยู ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยอง โดยดําเนินการตอยอดความสําเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งมีความ
พรอมของโครงสรางพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมที่ไดพัฒนาแลวอยูในพื้นที่ ทําใหเกิดการสะสมองคความรู เทคโนโลยี 
และบุคลากรที่มีความสามารถ ที่เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี
ใหเพิ่มข้ึนในพื้นที่ รวมทั้งมีการเสริมสรางศักยภาพขององคกรที่เขารวมในการดําเนินการ และมีความเชื่อมโยง
บูรณาการการทํางานรวมกันในทุกมิติ ทั้งโครงการขนาดใหญ โครงการระดับรอง และโครงการของทองถิ่น เพ่ือให
ประชาชนในพื้นท่ีไดรับประโยชนจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต อยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมและ
ทางออกทางทะเลของภาคใตตอนบน โดยใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และความไดเปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธานี -
นครศรีธรรมราช) 

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงคสําคัญใหเกิดการกระจายความเจริญสู
ภูมิภาคโดยใชโอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ําทางรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เสริมสรางความม่ันคงพ้ืนที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน



-๒-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๒.๑ บทนํา

จากที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรของภูมิภาค จึงควรผลักดันและสงเสริมใหเกิดการ
ลงทุนในประเทศ สงเสริมการสงออกและใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตสินคาและเปนศูนยกลางใน
การกระจายสินคาในภูมิภาค ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสงเสริมความสามารถทางการ
แขงขันของประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเปนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อ
ประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนิน
กิจการตางๆ เชน การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เปนประโยชน
แกเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ และยกระดับรายไดของประชากรใน
ประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เพ่ือใหเศรษฐกิจและการคาใน
พ้ืนที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคและสรางรายได
ใหกับประชาชนในแตละพื้นที่

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถทางการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา
เปนกําลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๒.๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

๔.๑ เกษตรสรางมูลคา
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ
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๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
๔.๓.๑ ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
๔.๓.๓ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย
๔.๓.๔ ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา
๔.๓.๕ ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
๔.๓.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ
๔.๓.๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน
๔.๓.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด
๔.๓.๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล
๔.๓.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน
๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน

๔.๓ ปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและ

ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน

๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค
๔.๒.๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
๔.๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๔.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
๔.๓.๓ มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และ

สรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ํา ใหทัดเทียมกับระดับสากล
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. การเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพิ่มข้ึน

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
(เฉลี่ยรอยละ)

ขยายตัวอยางนอย
รอยละ ๕

ขยายตัวอยางนอย
รอยละ ๕

ขยายตัวอยางนอย
รอยละ ๕

ขยายตัวอยางนอย
รอยละ ๕

๒. การลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
ไดรับการยกระดับ

มูลคาการสงเสริมการลงทุนใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 
ในชวง ๕ ปแรก (ลานบาท)

๖๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๖๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๖๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๖๐๐,๐๐๐ ลานบาท
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศและยกระดับรายไดของประชากรในประเทศ โดยพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และเตรียมความ
พรอมดานตาง ๆ เพื่อใหเศรษฐกิจ การคา ในพ้ืนที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี ๓ แผนยอยประกอบดวย  
(๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (๒) การพัฒนาพื้ นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และ 
(๓) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๓.๑ แผนยอยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปนการวางจุดยืนของประเทศไทยสําหรับการพัฒนาระยะยาว
ตอบสนองตอความทาทายภายในประเทศและระดับโลก การพัฒนาเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนตนแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณแบบ ชวยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ใหประเทศไทยกาวขึ้นสูระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสรางการผลิตของประเทศและ
กระจายความเจริญออกสูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขั้นสูง เปนฐานการ
สะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงและมีศักยภาพในการแขงขันสูง
ใหสอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนา
พ้ืนที่ใหเปนเมืองอัจฉริยะนาอยูและมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการอยางมี
คุณภาพ ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒนาแบบกาว
กระโดด เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภคที่สําคัญ เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดอยางรวดเร็ว และตอยอดโครงสรางพื้นฐานทุกระบบใหเชื่อมโยงเขาสูพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับความ
ตองการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๒) พัฒนาสนามบินอูตะเภาเปนสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการรองรับสินคาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือมาบตาพุด 
และทาเรือสัตหีบ ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

๓) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษ รวมทั้งเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงใหสามารถสรางเทคโนโลยีได
ดวยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเทศไทยอยางเปน
รูปธรรม

๔) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหลงทองเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศและอนุรักษ เชิงสุขภาพ แหลงทองเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้ง
แหลงทองเที่ยวสรางใหม พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาเสนทาง กิจกรรมทองเที่ยว จัดพ้ืนที่เพื่อการ
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ทองเที่ยวใหมีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดลอมเพื่อการสรางบรรยากาศที่ดีสําหรับการทองเที่ยวในพ้ืนที่ ๓ 
จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๕) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สําหรับการทําวิจัย
ตอยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย และพัฒนาศูนยการเรียนรูและศูนยบริการ รวมทั้งจัดทําหลักสูตร
การเรียนการสอน และฝกอบรม ตอยอดโครงสรางพื้นฐานใหเปนแหลงสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีทั้งใน
และตางประเทศ รวมถึงการใหบริการวิเคราะหทดสอบของภูมิภาคอาเซียน

๖) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยูและ
ทันสมัยระดับนานาชาติ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคลองกับนโยบาย
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



-๘-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. การขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลรวมของ
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (รอยละตอป)

ขยายตัว
รอยละ ๖.๓

ขยายตัว
รอยละ ๖.๓

ขยายตัว
รอยละ ๖.๓

ขยายตัว
รอยละ ๖.๓

๒. การลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  

มูลคาการลงทุนในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ลานบาท)

๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๕๐๐,๐๐๐ ลานบาท



-๙-

๓.๒ แผนยอยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม
และทางออกทางทะเลของภาคใตตอนบน โดยใชประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนที่ ผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และความไดเปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพ้ืนที่จังหวัด
สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช) ตามกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย (๑) การพัฒนาประตูการคาฝง
ตะวันตก ใหสามารถเชื่อมโยงโครงขายและใชประโยชนในการเปนประตูสงออกสินคาฝงตะวันตกเพื่อเชื่อมโยง
กับกลุมประเทศความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
และเชื่อมกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (๒) การพัฒนาประตูสูการทองเที่ยวอาวไทยและอันดามัน 
พัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ฝงอันดามันตอเนื่องไปจนถึงฝงอาวไทยตอนบนบริเวณหัวหิน ชะอํา
ใหเปนแนวการทองเที่ยวชั้นนําแหงใหม และพัฒนาเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวคุณภาพ (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลคาจาก
การใชทรัพยากรการผลิตทั้งในพ้ืนที่และประเทศเพื่อนบาน เพ่ือพัฒนาเปนศูนยกลางการแปรรูปการเกษตร
และการประมงในภาคใต และ (๔) การอนุรักษทรัพยากรและวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยวและการเรียนรู 
รวมทั้งเมืองนาอยู 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณู ปโภคใหสามารถเชื่ อมโยงโครงข ายและ
ใชประโยชนในการเปนประตูสงออกสินคาฝงตะวันตกไปยังทาเรือหลักในกลุมประเทศความริเริ่มแหงอาวเบงกอล
สําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูสงออกสินคาฝงตะวันออกไปยัง
ทาเรือหลักในประเทศจีน เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

๒) พัฒนาศูนยกลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต รวมถึงผลิตภัณฑทาง
ทะเล เชน การพัฒนาการเพาะพันธุและการเลี้ยงกุงมังกร กุงทะเล และหอยมุก โดยยกระดับเกษตรกรรายยอย 
ใหมีความสามารถในการผลิตและแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมตอยอดจากการผลิตน้ํามันปาลม
ในพื้นที่ใหเปนสินคาที่มีมูลคาสูง 

๔) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหเปนศูนยกลางการพัฒนาและการเรียนรูดาน
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาลมและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ปาไมและ
ปาชายเลน ใหมีความอุดมสมบูรณและสวยงาม

๕) รักษาและเผยแพรวัฒนธรรมพ้ืนบานและพัฒนาแหลงทองเที่ยวชั้นนําแหงใหมกับแหลง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝงทะเลอาวไทย เชื่อมโยงฝงอันดามัน และพัฒนาเปนพื้นที่เศรษฐกิจใหม
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวคุณภาพ

๖) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตใหเปนเมืองนาอยูและเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคลองกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต โดย

(๑) จัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ศูนยกลางความเจริญของแตละเมือง จัดทําแผนการใช
ประโยชนที่ดินของศูนยเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัยและพ้ืนที่เฉพาะในเมือง เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 



-๑๐-

พ้ืนที่อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปดโลงตามแนวคิดการจัดทําแผนผังภูมินิเวศและแนวคิดการ
พัฒนาเมืองตางๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับโดยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเมืองชั้นในเพ่ือลด
ปญหาการกระจัดกระจายของเมือง มีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน สงเสริม
ใหเกิดเมืองที่ปรับตัวไดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

(๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่ไดมาตรฐาน รองรับความตองการ
ดานการเดินทางทั้งปจจุบันและอนาคต และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลใหเพียงพอ รวมทั้งจัดระบบดูแลดานความปลอดภัย เพ่ือสรางบรรยากาศ
ใหพรอมตอการลงทุนในพ้ืนที่

(๓) อนุรักษ จัดระบบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหเพียงพอตอจํานวนประชากร 
มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบจัดการสิ่งแวดลอม อาทิ 
ระบบจัดการน้ําเสีย ขยะ และมลพิษที่ไดมาตรฐานและเพียงพอกับความตองการในปจจุบันและอนาคต



-๑๑-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. การขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลรวมของ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 
(รอยละตอป)

อยางนอยรอยละ ๕ อยางนอยรอยละ ๕ อยางนอยรอยละ ๕ อยางนอยรอยละ ๕

๒. การลงทุนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
เพิ่มข้ึน

มูลคาการลงทุนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 
(ลานบาท)

๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาท

๓. เมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตที่ไดรับ
การพัฒนาใหเปนเมือง
นาอยูมากข้ึน

จํานวนเมืองในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตที่ไดรับการ
พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู

๒ เมือง 
(ระนอง และชุมพร)

- ๑ เมือง
(สุราษฎรธานี*)

๑ เมือง
(นครศรีธรรมราช)

* เปนเมืองขนาดกลางในแผนแมบทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะดวย



-๑๒-

๓.๓ แผนยอยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงคสําคัญใหเกิดการกระจายความเจริญสู
ภูมิภาคโดยใชโอกาสจากศักยภาพของพ้ืนที่และการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง
รายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน ๑๐ จังหวัด ไดแก ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
สระแกว ตราด สงขลา นราธิวาส และกาญจนบุรี

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยใหสิทธิประโยชนทั้งทางดานภาษีและมิใชภาษีเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของศูนยบริการเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะการใหมีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ และพัฒนาดาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอํานวยความสะดวกในการผานแดน

๒) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ โดย
พัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยูเดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถใน
การแขงขันของพื้นที่ใหเอื้อตอการคา การลงทุน และการทองเที่ยว และเปนพ้ืนที่หลักในการขับเคลื่อน
การสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้ นที่บริเวณชายแดนใหมี
ความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งจะชวยสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งสงเสริมความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในภาพรวม

๓) ใชประโยชนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคม พลังงาน ระบบน้ําประปา ที่อยูอาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับความ
ตองการของพ้ืนที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
ในพื้นที่และเมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยู

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษ โดยศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่มี
อยูเพื่อปรับปรุงและจัดทําขอเสนอกฎหมายและกฎระเบียบ และจัดทําระบบฐานขอมูล เพื่อใหเอื้อตอ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม และการสงเสริมการลงทุนรวมระหวางรัฐและเอกชน รวมทั้ง
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมาย และนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใช ตลอดจนการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๕) สงเสริมเศรษฐกิจและการสรางงานที่สอดคลองกับศักยภาพ โอกาส และความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของพื้นที่

๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสงเสริมสุขภาพ เฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมโรค ที่เชื่อมโยงกับระบบการจางแรงงานตางดาว การประกันสุขภาพและการเขาเมือง โดย
การจัดระบบบัตรผานแดนหรือบัตรประจําตัวของแรงงานตางดาวแบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งกําหนดมาตรการ
และระบบสื่อสารเพื่อดูแลความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยในพื้นที่



-๑๓-

๗) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหเปนเมืองนาอยูที่สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ โดยเนนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองตามแนวคิด
ดานแผนผังภูมินิเวศ และการพัฒนาเมืองรูปแบบตางๆ อาทิ การเติบโตของเมืองแบบกระชับ เมืองที่ปรับตัวได
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่สามารถสงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได โดยในชวงปที่ ๑ – ๕ เนนการพัฒนาพื้นที่เมืองสงขลา ชวงปที่ 
๖ – ๑๐ เนนการพัฒนาพ้ืนที่เมืองตาก สระแกว เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และมุกดาหาร และชวงปที่
๑๖ – ๒๐ เนนการพัฒนาพื้นที่เมืองนครพนม นราธิวาส และตราด

๘) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการรักษาพ้ืนที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
มุงเนนใหเกิดการพัฒนาควบคูกับการรักษาสภาพแวดลอม และพื้นที่สีเขียวในเมือง

๙) เสริมสรางความสามารถของวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ เพื่อผลักดันใหเกิด
การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต

๑๐) สนับสนุนใหประชาชนและภาคีการพัฒนามีสวนรวมในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในพื้นที่



-๑๔-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. การขยายตัวของ

ผลิตภัณฑมวลรวม
ของพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (รอยละตอป)

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐

ขยายตัว
รอยละ ๓.๐

๒. การลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น

มูลคาการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (ลานบาท)

๑๐,๐๐๐ ลานบาท ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ๑๐,๐๐๐ ลานบาท

๓. เมืองในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนที่ไดรับการ
พัฒนาใหเปนเมืองนา
อยูมากขึ้น

จํานวนเมืองในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
ไดรับการพัฒนาใหเปน
เมืองนาอยู (จํานวนเมือง)

๑ เมือง 
(สงขลา)

๖ เมือง 
(ตาก สระแกว 

เชียงราย* 
กาญจนบุรี* 
หนองคาย* 
มุกดาหาร*)

- ๓ เมือง
(นครพนม นราธิวาส 

และตราด)

* เปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในแผนแมบทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะดวย



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(๑๐) ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ๓

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๔
๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๖

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยม ๗
และวัฒนธรรม

๓.๑ แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และเสริมสรางจิตสาธารณะ ๗
และการเปนพลเมืองที่ดี

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๘
๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๒ แผนยอยการสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ ๑๑

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๑
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒

๓.๓ แผนยอยการใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม ๑๓
ของคนในสังคม
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๓
๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๔



-๑-
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บทสรุปผูบริหาร

ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากเปนปจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาดานตาง ๆ ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒนาประชากรที่ดีและสมบูรณนั้น นอกจากการ
ยกระดับในดานสุขภาวะและดานทักษะการศึกษาแลว จะตองพัฒนาดานคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ของประชาชนทุกกลุมวัยควบคูกันไปดวย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ

โดยในชวงที่ผานมาประชากรไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และไมตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการสํารวจดานคุณธรรม
จริยธรรมตาง ๆ อาทิ การสํารวจโดยศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) เมื่อป ๒๕๖๑ พบวาปญหาความซื่อสัตย
สุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เปนปญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐)
และจําเปนตองไดรับการแกไขปญหามากท่ีสุด รองลงมาคือปญหาจิตสํานึกสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนตัว
มากกวาสวนรวม ซึ่งอาจสะทอนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีคานิยมยึดตนเองเปนหลักมากกวา
การคํานึงถึงสังคมสวนรวม

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดใหมีแผนแมบทดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝง
คานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงคของประชาชนไทยในชวงระยะเวลา ๒๐ ปขางหนา โดยเฉพาะการมีวินัย 
ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหนาที่ตอประโยชนสวนรวม รวมทั้งการ
สงเสริมใหประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยที่มีอัตลักษณและความโดดเดนจนเปนที่ประจักษแกสายตาชาวโลก ทั้งในดานความมีน้ําใจ 
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรี ความเปนมิตร แผนแมบทดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค บูรณาการรวมระหวางภาคีตาง ๆ 
อาทิครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหลอหลอมคนไทย
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปนวิถีการดําเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ 
เริ่มตั้ งแตการพัฒนาคนใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี  บนพื้นฐานของการมี สวนรวมของสถาบันสังคม
และวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ทั้งครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน โดยแผนแมบท
ไดกําหนดแผนยอยไว ๓ แผนยอย ดังนี้

๑) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี
ผานการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอน การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชน
เปนฐาน การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบตอสวนรวม รวมทั้งการสรางเสริมผูนํา
การเปลี่ยนแปลง และตนแบบที่ดีท้ังระดับบุคคลและองคกร

๒) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสรางและพัฒนากลไก 
เพื่อใหภาคธุรกิจสงเสริมสนับสนุนและสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ
รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือใหภาคธุรกิจรวมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม



-๒-

๓) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการ
พัฒนาสื่อสรางสรรค และเสริมสรางคานิยมที่ดีใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพรเพื่อสราง
เสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปดพ้ืนที่ใหสื่อสรางสรรคสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในการปลูกจิตสํานึกและสรางเสริมคานิยมที่ดี



-๓-
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ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

๒.๑ บทนํา

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความ
สมบูรณ ควบคูไปกับการยกระดับในดานสุขภาวะและดานทักษะการศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยในชวงที่ผานมา 
กระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่หลั่งไหลเขาสูประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีและสื่อที่มีอิทธิพลและมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วและกวางขวาง การสรางบุคลิกภาพของคนรุนใหมในโลกแหงความเปนจริงกับโลก
ไซเบอรหรือโลกเสมือน ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความอดทน ขาดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจนคานิยม
ในการยอมรับคนที่มีฐานะมากกวาคนดีมีคุณธรรม สงผลใหในชวงที่ผานมาประชากรไทยสวนใหญยังมีปญหา
ดานคุณธรรม จริยธรรม และไมตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต และการมี
จิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการสํารวจดานคุณธรรมจริยธรรมตาง ๆ อาทิ การสํารวจโดยศูนยคุณธรรม 
(องคการมหาชน) เมื่อป ๒๕๖๑ พบวาปญหาความซื่อสัตยสุจริต ทุจริตคอรัปชั่น เปนปญหาที่มีความรุนแรง
มากที่สุด (ระดับความรุนแรง ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) และจําเปนตองไดรับการแกไขปญหามากที่สุด
รองลงมาคือปญหาจิตสํานึกสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม ซึ่งอาจสะทอนการเปลี่ยนไป
ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีคานิยมยึดตนเองเปนหลักมากกวาการคํานึงถึงสังคมสวนรวม

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดใหมีแผนแมบทดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝง
คานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงคของประชาชนไทยในชวงระยะเวลา ๒๐ ปขางหนา โดยเฉพาะการมีวินัย 
ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหนาที่ตอประโยชนสวนรวม รวมทั้งการ
สงเสริมใหประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยที่มีอัตลักษณและความโดดเดนจนเปนที่ประจักษแกสายตาชาวโลก ทั้งในดานความมีน้ําใจ 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรี ความเปนมิตร การมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยใหความสําคัญกับการ
หลอหลอมคุณคาที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกรวมดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมและพฤติกรรมของมนุษย
ที่เปลี่ยนไปในแตละชวง โดยเฉพาะการจัดการกับบุคลิกของคนรุนใหมในโลกแหงความเปนจริงกับโลกไซเบอร
หรือโลกเสมือน รวมทั้งการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้งการมีจิตอาสา จิตสาธารณะและการมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยใชกลไกทางสังคม เชน ครอบครัว โรงเรียน 
วัด ชุมชน และสื่อ ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปนวิถีการดําเนินชีวิต
โดยตองวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตการพัฒนาคนใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี ควบคู
กับการพัฒนาคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะ
ความรูและความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสวนรวม
ของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
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๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน  เ พ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความ

พรอม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล
เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
๔.๑.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเล้ียงดูในครอบครัว 
๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา
๔.๑.๓ การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 
๔.๑.๔ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
๔.๑.๕ การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ 
๔.๑.๖ การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคน

ในสังคม
๔.๑.๗ การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๓ การเสริมสรางพลังทางสังคม
๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพื่อรองรับ

สังคมยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
๔.๖.๑ สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม 
และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเปนไทยมากข้ึน 
นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดํารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเปนที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น

ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ 
ประกอบดวย ความ
ซื่อสัตยสุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเปนอยู
อยางพอเพียง การกระทํา
อยางรับผิดชอบ ความ
เปนธรรมทางสังคม

เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ 
จากปฐาน

เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๕ 
จากปฐาน

เพิ่มข้ึนรอยละ ๒๐
จากปฐาน

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ 
จากปฐาน
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ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม เปนรากฐานที่สําคัญตอการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย โดยตองสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
โดยใชกลไกทางสังคม เชน ครอบครัว โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ ในการปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรม
ความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความ
เปนชาติ  และส ง เสริม ใหคนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้ งจิตสํ านึกรวมด านการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม โดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ
และการเปนพลเมืองที่ดี

การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยสงเสริมใหครอบครัวมีความอบอุน 
ดําเนินชีวิต โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ  อดออม ซื่อสัตย การยึดมั่น ในสถาบันหลัก 
ความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเปนชาติ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม
ที่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาว รวมทั้งการพัฒนาพอแมใหเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
ดังนั้น หากมีการพัฒนาและสรางเสริมความรูและทัศนคติของพอแมในการปลูกฝงสงเสริมคานิยม วัฒนธรรม 
และคุณธรรมที่พึงประสงค การเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกในการสงเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เปนการบูรณาการ
การมีสวนรวม การเพิ่มบทบาทและการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคสวน ไดแก  ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ในการสงเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม ก็จะชวยใหเสริมสรางครอบครัวใหมีความอบอุน 
มีความเขมแข็งและมีศักยภาพและความพรอมในการหลอหลอม บมเพาะปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ไดอยางเปนรูปธรรม

การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และการมีจิตสาธารณะเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให เอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวน
รวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ
ดังนั้น หากใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในสถานศึกษาใหมีความครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน
คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองคความรู เครื่องมือ และทักษะการสรางการเรียนรูในการ
ปลูกฝงสงเสริมคานิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงคผานการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรูดานการปลูกฝงสงเสริม
คุณธรรมใหแกนักเรียน พัฒนาใหครูเปนตัวอยางที่ดีสําหรับนักเรียนทั้งการดํารงชีวิต ความประพฤติ 
และรสนิยม ควบคูกับการสรางความรวมมือในการปลูกฝงสงเสริม ความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนใหมีความตอเนื่องจนยึดถือเปนหลักในการดํารงชีวิต รวมถึงการสรางความ
เขมแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพรหลักคําสอนที่ดีงามใหแกประชาชน โดยพัฒนาผูเผยแผศาสนา
ใหประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางตามคําสอนที่ถูกตองของแตละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผหลักธรรม



-๘-

คําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่ เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ดังนั้น 
หากมีระบบคัดสรรและการเตรียมความพรอมผูที่จะเปนพระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือ
แกผู เผยแผศาสนา และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผหลักคําสอนที่ถูกตอง เหมาะสม
กับกลุมเปาหมายและบริบทที่มีความหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ

การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยการพัฒนาผูนําชุมชนใหเปนตนแบบ
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสรางความเขมแข็งใหชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณ ะประโยชน 
การจัดระเบียบสังคม และการนําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูละเมิด
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ดังน้ัน หากมีผูนําชุมชนคุณธรรมตนแบบ มีปราชญชาวบาน มีการกําหนดยุทธศาสตร
และเปาหมายการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ (ชุมชน/ทองถิ่น/จังหวัด) การสงเสริมการสราง
กติกาในการอยูรวมกันของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือขาย
กองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ ควบคูกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ก็จะชวยใหชุมชน
มีศักยภาพในการดูแลและเฝาระวังทางสังคม การอนุรักษฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลรักษา
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยสรางความตระหนัก
ใหประชาชนรูจักหนาที่ของตนเอง การตรงตอเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณคาและความสําคัญ
ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทํา เนนการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและตอผู อ่ืน 
และเปนพลเมืองที่ดี และสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือสวนรวม สนับสนุนสงเสริมเปาหมายของ
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ ดังนั้น ควรสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมใหคนไทยเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน และมีพ้ืนที่หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูดานการสงเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสา
และการทําประโยชนเพื่อสังคมและสวนรวมอยางตอเนื่อง

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝงคานิยมและบรรทัด
ฐานวัฒนธรรมที่ดีผานสถาบันครอบครัว สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
การมัธยัสถ อดออม ซื่อสัตยและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมใหสถาบัน
ครอบครัวเขมแข็งและอบอุน

๒) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย  วินั ย คุณธรรม จริยธรรม และดานสิ่ งแวดลอม
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดําริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ

๓) สร า ง ค ว า ม เ ข ม แข็ ง ข อ งสถ าบั นท างศ าส นา เพื่ อ เ ผ ย แพร ห ลั กคํ า สอนที่ ดี 
อุปถัมภคุมครองศาสนา สงเสริมกิจกรรมและการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน

๔) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน อนุรักษพัฒนาและสืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รณรงคสงเสริม
ความเปนไทยในระดับทองถิ่นและชุมชน จัดใหมีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ สงเสริมชุมชนใหเปนฐาน
การสรางวิถีชีวิตพอเพียง



-๙-

๕) การส ง เ สริ ม ให คน ไทย มี จิ ต ส าธา รณะและมี คว ามรั บ ผิ ดชอบต อส วน ร วม
สรางจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใชประโยชนจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบตอสวนรวม สรางเสริมผูนําการเปลี่ยนแปลง และตนแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล
และองคกร โดยการยกยองผูนํ าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม
สงเสริมสนับสนุนใหมีกลไกการดําเนินงานในการสรางเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา
เพื่อสังคมและสวนรวม โดยสงเสริมและสนับสนุนองคกรสาธารณะที่ไมหวังผลประโยชน



-๑๐-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คนไทยเปนมนุษยที่
สมบูรณ มีความพรอมใน
ทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งดานสติปญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณที่ดี เขาใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมดีขึ้น

ประชากรอายุ ๑๓ ป
ข้ึนไป มีกิจกรรมการ
ปฏิบัติตนที่สะทอนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
(รอยละตอป)

เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ เพิ่มขึ้นรอยละ ๕ เพิ่มข้ึนรอยละ ๕



-๑๑-

๓.๒ แผนยอยการสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ
การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ โดยกระตุนใหภาคธุรกิจมีการบริหาร

จัดการอยางมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคํานึงถึงการเติบโตที่ เปนมิตร
กับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมบนหลักของการมีสวนรวม โดยการสรางความรูสึกรับผิดชอบตอสังคม
ของคนทุกคนในบริษัท ทั้งผูถือหุน ผูบริหาร พนักงานลูกจาง และลูกคา รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติการดําเนิน
ธุรกิจจากการเนนที่ผลตอบแทนสูงสุดของผูถือหุน เปนการคํานึงถึงตนทุนทางสังคมและผลประโยชนตอบแทน
ตอสวนรวมอยางยั่งยืน

นอกจากนี้ ควรยกระดับการบริหารจัดการและมาตรการของภาครัฐเพ่ือใหภาคธุรกิจรวมรับผิดชอบ
ในการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี และสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เพื่อกระตุน
ใหเกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอยางยั่งยืน ตลอดจนการสงเสริมการพัฒนาองคกรภาคธุรกิจใหเปนองคกร
ที่มีคุณธรรม

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เสริมสรางและพัฒนากลไก เพ่ือใหภาคธุรกิจสงเสริมสนับสนุนและสรางคานิยม
และวัฒนธรรมที่ดี โดยการสรางมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาดานสังคมในรูปแบบ
ตาง ๆ อาทิ วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อชุมชน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

๒) ยกระดับการบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือใหภาคธุรกิจรวมรับผิดชอบ
ในการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี อาทิ การประกวดหรือเชิดชูเกียรติใหกับบริษัทหรือภาคธุรกิจ
ตัวอยางที่มีธรรมาภิบาลและรวมสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี บริษัทหรือภาคธุรกิจที่สงเสริมคุณคาที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมและพฤติกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนไปในแตละชวง



-๑๒-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ภาคธุรกิจมีบทบาทสําคัญใน
การลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

จํานวนธุรกิจที่เปนวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (จํานวน)

๕๐ บริษัท ๑๐๐ บริษัท ๑๘๐ บริษัท ๓๐๐ บริษัท



-๑๓-

๓.๓ แผนยอยการใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม

การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยสงเสริมใหสื่อ
และสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัด การจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศใหแกสื่อ
สรางสรรคในชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุด รวมทั้งการสงเสริมการใชสื่อออนไลนและเครือขายสังคมออนไลน
อยางสรางสรรค นําเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ดังนั้น หากมีมาตรการทางสังคมในการสงเสริมใหผูประกอบการ
และวิชาชีพสื่อมีจรรยาบรรณตามวิชาชีพและรับผิดชอบตอสังคม และการเสริมสรางภูมิคุมกันความรูในการ
เลือกรับปรับใชสื่อหรือการรูเทาทันสื่อและสื่อออนไลนแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และการเฝาระวัง
การบริโภคสื่อที่เหมาะสม และการสงเสริมกิจกรรมและการสื่อรณรงคการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมของสังคมไทยในรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง ก็จะชวยเสริมสรางคานิยมที่ดีใหแกประชาชน
ทั้งนี้ สื่อที่จะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดนั้น จะตองเปนสื่อที่มีเน้ือหาคุณภาพสูงที่มีผูผลิต
และเผยแพรกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สามารถเขาถึง รับรู และเขาใจเนื้อหาของสื่อ
จนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของคนไทยได

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาสื่อสรางสรรค โดยจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักใหแกสื่อ
สรางสรรค รวมทั้งการสงเสริมการใชสื่อออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรค เพ่ือนําเสนอ
ตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค สรางความรูความเขาใจในบทบาท สิทธิ และหนาที่การเปนพลเมืองที่ดี
ใหกับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในกลุมเด็ก

๒) พัฒนาสื่อเผยแพร เพ่ือสงเสริมใหสื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพของสื่อ
ควบคูไปกับจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัดและมีความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เปนขอเท็จจริง
และมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกันความรูในการเลือกรับปรับใชสื่อหรือการรูเทาทันสื่อและสื่อ
ออนไลนแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝาระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม

๓) พัฒนาระบบโครงสรางเครือขายดานขอมูลเพื่อเปนชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง มีคุณภาพ และเชื่อถือได



-๑๔-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
สื่อในสังคมไทยมีความ
เขมแข็ง สามารถสราง
ภูมิคุมกันใหแก
ประชาชน
ในสังคม ทําใหเกิดสังคม
แหงการเรียนรูปลอดภัย 
และสรางสรรคเพ่ิมขึ้น

ระดับความสําเร็จของ
การสรางการรับ รู ความ
ตระหนัก และการใชสื่อ
อยาง ปลอดภัยและ
สรางสรรคของประชาชน 
กลุมเปาหมาย (เฉลี่ยรอย
ละ)

รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน ๓
ตลอดชวงชีวิต

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓
๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๕

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนา ๖
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

๓.๑ แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสราง ๖
ศักยภาพมนุษย

๓.๑.๑ แนวทางพัฒนา ๖
๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๘

๓.๒ แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย ๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๙
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๓ แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียนและวัยรุน ๑๑

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๑
๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒

๓.๔ แผนยอยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ๑๓

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๓
๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๔

๓.๕ แผนยอยการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ๑๕

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๕
๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๖



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ยุทธศาสตรชาติไดกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคต
ซึ่งทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการ
เปนประเทศที่พัฒนาแลวที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปขางหนา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายเพ่ิมมากขึ้น ทั้งใน
สวนของเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและ
การออม การเจริญเติบโตทางเ ศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสั งคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนา
แลว

โดยปจจุบัน โครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลงอยาง
สมบูรณในชวงป ๒๕๖๔ ซึ่งทําใหประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยางตอเนื่องสงผล
กระทบตอศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากน้ี อัตราการเจริญพันธุรวมของ
ประชากรไทยในป ๒๕๖๑ อยูที่ ๑.๕๘ ซึ่งต่ํากวาระดับทดแทน นอกจากน้ี กลุมวัยตาง ๆ ยังคงมีปญหาและ
ความทาทายในแตละกลุม อาทิ โภชนาการในกลุมเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาวปญญา และความฉลาด
ทางอารมณของกลุมวัยรุน ผลิตภาพแรงงานต่ําในกลุมวัยแรงงาน และปญหาสุขภาพของกลุมผูสูงอายุ เปนตน

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ
โดยจําเปนตองมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย สรางความอยู
ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเปนหนวยที่ยอยที่สุดเพื่อใหสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อนชวยเหลือสังคม
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมทั้ง
กาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง 
มีทักษะที่จําเปนในโลกอนาคต สามารถใชภาษาไทยไดดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมทั้ง
อนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มี
ทักษะสูง เปนนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”

แผนแมบทประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ไดกําหนดแผนยอยไว ๕ แผนยอย เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้

๑) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย พัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ โดยจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ
ซึ่งจําเปนตองมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยอยาง
เปนระบบตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี
ประสิทธิภาพ



-๒-

๒) การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย โดยจัดใหมีการเตรียมความพรอมใหแกพอแม
กอนการตั้งครรภ พรอมทั้งสงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ สงเสริมและสนับสนุนใหโรงพยาบาล
ทุกระดับดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กสูมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สงเสริม
และสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม และสารอาหารที่จําเปนตอสมองเด็ก การกระตุนพัฒนาการสมอง
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยทุกดาน

๓) การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน จัดใหมีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน
ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอื่น จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ ทักษะดานดิจิทัล และ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดใหมีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน จัดใหมี
การเรียนรูทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวมและทํางาน
ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกันระหวาง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญาและ
ความฉลาดทางอารมณของกลุมวัยเรียน/วัยรุน รวมทั้งสรางความอยากรูอยากเห็นและสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ดวยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของ
คนในชวงวัยทํางานใหสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นใหกับประเทศ เสริมสรางความอยากรูและยกระดับตนเอง
สรางวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค และความรูความเขาใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสรางความ
มั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรูแรงงานฝมือใหเปน
ผูประกอบการใหม และสามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีใหกับวัยทํางานผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม

๕) การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ โดยสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองไดทาง
เศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ สงเสริมและพัฒนาระบบการ
ออมเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความ
จําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และสงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ พรอมทั้งจัด
สภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ



-๓-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

๒.๑ บทนํา

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการเสริมสรางสภาพแวดลอมตั้งแต
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศใหเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดชวงชีวิต เพ่ือใหเปนทรัพยากร
มนุษยที่สามารถพัฒนาตนและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน
ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยรุน วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากร
มนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถ
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
๔.๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
๔.๒.๑ ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย
๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน
๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน
๔.๒.๔ ชวงวัยผูสูงอายุ
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๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
๔.๔.๓ การดึ งดูดกลุมผู เชี่ ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน

ตางประเทศใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ

๔.๖ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๔.๖.๑ การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔.๖.๒ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๔.๖.๓ การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและ

ความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น ไดรับการพัฒนา
อยางสมดุล ทั้งดานรางกาย 
สติปญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เปนผูที่มีความรู
และทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ รักการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต

ดัชนีการพัฒนามนุษย (คา
คะแนน)

คาคะแนน ๐.๗๙ คาคะแนน ๐.๘๒ คาคะแนน ๐.๘๕ มีคาคะแนนมากกวา 
๐.๘๕
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษยและการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ
ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุน วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพ่ือสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพมนุษยและสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูได
ดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยมีแนวทางการพัฒนา 
๕ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ จําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน
ทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยาง
เต็มศักยภาพ ซึ่งจําเปนตองมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย สรางครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่
๒๑ โดยสงเสริมความรูในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการตั้งแตชวงตั้งครรภและถึงชวงอายุตาง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู 
การทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย รวมถึงการใหทุกภาคสวนในสังคมเขา
มามีสวนรวม พรอมทั้งการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง โดยเนนการ
สงเสริมการเก้ือกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การสงเสริมนโยบายการสราง
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน การสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่
สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผูสูงอายุ
การสนับสนุนควบคูกับการปฏิรูปสื่อใหมีบทบาทในเชิงสรางสรรคในการใหความรูตอการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งครอบครัว โดยที่จะตองมีระบบการจัดการที่อยูอาศัยสําหรับครอบครัวที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต
ครอบครัว สงเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน
ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทํางานที่เอ้ือตอครอบครัวที่ทุกภาคสวนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานที่สมดุลระหว างชีวิตการทํางานและ
ชีวิตครอบครัว

๒) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน สรางกระบวนการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
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สนับสนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือใหองคกร
เครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และติดตามการดําเนินงานสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอ
แมมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝงใหลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวน
เปดพ้ืนที่แหงการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกครอบครัวทุกลักษณะ

๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เพื่อเสริมและสรางศักยภาพของ
การดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละหนวยงานใหมีความเขมแข็งและตอบโจทย
ประเทศ เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงขอมูลที่สนับสนุนการ
ผลิตกําลังแรงงานที่มีทักษะตรงตอความตองการของตลาดงานในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผูสูงอายุที่มีความรู ประสบการณ และทักษะเพ่ือถายทอด
ความรู ประสบการณ และทักษะใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ



-๘-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ครอบครัวไทยมีความ
เขมแข็ง และมีจิตสํานึก
ความเปนไทย ดํารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น

ดัชนีครอบครัวอบอุน รอยละ ๗๕ รอยละ ๘๐ รอยละ ๘๕ รอยละ ๙๐



-๙-

๓.๒ แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย

ชวงการต้ังครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ สงเสริมอนามัยแม
และเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม การสงเสริมการให
สารอาหารที่จําเปนตอสมองเด็ก และใหมีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน
ซึ่งปจจัยสําคัญคือการพัฒนาศักยภาพและความรอบรูดานอนามัยเจริญพันธุแกพอแม มีการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแกกลุมเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดใหมีการเตรียมความพรอมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู และทักษะใหแกพอแมกอนการ
ตั้งครรภ พรอมทั้งสงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ รวมทั้งกําหนดมาตรการสรางความสมดุล
ระหวางชีวิตและการทํางานใหพอแมสามารถเลี้ยงดูบุตรไดดวยตนเอง ทั้งการจูงใจใหสถานประกอบการจัดให
มีการจางงานที่ยืดหยุน รณรงคใหผูชายตระหนักและมีสวนรวมในการทําหนาที่ในบานและดูแลบุตรมากขึ้น

๒) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนให
โรงพยาบาลทุกระดับและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กสูมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมและสารอาหารที่จําเปน
ตอสมองเด็ก

๓) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกดาน
โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนการ
พัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันใหมี
กฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรูเนนการเตรียมความพรอมเขาสู
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยูในสังคมใหมี
พัฒนาการอยางรอบดาน



-๑๐-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ 
มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากข้ึน

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไมนอยกวารอยละ 
๘๐

ไมนอยกวารอยละ 
๘๕

ไมนอยกวารอยละ 
๙๐

ไมนอยกวารอยละ 
๙๕



-๑๑-

๓.๓ แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน

ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน
มีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
มีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิต
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสรางการมีงานทําของวัยเรียน/วัยรุน จะชวยใหการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิด
วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอื่น

๒) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่
สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

๓) จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมตอกับโลกการทํางาน 

๔) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปน
นักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวมและทํางานภายใตสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม

๕) สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกัน ระหวางระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ ตลอดจนภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน



-๑๒-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
วัยเรียน/วัยรุน มีความรู
และทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ ครบถวน รูจักคิด 
วิเคราะห รักการเรียนรู มี
สํานึกพลเมือง มีความกลา
หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีข้ึน

คะแนนความสามารถใน
การแขงขันการพัฒนาทุน
มนุษยดานทักษะ (Skill) 
ของ World Economic 
Forum (WEF)

เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๒๐ เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ เพิ่มข้ึนรอยละ ๒๐



-๑๓-

๓.๔ แผนยอยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

ชวงวัยแรงงาน เนนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝมือ ทักษะดาน
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการทํางานตามหลักการทํางานที่มีคุณคาเพื่อสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ
มีวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค มีความรูความเขาใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพอแมตอ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอํานวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพความรู ทักษะฝมือ ความชํานาญพิเศษ การเปนผูประกอบการใหม และการพัฒนาตอยอดความรูใน
การสรางสรรคงานใหม ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทํางาน ตลอดจนการดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในตางประเทศในดานตาง ๆ ใหมาสรางและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบ
การทํางานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเปาหมายการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาตาง ๆ
รวมถึงผูมีความสามารถที่มีศักยภาพสูงดานตาง ๆ ลูกหลานชาวตางชาติที่กําเนิดในประเทศไทยที่มี
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผูเชี่ยวชาญที่มี
ศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการรักษาและสงเสริมผู
มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนตางชาติที่กําเนิดในประเทศไทยไดแสดงศักยภาพและใชความสามารถ
ในการทําประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และสรางศักยภาพใหผูที่เคยกระทําผิดสามารถประกอบอาชีพ เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ
และอยูในสังคมอยางสงบสุข

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสราง
ความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ

๒) เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค และความรูความเขาใจและทักษะทางการเงิน
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับวัย
ทํางานผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม

๓) สง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝมือให เปนผูประกอบการใหม
และสามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทํางานและสรางงาน

๔) สงเสริมกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในตางประเทศ ทั้งใน
รูปแบบการทํางานชั่วคราวและถาวร เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนผูมีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนตางชาติที่กําเนิดในประเทศไทย ใหสามารถแสดงศักยภาพ
และใชความสามารถในการทําประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ ตลอดจนอํานวยความสะดวกให
ผูเชี่ยวชาญในสาขาจําเปนหรือขาดแคลนจากตางประเทศเขามาทํางานในประเทศไทย

๕) สงเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสรางศักยภาพใหผูที่เคยกระทําผิด
สามารถประกอบอาชีพ เปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และอยูในสังคมอยางสงบสุข



-๑๔-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. แรงงานมีศักยภาพใน

การเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสําคัญท่ีจะพัฒนา
ตนเองใหเต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและ
เรียนรูสิ่งใหมตามพลวัต
ของโครงสรางอาชีพ
และความตองการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน

ผลิตภาพแรงงาน (รอยละ
ตอป)

ไมตํ่ากวารอยละ ๒.๕ ไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ไมตํ่ากวารอยละ ๒.๕

๒. มีคนไทยที่มี
ความสามารถและ
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
เขามาทําวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย
เพิ่มข้ึน

สัดสวนกําลังแรงงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ สัดสวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเปนรอยละ 
๕๐ ของผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด



-๑๕-

๓.๕ แผนยอยการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ

ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ สงเสริมใหมีการทํางานหลัง
เกษียณผานการเสริมทักษะการดํารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได มีงานทําที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการ
สรางเสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรคใหแกผูสูงอายุ พรอมกับจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับ
ผูสูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดทํากลุมอาชีพและตลาดงานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย มีการเตรียม
บุคลากรสูงวัยเขาสูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถและสงเสริมโอกาสการทํางานของผูสูงวัยภายหลังการ
เกษียณอายุการทํางาน การสงเสริมภูมิปญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผูประกอบการภาคเอกชนเพื่อสงเสริม
การออมของพนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสรางความตระหนักในการเรื่องการรอบรูดานสุขภาพ
ใหแกผูสูงอายุ รวมทั้งไดรับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง รวมถึงมีระบบการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวที่มีความชัดเจนและบูรณาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จะชวยใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได
และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให
ผูประกอบการมีการจางงานที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ตลอดจนจัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการทํางานรวมกัน
ระหวางกลุมวัย

๒) สงเสริมและพัฒนาระบบการออม เพ่ือสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต

๓) สงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอมให
เปนมิตรกับผูสูงอายุ อาทิ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เมืองที่เปน
มิตรกับผูสูงอายุทั้งระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ และที่อยูอาศัยใหเอื้อตอการใชชีวิต
ของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม



-๑๖-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการดํารงชีวิต เรียนรู
พัฒนาตลอดชีวิต มีสวน
รวมในกิจกรรมสังคม สราง
มูลคาเพ่ิมใหแกสังคม
เพ่ิมขึ้น

รอยละผูสูงอายุที่มี
ศักยภาพมีงานทํา และ
รายไดเหมาะสม

เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๑๒) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ๓

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓
๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ๕

๓.๑ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ ๕
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๖
๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๙

๓.๒ แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๐
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๑



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัย 
ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคลองกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ตรรกะและ
คณิตศาสตร ดานทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ 
รวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหน่ึงหรือหลายดาน ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัย
สงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือ 
รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปน
เจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของคนใหมีทักษะความรู ทักษะอาชีพบนฐานพหุปญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง

โดยในชวงที่ผานมา แมวาคนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ - ๕๙ ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก ๘.๘ ป ในป ๒๕๕๑ เปน ๙.๔ ป ในป ๒๕๕๙
แตในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน ในป ๒๕๖๐ พบวา มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ และผล
คะแนนสอบ PISA ที่อยูในระดับต่ํากวาอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน เนื่องจากขอจํากัดที่
สําคัญของการศึกษาไทย ทั้งปญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เนนการทองจําทําใหขาด
ความคิดสรางสรรค ปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไมทั่วถึงโดยเฉพาะ
ในพื้นที่หา งไกล ขณะที่ ในระดับอาชีวศึกษายังมี เด็กที่สนใจเรียนตอสายอาชีพในสัดสวนที่น อย 
สวนระดับอุดมศึกษาพบวา มีการเปดหลักสูตรโดยไมคํานึงถึงความตองการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมา
บางสวนยังมีปญหาคุณภาพ

ดังนั้น แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ที่เนนทั้งการแกไขปญหาในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู ใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียนให
สามารถกํากับการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว ควบคูกับ
การสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถ
พิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง โดยประกอบดวย ๒ แผนยอย ดังนี้

๑) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ดวยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นตั้งแตปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่ใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการ
เรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู
ที่ใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได เพื่อใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะ
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ดานวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและ
ปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสรางการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นําไปสูการวัดผล
ในเชิงทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกวาการวัดระดับความรู รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและใช
เทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคลองกับบริบทพื้นที่ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยจัดใหมีระบบการศึกษาและระบบ
ฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุน มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุนใหคนเขา
สูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกที่
ทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
ดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรมเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิ ภาพ 
พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเขาถึง
และใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมได โดยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ สรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนา
ศูนยวิจัยเฉพาะทาง ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยและ
ประวัติศาสตรทองถิ่น จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพื่อนบานในระบบการศึกษา และสําหรับประชาชน สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก 
เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

๒) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ดวยการพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผาน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การสงตอเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งดานกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป 
สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา สงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชนและสื่อ ในการมีสวนรวม
และผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอม
การทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ โดยจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน และ
ระบบสนับสนุนเพ่ือผูมีความสามารถพิเศษไดสรางความเขมแข็งและตอยอดได จัดใหมีกลไกการทํางานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุมผูมีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหนาเพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และสรางความรวมมือและเชื่อมตอ
สถาบันวิจัยชั้นนําทั่วโลก เพ่ือสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทยใหมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู

๒.๑ บทนํา

การพัฒนาการเรียนรู มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสราง
ระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังใหความสําคัญกับการสงเสริมการพัฒนา
คนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอด
การประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของกลุมผูมี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาเพ่ือพัฒนาตอยอด
งานวิจัยในการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และเสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งของประเทศ

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
๔.๓.๕ การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ

วางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก
๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม
๔.๓.๗ การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
๔.๔.๑ การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม

รวมทั้งส่ือ
๔.๔.๒ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่

เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปน
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
สามารถในการแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

คะแนน PISA ดานการอาน 
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
(คะแนนเฉลี่ย)

เฉลี่ย ๔๗๐ คะแนน เฉลี่ย ๔๘๐ คะแนน เฉลี่ย ๔๙๐ คะแนน เฉลี่ย ๕๑๐ คะแนน

อันดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศดาน
การศึกษา

อันดับท่ี ๔๕ อันดับที่ ๔๐ อันดับที่ ๓๕ อันดับที่ ๓๐

๒. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของ
พหุปญญาดีขึ้น

ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยในระดับสากล
ดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน)

ไมนอยกวา ๕๐.๑
คะแนน

ไมนอยกวา ๕๖.๖๓ 
คะแนน (เทียบเทา
คาเฉลี่ยของภูมิภาค

ยุโรป)

ไมนอยกวา ๖๙ 
คะแนน

ไมนอยกวา ๗๒.๔๙
คะแนน (เทียบเทา
คาเฉลี่ยของภูมิภาค

อเมริกาเหนือ)
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู

ทิศทางการพัฒนาการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ ๓ และภาษาทองถิ่น ทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ โดยคํานึงถึงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร ดานทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการ
เคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ รวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่ง
หรือหลายดาน โดยมุงเนนการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท
การสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา การสรางเสริมศักยภาพ
ผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง เพื่อบรรลุเปาหมายสูคนไทยที่มี
ทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
โดยมีแผนยอย ๒ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น
อยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ อาทิ ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม ความเขาใจและความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ความรูทางวิศวกรรมศาสตร และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา ความรูและทักษะทางศิลปะ และ
ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ การพัฒนาระบบการเรียนรู
เชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกํากับ
การเรียนรูของตนได การหลอหลอมทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนสามารถนําองคความรู
ไปใชในการสรางรายไดหลายชองทาง รวมทั้งการเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต

การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ
“ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสราง
ความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผู เรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร
ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหม
อยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการการศึกษาเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธและใหเอ้ือตอการ
เขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษา
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ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลังดานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบ
ที่นําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมีการวิจัย
และใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่

การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลนแบบเปด 
การพัฒนาระบบการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการรูดิจิทัล จูงใจใหคนเขาสูการยกระดับทักษะ การใหสถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่องภายใตกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ตองพัฒนาระบบการเรียนรูในชุมชนใหเขาถึงความรูไดทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหลงเรียนรู
ในชุมชนใหเปนพ้ืนที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดแก
การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนา
ทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู การสรางนิสัยใฝเรียนรู และใหผูเรียนไดตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบตัว รวมทั้งนําความรูไปพัฒนาตอยอดหรือประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนนการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู
องคความรู การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคา บทบาทและประสบการณของครูไปพรอมกัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรูที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากรและใชประโยชนจากระบบการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองผานเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ 
และการวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเขาใ จ
ลุมลึกในประวัติศาสตร ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบาน เพิ่มการรับรูของ
คนไทยดานพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณคาและมีความอดกลั้น ตอความแตกตางทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต 
ผานความสามารถในการใชภาษาเพื่อนบาน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝงตัวและการ
ทํางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบดวย ๔ แนวทางยอย
ไดแก (๑) พัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใชฐานความรูและระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนําที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนนการเรียนรูที่ผูกกับงาน
เพื่อวางรากฐานใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของประเทศไดในหลากหลายมิติ
ทั้งในดานการผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เปนที่ตองการของตลาด การพัฒนาผูประกอบการ
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ยุคใหมที่มีศักยภาพในการสรางธุรกิจใหมที่มีใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูตลาดตางประเทศได 
รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต 
มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม (๓) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ
มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถนํามาใช
ตอยอดในการประกอบอาชีพไดจริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได
เพ่ือใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใชสื่อผสมอยาง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู เรียน มีเนื้อหาที่ไมยึดติดกับตัวสื ่อ
เลือกประกอบเนื้อหาไดเอง คนหา แกไข จดบันทึกได เก็บประวัติการเรียนรูอยางเปนระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรูที่รวดเร็วและตอเนื่อง โดยผูเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน

๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวย ๓ แนวทางยอย ไดแก
(๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู”
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหมที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการ
เปนผู เชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติง านจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหมโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสรางทักษะในการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชํานาญในดานการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจํานวนที่เพียงพอตอความตองการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผานการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไมผานการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) สงเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม โดยผูที่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอความ
ตองการของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย ๖ 
แนวทางยอย ไดแก (๑) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสรางความ
รับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณการเรียนการสอน
การบริหารจัดการโรงเรียน จํานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จํานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน
(๓) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสราง
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การศึกษาที่เนนสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรูในการประกอบอาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม (๔) เพิ่มการมีสวนรวมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและ
มีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกวา
การวัดระดับความรู และ (๖) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการ
สอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เขมแข็ง

๔) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย ๕ แนวทางยอย ไดแก (๑) จัดใหมี
ระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุน (๒) มีมาตรการจูงใจและ
สงเสริมสนับสนุนใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการ
เรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
(๔) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรู
ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมได

๕) สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบดวย ๕ แนวทางยอย
ไดแก (๑) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขา
สูระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กําหนดสมรรถนะและทักษะพ้ืนฐาน
สําหรับสาขาอาชีพตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเปนเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน  
และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอุปสงคแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตาง ๆ และมีแนวทางทบทวนและ
ปรับปรุงใหแมนยํามากขึ้นเปนระยะ (๒) สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับ
ภูมิภาค (๓) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น (๔) จัดใหมีการเรียนรู
ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบานในสถานศึกษา และสําหรับ
ประชาชน และ (๕) สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
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๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คนไทยไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะที่
จําเปนของโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑ สามารถเขาถึง
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

สัดสวนครูผานการ
ทดสอบสมรรถนะราย
สาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ

รอยละ ๕๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐

อัตราความแตกตางของ
คะแนน PISA ในแตละ
กลุมโรงเรียนลดลง

ลดลงรอยละ ๒๐ ลดลงรอยละ ๒๐ ลดลงรอยละ ๒๐ ลดลงรอยละ ๒๐

อัตราการเขาเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐
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๓.๒ แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย

การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร ดานทัศนะและ
มิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ รวมถึงผูมีความสามารถ
อันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมุงเนนการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของ
พหุปญญาแตละประเภท การสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา
การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงที่ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ ตั้งแตระดับ
ปฐมวัย เพ่ือสรางเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใชศักยภาพพหุปญญาในการ
ดํารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสําคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและสงเสริม
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ การมีสวนรวมของภาคเอกชน 
ตลอดจนสรางมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทเดน
ในประชาคมโลก ทั้งดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป ตลอดจนการวิจัย และการสรางเสนทาง
อาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไก
ตาง ๆ โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน เครื่องมือการทํางานที่เหมาะสม การสรางระบบเชื่อมโยงเครือขายวิจัยกับ
ศูนยความเปนเลิศที่มีอยูในปจจุบันในรูปแบบการรวมมือ การมีกลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของ
กลุมคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปดพ้ืนที่ในการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถ
พิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การสงตอเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป
สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชน และสื่อ ในการมี
สวนรวมและผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ

๒) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผูมีความสามารถพิเศษ
ไดสรางความเขมแข็งและตอยอดได จัดใหมีกลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของกลุมผูมีความสามารถ
พิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาเพ่ือพัฒนาตอยอดงานวิจัยเพ่ือตอบ
โจทยการพัฒนาประเทศ สรางความรวมมือและเชื่อมตอสถาบันวิจัยชั้นนําทั่วโลก เพ่ือสรางความเขมแข็งให
นักวิจัยความสามารถสูงของไทยใหมีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น



-๑๑-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ประเทศไทยมีระบบขอมูล
เพื่อการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตาม
พหุปญญา เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาและการสง
ตอการพัฒนาใหเต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น

สัดสวนสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่สรางสมดุลทุกดาน 
และมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปญญา
รายบุคคล

รอยละ ๑๐ สถานศึกษาทุกแหง
สามารถจัดการเรียน

ตามพหุปญญา

สถานศึกษาทุกแหง
สามารถจัดการเรียน

ตามพหุปญญา

สถานศึกษาทุกแหง
สามารถจัดการเรียน

ตามพหุปญญา

สัดสวนเด็กและเยาวชนที่
ไดรับการสงตอและพัฒนา
ตามศักยภาพ/พหุปญญา

รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๑๓) ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)



สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑
สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๓

๒.๑ บทนํา ๓
๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓
๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๕
สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทย ๖

มีสุขภาวะที่ดี
๓.๑ แผนยอยการสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุม ๖

ปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๖
๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๗

๓.๒ แผนยอยการใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี ๘
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๘
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๙

๓.๓ แผนยอยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี ๑๐
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๐
๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๑

๓.๔ แผนยอยการกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ๑๒
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๒
๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๓

๓.๕ แผนยอยการพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหม ๑๔
และโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๔
๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๕



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ 
และสุขภาวะ ประกอบกับการเปนสังคมสูงวัย จึงจําเปนตองมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรับการพัฒนา
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหม ๆ เพ่ือเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตใหกับคนไทย และสรางความมั่นคงใหกับระบบสาธารณสุขของไทย ในการสงเสริมและดูแลสุขภาพ
และรักษาผูปวยทั้งดานรางกายและจิตใจ โดยสถานการณดานสุขภาวะของคนไทยยังมีความทาทายในหลาย
ประการ โดยในชวงที่ผานมาคนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากขึ้นซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
เนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไมเหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอยางตอเนื่อง สภาพ
การทํางานที่สงผลตอวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนของคนไทยที่มีอัตราสูงถึง ๓๒.๗ คนตอประชากรแสนคน หรือเปนอันดับ ๙ ของโลก
ในป ๒๕๕๙

ดังน้ัน แผนแมบทการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีจึงมุงเนนการเสริมสรางการจัดการสุขภาวะใน
ทุกรูปแบบ ที่นําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีไดดวยตนเอง พรอมทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะดานสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
รวมถึงการพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
โดยแผนแมบทฯ ประกอบดวย ๕ แผนยอย ดังนี้

๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
โดยพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริม และเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและดานสุขภาวะที่ถูกตอง พัฒนาภาคีเครือขาย
ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น ใหมีความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยและตายจากโรคที่ปองกันได สรางเสริมความรูเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธแบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ

๒) การใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ ดี โดยจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเอื้อตอการยกระดับสุขภาวะของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเกิดมาตรการ
ของภาครัฐที่สนับสนุนสินคาที่เปนมิตรตอสุขภาพประชาชน การวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินความ
ตองการดานสุขภาพ เพื่อการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันและควบคุมปจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด สรางการมีสวนรวมเฝาระวัง ปองกัน 
และแกไขปญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการรวมกับชุมชน

๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ที่ทันสมัย ภายใตระบบการบริหารที่มีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เปนธรรม
และยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยูบนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง



-๒-

นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชกับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในระบบบริการสุขภาพ

๔) การกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเปาหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในการเขาถึงบริการทางสาธารณสุข ดวยการพัฒนาสถานพยาบาลให เพิ่มกําลังคนและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ชวยในการขยายการใหบริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพ้ืนที่ 

๕) การพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหความสําคัญกับเผยแพรความรูสุขภาพและสรางความตระหนักของประชาชน
เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข
เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไดแก ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและเวชศาสตรปองกันทั้งระบบ การ
ติดตามตรวจสอบและเฝาระวังโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา รวมทั้งศึกษาวิจัยสรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห
และประเมินแนวโนมสถานการณปญหาโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา และสรางความพรอมของภาคีเครือขายในการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดตาง ๆ
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

๒.๑ บทนํา

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดาน กาย ใจ 
สติปญญา และสังคม มุงเนนการเสริมสรางการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นําไปสูการมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะที่ดีไดดวยตนเอง พรอมท้ังสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี และมีทักษะดานสุขภาวะที่เหมาะสม

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขา
มาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

๔.๕.๑ การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ

๔.๕.๒ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

๔.๕.๓ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี

๔.๕.๕ การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

๔.๑.๗ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ

๔.๓.๔ พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน
เมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง

๔.๔.๖ เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่ งแวดลอม และยกระดับ
ความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้นและมีความเปนอยู
ดีเพิ่มขึ้น

อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี
(อายุเฉลี่ย)

ไมนอยกวา ๖๘ ป ไมนอยกวา ๗๐ ป ไมนอยกวา ๗๒ ป ไมนอยกวา ๗๕ ป
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ในแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะมุงสรางความรอบรูดานสุขภาวะ การปองกันและควบคุมปจจัย
เส่ียงที่คุกคามสุขภาวะ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการ
สรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี โดยมี
แนวทางการพัฒนา ๕ แผนยอย ดังน้ี

๓.๑ แผนยอยการสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียง
ท่ีคุกคามสุขภาวะ

การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ โดยพัฒนาองคความรูและการสื่อสารดานสุขภาวะที่ถูกตองและ
เชื่อถือไดใหแกประชาชน พรอมทั้งเฝาระวังและจัดการกับความรูดานสุขภาวะที่ไมถูกตอง จนเกิดเปนทักษะ
ทางปญญาและสังคมที่เปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองใหมีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดํารงชีวิต รวมทั้ง
การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสรางเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให
หนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือลดภัยคุกคามที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ซึ่งปจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนการสรางความรอบรูดานสุขภาวะใหบรรลุผล
เปนรูปธรรมไดน้ัน จะตองอาศัยการทํางานรวมกันของภาคสวนตางๆ ผสานกันการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม ๆ มาใช

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สรางเสริมความรูเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย อาทิ ผาน
การพัฒนาสื่อเพ่ือสงเสริมและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกตองใหประชาชนสามารถเขาถึง
โดยสะดวก และนําไปใชในการจัดการสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

๒) พัฒนาภาคีเครือขายประชาชน ชุมชม ทองถิ่น ใหมีความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยและตาย
จากโรคที่ปองกันได มีศักยภาพในการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ไดดวยตัวเอง นําไปสู
การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอํานาจการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือใหดําเนินการดานสุขภาพตาง ๆ 
ตอบสนองตอความจําเปนในพื้นที่อยางแทจริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมทุกระดับ 

๓) การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธแบบ
บูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย

๔) กําหนดมาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสราง
เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชน 
เพื่อลดภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย



-๗-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ประชาชนมีความรอบรูดาน
สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค และสามารถปองกัน
และลดโรคที่สามารถปองกัน
ได เกิดเปนสังคมบมเพาะ
จิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

อัตราความรอบรูดานสุขภาวะ
ของประชากร

รอยละ ๕๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๑๐๐
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๓.๒ แผนยอยการใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี

การใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี โดยสงเสริมใหมีการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปนมิตรตอสุขภาพและเอื้อตอการมีกิจกรรมสําหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม 
จัดทํามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินคาที่เปนมิตรตอสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ชวยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกําหนดใหมีการประเมินผลกระทบ ดานสุขภาพ โดยชุมชน
และภาคประชาชนกอนการดําเนินโครงการที่อาจกระทบตอระดับสุขภาวะ นอกจากนี้สงเสริมใหชุมชนเปน
ฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ โดยใหชุมชนเปนแหลงบมเพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน 
ผานการจัดการความรูดานสุขภาพที่เปนประโยชนและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางสุขภาวะ
ที่พึงประสงคระหวางกัน โดยรัฐจะทําหนาที่ เปนผูอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการอํานวยความสะดวกให
ชุมชนสามารถสรางการมีสุขภาวะดีของตนเองได เพื่อใหชุมชนเปนพื้นที่สําคัญในการจัดการสุขภาวะของแตละ
พ้ืนที่ ครอบคลุม ๑) การสรางการมีสวนรวมเฝาระวังปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการรวมกับชุมชน ๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหนวยงานระดับทองถิ่น
และชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัย บริการดานเวชกรรม และระบบบริการสุขภาพ

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปนมิตรตอสุขภาพและเอื้อตอการมีกิจกรรมสําหรับ
ยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงขายเสนทางสัญจรทางเทาและทาง
จักรยานที่เชื่อมโยงกับแหลงที่อยูอาศัย แหลงงาน สถานศึกษา และพื้นที่นันทนาการของชุมชน การจัดการ
พ้ืนที่สีเขียวของชุมชน

๒) สงเสริมสนับสนุนใหเกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินคาที่เปนมิตรตอสุขภาพ
ประชาชน อาทิ ฉลากสินคาชุมชนเพื่อสุขภาพ มาตรการลดหยอนภาษีกับผูประกอบการ และสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชวยในการเสริมการมีสุขภาวะ

๓) สรางการมีสวนรวมเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการรวมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินความตองการ
ดานสุขภาพ เพ่ือการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหนวยงานระดับทองถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม



-๙-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
จํานวนชุมชนสุขภาพดี
เพิ่มขึ้น

อัตราการนอน
โรงพยาบาลโดยไม
จําเปน ดวยภาวะที่ควร
ควบคุมดวยบริการ
ผูปวยนอก 
(ambulatory care 
sensitive conditions : 
ACSC) ลดลง

ไมเกินรอยละ ๑๐๐ ไมเกินรอยละ ๑๐๐ ไมเกินรอยละ ๑๐๐ ไมเกินรอยละ ๑๐๐



-๑๐-

๓.๓ แผนยอยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี โดยนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเลิศทางดานบริการทางการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปญญาประดิษฐในการใหคําปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณการเกิดโรคลวงหนา 
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลใหมีความหลากหลาย เขาถึงงาย เพื่อเปนการแกไขปญหาบุคลากร
ทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่หางไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑเขากับอินเทอรเน็ต ทางดานสุขภาพ 
และจัดใหมีระบบการเก็บขอมูลสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยูบนพ้ืนฐานความย่ังยืน
ทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจายเพื่อใหบริการดานสุขภาพ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในการสรางสุขภาวะที่ดีใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางมี
ประสิทธิภาพ พอเพียง เปนธรรม และยั่งยืน

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ไดตามมาตรฐานสากล ภายใต
ระบบการบริหารที่มีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เปนธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการทั้งดานบุคลากร ครุภัณฑทางการแพทย และโครงสรางพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขาดวยกันอยางไมมีอุปสรรค พรอมพัฒนาระบบสงตอและระบบการแพทยฉุกเฉินที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใน
ระบบบริการสุขภาพ

๒) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมี
ประสิทธิภาพ โดยอยูบนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทําแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกันทั้ง
ภาครัฐและผูใชบริการตามฐานะที่คํานึงถึงความเปนธรรมและการเขาถึงบริการสุขภาพที่จําเปนของกลุมผูมี
รายไดนอย โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดทางการคลังของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศ
ของแตละระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดความเปนเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน การใชบริการ งบประมาณ
การเบิกจาย และการติดตามประเมินผล

๓) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเปนการแกไขปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยที่มีความ
เชี่ยวชาญ



-๑๑-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มีระบบสาธารณสุขที่
ไดมาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับ
เขาถึงไดดีขึ้น

การจัดอันดับ
ประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพ

อันดับที่ 
๑ ใน ๒๕

อันดับที่ 
๑ ใน ๒๐

อันดับที่ 
๑ ใน ๑๕

อันดับที่ 
๑ ใน ๑๕



-๑๒-

๓.๔ แผนยอยการกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

การกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเปนแนวทางการพัฒนาที่จะชวยลด
ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการทางสาธารณสุข ดวยการพัฒนาสถานพยาบาลใหเพ่ิมบุคลากรทาง
การแพทยใหเพียงพอและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการขยายการใหบริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการ
ใหบริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพ้ืนที่ 

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไปยังสวนภูมิภาค โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพ
การบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดใหมีกลไกชวยเหลือและ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการใหความชวยเหลือดานคาใชจายที่จํา เปนเพ่ือใหประชากร
กลุมเปาหมายเขาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได อาทิ คาใชจายการเดินทางไปสถานพยาบาล 
รวมทั้งจัดใหมีบริการดานสุขภาพเชิงรุกทั้งในดานการใหคําปรึกษา การควบคุมและปองกันกลุมเสี่ยงที่จะเกิด
ปญหาเรื้อรังตอสุขภาพ และการสงเสริมดานสุขอนามัย

๒) พัฒนากําลังคนและบุคลากรดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ สรางและพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพตลอดจนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เครือขายดานสุขภาพ



-๑๓-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
การเขาถึงบริการ
สาธารณสุขมีความเหลื่อม
ล้ําลดลง

ดัชนีความกาวหนาของการ
พัฒนาคนดานสุขภาพ

ทุกจังหวัด
ไมต่ํากวา ๐.๖๗

ทุกจังหวัด
ไมตํ่ากวา ๐.๖๘

ทุกจังหวัด
ไมตํ่ากวา ๐.๖๙

ทุกจังหวัด
ไมต่ํากวา ๐.๗๐



-๑๔-

๓.๕ แผนยอยการพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โรคติดตออุบัติใหม อุบัติซ้ํา ที่ประเทศไทยควรเฝาระวังและเตรียมความพรอมหมายถึง โรคติดตอ
อันตราย ที่ไดประกาศตามพระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบดวย กาฬโรค ไขทรพิษ 
ไขเลือดออกไครเมียนคองโก ไขเวสตไนล ไขเหลือง ไขลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห โรคติดเชื้อไวรัสมารบวรก 
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซารส และโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา หรือโรคติดตออันตรายมักเกิดการระบาดเปนระยะ ๆ ทั้ง
ยังกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อยางกวางขวาง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การเตรียมการเฝาระวังและสรางความพรอมรับมือ เพื่อยับยั้งปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อเหลานี้ 
รวมทั้งจัดเตรียมยาหรือวัคซีนเพื่อแกไขและรักษาผูปวยจากโรคเหลานี้

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เผยแพรความรูสุขภาพและสรางความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหมและโรค
อุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและ
เฝาระวังโรคและภัยสุขภาพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

๒) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและเวชศาสตรปองกัน ทั้งระบบติดตาม 
ตรวจสอบและเฝาระวังโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา ตลอดจน การใหวัคซีนแกประชากรกลุมเสี่ยง และการพัฒนา
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบวงจรและบูรณาการ 

๓) สรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม โดย
พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสราง
ระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
รองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลอมและเ วช
ศาสตรปองกันทั้งระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมินคาดการณแนวโนมและ
โอกาสเกิดปญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและปองกัน
การเกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา

๔) เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมินแนวโนมโรคอุบัติใหมและ
อุบัติซ้ํา สรางความพรอมของภาคีเครือขายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินตางๆ โดยควบคุมการแพรระบาดของ
โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา โดยศึกษาวิจัยสรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใน
ประชากรทุกกลุม เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห และประเมินแนวโนมสถานการณปญหาโรค
อุบัติใหมและอุบัติซ้ํา พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน รักษา และควบคุมโรคติดตออุบัติใหม ภายใตแนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธโรคติดตออุบัติใหม



-๑๕-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

� � �� � � � � � �� � ��� ��
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� �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � ๘�

ประชาชนมีความรอบรู

สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติ

ใหมและโรคอุบัติซ้ําที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศมากขึ้น

สัดสวนประชาชนที่มี
ความรูสุขภาพ เรื่องโรค
อุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(รอยละของประชากร
ทั้งหมด)

เพ่ิมเปนรอยละ ๕ เพิ่มเปนรอยละ ๑๐ เพิ่มเปนรอยละ ๑๕ เพิ่มเปนรอยละ ๒๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๑๔) � � � � � �� ศักยภาพการกีฬา

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)



สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ๒

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ๕

๓.๑ แผนยอยการสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต ๕

และการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา

และนันทนาการ

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๕

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๖

๓.๒ แผนยอยการสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ ๗

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๗

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๘

๓.๓ แผนยอยการพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ ๙

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๙

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือเปน
เครื่องมือในการเสริมสรางการพัฒนา ทั้งในการเสริมสรางสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การสรางความสามัคคีของ
คนในชาติ หลอหลอมการเปนพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติ ดังจะเห็นไดวาการกีฬาและนันทนาการเปนกลไกสําคัญย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เปน
ที่ยอมรับในระดับสากลในการสรางคุณคาและมูลคาใหแกประเทศ

โดยในชวงที่ผานมา คนไทยมีแนวโนมการออกกําลังกายและเลนกีฬาลดลงในทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะ
ในกลุมเยาวชนชวงอายุ ๑๑ – ๑๔ ป รวมถึงประชากรเพศชายที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางการกีฬาที่ลดลง
โดยเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป โดยลดลงจากรอยละ ๓๓ ของประชากรเพศชายทั้งประเทศ ในป ๒๕๔๗ เหลือ
เพียงรอยละ ๒๗ ในป ๒๕๕๔ ในขณะที่ประชากรเพศหญิงยังมีสวนรวมในกิจกรรมทางการกีฬาอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ อยูที่ประมาณรอยละ ๒๕ ของประชากรเพศหญิงทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ
พบวา กลุมที่มีอายุ ๑๕ - ๒๙ ป เขารวมการออกกําลังกายมากที่สุดถึงรอยละ ๔๕ ซึ่งสาเหตุหลักในการออก
กําลังกายเน่ืองมาจากความตองการมีสุขภาพที่แข็งแรง สําหรับดานกลุมนักกีฬาที่จดทะเบียนกับทางการกีฬา
แหงประเทศไทย มีประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ ราย โดยหากจําแนกตามประเภทกีฬา พบวาสองอันดับแรก
เปนนักกีฬาฟุตบอลรอยละ ๑๖ และนักกีฬาลูลานรอยละ ๑๐ นอกจากนี้ ยังพบวามีกลุมคนพิการประมาณ 
๒,๗๐๐ รายตอปที่เขารวมการแขงขันระดับชาติและนานาชาติประจําป

ทิศทางการขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
จะมุงเนนการสงเสริมการใชกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตรการกีฬา เปนเครื่องมือในการ
เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจเปน
นักกีฬา และการใชกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตรการกีฬา ในการพัฒนาจิตใจ สรางความสามัคคี
ของคนในชาติ หลอหลอมการเปนพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปน
เลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา

แผนแมบทประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบดวย ๓ แผนยอย ดังนี้

๑) การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิตและการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยสงเสริมใหเกิดความรูและ
ความตระหนักในประโยชนของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนตอทักษะในการ
ดํารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงความรูและทัศนคติที่ถูกตองในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
เพื่อรักษาสุขภาพและนันทนาการ เชน ธนาคารอุปกรณกีฬา และอาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝงประชาชนมีน้ําใจ
นักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย และรูจักการขอโทษ สงเสริมการออกกําลังกายและการเลน
กีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุมและทุกพ้ืนที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอยางตอเนื่องในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคล สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก



-๒-

ดานการออกกําลังกาย การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
ในการรวมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ทองถิ่น และระดับประเทศ

๒) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ
โดยมุงการสรางและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟนหานักกีฬาที่มีความสามารถ สรางพ้ืนที่และโอกาสในการ
แขงขันแสดงศักยภาพดานกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา การสงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ 
และสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดความสําเร็จจากความเปนเลิศสูการประกอบอาชีพและมีเสนทางอาชีพที่
มั่นคง ควบคูกับสงเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกดานการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา

๓) บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ โดยพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ 
โดยมุ งสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการทั้ งครูหรือผูสอนกีฬา ผู ตัดสินกีฬา 
นักวิทยาศาสตรการกีฬา ผูบริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผูที่เกี่ยวของตาง ๆ อยางเปนระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถายทอดความรูใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาสไดอยาง
ถูกตอง และสามารถตอยอดศักยภาพในการพัฒนาเปนบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของ
ประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
กีฬาและนันทนาการ



-๓-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

๒.๑ บทนํา

ศักยภาพการกีฬา โดยมุงสงเสริมการใชกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตรการกีฬา
เปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสรางนิสัย
รักกีฬาและมีน้ําใจเปนนักกีฬา และการใชกีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรางความสามัคคีของคน
ในชาติ หลอหลอมการเปนพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและ
กีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๗ การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ

๔.๗.๑ การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต

๔.๗.๒ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ

๔.๗.๓ การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ

๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา



-๔-

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ําใจ
นักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ดวยกีฬา

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง (อายุเฉลี่ย)

ไมนอยกวา ๖๘ ป ไมนอยกวา ๗๐ ป ไมนอยกวา ๗๒ ป ไมนอยกวา ๗๕ ป



-๕-

สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ประกอบดวย ๓ แผนยอย ไดแก 
๑) การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต และการสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ ๒) การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ และ
๓) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนยอย การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต และ
การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ

การสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต โดยสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาส มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการเลนกีฬาบางชนิดที่มีความจําเปนตอทักษะในการดํารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอยางตอเนื่อง
จนกลายเปนวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สรางความสัมพันธอันดี หลอหลอมจิตวิญญาณและการเปนพลเมืองดี
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเนนการสงเสริม
ความรูและความตระหนักถึงการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนา
สถานที่และอุปกรณกีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกกําลังกาย สรางโอกาสและสนับสนุนการมีสวนรวม
ในกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่อง การปลูกฝงใหมีคุณธรรมของความเปนนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รูแพ รูชนะ 
รูอภัย และรูจักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน ดานอุปกรณ สถานที่ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัย โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน เรียนรูวิธีการที่ถูกตอง
ในการออกกําลังกายและการเลนกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได ตลอดจนออกกําลัง
กาย เลนกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอยางตอเนื่อง
จนกลายเปนวิถีชีวิต เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาใหมีน้ําใจนักกีฬา มีระเบียบ
วินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศใหไดมาตรฐานเดียวกัน และสงเสริม
การพัฒนาการออกกําลังกาย การกีฬาขั้นพื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือ
ความสนใจในชุมชนทองถิ่น

๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการออกกําลังกาย
การเลนกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยูในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหมเพิ่มเติม ใหมีความ
เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุมวัยในพ้ืนที่ โดยประสานความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสั งคมในพื้นที่ชุมชน การพัฒนาในการ
รวมลงทุน รวมใหใชพื้นที่ หรือรวมบริหารจัดการพื้นที่ดังกลาวในระดับชุมชนรวมกัน



-๖-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

ป ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐

ป ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ป ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐

คนไทยออกกําลังกาย เลนกีฬา 
และนันทนาการอยางสม่ําเสมอ
เพิ่มข้ึน

ประชาชนทุกภาคสวนของ
ประชากรทั้งหมดออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ

รอยละ ๔๐ รอยละ ๕๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐



-๗-

๓.๒ แผนยอย การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ

การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยมุงการสรางและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟนหา
นักกีฬาที่มีความสามารถ สรางพ้ืนที่และโอกาสในการแขงขันแสดงศักยภาพดานกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตรการกีฬา การสงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดความสําเร็จ
จากความเปนเลิศสูการประกอบอาชีพและมีเสนทางอาชีพที่มั่นคง ควบคูกับสงเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึก
ดานการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา การจัดการความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือนํามาใช
สงเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย ซึ่งปจจัยสําคัญคือ
ความรูในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพื่อความเปนเลิศและกีฬาอาชีพ เสนทางการพัฒนานักกีฬาแตละ
ชนิด/แตละกลุม ปจจัยสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณการกีฬาที่มีมาตรฐาน
รองรับกีฬานานาชาติ การสงเสริมการพัฒนาแพลตฟอรม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสรางนักกีฬาเปนเลิศ
และนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแตระดับเยาวชนที่มี
ความถนัดและทักษะดานการกีฬา  และสรางโอกาสการพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเขารวมแขงขันกีฬา
ในระดับประเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ

๒) สงเสริมศูนยฝกกีฬาแหงชาติที่มีอยูในพ้ืนที่ และในประเภทกีฬาตาง ๆ ใหไดมาตรฐาน
สากล พัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิ สิ่งอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานอุปกรณการกีฬาที่มี
มาตรฐาน ดานโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬา นวัตกรรม
ที่เกี่ยวของกับการกีฬา และพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการกีฬา เพ่ือนํามาใชสงเสริมและสนับสนุนกีฬา
เพ่ือความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ

๓) สงเสริมสนับสนุนการเขารวมแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติในทุกระดับ รวมทั้ง
การยกระดับมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬา เพ่ือความเปนเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อสราง
แรงบันดาลใจในการตอยอดความสําเร็จจากความเปนเลิศสูการประกอบอาชีพและมีเสนทางอาชีพที่มั่นคง
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา พรอมผลักดันการกีฬาเพ่ือการทองเที่ยวและนันทนาการ มีการผลักดันให
ประเทศไทยเปนเจาภาพในการแขงขันกีฬา และพัฒนาเมืองกีฬาตนแบบเพื่อรองรับการพัฒนาตอไป



-๘-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

ป ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐

ป ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ป ๒๕๗๖ -
๒๕๘๐

นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จ
ในการแขงขันระดับนานาชาติ

อันดับการแขงขันกีฬาในมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬา
ไทย

อันดับ ๗ ใน
ระดับเอเชีย

อันดับ ๖ ใน
ระดับเอเชีย

อันดับ ๕ ใน
ระดับเอเชีย

อันดับ ๔ ใน
ระดับเอเชีย



-๙-

๓.๓ แผนยอย การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ

การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ โดยมุงสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและ
นันทนาการทั้งครูหรือผูฝกสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตรการกีฬา ผูบริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา 
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของตาง ๆ อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน สามารถถายทอดความรู ใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาสไดอยางถูกตอง และสามารถตอยอดศักยภาพในการพัฒนา
เปนบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและสงเสริมการผลิต
บุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผูฝกสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา ผูบริหารการ
กีฬา อาสาสมัครกีฬา โดยเฉพาะกลุมกีฬาเปาหมายที่ประชาชนไทยมีความนิยม หรือมีศักยภาพในการพัฒนา
ในระดับอาชีพ บนฐานดานวิทยาศาสตรการกีฬาใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีจํานวนเพียงพอ
สามารถใหบริการดานกีฬาไดอยางทั่วถึง และสามารถถายทอดความรูใหแก เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาสไดอยางถูกตอง

๒) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางดานนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคล โดยสนับสนุนใหเกิดการประกวดหรือการแขงขันเพื่อสรางเครือขาย รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมหรือ
จัดตั้งชมรมเพื่อคัดสรรบุคลากรนันทนาการตัวอยาง และทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของกลุม
ผูสนใจ ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาความแตกตาง และตอยอดความเปน
พหุปญญาของสังคม 



-๑๐-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
บุคลากรดานการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มีบุคลากรดานการกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร
การกีฬาทั่วประเทศท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มข้ึนรอยละ ๕
ตอไป

เพ่ิมขึ้นรอยละ ๕
ตอไป

เพิ่มข้ึนรอยละ ๕
ตอไป

มีสัดสวนที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๑๕) ประเด็น พลังทางสังคม

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



-๒-

สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑
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สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

การเสริมสรางพลังทางสังคมจะเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่จะเปนกลไกชวยใหการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
การรวมแกไขปญหาใหสอดคลองกับความตองการระดับพื้ นที่บนฐานองคความรู และความเขาใจ
ในบริบทและสภาพปญหาในเชิงลึกที่แทจริง ดานความมั่นคง โดยการพัฒนาและเสริมสรางสังคมและชุมชน
ใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหเปนหนึ่งในกลไกการแกไขปญหาของประเทศแบบบูรณาการรวมกับภาคสวนอ่ืน ๆ 
และดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
เพื่อใหคนไทยมีวิถีการดําเนินชีวิตและมีจิตสํานึกรวมในการสรางสังคมที่นาอยู เพ่ือใหการพัฒนาประเทศมีสวนรวม
จากชุมชนและสังคม และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดอยางไมทิ้งใครไวขางหลัง

ที่ผานมา ภาคีการพัฒนาตาง ๆ อาจมีขอจํากัดในการเขามาเปนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งสะทอนไดจากองคประกอบในมิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัดความกาวหนาทางสังคมในป ๒๕๖๑ จัดทําโดย
องคกร Social Progress Imperative ที่ไดจัดอันดับใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ ๙๒ จากทั้งหมด ๑๔๖ ประเทศ
และไดคะแนนเพียง ๔๕.๙๑ ในมิติดานโอกาส โดยดานที่ประเทศไทยจําเปนตอง เรงใหความสําคัญ
คือการเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการเปนภาคีการพัฒนาสังคมและประเทศ

ดังนั้น แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคม จึงไดกําหนดเปาหมายใหประเทศไทยมี
ความเทาเทียมและเสมอภาคในสังคม ผานการมีสวนรวมจากประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีตาง ๆ 
ในทุกระดับ ในการรวมเปนกลไกในการจัดการกับปญหาความเหลื่อมลํ้าและการสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดําเนินการของภาครัฐอยางเปนระบบ โดยเปนการแกไขปญหาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการระดับพื้นที่ที่มีความแตกตางระหวางกัน บนองคความรู ขอมูล และหลักวิชาการที่มีสวนรวมจาก
ชุมชนและภาคีในสังคมอยางแทจริง โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคม ประกอบดวย 
๒ แผนยอย ไดแก

๑) การเสริมสรางทุนทางสังคม เนนการเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุมตาง ๆ 
รวมถึงภาคีเครือขาย ในการรวมคิด รวมทํา และรวมเปนพลังสําคัญในการจัดการกับปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
และการจัดการตนเอง การตอยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมเปนที่ยกยองและยอมรับทั่ว
โลก คือความมีน้ําใจ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอยางยาวนานใน
ประวัติศาสตร และมีรากเหงารวมกับประเทศเพ่ือนบานบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมิ
ที่สามารถนําสูการสรางใหเกิดทั้งมูลคาและคุณคาใหมรวมกันได การดึงพลังตาง ๆ เหลานี้ออกมาใชในการ
แกไขปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเสมอภาคของประเทศ และนําไปสูการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน
บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู
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๒) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เนนการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกใหคนทุกชวงวัยตระหนัก 
มีความรอบรู และความพรอมรองรับการเปนสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 
และสภาพแวดลอม เพ่ือใหเปนประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพ่ึงตนเองและเปนพลังในการพัฒนาครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศใหนานที่สุด รวมทั้งสงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังสังคมดวยการถายทอดประสบการณ
และภูมิปญญาใหกับประชากรรุนอ่ืน ๆ และสงเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีตอการ
ปฏิบัติกับผูสูงอายุ 
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น พลังทางสังคม

๒.๑ บทนํา

การเสริมสรางพลังทางสังคมเปนหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตรที่มุงระดมสรรพกําลังจากประชากร
ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับ ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ทองถิ่น 
ทองที่มาเปนกลไกในการชวยสรางโอกาสและแกไขปญหาความไมเสมอภาค เนื่องจากการทํางานโดยกลไกและ
กําลังทรัพยากรของภาครัฐแตเพียงฝายเดียวอาจไมเพียงพอและไมสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง จึงควรนําจุดเดนและศักยภาพของภาคสวนอ่ืน ๆ ของสังคม มาเปนแรงพลังในการ
ชวยแกไขปญหา เพื่อไมใหเกิดการทิ้งใครไวขางหลัง และการเกิดพัฒนาอยางมีสวนรวมที่แทจริง การดึงพลังตาง ๆ
เหลานี้ออกมาสรางชาติสรางอนาคต จะนําไปสูการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคมมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตรของ
ยุทธศาสตรชาติดานที่เกี่ยวของ ดังนี้

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  

๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขา
มาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม

๔.๑.๔ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน
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๔.๖ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๖.๒ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

๔.๑.๕ สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย 
ทุกเพศและทุกกลุม

� .๒ การกระจายศ�นยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

๔.๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ

๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

� .� การเสริมสรางพลังทางสังคม 

๔.๓.๑ สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 

๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ

๔.๓.๓ สนับสนุนความรวมมือระหว างภาครัฐ  ภาค เอกชน ภาควิช าการ 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

๔.๓.๔ สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม

๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

� .� การเพิ่มขีดความสามาร� ของชุมชนทอง� ิ่นในการพั� นา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง

๔.๔.๑ สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ

๔.๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง

๔.๔.๓ สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน

๔.๔.๔ สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น พลังทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

มิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความกาวหนาทางสังคม 
(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น พลังทางสังคม

ทิศทางการขับเคลื่อนการเสริมสรางพลังทางสังคมเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวน
ในทุกระดับเขามาเปนกําลังของการพัฒนา ผานการระดมสรรพกําลังจากประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย
การสรางพื้นที่ใหเกิดการปรึกษาหารือ สรางความเขาใจและยอมรับถึงคุณคาและความแตกตาง และสราง
เปาหมายรวมหรือจุดรวมอยางสรางสรรค จะมุงเนนการดําเนินการใน ๒ แผนยอย ไดแก การเสริมสรางทุนทาง
สังคม และการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการเสริมสรางทุนทางสังคม

เนนการเสริมสรางศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งการเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการ
รวมตัวของประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือขายพัฒนา ในการรวมคิด รวมลงมือพัฒนา 
จะเปนพลังสําคัญในการสรางโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคูไปกับการดําเนินการของภาครัฐในระยะ 
๒๐ ปขางหนา เนื่องจากการทํางานโดยกลไกและกําลังทรัพยากรของภาครัฐแตเพียงฝายเดียวในการแกไข
ปญหาความเหลื่อมล้ําและความไมเสมอภาคอาจไมเพียงพอและไมสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง รวมทั้งเนนการนํารากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในการเปนสังคมแหงการให
ที่สมาชิกมีน้ําใจและคอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน มาใชเปนพลังในการดูแลกันและกันเพ่ือไมใหคนกลุมใดกลุมหนึ่ง
ถูกทอดทิ้งใหตกอยูในภาวะยากลําบาก และการนําทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอยางยาวนาน
ในประวัติศาสตร การมีรากเหงารวมกับประเทศเพื่อนบานบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมิ 
ในการสรางใหเกิดทั้งมูลคาและคุณคาใหมรวมกันได 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เสริมสรางสังคมแหงการใหและชวยเหลือกันและกัน โดยการนําทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ การรูจักให รูจักแบงบัน และเสียสละ โดยยึดหลักคุณธรรม 
ไมเลือกปฏิบัติ มาสงเสริมอาสาสมัครเพื่อทําประโยชนสวนรวมและสรางสังคมแหงการให รวมทั้งการพัฒนา
กลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือขายในระดับจังหวัดผานการระดมพลังความรวมมือของรัฐ
และภาคประชาชนในระดับจังหวัด การสงเสริมใหมีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการ
ในสวนกลางและสวนทองถิ่น พรอมทั้งสงเสริมใหมีกลไกและระบบการสนับสนุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
การสรางภาคีเครือขายในระดับอําเภอ ตําบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพ้ืนที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือ
ปญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแตระดับชุมชน ทองถิ่น อําเภอจนถึงระดับจังหวัด

๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการ
ตนเอง สงเสริมใหมีระบบการสนับสนุนความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นที่ครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแตระดั บ
ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงสามวัย
ในทองถิ่น ไดแก เยาวชน คนวัยทํางาน และผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิดการสืบทอดทักษะภูมิปญญาของกลุมคนที่จะ
เปนแกนนําการพัฒนาในทองถิ่นระดับตําบลและหมูบาน กอให เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย 



-๗-

และสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและบนฐานขอมูลเชิงประจักษ 
โดยยึดยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรอบการดําเนินงาน

๓) สงเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ใหทุกเพศสภาพรวมเปนพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมดวยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสรางความเขาใจ
และการยอมรับของสังคมตอเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ สง เสริมใหทุกเพศสภาพมีสวนรวม
รับผิดชอบครอบครัวและรวมกันพัฒนาสังคม สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบ
สวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อใหทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวไดอยางสมดุลกับ
การทํางาน เพื่อสงเสริมการสรางประชากรรุนใหมบนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีใน
การทํางานเชิงเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพ ความรูความสามารถ และภาวะผูนําของสตรี
เพื่อใหสามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และในระดับทองถิ่น
ไดอยางเหมาะสมและกวางขวาง

๔) ตอยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษและฟนฟู
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแตละชุมชน ถายทอดองคความรูและภูมิปญญา การสรางความภาคภูมิใจ
ในรากเหงาของคนในทองถิ่น เพ่ือสงเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น ใหดํารงอยูและสามารถนําไป
ตอยอดพัฒนาสูเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้งสงเสริมความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีการ
พัฒนาตาง ๆ ในการยกระดับคุณคาที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมจากทุนทาง
วัฒนธรรม เพ่ือตอยอดสูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจที่สรางสรรค และการสงเสริมความรวมมือดานวัฒนธรรม
ระหวางประเทศ บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรวมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
การยกระดับเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก
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๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อยางตอเนื่อง

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐

เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๐

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๑๐

เพิ่มข้ึน
รอยละ ๑๐
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๓.๒ แผนยอยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

เนนการดึงพลังและศักยภาพของผูสูงอายุ  ซึ่ง เปนกลุมประชากรที่มีภูมิปญญา องคความรู 
ความสามารถ และประสบการณ จึงควรไดรับการสงเสริมใหไดนําศักยภาพที่มีในตัวเองในดานตาง ๆ ออกมาใช
ใหเกิดประโยชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียม
ความพรอมของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรอายุ ๒๕ - ๕๙ ปในปจจุบัน 
ซึ่งจะเปนคลื่นมนุษยลูกใหญที่กําลังจะกลายเปนผูสูงอายุภายในชวง ๒๐ ปขางหนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดลอม เพื่อใหเปนประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและเปนพลังในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เรงสงเสริมการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยในทุกมิติอยางมีคุณภาพ
โดยการสรางความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหผูที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคตได
มีการเตรียมการใหพรอมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม และเปนผูสูงอายุที่มีกําลัง มีแรง 
มีความมั่นคงทางรายได และพึ่งพาตนเองได

๒) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ สงเสริมการนําความรู ประสบการณ 
และภูมิปญญาที่ส่ังสมมาตลอดชวงชีวิตของผูสูงอายุมาถายทอดสูคนรุนหลัง เพ่ือใหเกิดการสืบสานและตอยอด
การพัฒนาสังคม รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุเพ่ือทํากิจกรรมที่เปนประโยชนและสามารถชวยเหลือ
ชุมชนและสังคม เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมี
ความสุขในการดําเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไวซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสรางสรรคสังคม เปนอีก
หนึ่งแรงพลังในการชวยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไดเชนเดียวกับชวงวัยอ่ืน ๆ

๓) เพิ่มบทบาทภาคสวนอื่น ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย สนับสนุนใหสังคมและภาคสวนอื่น ๆ 
ตระหนักและยอมรับถึงคุณคาของผูสูงอายุ และกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมและ
ภาคสวนอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติกับผูสูงอายุ พรอมทั้งสงเสริมการจางงานผูสูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
สมรรถนะ สนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุและทุกชวงวัยใหสามารถใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาค
สวนและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ



-๑๐-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
๑. ประชากรไทยมี

การเตรียมการกอนยาม
สูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยาง
มีคุณภาพเพิ่มข้ึน

สัดสวนประชากรอายุ ๒๕ – ๕๙ ปท่ีมี
การเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และ
สภาพแวดลอม เทียบกับจํานวนประชากร
อายุ ๒๕ - ๕๙ ป ทั้งหมด 
(เฉลี่ยรอยละ)

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๕ รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐

๒. ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

สัดสวนผูสูงอายุที่ประสบปญหา
ความยากจนหลายมิติลดลง 
(เฉล่ียรอยละ)

ลดลงรอยละ ๑๐ ลดลงรอยละ ๑๕ ลดลงรอยละ ๒๐ ลดลงรอยละ ๒๕



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๑๖) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก ๒

๒.๑ บทนํา ๒

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๒

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก ๕

๓.๑ แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ ๕

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๕

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๖

๓.๒ แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ๗

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๗

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๘



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเปนการดําเนินการที่สําคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศใหเปน
ประเทศรายไดสูง ที่มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง เปนการวางรากฐานที่มั่นคงใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต
โดยการสงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการแขงขัน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได ซึ่งจะชวยกอใหเกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหดีขึ้น
และนําไปสูการแกไขปญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ํา และความไมเสมอภาคตามเปาหมายการพัฒนาของ
ยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือใหทุกคนไดรับผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม ผานการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาและสงเสริมการสรางมูลคาสินคาเกษตรเพื่อสรางรายไดใหเกษตรกร
และการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนและวิสาหกิจชุมชน 

ที่ผานมา ปญหาดานโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความยากจนและความเหลื่อมลํ้า
โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกรและแรงงานทั่วไป ซึ่งเปนกลุมประชากรที่มีรายไดนอยและไมมั่นคง โดยใน
ป ๒๕๖๐ มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเปนสัดสวนรอยละ ๕๕.๕ และอาชีพ
อิสระรอยละ ๓๕ ของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดนอยที่สุด โดยสวนมากประสบปญหาการเขาถึง
ทรัพยากรตาง ๆ รวมถึงที่ดินทํากิน การเขาถึงแหลงทุน ขาดองคความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการวาง
แผนการพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑ รวมทั้งยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโนมจะมีหนี้สินที่สะสม
เรื้อรัง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเปนความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแกไขความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําอยางถูกตองและมีความยั่งยืน ไมทิ้งใครไวขางหลัง

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีเปาหมายเพ่ือปรับโครงสราง
เศรษฐกิจฐานราก และเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ชวยเหลือเอ้ือเฟอซึ่ง
กันและกัน มีคุณธรรม และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาดานอื่น ๆ ในพ้ืนที่ เกิดการสรางอาชีพ 
และกระจายรายไดและลดปญหาความเหลื่อมล้ําและไมเสมอภาคจากระดับชุมชน โดยแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก ประกอบดวยแผนยอย ๒ แผน ไดแก 

๑) การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยการเพิ่มพูนองคความรูและทักษะในการเปน
ผูประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุมประชากรที่มีรายไดนอยและไมมั่นคงใหเปน
ผูประกอบการ ผานการสนับสนุนการชวยเหลือทางวิชาการตาง ๆ เพ่ือยกระดับองคความรูและทักษะที่สําคัญ
และจําเปนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา เพื่อยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและกอใหเกิดการ
สรางรายไดไดดวยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมท้ังหนี้ในระบบและนอกระบบ เพื่อการแกไข
ปญหาหนี้สินอยางยั่งยืน และการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม มายกระดับหวงโซอุปทานใหเปนหวงโซ
คุณคาที่สามารถกอใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนไดอยางเปนธรรม

๒) การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เนนสงเสริมการ
รวมกลุมในรูปแบบที่มีโครงสรางกระจายรายได ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนา
ชองทางการตลาดและเครือขาย เพ่ือใหเกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการคาที่เปนธรรม 
รวมถึงการมีกติกาใหเกิดโครงสรางกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม การสงเสริมการ
เขาถึงแหลงทุนและทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปน และการบริหารจัดการกลไกตาง ๆ เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีทุน
ในการพัฒนาการสินคาและยกระดับเปนผูประกอบการธุรกิจ



-๒-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

๒.๑ บทนํา

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เนนตอบโจทยการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือใหการเติบโตของประเทศเปนการเติบโตที่ยั่งยืน ผานการสงเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการแขงขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได ซึ่งจะชวย
กอใหเกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหดีขึ้น โดยทุกคนไดรับ
ประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก มีความ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติดานที่เกี่ยวของ ดังนี้

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา
เปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๑ การเกษตรสรางมูลคา

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น

๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม

๔.๕.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
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๔.๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก

๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร

� .๒ การกระจายศ�นยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

๔.๒.๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นท่ี
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
รายไดของประชากร
กลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้น
อยางกระจายและ
อยางตอเนื่อง

ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง
(คะแนน)

๔.๓๐ คะแนน ๔.๔๐ คะแนน ๔.๕๐ คะแนน ๔.๖๐ คะแนน
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามารถดําเนินการใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีแผนยอยทั้งหมด
จํานวน ๒ แผน ไดแก การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ และการสรางสภาพแวดลอมและ
กลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีรายละเอียดของแตละแผนยอยดังนี้

๓.๑ แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ

เนนการเพิ่มพูนองคความรูและทักษะในการเปนผูประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และ
กลุมประชากรท่ีมีรายไดนอยและไมมั่นคงใหเปนผูประกอบการ ผานการสนับสนุนการชวยเหลือทางวิชาการตาง ๆ
เพ่ือสรางเสริมองคความรูและทักษะที่สําคัญและจําเปนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา เพื่อยกระดับ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและกอใหเกิดการสรางรายไดไดดวยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการ
หนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพ่ือการแกไขปญหาหนี้สินอยางยั่งยืน และการใชความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับหวงโซอุปทานใหเปนหวงโซคุณคาที่สามารถกอใหเกิดการกระจายรายได
สูชุมชนไดอยางเปนธรรม

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย เพื่อยกระดับสูการ
เปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ทั้งทางดานเทคโนโลยี 
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ที่สอดคลองและจําเปนตอการยกระดับ
เปนผูประกอบการ มีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับองคความรูที่สรางขึ้นใหมมาปรับใชใหเหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๒) บริหารจัดการหนี้สินอยางยั่งยืน โดยการสรางภูมิคุมกันทางการเงินใหกับประชากร
ที่มีรายไดนอยผานการสงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมความรู
และวินัยทางการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน นําไปสูการออมเพื่อเปนทุนและหลักประกันในการลงทุน 
พัฒนามาตรการแกปญหาหนี้นอกระบบอยางยั่งยืนและปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับศักยภาพในการ
ชําระหนี้เพื่อปองกันหน้ีเสียที่อาจสงผลตอความนาเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหลงทุน



-๖-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มข้ึน

อัตราการเติบโตของรายได
ของกลุมประชากรรอยละ 
๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุด
(เฉลี่ยรอยละ)

ไมต่ํากวารอยละ 
๑๕ ตอป

ไมต่ํากวารอยละ 
๒๐ ตอป

ไมต่ํากวารอยละ 
๒๐ ตอป

ไมตํ่ากวารอยละ 
๒๐ ตอป



-� -

๓.๒ แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เนนสงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบที่มีโครงสรางกระจายรายได ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาชองทางการตลาดและเครือขาย เพ่ือใหเกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจร
ในรูปแบบการคาที่เปนธรรม รวมถึงการสรางกติกาใหเกิดโครงสรางกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจชุมชน
ไดอยางเปนรูปธรรม การสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนและทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปน และการบริหารจัดการ
กลไกตาง ๆ เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินคาและยกระดับเปนผูประกอบการธุรกิจ รวมถึง
การสงเสริมสถาบันการเงินชุมชนใหมีบทบาทในการดูแล ใหคําแนะนําในการจัดการหนี้สิน

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายไดกลับสูชุมชน เพื่อสรางการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผานการรวมตัวของสมาชิก
ในชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ อาทิ สหกรณ รานคาชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคม ที่สงเสริมการถือหุนโดยสมาชิกในชุมชน เพื่อใหผลประโยชนที่เกิดขึ้นตกกลับสู
สมาชิก รวมทั้งการพัฒนาชองทางและศูนยกลางตลาดสินคาชุมชน โดยครอบคลุมถึงชองทางตลาดออนไลน
และชองทางตลาดอื่น ๆ 

๒) สงเสริมใหมีนวัตกรรมทางการเงินเพื ่อสนับสนุนแหลงทุนใหกับเศรษฐกิจชุมชน 
อาทิ ตลาดทุนในการทําหนาที่เปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผู ระดมเงินทุนและผู ลงทุน ผานเครื ่องมือทางการเงินที ่หลากหลายที ่สามารถพัฒนาขึ้นใหมีความ
เหมาะสมกับความตองการระดมทุนในจํานวน เงื่อนไขเวลา และตนทุนที่เหมาะสมกับความตองการของ
ผู ระดมเงินทุนและชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหมีกลไกการเปดเผยขอมูลและกลไกราคา ที่สามารถชวยให
ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความตองการ พัฒนาระบบกํากับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใช
รูปแบบสินเชื ่อรูปแบบใหม ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั ้ง 
การสงเสริมใหธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยูในปจจุบันสามารถยกระดับเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนดานเงินทุนและ
บริหารสภาพคลอง

๓) พ ัฒนากลไกการใชประโยชนที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนาฐานขอมูลที่ดิน
ใหมีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใชประโยชน ผูครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยให
เ ป นข อมู ล สาธา รณะที่ เ ป ด เ ผย และ สา มารถสื บค น ได พัฒนา กล ไก เพื่ อทํ าหน าที่ รั บ ฝากที่ ดิ น
จากเอกชนและนํามาหมุนเวียนสรางประโยชนโดยใหผูมีรายไดนอย รวมทั้งปรับระบบการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ปาเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพื่อใหเกิดผลิตภาพของการใชประโยชนที่ดิน
ที่สูงขึ้น



-๘-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๕

ป ๒๕๖๖-
๒๕๗๐

ป ๒๕๗๑-
๒๕๗๕

ป ๒๕๗๖-
๒๕๘๐

๑. ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

อัตราการเติบโตของมูลคาเศรษฐกิจ
ฐานรากของมูลคาสินคา OTOP 
(เฉลี่ยรอยละ)

อยางนอย
รอยละ ๓๐
ของปฐาน

อยางนอย
รอยละ ๔๐
ของปฐาน

อยางนอย
รอยละ ๕๐
ของปฐาน

อยางนอย
รอยละ ๕๐
ของปฐาน

๒. กลุมประชากรรายไดต่ําสุด
รอยละ ๔๐ มีความสามารถใน
การบริหารจัดการหนี้สินไดมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 

สัดสวนภาระหนี้ตอรายได 
(debt service ratio) (รอยละ)

รอยละ ๕๕ รอยละ ๕๐ รอยละ ๔๕ รอยละ ๔๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ๓

๒.๑  บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๕

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม ๖

๓.๑  แผนยอยการคุมครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ ๖

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๖

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๘

๓.๒ แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม ๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๙

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนาจําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางความเปนธรรมและ
หลักประกันทางสังคมที่เปนธรรมอยางบูรณาการและเปนระบบ ซึ่งจะเปนฐานสําคัญในการพัฒนาการตาม
ยุทธศาสตรชาติในดานตาง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม โดยการสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย
ทุกเพศสภาพ และทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง รวมทั้งการปดชองวางการคุมครอง
ทางสังคมอื่น ๆ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และปองกันปญหาความเหลื่อมล้ําแล ะ
ความไมเสมอภาคที่คาดวาจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากกระแสโลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางตาง ๆ ทั้งจากในและตางประเทศ และดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
โดยการสรางหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูสูงอายุในสังคม 

ที่ผานมา ประชากรกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางจํานวนมากยังไมไดรับการคุมครองทางสังคม 
และยังขาดหลักประกันทางสังคม ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการนําไปสูความเหลื่อมล้ําและความยากจน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีเหตุการณที่กอใหเกิดการสูญเสียรายได ทั้งการเจ็บปวย ความพิการ การเสียชีวิตหรือ
การสิ้นสภาพการเปนลูกจางของหัวหนาครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความคุมครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยยังจําเปนตองไดรับการยกระดับใหครอบคลุมความคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ผูสูงอายุ ผูพิการ เนื่องจากสวัสดิการทางสังคมยังขาดความมั่นคงหรือไมสามารถ
ยึดถือเปนหลักประกันใหกับประชาชนในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป ๒๕๖๐ ประเทศไทยมี
แรงงานนอกระบบจํานวน ๒๐.๘ ลานคน หรือประมาณรอยละ ๕๕.๒ ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมดที่ ๓๗.๗
ลานคน และมีแรงงานนอกระบบเพียง ๒.๔๓ ลานคน หรือ รอยละ ๑๒ ที่เปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม
มาตรา ๔๐ ขณะที่ผูบริโภคไมมีหลักประกันที่จะไดรับการบริการอยางมีมาตรฐานทั้งความตองการสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงจะเปน
กลไกสําคัญของการกําจัดวงจรความเหลื่อมล้ําและความยากจนที่จะถูกถายทอดจากรุนสูรุน ไดอยางยั่งยืน
โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง ประกอบดวยแผนยอย ๒ แผน ไดแก 

๑) การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เนน
การขยายความคุมครองทางสังคมขั้นต่ําใหทุกชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสมกับความเปนมนุษย 
โดยเปนสวัสดิการที่ทุกภาคสวนรวมกันรับผิดชอบ สรางระบบคุมครองและปองกันแบบถวนหนา และพัฒนา
ระบบหลักประกันทางสังคมดานสุขภาพและเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา ครอบคลุมอยางทั่วถึง
และเปนธรรม รวมถึงการคุมครองแรงงานไทยใหมีสวัสดิภาพในการทํางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุมครอง
สวัสดิภาพของผูใชแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และสงเสริมการทํางานที่มีคุณคา และการคุมครอง
ผูบริโภคใหไดรับสินคาและบริการที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผูบริโภค
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๒) มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม เนนการพัฒนามาตรการและ
พัฒนากลไกสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในกลุมเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของรัฐในการแกปญหาใหตรงจุดและตรงกับกลุมที่ตองการความ
ชวยเหลืออยางแทจริงและเหมาะสม
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

๒.๑ บทนํา

การยกระดับคุณภาพทางสังคมใหทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกเพศสภาวะและทุกชวงวัย และ
การปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทย จะชวยกอใหเกิดความเสมอภาคในสังคม และนําไปสู
ความเหลื่อมล้ําที่ลดลงไดอยางเปนระบบและเปนที่ยอมรับในระดับสากล การสรางหลักประกันทางสังคม
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมประชากรที่มีความเสี่ยง อาทิ กลุมที่มีรายได
นอย แรงงานนอกระบบ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ จึงเปนกลไกที่สําคัญย่ิงในการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคมที่ยั่งยืนในทุกมิติ ผานการกําจัดวงจรความเหลื่อมล้ําและความยากจนที่จะถูกถายทอดจากรุนสู
รุน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมมีความ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติดานที่เกี่ยวของ ดังนี้

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  

๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขา
มาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

๔.๒.๑ ชวงการตั้งครรภ/วัยรุน

๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน

๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน

๔.๒.๔ ชวงวัยผูสูงอายุ

๔.๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

๔.๕.๓ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค

๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน

๔.๑.๕ สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย 
ทุกเพศภาวะและทุกกลุม

๔.๑.๖ ลงทุนทางสั งคมแบบมุ ง เปา เพื่อช วยเหลือกลุ มคนยากจนและกลุม
ผูดอยโอกาสโดยตรง

๔.๑.๗ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 
โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบท ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
คนไทยทุกคนไดรับ
การคุ มค รองและ
มีหลักประกันทาง
สังคมเพ่ิมขึ้น

สัดสวนประชากรไทยทั้งหมด
ที่ไดรับความคุมครองตาม
มาตรการคุมครองทางสังคม
อยางนอย ๙ กรณี ไดแก
(๑) เจ็บปวย (๒) คลอดบุตร  
(๓) ตาย (๔)ทุพพลภาพ/
พิการ (๕) เงินชวยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (๖) ชรา
ภาพ (๗) วางงาน (๘) ผูอยูใน
อุปการะ และ (๙) การ
บาดเจ็บจากการทํางาน
(รอยละ)

รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๑๐๐
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมที่สามารถสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุก
มิติของประชากรทุกชวงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุม จะตองใหความสําคัญกับการสรางความคุมครองทาง
สังคมขั้นต่ําใหทุกชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยเปนสวัสดิการที่ทุกภาคสวนรวมกันรับผิดชอบ 
และการสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมเปราะบางและดอยโอกาส 
ผานกลไกที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงประกอบดวย ๒ แผนยอย ไดแก 
การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ และมาตรการแบบเจาะจง
กลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ

เนนการขยายความคุมครองทางสังคมขั้นต่ําใหทุกชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสมกับความเปน
มนุษย โดยเปนสวัสดิการที่ทุกภาคสวนรวมกันรับผิดชอบ สรางระบบคุมครองและปองกันแบบถวนหนา และ
พัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมดานสุขภาพและเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา ครอบคลุม
อยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมถึงการคุมครองแรงงานไทยใหมีสวัสดิภาพในการทํางานโดยยกระดับกลไกการ
ดูแลคุมครองสวัสดิภาพของผูใชแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ส งเสริมการทํางานที่มีคุณคา และ
คุมครองผูบริโภคใหไดรับสินคาและบริการที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและลดความ
เสียเปรียบของผูบริโภค 

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ขยายฐานความคุมครองทางสังคม โดยกําหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ําของสวัสดิการแตละ
ประเภทแตละกลุมเปาหมายใหเหมาะสมและชัดเจน เพ่ือปองกันไมใหประชาชนทุกชวงวัยตองเจอสภาวะ
ความยากจนกรณีประสบเหตุการณที่ทําใหตองสูญเสียรายได เพื่อเปนหลักประกันในการดําเนินชีวิตทางสังคมได
โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบตาง ๆ ใหสามารถคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน 
บริการสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคม การคุมครองอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงขายการคุมครองทางสังคม สําหรับผูดอยโอกาสและคนยากจน ใหสามารถเขาถึง
บริการพ้ืนฐานของภาครัฐไดอยางมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติตาง ๆ เพื่อปดชองวางการคุมครองทางสังคมตาง ๆ ในประเทศไทย

๒) สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความตระหนัก
ของการทํางานที่มีคุณคา ที่สามารถตอบสนองความตองการเกี่ยวกับชีวิตการทํางานของมนุษยได โดยสงเสริมให
แรงงานมีโอกาสและรายได มีสิทธิในดานตาง ๆ การไดแสดงออก การไดรับการยอมรับ ความมั่นคงของ
ครอบครัว การไดพัฒนาตนเอง การไดรับความยุติธรรม และการมีความเทาเทียมทางเพศ และสงเสริมใหมีกลไก
พิทักษและคุมครองแรงงาน สงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
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ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ การพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ
รวมทั้งการสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อใหกําลัง
แรงงานทุกกลุมไดเขาสูระบบประกันสังคมอยางทั่วถึง รวมถึงการสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุเพ่ือยืด
ชวงเวลาที่ผูสูงอายุจะสามารถทําประโยชนสรางสรรคทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม และชวยใหผูสูงอายุสามารถ
พึ่งตนเองดานรายได รวมทั้งยังเปนทางเลือกที่สําคัญ ที่จะชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากร
วัยแรงงานอีกดวย

๓) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุมครองผูบริโภค พัฒนาระบบและกลไกการคุมครอง
ผูบริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองคกรของผูบริโภคใหมีความเขมแข็ง ปองกันการละเมิดสิทธิผูบริโภค
และอํานวยความยุติธรรมแกผูบริโภค สนับสนุนการบริโภคอยางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพ
ขององคกรคุมครองผูบริโภค เสริมสรางการเรียนรูของผูบริโภคใหมีความตระหนักในสิทธิหนาที่และมีภูมิคุมกัน
ในการบริโภคและซื้อสินคา และสงเสริมใหภาคีการพัฒนาตาง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุมครอง
ผูบริโภคไดอยางเปนรูปธรรม



-๘-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ
กลุมดอยโอกาสและกลุม
เปราะบางไดรับการ
คุมครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

สัดสวนประชากรกลุมดอย
โอกาสและกลุมเปราะบางที่
ไดรับความคุมครองตาม
มาตรการคุมครองทางสังคม 
อยางนอย ๙ กรณี ไดแก (๑) 
เจ็บปวย (๒) คลอดบุตร (๓) 
ตาย (๔) ทุพพลภาพ/พิการ 
(๕) เงินชวยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) 
วางงาน (๘) ผูอยูในอุปการะ 
และ (๙) การบาดเจ็บจากการ
ทํางาน

รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐



-๙-

๓.๒ แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม

เนนการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในกลุมเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง
และมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของรัฐในการแกปญหาใหตรง
จุดและตรงกับกลุมที่ตองการความชวยเหลืออยางแทจริงและเหมาะสม 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย โดยพัฒนาระบบ
และกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ เพื่อใหสามารถใหความ
ชวยเหลือกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูมีความบกพรอง
ทางรางกาย เหยื่อของความรุนแรงตาง ๆ และการคามนุษย แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผูติดเชื้อ 
และบุคคลที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ

๒) สงเสริมและจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมใหประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะ
กลุมเด็ก-เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเขาถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมไดอยางเทาเทียม และสงเสริมความมั่นคงดานที่อยูอาศัย 

๓) ระดมพลังความรวมมือสรางโอกาสและการมีสวนรวมของชุมชน โดยการสงเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง สงเสริมใหครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันพื้นฐานในการจัดระบบ
การคุมครองทางสังคมแกสมาชิกของตน โดยมีภาคีตาง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพรอมของแตละภาคี
โดยภาครัฐสงเสริมเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน สนับสนุนการรวมกลุมองคกรชุมชน
และเชื่อมโยงเปนเครือขาย รวมทั้งมีการใชกลไกที่มีอยูแลวในการเปนทุนทางสังคมใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการคุมครองกลุมเปาหมายในสังคม

๔) สนับสนุนใหมีการพัฒนาและนําใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดสวัสดิการและสรางหลักประกันทางสังคมของทุกภาคสวน อาทิ การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลตาง ๆ และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาคีพัฒนา
ตาง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนําไปสูการกระดับการคุมครองทางสังคมและหลักประกันทาง 
สังคม 



-๑๐-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖-๒๕๘๐
มีระบบและกลไกในการใหความ
ชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการ
ความชวยเหลือเปนพิเศษได
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลาย
มิติของ กลุมเปาหมายที่ตองการ
ความชวยเหลือ

ลดลงรอยละ ๑๐ ลดลงรอยละ ๑๐ ลดลงรอยละ ๑๐ ลดลงรอยละ ๑๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(๑๘) ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา
สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน ๓

๒.๑ บทนํา

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๗

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน ๘

๓.๑ แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ๘

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๘

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๒ แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ๑๑

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๑

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒

๓.๓ แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ ๑๓

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๓

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๔

๓.๔ แผนยอยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

๑๕

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๕

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๗

๓.๕ แผนยอยการยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ๑๘

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๘

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๙



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ที่ผานมาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิด
ความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง พื้นที่ปาไมลดลง ทรัพยากรดินและน้ําเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถูกคุกคาม สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ดวยเหตุนี้  ประเทศไทยจึงตองกําหนดทิศทางการพัฒนา
ที่สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แผนแมบทประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
การเติบโตอยางยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการเติบโตที่เนนหลักของการใชประโยชน
การอนุรักษ รักษา ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากร
ธรรมชาติจนเกินความพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยกําหนดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ทั้งหมด ๕ แผนยอย ดังนี้

๑) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด โดยเฉพาะสัตวปาและพันธุพืชที่ใกลสูญพันธุ ดวยการดําเนินการปราบปราม
และปองกันการบุกรุกทําลายเพื่อปกปองรักษาทรัพยากรปาไม บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ปา
ไมบนพ้ืนฐานใหคนและชุมชนสามารถอยูรวมกับปาได ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหกลับมีสภาพที่สมบูรณ รวมไป
ถึงการสรางกลไกเพ่ือการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิดอยางยั่งยืนภายใต
การแบงปนผลประโยชนที่เทาเทียม รวมทั้งรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการ
บริห ารจัดการป า ไม เ ช ิงพื ้นที ่ม ีกา ร ปกปอ งร ักษาหย ุดยั ้ง การทําลายพ้ืนที่ปาไม ฟนฟูระบบนิ เวศ
ปาธรรมชาติที่สมบูรณ สงเสริมการใชประโยชนพื้นที่ตนน้ําที่เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบ สงเสริมการปลูกปา
และไมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปาปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงการสรางและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือการ
พักผอนหยอนใจและการเรียนรูทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
และการไดรับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยกําหนดเปาหมายพ้ืนที่ปาและพื้นที่สีเขียวไมนอยกวา
รอยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศโดยแบงเปนพ้ืนที่สีเขียวที่เปนปาธรรมชาติ รอยละ ๓๕ พื้นที่สีเขียวเพื่อการใช
ประโยชน รอยละ ๑๕ และปาในเมืองและพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนหยอนใจและเพื่อการเรียนรู รอยละ ๕
และอนุรักษฟนฟูสัตวปาหายากใกลสูญพันธที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ

๒) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟนฟูและสรางใหม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ โดยมุงเนนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทางทะเลที่สําคัญ ไดแก ขยะทะเล
และมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย รักษาแนวปะการังที่สําคัญตอการทองเที่ยว รักษาปาชายเลน
ที่สําคัญตอการดูดซับกาซเรือนกระจก รักษาแหลงหญาทะเลที่สําคัญตอประมงและสัตวทะเลหายาก จัดใหมี
พ้ืนที่คุมครองทางทะเลในรูปแบบตาง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทําลายลาง ประกอบกับการ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพโดยสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนากลไกคุมครอง
สัตวที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศ การทองเที่ยว และการอนุรักษที่มีมาตรฐานระดับสากล พรอมทั้งมีระบบ
ควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนา
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เศรษฐกิจอยางย่ังยืนโดยคํานึงถึงมูลคาของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล มีระบบศูนยขอมูล ความรูเชิงรุก
ที่เขาถึงไดผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอยางตอเนื่อง และพัฒนาฐานขอมูลเปนคลัง
รวมความรูดานผลประโยชนทางทะเลเพ่ือเปนเครื่องมือในการใหคําปรึกษาและชวยการตัดสินใจของผูบริหาร
รวมถึงสงเสริมกิจกรรมการสรางความตระหนักรูและใหความรูแกประชาชนที่จะนําความรูไปพัฒนาใหเกิดการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมถึงสงเสริมการทองเที่ยวทางทะเลมีการคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ

๓) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ ลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ใหความสําคัญกับการกําหนดเปาหมายและแนวทางการลดกาซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว
ที่สอดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ
การรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความ
เชื่อมโยงของเครือขายขอมูลในทุกภาคสวน และดําเนินงานตามแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในสาขา
พลังงานและขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และการจัดการของเสีย มีการปรับตัว
เพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุงเนนในดานการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคํานึงถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาว

๔) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมของประเทศตามมาตรฐานสากล และมีการบังคับใชมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม เชน ดานดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพกับทุกภาคสวนอยาง
เครงครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกําเนิดใหม พรอมทั้งขจัดมลพิษและแกไขฟนฟู
ผลกระทบสิ่งแวดลอม อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ มีการพัฒนาใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการจัดการขยะตั้งแตตนทางถึงปลายทาง 
ดวยเปาหมายการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน และกําหนดกลไกกํากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษ
อยางเปนระบบทั้งประเทศ ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการสารเคมีในภาคเกษตรอยางครบวงจร การผลิตและ
การนําเขาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชมาใชในประเทศไทย กอใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหมีการลดและเลิกการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
สําหรับการทําการเกษตรทุกประเภท ไดแก การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี โดยใหมีขอกําหนดสําหรับการทํา
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและปองกันการแพรกระจายของสารเคมีเกษตรออกสูสิ่งแวดลอม

๕) การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม 
และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม จัดโครงสรางเชิงสถาบัน เพ่ือจัดการประเด็นรวมดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน 
เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม
และธรรมาภิบาล



-๓-

สวนที่ ๒ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน

๒.๑ บทนํา

การเติบโตอยางยั่งยืน มุงเนนการอนุรักษ คุมครอง ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด
เพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุถิ่นที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแยง
ระหวางสัตวปากับคนและชุมชน การสรางระบบฐานขอมูลธนาคารพันธุกรรม พัฒนาการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรปาไม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน สงเสริมการลงทุนและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน มุงเนนการให
ความสําคัญกับการสรางการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคูไปกับการดูแลฐาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งหมด ใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให
ประเทศไทยสามารถรวมมือกับนานาชาติในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดโดยไมสงผลกระทบตอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เสริมสรางใหทุกภาคสวนสามารถลดความเสี่ยงและมีความพรอมที่จะรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเกิดความสูญเสียนอยที่สุด การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ จัดการ
มลพิษที่แหลงกําเนิดโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกอมลพิษ พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคต
ประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวน

เขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ
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ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๒.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหคนรุนตอไป
ไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล

๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

๒.๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๔.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๑ การเกษตรสรางมูลคา
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ

๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
๔.๓.๑ ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
๔.๓.๔ ทองเที่ยวสําราญทางนํ้า
๔.๓.๕ ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
๔.๑.๗ การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน
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๔.๖ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
๔.๖.๑ การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
๔.๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง
๔.๔.๓ สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
๔.๑.๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด
๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔.๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

๔.๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ
๔.๒.๓ ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข

ทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม
๔.๒.๔ พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
๔.๓.๒ มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๓ มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน

๔.๔ พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน
เมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง

ระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
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๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ
๔.๖.๑ สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
๔.๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย

สิ่งแวดลอม
๔.๖.๓ จัดโครงสรางเชิ งสถาบันเ พ่ือจัดการประเด็นรวม ด านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 
๔.๖.๔ พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกําหนดอนาคต

ประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีสวนรวมและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ

ที่เปลี่ยนแปลง
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

สภาพแวดลอมของ
ประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึน
อยางยั่งยืน

อันดับของประเทศดานความ
ย่ังยืนและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับโลก

อยูในระดับต่ํากวา 
๕๐ ประเทศแรก

ของโลก

อยูในระดับตํ่ากวา 
๔๐ ประเทศแรก

ของโลก

อยูในระดับต่ํากวา 
๓๐ ประเทศแรก

ของโลก

อยูในระดับตํ่ากวา 
๒๐ ประเทศแรก

ของโลก
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน

การเติบโตอยางยั่งยืน มุงเนนการใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเลใหสมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ โดยการอนุรักษ ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม พัฒนาการลดกาซเรือนกระจก มุงเนนการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ จัดการควบคุมดูแลมลพิษที่มีผลตอสิ่งแวดลอม
ทั้งระบบ พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมเพื่อการ
เติบโตย่ังยืนโดยแทจริง

๓.๑ แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

การเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เปนการใหความสําคัญกับการคงไวซึ่งพ้ืนที่คุมครอง
ไดรับการอนุรักษ คุมครอง เพื่อลดการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่นที่มีผลกระทบตอระบบ
นิเวศ รวมทั้งการลดความขัดแยงระหวางสัตวปากับคนและชุมชน ตลอดจนใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการปาไมเชิงพ้ืนที่ โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการหยุดยั้งการบุกรุกทําลาย
พ้ืนที่ปา พัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม พัฒนาองคกรของรัฐและออกกฎระเบียบ
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปา สนับสนุนการเพ่ิมพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะตอง
สงเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศและแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง โดยอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง ควบคูกับการลดภัยคุกคามตอพื้นที่ ชนิดสัตวปา และพืชเฉพาะถิ่น ปองกันและกําจัดชนิดพันธุ
ตางถิ่นที่รุกราน ในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการบริหารจัดการไมใหเกิดความขัดแยงระหวางสัตวปา
กับคนและชุมชน สรางระบบฐานขอมูลและธนาคารพันธุกรรม ใหความสําคัญกับพันธุกรรมทองถิ่นที่มีคุณคา
ตอระบบนิเวศและ/หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปญญาทองถิ่นที่ เกี่ยวของ พัฒนากลไก
ทางเศรษฐศาสตร และมาตรการจูงใจในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ สรางกลไก
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรมในระดับทองถิ่น รวมถึง
พัฒนาและบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ สงเสริมการทํางานบูรณาการระหวางภาคสวน อาทิ 
ภาคเกษตร ใหเกิดการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

๒) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการบริหารจัดการปาไม
อยางยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกทําลายพื้นที่ปา โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยง
ตอการถูกบุกรุก พรอมทั้งใหมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหนวยงานในการตรวจสอบ
ติดตาม เฝาระวังและปองกันการบุกรุกปา และสงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม
พ้ืนที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย พื้นที่ปาตนน้ําบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้งสงเสริมการใช
ประโยชนพ้ืนที่ตนน้ําที่เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบ โดยกําหนดสิทธิชุมชนที่เขาไปใชประโยชนจากปาน้ัน 
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และสรางกลไกที่ถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหลงกําเนิดของไม ปองกัน
การลักลอบทําไมที่ผิดกฎหมาย และสงเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือการพักผอนหยอนใจและการเรียนรูทาง
ธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพ่ือใหประชาชนไดประโยชนและรูสึกใกลชิดธรรมชาติ เกิดความรูสึก
หวงแหน เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและไดรับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสงเสริมการบริหาร
จัดการพื้นที่ปาชุมชนและปาครอบครัวแบบมีสวนรวม

๓) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยพัฒนาและสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ชวยสรางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว และประมง
ตลอดหวงโซคุณคา และกําหนดใหผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการเพ่ือจํากัดการใช
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาที่ เหมาะสม พัฒนาและสงเสริม
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือใหแหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีมาตรฐานตามแนวทาง
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยสงเสริมทั้งอุปสงคและอุปทานและนวัตกรรม เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและประโยชนสูงสุด
ตอประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งดานการ
พัฒนาเครือขายที่ประกอบดวยสมาชิกจากทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของ การยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานฐานขอมูลตลอดวัฏจักรชีวิต เครื่องมือ วิธีการ ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานสากล โดยการใชมาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการทางสังคม และการบังคับใชกฎหมาย 
เพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน



-๑๐-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. การบริโภคและ

การผลิตของ
ประเทศ
มีความยั่งยืนสูงขึ้น

ดัชนีสมรรถนะ
สิ่งแวดลอม (คะแนน)

๕๐ คะแนน ๕๕ คะแนน ๖๐ คะแนน ๖๕ คะแนน

๒. พื้นที่สีเขียว
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น

สัดสวนพื้นที่สีเขียว
ทุกประเภท ไดแก
พื้นที่เปนปาธรรมชาติ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ
เพ่ือการใชประโยชน 
พื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชนบท รวมทั้งปาในเมือง
และชุมชนเพื่อการเรียนรู
พักผอนหยอนใจ 
(รอยละของพื้นที่ทั้ง 
ประเทศ)

- สัดสวนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เปนปาธรรมชาติ

รอยละ ๓๒
- พื้นที่ปาเศรษฐกิจเพื่อ

การใชประโยชน 
รอยละ ๑๐

- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท

รอยละ ๒

- สัดสวนพื้นที่สีเขียว
พ้ืนที่เปนปาธรรมชาติ 

รอยละ ๓๓
- พื้นที่ปาเศรษฐกิจเพื่อ

การใชประโยชน 
รอยละ ๑๒

- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท
รอยละ ๓

- สัดสวนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เปนปาธรรมชาติ 

รอยละ ๓๔
- พื้นที่ปาเศรษฐกิจเพื่อ

การใชประโยชน 
รอยละ ๑๕

- พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง
และชนบท
รอยละ๔

- สัดสวนพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เปนปาธรรมชาติ 

รอยละ ๓๕
- พื้นที่ปาเศรษฐกิจเพื่อ

การใชประโยชน 
รอยละ ๑๕

- พื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองและชนบท

รอยละ ๕



-๑๑-

๓.๒ แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

ใหความสําคัญกับการสรางการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งหมด โดยมุงเนนการสรา งและ
ถายทอดองคความรูเรื่องทะเลที่ถูกตอง พัฒนากลไกคุมครองสัตวที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศ และมีแผน
ในการกําหนดวิธีการจัดการในแตละพื้นที่ที่สําคัญทั่วประเทศ เพ่ือลดพื้นที่ที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝง รวมถึง
การทําประมงที่คํานึงถึงความสมดุลของฐานทรัพยากรและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับปรุงฟนฟูและสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ โดยการบริหาร
จัดการขยะและของเสียที่ปลอยลงสูทะเลทั้งระบบ ฟนฟูและรักษาปาชายหาดของประเทศและลดปริมาณของเสีย
โดยเฉพาะขยะพลาสติกท่ีลงสูทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเลและสัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุที่สําคัญ 
ปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการังที่สําคัญและรักษาแหลงหญา
ทะเลที่สําคัญตอประมงและสัตวทะเลหายาก ตลอดจนรักษาปาชายเลนที่สําคัญตอการดูดซับกาซเรือนกระจก
เพิ่มพื้นที่คุมครองทางทะเลใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง
ของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพ้ืนที่ทางทะเลดังกลาว รวมถึงสรางองคความรู ระบบติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศ สัตวทะเล
หายาก หวงโซอาหาร และคุณภาพอาหารทะเล และเรงสงเสริมการเรียนการสอน เพื่อสราง และประยุกต
ใชองคความรูพื้นฐานตาง ๆ ทางทะเล

๒) พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จัดใหมีการทองเที่ยว
ทางทะเลท่ีมีการคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ําและดูแลผลประโยชน
ใหเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่การพัฒนาทาเรือและการขนสงทางทะเลทั้งระบบใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
สงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางดานพาณิชยนาวีของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาการเดินเรือสินคาตามแนวชายฝง
ใหเติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมตอเสนทางเศรษฐกิจสองฟากฝงสมุทร ควบคุมและยกเลิก
เครื่องมือประมงที่ทําลายลาง และปองกันไมใหเรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเขามา
ทําการประมงที่ผิดกฎหมาย และสงเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพ่ือใชในการวางแผนการบริหารจัดการ
ใหสอดคลองกับศักยภาพ รวมทั้งเรงพัฒนาการจัดการดานการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคลองกับแผนการใช
ประโยชนเชิงพื้นที่ทางทะเล ตลอดจนการศึกษาและประยุกตใชนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาการประมงครบวงจร 
เพ่ือใหประเทศยังคงเปนผูนําดานการผลิตและสงออกผลิตภัณฑประมงมูลคาสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม



-๑๒-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ความสมบูรณของ
ระบบนิเวศทาง
ทะเลเพิ่มขึ้น

ดัชนีคุณภาพ
มหาสมุทร (คะแนน)

๗๐ คะแนน ๗๒ คะแนน ๗๕ คะแนน ๗๗ คะแนน



-๑๓-

๓.๓ แผนยอยการสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ

มุงเนนแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติของการลดกาซเรือนกระจก การปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสามารถขับเคลื่อนและเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานเพื่อแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไดอยางยั่งยืน

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก กําหนดเปาหมายและแนวทางการลดกาซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยาวที่สอดคลองกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พัฒนา
ระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา 
โดยมีความเชื่อมโยงของเครือขายขอมูลในทุกภาคสวน ดําเนินงานตามแนวทางการลดกาซเรือนกระจกในสาขา
พลังงานและขนสง กระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ และการจัดการของเสีย เชน เพ่ิมสัดสวน
การใชพลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการคมนาคม ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมแบบปลอยคารบอนต่ํา ลดการเกิดของเสีย เปนตน

๒) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคํานึงถึงปจจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูล การคาดการณสภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัย
ลวงหนาที่รวดเร็ว แมนยําและมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในกระบวนการจัดทําแผนรายสาขาและรายพื้นที่ และมีการดําเนินการและติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง

๓) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือเอื้ออํานวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ในการสงเสริมและสนับสนุนจูงใจ
ใหภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับ
ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผล
กําหนดใหโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตองจัดทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและ
ในอนาคต รวมทั้งความเส่ียงจากภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



-๑๔-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
การปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลง

ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมในสาขา
พลังงานและขนสงสาขา
กระบวนการอุตสาหกรรม
และการใชผลิตภัณฑ และ
สาขาการจัดการของเสีย
ลดลง (ลานตัน
คารบอนไดออกไซด)

การปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลง
อยางนอย รอยละ 
๑๒ จากกรณีปกติ

การปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลง
อยางนอย รอยละ 
๑๕ จากกรณีปกติ

การปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลง
อยางนอย รอยละ 
๒๐ จากกรณีปกติ

การปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลง
อยางนอย รอยละ 
๒๐ จากกรณีปกติ



-๑๕-

๓.๔ แผนยอยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

มุงเนนการจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิด โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 
และจัดทําระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ ลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ํา เสียและกําจัดขยะมูลฝอยที่ เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ การใชมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกอมลพิษ สงเสริมการลดหรือเลิกใชสารเคมีอันตราย 
ควบคุม ปองกันของเสียจากสินคาจากตางประเทศ สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการมลพิษ

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน และแหลงน้ําทะเลคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน โดยกําหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
ใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงตองพิจารณาสถานการณ
ของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุงเนนการปองกันผลกระทบลวงหนา โดยการสราง
ระบบภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เสี่ยง
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และคํานึงถึงกิจกรรมที่จะกอใหเกิดความ
เสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลอม การลดและควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
เปนหลักการจัดการมลพิษตั้งแตตนทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหลงน้ํา
รวมถึงการประยุกตใชระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย

๒) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเปาหมาย
ที่สอดคลองกับแนวโนมสถานการณในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดในเชิงพ้ืนที่ โดยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ และกําหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ
รวมทั้งเรงรัดการแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ สรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
ติดตามตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณ
การจราจรหรือยานพาหนะในพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแนนหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึง
การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อใหหนวยงานทองถิ่นติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพ้ืนที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจงเตือนปญหามลพิษ
ทางอากาศและเสียงที่สามารถเขาถึงและทันเหตุการณรวมถึงการปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน

๓) จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมใหเปน
ไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กําหนดเปาหมายและ
แนวทางการดําเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสีย
อุตสาหกรรม โดยใหความสําคัญกับการปองกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด 
การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟนฟู สถานที่
กําจัดขยะใหดําเนินการถูกตองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุมพ้ืนที่เ พ่ือจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกประกาศสถานที่กําจัดขยะเปนแหลงกําหนดมลพิษ กําหนดใหมีระบบ
การอนุญาตการระบายมลพิษ และกําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 



-๑๖-

สงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนดานการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาบังคับใช สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีศักยภาพดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนยรวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑใหมบางประเภทที่คาดจะเปนปญหาในอนาคต การจัดการขยะ
จากการกอสรางและการรื้อถอนสิ่งกอสราง การสรางกระบวนการรับรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับปญหามลพิษ
จากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไมถูกตอง พรอมทั้งทบทวนและตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการ
ขยะของประเทศทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผูเกี่ยวของในทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต ผูนําเขา ผูบริการ ผูบริโภค ผูกําจัด 
และหนวยงานกํากับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อรวมกันแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาที่ 

๔) จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล จํากัดการใช
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช สงเสริมใหมีการลดและเลิกการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช สําหรับ
การทําการเกษตรทุกประเภทเพ่ือปองกันการปนเปอนของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม
ในรูปแบบมาตรฐานสากล ไดแก การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยใหมีขอกําหนดสําหรับการทํา
เกษตรทุกประเภท เพื่อควบคุมและปองกันการแพรกระจายของสารเคมีเกษตรออกสูสิ่งแวดลอม ไดแก น้ําใตดิน 
แมน้ํา ลําคลอง แหลงน้ําทะเล การชะลางและตกคางในดินรวมทั้งการฟุงกระจายในอากาศ โดยจะตองเปน
ความรับผิดชอบของผูผลิต ผูจัดจําหนาย และผูใชสารเคมีในการควบคุมปองกันการแพรกระจายของสารเคมี
ดังกลาว และรับผิดชอบในการสงเสริมความรูและการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย



-๑๗-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
๑. คุณภาพน้ําในแหลง

น้ําผิวดิน แหลงน้ํา
ใตดินและแหลงน้ํา
ทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับ
ประเภท
การใชประโยชน

คุณภาพของน้ําในแหลง
น้ําผิวดิน แหลงน้ําทะเล 
และแหลงน้ําใตดิน 
อยูในเกณฑเหมาะสม
กับประเภทของการใช
ประโยชน (รอยละของ
พื้นที่เปาหมายทั้งหมด)

รอยละ ๓๕ ของพ้ืนที่
เปาหมาย

รอยละ ๙๐ ของพื้นที่
เปาหมาย

รอยละ ๙๐ ของพื้นที่
เปาหมาย

รอยละ ๙๐ ของพื้นที่
เปาหมาย

๒. คุณภาพอากาศ 
เสียง และความ
สั่นสะเทือนอยู
ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย

คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน
อยูในเกณฑมาตรฐาน
ประเทศไทย (รอยละ
ของพื้นที่เปาหมาย
ทั้งหมด)

รอยละ ๓๕ ของพ้ืนที่
เปาหมาย

รอยละ ๙๐ ของพื้นที่
เปาหมาย

รอยละ ๙๐ ของพื้นที่
เปาหมาย

รอยละ ๙๐ ของพ้ืนที่
เปาหมาย

๓. การจัดการขยะมูล
ฝอย มูลฝอยติดเชื้อ 
ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาค
การเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ดัชนีประสิทธิภาพการ
จัดการขยะ 

๐.๗๔ ๐.๘๑ ๐.๘๙ ๐.๙๕



-๑๘-

๓.๕ แผนยอยการยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจําเปนตองคํานึงถึงบริบทของพื้นที่ที่มีความ
เฉพาะตัวและกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในสังคม อาทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม
การบริหารจัดการ ที่อาจกอใหเกิดประเด็นอุบัติใหมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งนโยบายหรือ
แนวทางการบริหารจัดการรูปแบบเดิมอาจไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ดังนั้น ในการดําเนินงาน
ในอนาคตจึงจําเปนตองมีกลไกเพ่ือเปดโอกาสใหเกิดพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม นโยบายและกฎหมาย 
และทําใหมั่นใจวาการบริหารจัดการรูปแบบใหมจะตอบสนองตอบริบทของพื้นที่และกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิผล อยูบนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ของภาครัฐ ใหเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนทุกภาคสวนใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตสรางค วามรู 
ความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ

๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม
โดยการพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพ่ือเปนกลไกในการปองกันผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาและประยุกตใชระบบสําหรับการรังสรรคนโยบายที่มุงสูการ
ปฏิบัติได และสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่มุงสูการปฏิบัติไดและสอดคลองกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบยุติธรรมและระบบประชาธิปไตยดานสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต การพัฒนาความรวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และภัยพิบัติขามพรมแดนกับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นที่ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรวมดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่สําคัญ โดยกําหนดและจัดโครงสรางเพื่อขับเคลื่อนประเด็นรวมดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในระดับประเทศและระหวางประเทศที่สําคัญ โดยใชกลไกและเครื่องมือ
ที่ทันสมัย เนนการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม 
เพ่ือจัดการประเด็นรวมดานสิ่งแวดลอมที่มีปฏิสัมพันธกับประเด็นอ่ืนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

๔) พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล พัฒนา
กลไกเพ่ือรองรับการบริหารจัดการประเด็นอุบัติใหมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหมีการจัด
กิจกรรมเชิงพื้นที่และ/หรือพื้นที่ทดลองเชิงนวัตกรรม เสริมสรางคุณลักษณะและคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค 
ใหกลายเปนที่ยอมรับในวิถีชีวิตของประชากรตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ สนับสนุนการกระจายอํานาจและ
สงเสริมธรรมาภิบาลดานการรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานเครือขายในระดับชุมชน
ที่ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมถึงสรางกลไกและกระบวนการ
การมีสวนรวมอยางมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับกระบวนทัศนที่ตองการสงเสริม 



-๑๙-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
คนไทยมีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดาน
สิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ดัชนีการตระหนักรู
ดานสิ่งแวดลอม

รอยละ ๒๐ รอยละ ๒๐ รอยละ ๒๐ รอยละ ๒๐

*อยูระหวางการจัดทําตัวชี้วัด



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(๑๙) ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา
สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ๓

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๕

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ํา
ทั้งระบบ

๖

๓.๑ แผนยอยการพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมนํ้าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคง
ดานน้ําของประเทศ

๖

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๖

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๘

๓.๒ แผนยอยการเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด
รูคุณคาและสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล

๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๙

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๓ แผนยอยการอนุรักษและฟนฟูแมนํ้าลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ
ทั่วประเทศ

๑๑

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๑

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญสําหรับการดํารงชีพของมนุษยซึ่งถูกใชเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน ท้ังเพื่อการบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศ
ที่ผานมาภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ มีจํานวน ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่ศักยภาพของ
การเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตาง ๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี
ความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยขาดการคํานึงถึง
ศักยภาพของลุมน้ํา และการใชนํ้าเพ่ือการผลิตและอุปโภคอยางไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
ประกอบกับการบริหารจัดการน้ําทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะน้ําแลงหรือน้ําทวม
ยังขาดกลไกในการบูรณาการระหวางหนวยงานและภาคีที่เกี่ยวของในการแกไขและบรรเทาปญหาไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดความเสียหายจํานวนมากตอภาคการผลิตและประชาชน รวมถึงระบบนิเวศ
อยางกวางขวาง

จากสถานการณและเงื่อนไขการใชนํ้าดังกลาว ประเทศไทยจึงตองใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการน้ําทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ
ดังนั้น แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ จึงมุงเนนการกําหนดเปาหมาย 
และแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้ําทั้งระบบ เพื่อใหเกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใชน้ํา
ทุกภาคสวน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบดวยแผนยอย ๓ แผน ดังน้ี

๑) การพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบ ดวยการเพ่ิมระดับความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท โดยยกระดับระบบน้ําสะอาดและการดูแลระบบน้ําในชุมชนชนบท เพิ่มระดับความ
มั่นคงดานน้ําเพ่ือสิ่งแวดลอมโดยอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ แมน้ําคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และพัฒนา
พ้ืนที่ริมลําน้ําหลัก เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการทองเที่ยว เพ่ิมระดับการฟนตัวจากพิบัติภัยดานน้ํา
และลดความเสียหายจากภัยพิบัติดานน้ําเทียบจากกรณีปกติ โดยการปรับปรุงระบบเตือนภัย การปรับปรุง
มาตรการเชิงโครงสรางและไมใชโครงสราง บรรเทาภัยพิบัติทางน้ําแบบบูรณาการ พัฒนาระบบน้ําชุมชน
เพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน (รวมกับยุทธศาสตรดานความมั่นคง) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการน้ํา เชิงลุมน้ําโดยจัดกฎ ระเบียบ องคกร จัดทําแผนการพัฒนาระบบน้ําในพ้ืนที่สําคัญ พัฒนา
และดําเนินการโครงการทั้งดานจัดหาและความตองการ พัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษยและองคกร
ผูใชนํ้า และการติดตอพัฒนาโครงการระหวางประเทศ

๒) การเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่ม
จากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มระดับความมั่นคงดานน้ําในเขตเมืองดวยการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการออกแบบระบบน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา และพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพ่ือการวางแผน ติดตามและประเมินผลเพ่ิมระดับความมั่นคงดานน้ําเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยบูรณาการ
การพัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้ําแบบบูรณาการและครบวงจร ในพื้นที่พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม 
ทองเที่ยว และเพิ่มผลิตภาพจากการใชน้ํา ๑๐ เทา (จากคาเฉลี่ยป พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยสงเสริมการใชน้ําซ้ํา 
ปรับโครงสรางการใชน้ํา (รวมกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน)



-๒-

๓) การอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ อนุรักษและฟนฟูแมนํ้า
ลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟนฟูแมน้ําลําคลองและการปองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ํา 
มีการวางแผนการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ สงเสริมกลไกการมีสวนรวม
ในการบริหารการจัดการอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลองและแหลงน้ําธรรมชาติ มีโครงขายการสัญจรทางน้ํา
ที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน องคกรเอกชน เอกชน 
มีความรูความเขาใจ ความตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของแมน้ํา คู คลอง  



-๓-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การบริหารจดัการน้ําทั้งระบบ

๒.๑ บทนํา

การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงดานน้ําของประเทศ โดยดําเนินการในกรอบลุมน้ําเปนระบบ หลายมิติ หลายภาคสวน เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลทั้งในดานการจัดหา การใช และการอนุรักษ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ไดแก จัดการน้ําเพื่อชุมชน
ชนบท จัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดลอม จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ ลดการเกิดน้ําทวมและภัยพิบัติ
ทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และจัดการบริหารน้ําเชิงลุมน้ําอยางมีธรรมาภิบาล เพิ่มผลิตภาพ
ของนํ้าทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล
อนุรักษ ฟนฟู แมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ เพื่อใชเปนแหลงระบายน้ํา เก็บกักน้ํา
การจัดการคุณภาพน้ํา ปองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ํา รวมทั้งเพื่อรักษาสมดุลนิเวศ เปนตน

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข

๒.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๒.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหคนรุนตอไปไดใช
อยางยั่งยืน มีสมดุล

๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

๒.๓ ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

๒.๔ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม
ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๔.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง



-๔-

๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งทางบกและทางทะเล

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคงของชาติ

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว

๔.๓.๔ ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

๔.๑.๓ อนุรักษและฟนฟูแมนํ้าลําคลองใหครอบคลุมแมน้ําลําคลองทั่วประเทศ

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงานและเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๕.๑ มีการพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานน้ํา
ของประเทศ

๔.๕.๒ เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสราง
มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๑. ความม่ันคงดานนํ้า
ของประเทศเพ่ิมข้ึน

ดัชนีความมั่นคงดานน้ํา
ของประเทศ 
(ระดับ/คะแนน)

ดัชนีความมั่นคง
ดานน้ําของประเทศ 

ระดับ ๒ 
(๖๐ คะแนน)

ดัชนีความมั่นคง
ดานน้ําของประเทศ 

ระดับ ๓ 
(๗๐ คะแนน)

ดัชนีความมั่นคง
ดานน้ําของประเทศ 

ระดับ ๓
(๗๕ คะแนน)

ดัชนีความม่ันคง
ดานน้ําของประเทศ 

ระดับ ๔ 
(๘๐ คะแนน)

๒. ผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ
เพิ่มขึ้น ในการใชน้ํา
อยางประหยัดและสราง
มูลคาเพิ่มจากการใชน้ํา

ระดับความมั่นคง และ/หรือ
ผลิตภาพจากการใชน้ํา (บาท/
ลูกบาศกเมตร)

ตามแตละดาน
และเพิ่ม ๓ เทาจาก
คาเฉลี่ยปจจุบันป 

๒๕๖๑

ตามแตละดาน
และเพ่ิม ๕ เทาจาก

คาเฉลี่ยปจจุบัน
ป ๒๕๖๑

ตามแตละดาน
และเพ่ิม ๗ เทาจาก

คาเฉลี่ยปจจุบัน
ป ๒๕๖๑

ตามแตละดาน
และเพิ่ม ๑๐ เทาจาก

คาเฉลี่ยปจจุบัน
ป ๒๕๖๑

๓. แมน้ําลําคลองและ
แหลงน้ําธรรมชาติไดรับ
การอนุรักษและฟนฟู
สภาพใหมีระบบนิเวศที่ดี

สัดสวนของแมน้ําลําคลอง
และแหลงน้ําธรรมชาติ
ที่ไมมีสิ่งรุกลํ้าผิดกฎหมาย 
(รอยละของแมน้ํา
ลําคลองและพื้นที่ชุมน้ํา
ทั้งประเทศ)

รอยละ ๒๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การบริหารจดัการน้ําทั้งระบบ

แผนแมบทน้ีมุงเนนพัฒนาระบบจัดการน้ําทั้งระบบ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องการ
จัดการและการใชน้ําทุกภาคสวน ดูแลภัยพิบัติจากนํ้าทั้งระบบ ทั้งนี้ ในการดําเนินการจะตองสรางความ
เชื่อมโยง ความสัมพันธและบูรณาการแบบหลายมิติและหลายภาคสวน โดยคํานึงถึงทั้งดานความตองการ
และการจัดหา ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานน้ํา อยางมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ

๓.๑ แผนยอยการพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของ
ประเทศ
การจัดการน้ําเพ่ือเพิ่มความมั่นคงจะดําเนินการในกรอบลุมน้ําและเปนระบบเพื่อใหเกิดความสมดุล

ทั้งดานการจัดหา การใช และการอนุรักษ โดยมีแนวทางการดําเนินการเพ่ือชุมชน เพื่อสิ่ งแวดลอม 
การจัดการในภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะตองพัฒนา ยกระดับระบบ
การจัดการใหทันสมัย มีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และทุนทางสังคมในแตละพื้นที่
เขาชวย และตามยุคของการพัฒนาของประเทศและโลก ดังนี้

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดการน้ําเพื่อชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมนํ้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคง
ดานน้ําของประเทศ โดยจัดใหมีน้ําสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา
ที่เขาถึงได มีระบบการจัดการน้ําชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยืน (KD11 ตามเกณฑของ ADB: ความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภค)

๒)  จัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดลอม สงเสริมฟนฟู อนุรักษ พ้ืนที่ตนน้ํา พ้ืนที่ชุมน้ํา พ้ืนที่พักน้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาติ (รวมลําน้ํา) แองน้ําบาดาล การระบายน้ําจากเมืองชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ํา 
และใชประโยชนไดตามเกณฑของแตละลุมน้ํา และจัดทําแผนและดําเนินการปองกัน ฟนฟู รักษา รวมกับแผน
รักษาเขตตนน้ํา และการอนุรักษ ฟนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดลอม แหลงน้ําธรรมชาติ (รวมลําน้ํา) ตามพื้นที่
ที่กําหนด ตามความสําคัญ และขอตกลงที่มีของแตละลุมนํ้า โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ํา การดูแล
คุณภาพน้ํ าในลําน้ํ า (๒) การจัดหาโครงสรางพื้นฐาน และ (๓) กําหนดกติกาดูแลสิ่ งแวดลอมที่จําเปน
เพื่อการจัดการ (เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพ้ืนที่ปา คุณภาพน้ํานานน้ํา)
(KD42 ตาม ADB และใหสอดคลองกับแผนยอยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ํา/คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
แหลงน้ําใตดินและแหลงน้ําทะเล)

1
Key Dimension 1 ความมั่นคงดานน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ตามเกณฑของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank : ADB 

2
Key Dimension 4 ความมั่นคงดานน้ําเพื่อสิ่งแวดลอม ตามเกณฑของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank : ADB 
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๓)  จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้ําในภาวะวิกฤติ 
(รวมภัยจากน้ําทวม ลมพายุ ภัยแลง แผนดินถลม พายุคลื่น (storm surge) และน้ําทวมพ้ืนที่ติดทะเล 
(coastal floods) ใหสามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําตามหลักวิชาการ
ใหอยูในขอบเขตที่ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหสามารถฟนตัวไดในเวลาอันสั้น โดยแบงตามลักษณะ
ของแตละพ้ืนที่และลุมน้ํา

๔)  จัดการบริหารน้ําเชิงลุมน้ําอยางมีธรรมาภิบาล ประกอบดวย (๑) จัดการใหมีการจัดหา
และใชน้ําที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ และสรางความเปนธรรม ใชมาตรการทั้งทางโครงสราง กฎระเบียบ
การวางองคกรการจัดการ การจัดหาและใชน้ําที่ ไดสมดุล (๒) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ํา การกําหนด
โควตาน้ําที่จําเปนและเปนธรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพการใชน้ําใหเทียบเทาระดับสากล (๓) การพัฒนา
รูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน้ําในพื้นที่ และลุมน้ํา (ที่เชื่อมโยงการตลาด การผลิต พลังงานของเสีย 
ตามแนวคิด circular economy) และการผันน้ําในพื้นที่ที่มีความสําคัญ (๔) การเตรียมความพรอม
ทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (๕) การหาทุนจากแหลงตาง ๆ
(๖) การดําเนินการเพื่อสรางสมดุล สรางวินัยของประชาชนในการใชน้ําและการอนุรักษอยางรูคุณคา พรอมทั้ง
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ สารสนเทศกับนานาชาติ (๗) การดําเนินการรวมใชน้ํากับแมน้ําระหวาง
ประเทศ โดยพิจารณาและดําเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความมั่นคงอื่น การพัฒนา
ดานอ่ืนรวมกับระดับสากล และ (๘) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
พรอมทั้งการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต



-๘-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๑. ระดับความมั่นคง
ดานน้ําอุปโภคบริโภค
เพิ่มข้ึนจากระดับ ๓ 
ใหเปนระดับ ๔ 
(สูงสุดที่ระดับ ๕)

ดัชนีความมั่นคงดานน้ํา
อุปโภคบริโภค

(ระดับ)

ความมั่นคงดานน้ํา
อุปโภคบริโภค 

อยูในระดับ ๓.๒๕

ความมั่นคงดานน้ํา
อุปโภคบริโภค 

อยูในระดับ ๓.๕

ความมั่นคงดานน้ํา
อุปโภคบริโภค 

อยูในระดับ ๓.๗๕

ความมั่นคงดานน้ํา
อุปโภคบริโภค 
อยูในระดับ ๔

ดัชนีความมั่นคงดานน้ํา
เพ่ือสิ่งแวดลอม
(ระดับ)

ความมั่นคงดานน้ํา
เพื่อสิ่งแวดลอม 
อยูในระดับ ๒.๕

ความมั่นคงดานน้ํา
เพื่อส่ิงแวดลอม 
อยูในระดับ ๓

ความมั่นคงดานน้ํา
เพื่อส่ิงแวดลอม 
อยูในระดับ ๓.๕

ความมั่นคงดานน้ํา
เพ่ือสิ่งแวดลอม
อยูในระดับ ๔

๒. ระดับการรับมือกับ
พิบัติภัยดานน้ําเพิ่มขึ้น

ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัย
ดานน้ํา

(ระดับ)

การรับมือกับพิบัติภัย
ดานน้ําอยูในระดับ 

๓.๐

การรับมือกับพิบัติภัย
ดานน้ําอยูในระดับ 

๓.๕

การรับมือกับพิบัติภัย
ดานน้ําอยูในระดับ 

๔.๐

การรับมือกับพิบัติภัย
ดานน้ําอยูในระดับ 

๔.๐

๓. ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการนํ้า
เพิ่มข้ึนจากปจจุบัน 
๖๔ คะแนน ใหเปน 
๘๐ คะแนน

ดัชนีธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการนํ้า

(ระดับ)

ระดับธรรมาภิบาล
ไมนอยกวา ๗๐

คะแนน

ระดับธรรมาภิบาล
ไมนอยกวา ๗๕

คะแนน

ระดับธรรมาภิบาล
ไมนอยกวา ๘๐

คะแนน

ระดับธรรมาภิบาล
ไมนอยกวา ๘๐

คะแนน
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๓.๒ แผนยอยการเพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และ
สรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล

การจัดการน้ําในเขตเมือง นอกจากจะพิจารณาในกรอบปริมาณ คุณภาพแลว จําตองพิจารณาผลิตภาพ
ของการใชน้ําใหเหมาะสมกับทรัพยากรน้ําที่มีอยูจํากัดของแตละพื้นที่ โดยจะตองรองรับตอความตองการใชน้ํา
ที่มากขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมของเมืองในอนาคต การจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนา ตองคํานึงถึง
การเพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ โดยการจัดหาและใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา การลดความสูญเสีย 
และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ํา ใหทัดเทียมกับระดับสากล ทั้งเพื่อตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต (ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน) ดังนี้

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) จัดการน้ําในเขตเมือง จัดใหมีน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยูอาศัย
การพาณิชยและบริการ พรอมระบบจัดการน้ําในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ํ า ระบบกระจายน้ํ าดี 
ระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบปองกันน้ําทวมและระบายน้ํา คุณภาพในทางน้ํา สําหรับภาคบริการในเขตเมือง 
รวมถึงน้ําสําหรับผูมีรายไดต่ําในชุมชนเมืองใหเพียงพอตอความตองการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดย (๑) พัฒนาระบบน้ําในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหลงน้ําสํารอง ทบทวนและจัดทําแผนตามความสําคัญ
ของแตละพื้นที่ โดยใชน้ําจากหลายแหลง การใชน้ําซ้ําในพื้นที่วิกฤติ และ (๒) สรางระบบระบายน้ํา ระบบกัก
เก็บน้ําในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้ํา (sponge city) (KD3 ตามเกณฑ ADB)

๒) จัดการน้ํ าเพื่อการพัฒนา จัดใหมีน้ํ าอยางเ พียงพอสําหรับการพัฒนาเกษตร
และอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การทองเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน พรอมมีระบบดูแลน้ํา
ภายในพ้ืนที่สําหรับผูใชน้ําในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ําฝน พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (๑)
ทบทวนระบบน้ําตามการปรับโครงสรางเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เนนปรับโครงสรางการใชน้ํา
(๓) กําหนดสัดสวนการใชน้ําในแตละภาคสวน (KD2 ตามเกณฑ ADB) (๔) มีระบบการขออนุญาตใชน้ํา
โดยพิจารณาตามเกณฑ ความสําคัญ และผลิตภาพการใชน้ํา และ (๕) การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือสนับสนุน
การสรางมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

๓)  เพิ่มผลิตภาพของการใชน้ํา โดยการใชน้ําอยางมีคุณคา การใชน้ําซ้ํา การนําน้ํากลับมา
ใชใหม เพิ่มประสิทธิภาพการสงและการใชน้ําทุกภาคสวน พรอมเพิ่มการเก็บกักน้ําในพ้ืนที่



-๑๐-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๑. ระดับความมั่นคง
ดานน้ําในเขตเมือง
เพิ่มข้ึน

ดัชนีความมั่นคง
ดานน้ําในเขตเมือง
(ระดับ)

ความมั่นคงดานน้ํา
ในเขตเมือง 

อยูในระดับ ๑.๕

ความมั่นคงดานน้ํา
ในเขตเมือง 

อยูในระดับ ๒

ความมั่นคงดานน้ํา
ในเขตเมือง 

อยูในระดับ ๓

ความมั่นคงดานน้ํา
ในเขตเมือง

อยูในระดับ ๔

๒. ระดับความมั่นคง
ดานน้ําเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มข้ึน

ดัชนีความมั่นคง
ดานน้ําเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
(ระดับ)

ความมั่นคงดานน้ํา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อยูในระดับ ๔.๒

ความมั่นคงดานน้ํา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อยูในระดับ ๔.๔

ความมั่นคงดานน้ํา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อยูในระดับ ๔.๘

ความมั่นคงดานน้ํา
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

อยูในระดับ ๕.๐

๓. ผลิตภาพจากการ
ใชน้ําเพิ่มข้ึน

ผลิตภาพจากการใชน้ํา
(บาท/ลูกบาศกเมตร)

เพิ่ม ๓ เทาจากคาเฉลี่ย
ปจจุบันป พ.ศ. ๒๕๖๑

เพิ่ม ๕ เทาจากคาเฉลี่ย
ป พ.ศ. ๒๕๖๑

เพิ่ม ๗ เทาจากคาเฉลี่ย
ป พ.ศ. ๒๕๖๑

เพ่ิม ๑๐ เทาจากคาเฉลี่ย
ป พ.ศ. ๒๕๖๑



-๑๑-

๓.๓ แผนยอยการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ

การอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ โดยใหความสําคัญกับการสํารวจ
พิสูจนแนวเขตแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ การทําแผนรื้อถอนสิ่งกอสรางและอาคารที่รุกล้ําแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติและรับฟง
ความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน การอนุรักษฟนฟูและพัฒนาแมน้ํา ลําคลอง 
และแหลงน้ําธรรมชาติ ในทุกมิติ เชน ดานการระบายน้ํา เก็บกักน้ํา การจัดการคุณภาพน้ํา ขยะวัชพืช
สิ่งกีดขวางทางน้ํา การบํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา สุนทรียภาพทางธรรมชาติ 
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน ใหความสําคัญกับการบริหารเชิงพื้นที่ ตลอดจนมีการ
จัดทําขอกําหนดในการออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษฟนฟูแมน้ํา ลําคลอง
และแหลงน้ําธรรมชาติ  

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พิสูจนและสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ 
ใหชัดเจนและขึ้นทะเบียนโดยหนวยงานรับผิดชอบหลัก โดยสํารวจ พิสูจนแนวเขตแมน้ําลําคลองและแหลง
น้ําธรรมชาติ และขึ้นทะเบียนแนวเขตแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ

๒) จัดการ แกไขปญหา และปองกันการรุกล้ําแนวเขตแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ โดยทําแผนรื้อถอนสิ่งกอสรางและอาคารที่รุกล้ําแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติและรับฟง
ความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน

๓) อนุ รักษฟนฟูและพัฒนาแมน้ํ า  ลําคลอง และแหลงน้ํ าธรรมชาติ  ในทุกมิติ 
เชน ดานการระบายน้ํา เก็บกักน้ํา การจัดการคุณภาพน้ํา ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ํา การบํารุงรักษา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เปนตน โดยศึกษาปญหาและผลกระทบทุกมิติของแมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ รณรงคสรางความรูและปลูกจิตสํานึกผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน จัดทําแผนอนุรักษ ฟนฟู แมน้ํา
ลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติอยางบูรณาการ และมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือควบคุมการปลอยน้ําเสียออกสู
แหลงน้ําที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งกําหนดมาตรการและกฎระเบียบจัดการขยะในแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ รวมทั้งจัดทําคูมือ/แผนพับ เพ่ือประชาสัมพันธ ใหประชาชนมีความตระหนักและมีสวนรวมในการ
ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงในแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการกําจัดวัชพืชอยางเปนระบบในเชิงพาณิชยโดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสําหรับแมนํ้า ลําคลอง 
และแหลงนํ้าธรรมชาติและสํารวจและรื้อถอนสิ่งกอสรางเกา ที่ไมมีประโยชนและไมใชงานแลวในแมน้ํา 
ลําคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ฝายเกา อาคารชลศาสตร และหลักรอ เปนตน ตลอดจนกําจัดสิ่งกีดขวาง
ที่เปนโครงสรางชั่วคราวหรือวัสดุตาง ๆ ที่อยูใตสะพานขามแมน้ําลําคลอง เชน นั่งราน เศษวัสดุกอสราง 
และสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ

๔) จัดทํ าขอกํ าหนดในการออกแบบทั้ง เชิงภู มิสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
เพื่อการอนุรักษฟนฟูแมนํ้า ลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ  โดยตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดกรอบในการ
จัดทําขอกําหนดในการออกแบบ และตั้งคณะทํางานประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษาและ
สมาคมวิชาชีพ เพื่อจัดทําขอกําหนดในการออกแบบในแตละดาน



-๑๒-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

แมน้ําลําคลองและ
แหลงน้ําธรรมชาติ
ทั่วประเทศมีระบบนิเวศ
และทัศนียภาพที่ดี 
มีคุณภาพไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สัดสวนพื้นที่ลําคลอง
ที่ไดรับการฟนฟู
(รอยละของพื้นที่เปาหมาย)

คลองสายหลักในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ความสําเร็จรอยละ ๕๐

คลองสายหลักในเขต
กรุงเทพมหานคร

สวนที่เหลือ 
ความสําเร็จรอยละ ๗๕

กรุงเทพมหานคร
คลองสวนที่เหลือ 

ความสําเร็จรอยละ ๙๐

สัดสวนพื้นที่ลําน้ํา
ที่ไดรับการฟนฟู 
(รอยละของพื้นที่เปาหมาย)

ลําน้ําสายหลักใน ๒๕ 
ลุมน้ํา ความสําเร็จ

รอยละ ๒๐

ลําน้ําสายหลักใน ๒๕
ลุมน้ํา ความสําเร็จ

รอยละ ๕๐

ลําน้ําสายหลักใน ๒๕
ลุมน้ํา ความสําเร็จ

รอยละ ๗๕

สัดสวนพื้นที่ชุมน้ําและ
แหลงน้ําที่ไดรับการฟนฟู
(รอยละของพื้นที่เปาหมาย)

- พื้นที่ชุมน้ํา Ramsar 
Site ความสําเร็จ

รอยละ ๙๐

- พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญระดับชาติ 
ความสําเร็จรอยละ ๙๐

- ลําน้ําสาขาใน ๒๐
ลุมน้ํา ความสําเร็จ

รอยละ ๒๐
- แหลงน้ําธรรมชาติ 
ที่มีพ้ืนที่ผิวน้ําเกิน 

๑,๐๐๐ ไร ความสําเร็จ
รอยละ ๙๐

ลําน้ําสาขาใน ๒๕
ลุมน้ํา ความสําเร็จ

รอยละ ๕๐

สัดสวนพื้นที่ชุมชน 
(นอกเขต กทม.ที่เปนชุมชน
ขนาดใหญ) ริมแมน้ํา 
ลําคลอง และแหลงนํ้า
ธรรมชาติ (รอยละของพื้นที่
เปาหมาย)

ความสําเร็จรอยละ 
๕๐

ความสําเร็จรอยละ 
๙๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๒๐) ประเด็น การบริการประชาชน 

และประสิทธิภาพภาครัฐ
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)



สารบัญ
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สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชน ๓
และประสิทธิภาพภาครัฐ

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๔

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๖

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๗
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

๓.๑ แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน ๗

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๘

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๙

๓.๒ แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง ๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๐

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒

๓.๓ แผนยอยการปรับสมดุลภาครัฐ ๑๓

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๓

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๕

๓.๔ แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ๑๖

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๖

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๘

๓.๕ แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ๑๙

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๙

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๒๑



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเปนทั้ งเปาหมายและเครื่องมือกลไก
ในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน
ที่วางไว ดังนั้นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุงเนน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง
ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนและสนับสนุนให เปนประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถกาวทัน
ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอยางยั่งยืน ดวยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน
สวนรวม”

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการขางตน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติฉบับนี้จึงใหความสําคัญ
กับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ซึ่งจะตองมีไมนอยกวารอยละ ๙๐ ภายในชวง
ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในป พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา ประชาชน
ชาวไทยมีความพึงพอใจตอการใหบริการของภาครัฐรอยละ ๘๔ ซึ่งพิจารณาจากสองปจจัยหลัก ไดแก ความพึงพอใจ
ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ และเจาหนาที่ผูใหบริการ อยางไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่มปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการของภาครัฐ เพื่อใหสามารถสะทอนความพึงพอใจของประชาชนไดอยางแทจริง
และครอบคลุม และเพื่อใหภาครัฐมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสามารถ
สะทอนไดจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในการจัดลําดับของ UN ท่ีกําหนดใหประเทศไทยจะตองไดรับการจัด
อันดับใหอยูใน ๑ ใน ๑๐ ของโลก ภายในชวงป ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ปรับปรุงดีข้ึนจากอันดับ ๗๓ จาก ๑๙๓
ประเทศทั่วโลกในป ๒๕๖๑

เพ่ือใหเปาหมายขางตนเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุงเนนพัฒนาการใหบริการของรัฐใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับของผูใชบริการ และเปนการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไรรอยตอ โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนาบริการดิจิทัล ดําเนินการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพ่ือใหประชาชน
และผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส หลากหลายชองทาง ตรวจสอบได 
ไมมีขอจํากัดของเวลา พื้นที่ และกลุมคน รวมทั้งนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ลดคาใชจายของประชาชน ประกอบไปดวย ๕ แผนยอย ไดแก

๑) การพัฒนาบริการประชาชน เนนการใหบริการภาครัฐที่สามารถอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
ไดอยางรวดเร็ว โปรงใส ใหเปนภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน ซึ่งจะทําใหเกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรมมาประยุกตใชในการใหบริการประชาชน 

๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เนนการบูรณาการเช่ือมโยงภาครัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ของการใชงบประมาณ การจัดการรายไดรายจายอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาและประหยัด ที่จะกอใหเกิดการพัฒนา
ประเทศที่เปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีจุดมุงหมาย



-๒-

๓) การปรับสมดุลภาครัฐ เนนการใหภาคสวนอ่ืน ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล 
สามารถเขามาแบงเบาภาระในการแกไขและตอบสนองความตองการของตัวเองในพื้นที่  สงผลใหภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อกอใหเกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน 

๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาครัฐและการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อประโยชนในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เปนเลิศ รวมทั้งการเปดโอกาสให
เอกชน ประชาชน เขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขันและประโยชนในการใชชีวิต 
ใหวิธีการทํางานของหนวยงานราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๕) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เนนการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหเปนคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก และเปนคนเกง มีความรูความสามารถในการทํางานรับใชประเทศชาติและ
ประชาชน



-๓-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

๒.๑ บทนํา

ภาครัฐของไทยกําลังเผชิญความกาวหนาของเทคโนโลยีที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโลกอยางรวดเร็ว 
รุนแรง และผันผวน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการบริหาร
จัดการภายในองคกร โดยการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลใหภาครัฐตองเรงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนใหเปนรูปแบบดิจิทัลอยางสมบูรณ มีการปฏิรูป
โครงสรางและระบบการบริหารจัดการท่ียืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ หนวยงานภาครัฐในยุคใหม
จําเปนตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อที่จะสามารถสนองตอบตอความตองการ และพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันในระดับสากลได หนวยงานภาครัฐจําเปนตองทํางานในเชิงรุก 
และจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญที่เนนการมองภาพกวางและมองไกลในทุกมิติ ดังนั้น หนวยงาน
รัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่  มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงานของรัฐตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสรางประโยชนสุขแกประชาชน รวมทั้งตอง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานท่ีใหความสําคัญกับการใชขอมูลการวิเคราะหสําหรับการกําหนดนโยบาย 
การบริการประชาชน และการบริหารจัดการภายใน รวมทั้งตองสามารถแขงขันกับภาคสวนอ่ืน โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน มีความสามารถในการดึงดูดและรักษาผูมีความรูความสามารถ สําหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่มี
ผลกระทบสูงตอชีวิตประชาชน อันจะนํามาสูภาครัฐที่มีความโปรงใส ตรวจสอบไดและสามารถตอบสนอง
ตอความตองการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป

กลไกของภาครัฐจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสามารถชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติทุกประเด็น เพ่ือบูรณาการ ท้ังในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่มีการเชื่อมโยงการ
ทํางานทุกระดับใหสอดรับกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และการพัฒนาดังกลาวจะตองบูรณาการกัน
อยางมีเอกภาพและสอดประสานกัน มีการประสานงานบนความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ตั้งแตภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคสวนอื่นในสังคม ระบบการเงินการคลังของประเทศจะตอง
สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเรงดวน
และมีเปาหมายรวมกันท้ังในระดับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมิน
ผลสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติทุกระดับ เพ่ือใหการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเขาสูความสมดุล
ในความสัมพันธของพ้ืนที่ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น และประชาชนเขามามีสวนรวมไดในการติดตาม
ประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ



-๔-

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง

๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าในทุกมิติ

๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส

๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม

๔.๕.๓ การพัฒนากลไกองคกรขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก

๔.๔.๕ รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค

๔.๑.๕ สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย 
ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุม 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
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๔.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา
ของภูมิภาค 

๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช

๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

๔.๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ

๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม

๔.๓.๒ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

๔.๓.๓ สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ิน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย

๔.๔.๑ องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย

๔.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ

๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม

๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑. บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับของ
ผูใชบริการ

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของภาครัฐ 

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๕

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๕

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๕

๒. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ดวยการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกตใช

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ในการจัดลําดับขององคการ
สหประชาชาติ

อยูในกลุมประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

๖๐ อันดับแรก

อยูในกลุมประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

๕๐ อันดับแรก

อยูในกลุมประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

๔๐ อันดับแรก

อยูในกลุมประเทศ
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 

๓๐ อันดับแรก
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุงเนนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐใหมีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาที่มีอยูอยางเปนลําดับขั้นตอน เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐใหเกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรผานการกําหนด
ความสัมพันธในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตรทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น เพื่อใหการทํางานรวมกัน
ในระดับพ้ืนที่เกิดความเขมแข็ง ไมซ้ําซอน ชัดเจนภายใตขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝายถือเปนหุนสวนการ
พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลใหครอบคลุม ตั้งแตเริ่มดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ 
และหลังการดําเนินการ ทั้งในระดับยุทธศาสตร และผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณ
และระบบการตรวจสอบ ตองสงเสริมแรงขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ทั้งในมิติภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพ้ืนที่ โดยบุคลากรภาครัฐตองมีความมุงมั่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบคาตอบแทนที่เปนระบบมีมาตรฐาน และสอดคลองกับภาระงาน
โดยมีคานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานของเจาหนาที่ภาครัฐเพ่ือประชาชน มีความมุงมั่น และมีแรงบันดาลใจ
ในการที่จะรวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงค โดยในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบดวย ๕ แผนยอย ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน

เปาหมายสําคัญของการบริการภาครัฐ คือ ภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนอง
ความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส โดยภาครัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหนาที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการ
แผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่นใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี สรางประโยชนสุขแกประชาชน โดยตองมีความพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
และระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกัน ดําเนินการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ 
เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการทุกกลุมสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส หลากหลาย
ชองทาง ตรวจสอบได เสียคาใชจายนอย ไมมีขอจํากัดของเวลา พื้นที่ และกลุมคน และผูใชงานไมตองรองขอ
หรือยื่นเรื่องตอหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการใหบริการของภาครัฐใหเปน
รูปแบบดิจิทัลและวางแผนใหมีการเชื่อมโยงหลายหนวยงาน และสรางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหมีความพรอมในการใหบริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใชสรางสรรคและพัฒนาบริการเดิม
และสรางบริการใหมที่เปนพลวัตสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการ
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ
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๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน 
ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งอํานวย
ความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตตาง ๆ
การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากล

๒) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ตั้งแตตน
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจาย
นอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล เพื่อใหบริการ
ภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด

๓) ปรับวิธีการทํางาน จาก “การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เปน “การใหบริการ
ที่ใหความสําคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณคาและ
ไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานดวยมือ เปนการทํางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสราง
บริการใหมที่เปนพลวัตสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาค
ธุรกิจ และผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก 
ทันสถานการณ



-๙-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น

สัดสวนความสําเร็จของ
กระบวนงานที่ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล

รอยละ ๑๐๐
(ทั้งหมด ๒,๑๘๐

กระบวนงานแบงเปน 
กระบวนงานใน

ระบบอํานวยความ
สะดวกในการ

ประกอบธุรกิจแบบ
ครบวงจร ๓๐๐
กระบวนงาน 

และกระบวนงาน
อื่น ๆ ๑,๘๘๐
กระบวนงาน)

รอยละ ๑๐๐
ทุกกระบวนงาน
(๕,๓๖๐)

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐



-๑๐-

๓.๒ แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง

ภาครัฐเปนกลไกสําคัญในการจัดสรรบริการและประโยชนสาธารณะเ พ่ือใหเกิดการพัฒนา
และการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลังจึงถูกจัดทําขึ้นเพ่ือใหภาครัฐ
ดําเนินการภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง 
บริหารและจัดการการเงินการคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐใชจายในจํานวนที่เหมาะสม 
อยางโปรงใส โดยที่ประชาชนและภาคสวนอ่ืน ๆ สามารถตรวจสอบการใชจายของภาครัฐไดทุกขั้นตอน
และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคาที่เทาทันตอบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว ดําเนินกรอบ
นโยบายการเงินและการคลังที่โปรงใส ยืดหยุน รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
นโยบายใหม ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบท
และโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ
ทางการเงิน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลางทางการเงิน ใหเปนมาตรฐานสากลและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชําระเงินหลักของประเทศ

๒) พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงินและการคา ใหทันตอความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนยายทุนและแรงงาน รูปแบบการคา ตลอดจนการกีดกันทางการคา
รูปแบบใหม ๆ และใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพรอมปองกันความเส่ียง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
แผนเพ่ิมรายไดของประเทศคูกับแผนงบประมาณใหเกิดสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย การขยายฐานภาษี
และการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ

๓) จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหงบประมาณเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
ของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่กําหนดไว สอดคลองกับสถานการณและ
ความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกัน เพื่อใหเกิด
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน

๔) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง ระบบและมาตรการทางภาษี ใหมี
โครงสรางในดานการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเปนธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เทาทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หนวยงาน มีวิธีการที่ทําใหประชาชนสามารถ
เขาใจและตระหนักถึงระบบภาษีไดอยางงาย ใหมาตรการภาษีเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ํ า 
ลดการสะสมความมั่งคั่งที่กระจุกตัว อาทิ การปรับปรุงมาตรการลดหยอนภาษีและการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ที่มีผลประโยชนตอสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ และใหสงเสริมและไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ



-๑๑-

๕) กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพ้ืนที่ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน เปนการติดตาม
ประเมินผลท้ังระบบ ตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ และนําไปสูการปรับ
แนวทาง การดําเนินงานที่เหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ
เปนประจํา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ



-๑๒-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

หนวยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

รอยละของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

แผนงาน/โครงการ
ภายใต ๑๕ ประเด็น

เรงดวนของแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

รอยละ ๕๐ ของ
โครงการที่ไดรับ
งบประมาณมี

ผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

รอยละ ๗๕ ของ
โครงการที่ไดรับ
งบประมาณมี

ผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

โครงการทั้งหมดที่
ไดรับงบประมาณมี

ผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ



-๑๓-

๓.๓ แผนยอยการปรับสมดุลภาครัฐ

ภาครัฐเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดทําและใหบริการสาธารณะ สงผลใหภาครัฐมีขนาดใหญ
และขยายตัว มีอัตรากําลังภาครัฐและสัดสวนงบประมาณรายจายประจําและคาใชจายบุคลากรภาครัฐเพ่ิมขึ้น
อยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการลงทุนของประเทศ ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีจุดเนนสําคัญประการหนึ่งในการปรับสมดุล
ใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับ
หรือการใหบริการ ซึ่งในปจจุบันภาคสวนอ่ืนไดมีขีดความสามารถในการจัดทําบริการสาธารณะไดอยาง
มีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันกับภาครัฐได รวมทั้งมีทางเลือกในการสงมอบบริการใหกับประชาชน
หลายรูปแบบ อาทิ การถายโอนภารกิจของภาครัฐในปจจุบันใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาค
ประชาชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐเปนผูดําเนินการแทน

การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุงเนนการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ดวยการเสริมสราง
บทบาทของภาคสวนอ่ืนในสังคม เพื่อใหประชาชนมีชองทางในการเขาถึงบริการสาธารณะไดงาย มีทางเลือก
ที่หลากหลาย และไดรับบริการที่สอดคลองกับความตองการเฉพาะของบุคคลหรือกลุมคน เพ่ือตอบโจทยที่วา
ประชาชนคือหัวใจสําคัญของการบริการสาธารณะ เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ
ที่เหมาะสมระหวางบทบาทหนาที่ และการมีสวนรวมของภาคสวนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรับสมดุล
ภาครัฐจึงเปนแนวทางสําคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐ ทั้งในดานการปรับขนาดของภาครัฐ
และโครงสรางใหเหมาะสมกับภารกิจดานการกํากับดูแล การใหบริการในกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ 
ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น ใหชัดเจน ไมซ้ําซอน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเปนภาครัฐที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยสงเสริมประชาชนใหได
มีสวนรวม และมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหชุมชน ทองถิ่นดําเนินการสรางความเขมแข็ง 
และมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการใหบริการสาธารณะ 
และปรับปรุงระบบภาษีของทองถิ่นมีรายไดที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการดําเนินงานในพื้นที่ใหเกิดความยั่งยืน

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุนสวน
การพัฒนาในการดําเนินภารกิจที่สําคัญระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น
และการสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มารวม
ดําเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตาง ๆ โดยจัดใหมีการตรวจสอบความซ้ําซอน
การวิเคราะหและทบทวนภารกิจของภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อกําหนดภารกิจ
หลักที่ใหภาครัฐดําเนินการ อาทิ การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกําหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ
ที่สําคัญ สามารถตรวจสอบการทํางานของภาครัฐไดอยางเหมาะสม การกํากับดูแลการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ 
การกํากับการใหบริการสาธารณะใหเปนไปตามมาตรฐานและมีการคํานึงถึงความมั่นคงของมนุษยและรัฐ
และจัดใหมีการยุบเลิกภารกิจที่ไมจําเปน รวมทั้งเขามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สรางคุณคา
รวมกันระหวางทุกภาคสวน การถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืนรับไปดําเนินการ เชน การจางเหมาบริการ 
และการทํางานแบบจัดบริการรวม เปนตน พรอมทั้งจัดใหมีการเตรียมความพรอมหรือการสนับสนุนภาคสวนตาง ๆ
ในการรวมดําเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนและอํานวย



-๑๔-

ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกําหนดกฎระเบียบที่ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ
ภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว

๒) สงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและสรางความเขมแข็ง
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นให เปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได 
มีประสิทธิภาพ ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการใหบริการ เทียบเทามาตรฐานสากล เพ่ิมอิสระ
ในการใหบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตรระดับพ้ืนที่ มีระบบ
ภาษีและรายไดของทองถิ่นอยางเหมาะสมตอการจัดสรรงบประมาณ กําลังบุคลากร และองคความรูในการ
แกไขปญหา พัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และมิติอ่ืน ๆ รวมกับชุมชนทองถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคีอ่ืน ๆ ที่คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ ประชาชน และความตองการของคนทุกกลุม ทุกวัย และ
ทุกเพศสภาวะ



-๑๕-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑. เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ 
มีสวนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอยางเหมาะสม

ระดับความสําเร็จการเปดให
ภาคสวนอื่นเขามาดําเนินการ
บริการสาธารณะ

ไมนอยกวา
รอยละ ๒๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๓๕

ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕

๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีสมรรถนะและสราง
ความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะใหกับประชาชน

คาคะแนนการประเมิน

รอยละของเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบลที่

นําแผนชุมชนสูการพัฒนา

ทองถ่ินไดตามเกณฑ

ที่กําหนด (LQM)

ไมนอยกวา
รอยละ ๗๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๑๐๐



-๑๖-

๓.๔ แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

การพัฒนาใหภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน
เปนเงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาประเทศใหกาวสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลวในอนาคต ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดทําใหการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไมเพียงแต
ตองปฏิบัติราชการใหแลวเสร็จเทาน้ัน แตตองปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
และเปนเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานขอมูลขนาดใหญ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัล 
และสอดคลองกับไทยแลนด ๔.๐ จึงเปนเครื่องมือที่หนวยงานภาครัฐตองนํามาประยุกตใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงในบริบทตาง ๆ และความตองการ
ของประชาชนโดยรวมได นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐยังตองมีกลไกดานโครงสรางและมีวิธีการปฏิบัติราชการ
ที่ยืดหยุน หลากหลาย คลองตัว สามารถตอบสนองตอภารกิจและการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลและกระบวนการรวมกันเสมือนเปนองคกรเดียว รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับระบบขอมูลขนาดใหญ พัฒนาองคความรู ปรับเปลี่ยนสภาพการทํางานภายในองคกร โดยนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหมมาใชปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใชหลักฐานและขอมูลเชิงประจักษ
มากกวาการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสูการเปนรัฐบาลเปดที่มีความโปรงใสและคลองตัวโดยนําภาคสวนตาง ๆ
เขามาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบริการของประชาชน เพื่อประชาชน และการทําใหภาครัฐเปนฐาน
การตอยอดการสรางคุณคาของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
ดานดิจิทัล เพ่ือใหพรอมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสราง
นวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน
และผูรับบริการ โดยมุงหมายใหประชาชนและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจและเชื่อมั่นตอการปฏิบัติราชการ
และการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ 

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทํางานและขอมูลระหวางองคกร
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชรวมกัน
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐาน
เดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพ่ือใหภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูประกอบการ
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ

๒) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ
มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบ
การทํางานที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนําองคความรู ในแบบ
สหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ
ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปน



-๑๗-

องคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ

๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหม
ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ ไมยึดติด
กับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ําซอนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสมตามสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไป
เนนทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน ทั้งนี้ เพ่ือมุงไปสูความเปน
องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้
ยังมีความเปนสํานักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญเพื่อวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทํางาน
ในเชิงรุก สามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทํางาน



-๑๘-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
คาเปาหมาย หมาย

เหตุป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเทา
มาตรฐานสากลและ
มีความคลองตัว

ระดับ Digital 
Government 
Maturity Model 
(Gartner)

ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ตาม
รูปแบบ
ป พ.ศ. 
๒๕๖๑

สัดสวนของ
หนวยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางสูงตาม
เปาหมาย

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐



-๑๙-

๓.๕ แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐถือเปนปจจัยสําคัญที่ สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการพัฒนาประเทศ
ใหประสบผลสําเร็จ เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดและใหอํานาจไว
เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในดานตาง ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
ตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ดังนั้น ในการสรางและพัฒนาใหบุคลากรภาครัฐมีความพรอมทั้ งความรู ความสามารถ  
กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติใหประสบผลสําเร็จ ภาครัฐจําเปนตองทบทวน 
พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนคนดีและเกง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผูนํา มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ มีทักษะการปฏิบัติงาน
ที่ทันสมัยและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก เปนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กลายืนหยัดในส่ิงที่ถูกตองตามหลักการ
แหงวิชาชีพโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมีความพรอมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และเพื่อสวนรวม เพื่อประโยชนในการใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแกประชาชนอยางเต็มกําลัง
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับปรุงกลไกในการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกําลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกําลังคน
ใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในทุกข้ันตอนควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปล่ียนแปลง
กลไกการวางแผนกําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอ้ือใหเกิดการหมุนเวียน
ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยาง
คลองตัว

๒) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม
อยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึก
สาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน
มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกัน
การแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับ บุคลากรภาครัฐตามความรู
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและหมุนเวียน
ไดอยางคลองตัวเพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมี
รูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรม
มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุ งวิธีการกําหนดและพิจารณาคาตอบแทน
และสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถ



-๒๐-

เทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหล่ือมล้ําของคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ตาง ๆ ระหวางบุคลากรของรัฐ

๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห
และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทํางานเพ่ือให
บริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด
ใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางาน
รวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต 
ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทําที่ถูกตอง 
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปอง
บุคลากรภาครัฐที่กลายืดหยัดในการกระทําที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

๔) สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ
เพื่อใหผูนําและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับ
ทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนําหนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการบริหารงานเพื่อประโยชนของสวนรวม เปนทั้งผูนําทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นําการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงานและตอสังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหตนเอง
มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะใหมีสมรรถนะที่ จําเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวย
ทําใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาชน



-๒๑-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถ
สูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ

ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๘๕

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐

ไมนอยกวา
รอยละ ๙๕

สัดสวนเจาหนาที่รัฐที่กระทํา
ผิดกฎหมายลดลง

ลดลง
รอยละ ๒๐

ลดลง
รอยละ ๓๐

ลดลง
รอยละ ๔๐

ลดลง
รอยละ ๕๐



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

(๒๑) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๔

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๕

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๖

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๑ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๖

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๗

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๙

๓.๒ แผนยอยการปราบปรามการทุจริต ๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๐

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๑



-๑-

สวนที่ ๑

บทสรุปผูบริหาร

ภาครัฐที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว 
ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต จะเปนปจจัยที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูการบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในป ๒๕๘๐

สถานการณปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ เปนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา
อยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ
สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสํานึกในการแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ซึ่งปญหาดังกลาวทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
มีการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการตรวจสอบของหนวยงาน
ที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณมาก
สงผลตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้ ถึงแมทุกภาคสวนในสังคมมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรับรูการ
ทุจริตของประเทศไทยยังจําเปนตองไดรับการพัฒนา อันสะทอนไดจากดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย
ที่ถูกจัดใหอยูในลําดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลกในป พ.ศ. ๒๕๖๐ การแกไขปญหาการทุจริตจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวอยางบูรณาการ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหความสําคัญกับการปรับและหลอหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม
ในสังคมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละ
หนวยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของในการปราบปราม
การทุจริต แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบดวย 
๒ แผนยอย ไดแก

๑) การปองกั นการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ที่มุ งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
ในสวนการพัฒนาคน เนนการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุมในสังคม โดยกลุมเด็กและเยาวชน เนนการปลูกฝง
และหลอหลอมใหมีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุมประชาชนทั่ว ไป เนนการสรางวัฒนธรรม
และพฤติกรรมสุจริต ควบคูกับสงเสริมการมีสวนรวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุมขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ สงเสริมการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่
การงาน พรอมกับสรางจิตสํานึกและคานิยมของบุคลากรในการตอตานการทุจริต สนับสนุนการมีสวนรวมเปน
เครือขายเฝาระวัง สอดสอง และแจงเบาะแสการทุจริต พรอมทั้งจัดใหมีมาตรการสนับสนุนและคุมครอง
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ผูแจงเบาะแส กลุมนักการเมือง ใหความสําคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและทองถิ่นใหมีเจตนารมณที่แนวแน ในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม รวมทั้งสงเสริมใหมีการกํากับจริยธรรมภายในพรรค
การเมืองอยางเขมขน

ในสวนของการพัฒนา “ระบบ” จะใหความสําคัญกับการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการตอตาน
การทุจริตในหนวยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปญหา และพลวัตการทุจริตของแตละหนวยงาน
พรอมทั้ งสงเสริมสนับสนุนใหมีการใชเครื่องมือและมาตรการเพื่อสรางความโปรงใส ตรวจสอบได 
และปดโอกาสในการกระทําการทุจริต ทําใหการทุจริตคอรรัปชั่นทําไดยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบ
และลงโทษ พรอมทั้งการสรางความไววางใจของประชาชนตอภาครัฐ โดยการเพิ่มโทษใหหนัก และการตัดสิน
คดีที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อใหการกระทําการทุจริตเปนสิ่งที่ “ได” ไมคุม “เสีย” ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ตามแนวทางของแผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเปาหมายสําคัญ ๒ ประการ คือ 
ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในสวนคดีของหนวยงาน
และคดีของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง โดยมีโครงการสําคัญที่ทุกหนวยงาน
ที่ เกี่ยวของตองรวมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝงวิธีคิด สรางจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริต
และการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และโครงการสรางนวัตกรรมในการตอตาน
การทุจริตอยางมีสวนรวม

๒) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไก
ที่เกี่ยวของในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องตน การดําเนินการทางคดี 
การยึด/อายัดทรัพยสินของผูกระทําความผิด การตัดสินลงโทษผูกระทําความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา
ใหมีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมาย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลที่สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึง
การเชื่อมโยงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนระหวางหนวยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื่อมโยง
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทําระบบฐานขอมูลองคความรู
ดานการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองคความรู เชิงสหวิทยาการของเจาหนาที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตาน
การทุจริตและองคกรเอกชนในระดับนานาชาติ การดําเนินการตามแผนยอยการปราบปรามการทุจริตตองการ
บรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ โครงการ
สําคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสรางนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

๒.๑ บทนํา

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทําขึ้นภายใต
ความจําเปนในการแกไขสถานการณปญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตไดมีความพยายามในการแกไขปญหาการทุจริตของประเทศ โดยไดรวมกัน
สรางเครื่องมือ กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ไดสรางใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเขามามี
สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหนาที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม
ปจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมี
รูปแบบที่สลับซับซอน ปญหาการขาดจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม โดยสถานการณ
ปญหาการทุจริตที่จําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนคือการรวมตัวกันเพ่ือรวมกระทําทุจริต รวมกันฉอโกงรัฐ
โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญที่ตองใชงบประมาณมาก ทําใหรัฐและประเทศชาติไดรับความเสียหาย
อยางรายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผนดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซอนตอการ
ตรวจสอบของหนวยงานที่ทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต การแกไขปญหาการทุจริต
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดแนวทางในการปองกันแกไขปญหาดังกลาว  

การจัดทําแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไดยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เปนกรอบในการจัดทํา โดยแผนแมบทฯ มี ๒ แนว
ทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (๑) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การปลูกฝงวิธีคิดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุนใหม” ใหมีจิตสํานึกในความซื่อสัตยสุจริต
เพ่ือสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”
โดยการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริต เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐมีความโปรงใส 
ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เทาทันพลวัตของการทุจริต ผานกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการตรวจสอบ แจงขอมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนําไปสูการลดจํานวน
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริต มุงเนนการเสริมสราง
ประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในดาน
ของการดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เปนธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตใหไดผลและมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนา
ในระยะ ๒๐ ป โดยใชดัชนีการรับรูการทุจริต เปนเปาหมายในการดําเนินการของแผนแมบทฯ ซึ่งไดกําหนดให
ประเทศไทยมีอันดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตในป พ.ศ. ๒๕๘๐ อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก 
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๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๒.๓ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง

๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่ นชมและไดรับการยอมรับโดย
ประชาคมระหวางประเทศ

๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของ
ประเด็นปญหาความมั่นคงที่สําคัญ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เปนธรรม และตรวจสอบได

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ
แบบบูรณาการ
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดัชนีการรับรูการทุจริตของ
ประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)

อยูในอันดับ ๑ ใน 
๕๔ และ/หรือได
คะแนนไมต่ํากวา 

๕๐ คะแนน

อยูในอันดับ ๑ ใน 
๔๓ และ/หรือได
คะแนนไมต่ํากวา 

๕๗ คะแนน

อยูในอันดับ ๑ ใน 
๓๒ และ/หรือได
คะแนนไมตํ่ากวา 

๖๒ คะแนน

อยูในอันดับ ๑ ใน 
๒๐ และ/หรือได
คะแนนไมตํ่ากวา 

๗๓ คะแนน
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

เปาหมายสําคัญของยุทธศาสตรชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คือ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุกภาคสวน
ตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีสวนรวมตอตานการทุจริต พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุน
ใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง
เฝาระวัง ใหขอมูล แจงเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ 
โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นนี้ไดกําหนด
แผนยอยไว ๒ แผน คือ 

๓.๑ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเปนไปไดของสถานการณในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหเห็นภาพในมิติดานตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ ๒๐ ปขางหนานั้นตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานวา ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวตอการทุจริต
ใหความสนใจขาวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตตอประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการตอตาน
การทุจริตทั้งในชีวิตประจําวันและการแสดงออกผานสื่อตาง ๆ ประชาชนในแตละชวงวัยจะไดรับกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคมวาการทุจริตถือเปนพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทําใหเกิดความเสียหาย
ตอประเทศแลว ยังเปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทําใหสามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมได วัฒนธรรมทางสังคมจะหลอหลอมใหประชาชนจะไม
กระทําการทุจริตเนื่องจากมีความละอายตอตนเองและสังคม และไมยอมใหผูอ่ืนกระทําการทุจริตอันสงผล
ใหเกิดความเสียหายตอสังคมสวนรวมดวย และจะเกิดการรวมกลุมกันทางสังคมเพื่อกอใหเกิดสภาวะ
การลงโทษทางสังคมตอการกระทํา รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจํานงตอตานการทุจริตอยาง
เขมขน ผานกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเขาสูอํานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ
และระดับทองถิ่น ประชาชนจะใหความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดําเนินการตาม
เจตจํานงทางการเมืองมากขึ้น เปนแรงกดดันใหรัฐบาลตองบริหารประเทศอยางสุจริตและโปรงใส
โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไมสามารถเปนชองทางในการแสวงหาผลประโยชน โดยจะมีกลไก
การตรวจสอบการดําเนินนโยบายของรัฐที่เขมขนมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ในอนาคต ๒๐ ปขางหนา การทุจริตนาจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยาก
แกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผูกระทําการทุจริตหาชองทางการทุจริตที่ยากแกการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แตสภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวตอตานและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทําใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลให
กระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวีความสําคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกัน
การทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพ่ือใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิด
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ความเสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองคกร โดยสรางจิตสํานึกและคานิยมให
ทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสองเฝาระวัง ใหขอมูลและรวม
ตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุมครองพยานและผูที่
เกี่ยวของเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแก ไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ
และกําหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรม
ความสุจริตและความซื่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิด
กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็วเปนการปองกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริต

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทน
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม
และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะ
มากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น 
สามารถทําหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

๒) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง
เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุน
ใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส

๓) พัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยาง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เนื่องจากผูบริหารประเทศ/
ทองถิ่น/ชุมชน ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกวามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเปนตนแบบ
แกประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กําหนดตามกฎหมายแลว 
ผูบริหารประเทศตองมีคุณสมบัติทางจริยธรรมดวย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเพื่อสรางนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกํากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
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๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ
มุงเนนการสรางนวัตกรรมการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐมีความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน และมีความเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสรางความโปรงใส มุงเนนการสรางนวัตกรรมและมาตรการในการตอตานการทุจริต
ที่มีประสิทธิภาพและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเส่ียงดานการทุจริต เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแตขั้นวางแผนกอนดําเนินงาน ขั้นระหวางการดําเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ดําเนินโครงการ

๕) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ เชน การนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสราง
มาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจ
ของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความโปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ
โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกําหนดกฎเกณฑ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน
การเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใชงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริม
การเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริมใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจางและการดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุน
การตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
ที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสที่สามารถสรางความเชื่อมั่นและมั่นใจใหกับ
ผูใหเบาะแส



-๙-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

๑. ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย
สุจริต

รอยละของเด็กและเยาวชนไทย
มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย
สุจริต

รอยละ ๕๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐

รอยละของประชาชนที่มี
วัฒนธรรมคานิยมสุจริต มี
ทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

รอยละ ๕๐ รอยละ ๖๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๘๐

รอยละของหนวยงานที่ผาน
เกณฑการประเมิน ITA 

รอยละ ๘๐ 

(๘๕ คะแนนข้ึนไป)

รอยละ ๑๐๐

(๘๕ คะแนนข้ึนไป)

รอยละ ๘๐

(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

รอยละ ๑๐๐

(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

๒. คดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบลดลง

จํานวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงรอยละ ๑๐ ลดลงรอยละ ๕๐ ลดลงรอยละ ๗๐ ลดลงรอยละ ๘๐

จํานวนคดีทุจริตรายหนวยงาน
- จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) 

ลดลงรอยละ ๑๐ ลดลงรอยละ ๕๐ ลดลงรอยละ ๗๐ ลดลงรอยละ ๘๐

- จํานวนขอรองเรียน
เจาหนาที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลวา
กระทําการทุจริต

ลดลงรอยละ ๑๐ ลดลงรอยละ ๕๐ ลดลงรอยละ ๗๐ ลดลงรอยละ ๘๐

จํานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวของกับผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง

ลดลงรอยละ ๒๕ ลดลงรอยละ ๕๐ ลดลงรอยละ ๘๐ ลดลงรอยละ ๙๐



-๑๐-

๓.๒ แผนยอยการปราบปรามการทุจริต

การจะบรรลุเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะตองมีความทันสมัย การบังคับใชกฎหมาย
และการดําเนินคดีจะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทําใหคดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุงเนนการสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวของ
ในการปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหมเพ่ือสนับสนุนใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุงทํา ให
ผูกระทําความผิดไดรับการดําเนินคดีและลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอยางรวดเร็วและเปนรูปธรรมเพ่ือให
สังคมเกิดความเกรงกลัวตอการทุจริต ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบขอมูลเรื่องรองเรียนที่เชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานตอตานการทุจริตที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดี

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยการปรับกระบวนการทํางานดานการปราบปรามการทุจริตเขาสูระบบดิจิทัลมาใชในกระบวนการทํางาน
ดานการปราบปรามการทุจริตใหไดมาตรฐานสากลและเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินที่ทันสมัย เทาทันตอการบิดเบือน
ทรัพยสินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการขอมูลกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตาง ๆ ในการตรวจสอบ
ความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน

๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการที่ลาชาของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพ่ือใหการดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผูกระทํา
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเปนไปอยางรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเปนที่ประจักษของประชาชน อาทิ
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการ
ที่ลาชาและซ้ําซอนกันของหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหเขาถึงงายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการ
กับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อใหการติดตาม
ทรัพยสินคืนยึดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการยักยาย ถายเททรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ ไมใหเกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรตอตานการทุจริตและองคกร
เอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนขอมูลและองคความรูในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมขามชาติ

๓) พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลองคความรู ด านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู เชี่ ยวชาญ
ของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อใหเจาหนาที่ปราบปรามการทุจริตของแตละ
หนวยงานไดศึกษาและมีความสมรรถนะและความรูที่เปนมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง
สหวิทยาการของเจาหนาที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ 
ที่เปนมาตรฐานและเทาทันตอพลวัตของการทุจริต



-๑๑-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

การดําเนินคดีทุจริตมี
ความรวดเร็ว เปนธรรม 
โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ 

กระบวนการดําเนินคดี
ทุจริตที่จําเปนตองขอ
ขยายระยะเวลาเกินกวา
กรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
กําหนด

ไมเกินรอยละ ๒๕ ไมเกินรอยละ ๒๐ ไมเกินรอยละ ๑๕ ไมเกินรอยละ ๑๐

จํานวนคดีอาญาที่
หนวยงาน
ไตสวนคดีทุจริตถูกฟอง
กลับ

ไมเกินรอยละ ๔ 
ของจํานวนคดีที่สงฟอง

ไมเกินรอยละ ๓
ของจํานวนคดีที่สงฟอง

ไมเกินรอยละ ๒ 
ของจํานวนคดีที่สงฟอง

ไมเกินรอยละ ๑
ของจํานวนคดีที่สงฟอง



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๒๒) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ

หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๒

๒.๑ บทนํา ๒

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๒

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๕

๓.๑ แผนยอยการพัฒนากฎหมาย ๕

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๕

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๗

๓.๒ แผนยอยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๙

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๑



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใตยุทธศาสตรชาติ กําหนดให
กฎหมายเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายหลักใหกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนไป
เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดทําขึ้น เพ่ือเปนกลไกสําคัญตอบสนองตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดวยการมุงเนนให
กฎหมายมีความเปนพลวัตที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเปนไปตามความตองการ
ของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
มีความเปนกลาง นาเชื่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได สงผลใหเปาหมายการพัฒนายุทธศาสตรชาติในทุกดานบรรลุ
ความสําเร็จในการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่เปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และเปนไปเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ

ที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาการมีกฎหมายจํานวนมากเกินไป ไมสอดคลองกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และการนํากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส ทําใหเกิดปญหาในการ
ดําเนินงานของภาครัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งปญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ขาดความ
โปรงใส อันเกิดจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไมสามารถดําเนินการอยางสอดประสานกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ขาดความเปนธรรม และเลือกปฏิบัติ อันสามารถสะทอนไดจากดัชนีนิติธรรม จัดทําโดย 
World Justice Project (WJP) ของประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย ๐.๕ และลําดับที่ ๗๑ 
จาก ๑๑๓ ประเทศ ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการเรงแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถเปนเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใชสรางสังคมที่พัฒนาใน
ทุกมิติอยางเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และไมเลือกปฏิบัติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกในการขับเคลื่อนและสรางการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ มุงเนนการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนใหเกิดความโปรงใสและพลวัตใหกับการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนในสังคมมีโอกาสไดรับประโยชนจากการพัฒนา
ประเทศอยางเทาเทียม เปนธรรม และทั่วถึง ประกอบดวย ๒ แผนยอย ไดแก

๑) การพัฒนากฎหมาย โดยเนนการดําเนินการปรับปรุง แกไข ยกเลิกกฎหมายใหมีเทาที่จําเปน
และสอดคลองบริบทและไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ จากการนําเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทาง
กฎหมายมาประยุกตใช และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจังและเปนรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุกลําดับชั้นใหเชื่อมโยงกันอยางเปนเอกภาพ ไมขัดกัน มีการนํากฎหมายไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความโปรงใสซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะนํากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ําและ
ความไมเทาเทียม

๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอํานวยความยุติธรรมใหเปนไปอยางเสมอภาค โปรงใส 
เปนธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมให
ดําเนินงานสอดประสานกันอยางเปนองคาพยพเพ่ือใหสามารถจัดการกับขอขัดแยง กรณีพิพาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๒.๑ บทนํา

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตรชาติเปนโครงสรางพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใตสถานการณของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและ
ระหวางประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ยนผานของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จากการเปนแคเครื่องมือในการปกครองไปสูการเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศที่มีพลวัต เพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ รวมถึงการมุงนํากฎหมายไปสูการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมและบริหาร
จัดการใหกระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย สรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน 
และสังคมเปนธรรม ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติดังกลาว กําหนดใหกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศที่ไมใชเปนเพียงเครื่องมือในการใชอํานาจรัฐ
อีกตอไป แตเปนเคร่ืองมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใชสรางสังคมที่พัฒนาอยางเปนธรรม ลดความเหลื่อมลํ้า
และไมเลือกปฏิบัติ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนและสรางการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ มุงเนนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนใหเกิดความโปรงใสและพลวัตใหกับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนทุกภาคสวนในสังคมมีโอกาสไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียม เปนธรรม และ
ทั่วถึง 

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
๒.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส

๒.๒ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๓ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
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๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง
ของชาติ

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี
ประสิทธิภาพ

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน 
และแกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 

๔.๑.๘ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง

๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

๔.๒.๔ ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารรราชการแผนดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 

๔.๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่
เหมาะสม

๔.๗.๒ มีกฎหมายเทาที่จําเปน

๔.๗.๓ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค

๔.๘.๑ บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียม

๔.๘.๒ ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอน
ของการคนหาความจริง

๔.๘.๓ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง
มีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน

๔.๘.๔ สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม

๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
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๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๑. กฎหมายเปนเคร่ืองมือให

ทุกภาคสวนไดประโยชน
จากการพัฒนาประเทศ
อยางเทาเทียมและเปน
ธรรม

ดัชนีนิติธรรม
(คะแนน/อันดับ)

คะแนนของ ๔ ปจจัย
จากทั้งหมด ๘ ปจจัย
๑. การจํากัดอํานาจ

รัฐ
๒. รัฐบาลโปรงใส
๓. สิทธิขั้นพื้นฐาน
๔. ความเปนระเบียบ

และความม่ันคง
ไมต่ํากวา ๐.๖๕

คะแนนในทุกปจจัย
ไมต่ํากวา ๐.๖๕

คะแนนในทุกปจจัย
ไมต่ํากวา ๐.๗๕

คะแนนทุกปจจัยไมต่ํา
กวา ๐.๘๗ และอยูใน 

๑๐ อันดับแรก
ของโลก

๒. การอํานวยความยุติธรรม
เปนไปโดยความเสมอภาค 
โปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ
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สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๓.๑ แผนยอยการพัฒนากฎหมาย

กฎหมายเปนเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธและจัดระเบียบในสังคม ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับบริบททางสังคมดวย ปจจุบันถือไดวาการทําให
กฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ จะชวยเอื้อใหเกิดประโยชนตอภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และดําเนินธุรกิจภาคเอกชนเปนไปโดยสะดวก เกิดความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาวใหทุกภาคสวนไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรมดวย โดยเฉพาะการสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมุงใชกฎหมายใหเปนเครื่องมือ
ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาและอุปสรรค
ที่นําไปสูความเหลื่อมล้ําดานตาง ๆ เอื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

� ) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบท
และเอื้อตอการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมาย
ที่มีอยูทุกลําดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไมจําเปน
หรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหกฎหมายชวยสรางสรรคความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชน
ตอประชาชนโดยรวม ใหเอื้อตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับ
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการใชนวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนใหสอดคลอง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อตอการประกอบธุรกิจทั้งในและตางประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการทองเที่ยว โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

� ) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม ตองดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผย
ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลําดับศักดิ์ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออํานวยตอการบริหารราชการแผนดิน การดําเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนา
ประเทศ การใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแขงขันระหวางประเทศ

� ) พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหมมาใช
ในกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม
และกอใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทําผิดไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และเปนธรรม
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� ) สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการใช
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพ่ิมชองทางการมีสวนรวม
ของประชาชนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือใหกฎหมายเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเน้ือหา
เปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม
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๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๑. กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอ
การพั ฒนา ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนอยูภายใตกรอบ
กฎหมายที่มุงใหประชาชน
ในวงกวางไดรับประโยชน
จากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง

สัดสวนของกฎหมายที่
ไดรับการทบทวนแกไข 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ / ห รื อ
ยกเลิก ใหมีเนื้อหาที่ไม
เป นอุปสรรคตอ การ
พัฒนาประเทศ

รอยละ ๕๐ ของ
กฎหมายทั้งหมด

รอยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมายทั้งหมด

รอยละ ๑๐๐
(กรณีมีกฎหมาย

บัญญัติใหม)

รอยละ ๑๐๐
(กรณีมีกฎหมาย

บัญญัติใหม)

รอยละจํานวนคดี/เรื่อง
ร อ ง เ รี ยน ที่ เ กี่ ย วกั บ
การไม รับ คว าม เป น
ธรรมจากกฎหมาย 

- - คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การคุมครองผูบริโภค 
การจางแรงงานที่ไม
เปนธรรม และการ
ผูกขาดทางการคา
ลดลงรอยละ ๕๐

คดีท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การคุมครองผูบริโภค 
การจางแรงงานที่ไม
เปนธรรม และการ
ผูกขาดทางการคา
ลดลงรอยละ ๗๕
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เปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

๒ . ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ล ะ
การบั งคับ ใ ช กฎหมาย
มีความคุมคาทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติ และ
เปนธรรม

สัดสวนการนํา
เทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลกลางของ
ประเทศมาใช
ในการบังคับใช
กฎหมาย
ตอจํานวนกฎหมาย

รอยละ ๕๐ ของ
กฎหมาย

รอยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมาย

รอยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมาย

รอยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมาย

ระยะเวลาที่ลดลงใน
กระบวนการบังคับใช
กฎหมาย

ทุกหนวยงานของรัฐ
บังคับใชกฎหมายได

รวดเร็วขึ้น รอยละ ๕๐

ทุกหนวยงานของรัฐ
บังคับใชกฎหมายได

รวดเร็วขึ้น รอยละ ๗๐

ทุกหนวยงานของรัฐ
บังคับใชกฎหมายได

รวดเร็วข้ึน รอยละ ๘๐

ทุกหนวยงานของรัฐ
บังคับใชกฎหมายได

รวดเร็วขึ้น รอยละ ๘๕

ระดับความเชื่อม่ันของ
ประชาชนในการบังคับ
ใชกฎหมาย

รอยละ ๗๕ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช

กฎหมาย

รอยละ ๘๕ ของ
ประชาชนเชื่อม่ัน
ในการบังคับใช

กฎหมาย

รอยละ ๙๐ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช

กฎหมาย

รอยละ ๙๗ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช

กฎหมาย
๓. ประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนากฎหมาย
จํานวน/ระดับของ
มาตรการ/กลไก
ที่ประชาชนมีสวน
รวมกันในการทบทวน
ความจําเปน เหมาะสม
และผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย 

รอยละ ๕๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐๐
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๓.๒ แผนยอยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

การอํานวยความยุติธรรมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงตองมุงสูการเสริมสรางสังคมนิติธรรมดวยกระบวนการยุติธรรม
ที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือใหทุกภาคสวนไดรับความเปนธรรมอยางเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
โดยเสริมสรางความโปรงใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
การมีสวนรวมของประชาชนใหองคประกอบตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทไดอยางเปนธรรม

โดยในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเนน
ใหกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
มีความเปนกลาง นาเชื่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกลาหาญทางจริยธรรม เปนมืออาชีพ มีความเปนธรรม และ
ไมเลือกปฏิบัติ ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก มุงใหเกิดการสรางมาตรฐานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรงใส ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุลระหวางสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กับประโยชนสาธารณะ การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเปนไปอยาง เสมอภาค หนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมมีความรวมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทํางานระหวางกัน

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมใหเคารพ
และยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม รวมทั้ง
เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใหมีความโปรงใส เปนกลาง ปราศจาก
การแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตองโปรงใส
เปนอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอยางตอเนื่อง

๒) กําหนดใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครอง
มีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน ในการอํานวยความยุติธรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามคําพิพากษา โดยพัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตร
ระยะกลางและระยะยาวระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษ
ใหมีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวางหนวยงานรวมกัน
บนพ้ืนฐานแหงการไววางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสรางเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงาน
ที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองมุงกอใหเกิดผลลัพธตอสังคมรวมกัน 

๓) เสริมสรางพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการดานกระบวนการยุติธรรมดวยการมี
สวนรวมของประชาชน และการสรางความเสมอภาคในการอํานวยความยุติธรรมดวยการคุมครอง
ผูดอยโอกาส โดยเฉพาะการสงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ การไกลเกลี่ยขอพิพาท
กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงความเปนธรรม การพัฒนารูปแบบ
ของการมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมใหมีความหลากหลาย การสรางความรู ความเขาใจดานกฎหมาย
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และกระบวนการยุติธรรมใหกับประชาชน การพัฒนากลไกคุมครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแยงระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

๔) สงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริมสรางความโปรงใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเปนชองทาง
ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร

๕) กําหนดใหการรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมตอง
เปนไปตามมาตรฐานสากล มีการใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตรและศาสตรอื่น ๆ และจัดใหมีบริการ
ทางดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก อํานวย
ความยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติ มีความโปรงใส และประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ไดโดยสะดวก รวดเร็ว

๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม
ใหมีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความโปรงใสในการใชอํานาจกับประชาชนและ
การแตงตั้งโยกยายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

๗) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเปนโทษทางอาญาที่ไมจําเปน 
สรางความสมดุลระหวางการบังคับโทษตามคําพิพากษากับการใหโอกาสผูตองโทษกลับคืนสูสังคม เปดโอกาส
ใหภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน 



-๑๑-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
การอํานวยความยุติธรรม
มีความโปรงใส สะดวก 
รวดเร็ว 
เสมอภาค ทั่วถึง เปนธรรม 
และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

อัตราสวนที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนขั้นตอนในการ
อํานวยความยุติธรรมที่
ใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความโปรงใส ความ
สะดวกและรวดเร็ว

รอยละ ๗๕ ของ
จํานวนขั้นตอนที่สําคัญ

รอยละ ๑๐๐ ของ
จํานวนขั้นตอนที่สําคัญ

รอยละ ๗๐ ของ
จํานวนขั้นตอนทั้งหมด

รอยละ ๑๐๐ ของ
จํานวนขั้นตอน

ทั้งหมด

ประเภทและระดับของ
มาตรการ
ที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อ
ความเสมอภาค
ในกระบวนการ
ยุติธรรม

รอยละ ๑๐๐
(มาตรการ

เพื่อคุมครองหรือ
อํานวยความสะดวก

ใหแกเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุคนพิการ หรือ

ผูดอยโอกาส
ในกระบวนการ

ยุติธรรม)

ไมต่ํากวา
รอยละ ๕๐ (มาตรการ

สําคัญ
ที่รัฐกําหนดขึ้น
เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรม
ในกระบวนการ

ยุติธรรม)

รอยละ ๑๐๐
(มาตรการที่สําคัญ
ที่รัฐกําหนดขึ้น
เพ่ือขจัดการ
เลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรม
ในการอํานวยความ

ยุติธรรม)

รอยละ ๑๐๐
(มาตรการที่รัฐ

กําหนดขึ้น
เพื่อขจัดอุปสรรค

หรือสงเสริม
ใหบุคคลสามารถใช
สิทธิหรือเสรีภาพ
ในกระบวนการ

ยุติธรรมได
เชนเดียวกับบุคคล

อื่น)



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(๒๓) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)



สารบัญ
หนา

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร ๑

สวนที่ ๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ๓

๒.๑ บทนํา ๓

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ ๔

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๖

สวนที่ ๓ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ๗

๓.๑ แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ ๗

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา ๗

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๘

๓.๒ แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม ๙

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา ๙

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๐

๓.๓ แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม ๑๑

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๑

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๒

๓.๔ แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน ๑๓

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๓

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๔

๓.๕ แผนยอยดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ๑๕

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา ๑๕

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด ๑๗



-๑-

สวนที่ ๑
บทสรุปผูบริหาร

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญในการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
ในดานตาง ๆ อาทิ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสรางและ
สะสมองคความรูในดานเปาหมายตาง ๆ ใหมีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศ
ที่ใชแรงงานเขมขนไปเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรูดานการวิจัยและนวัตกรรม 

โดยในป ๒๕๖๑ สถาบันการจัดการนานาชาติ ไดจัดอันดับประเทศไทยในดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรอยูในอันดับที่ ๔๒ ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากป ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งในดาน
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมและ
กฎหมายที่เอื้อตอการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยางไรก็ตาม ยังคง
มีความทาทายในดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญ เชน การกําหนดโจทยการวิจัยที่ตอบความตองการ
ของประชาชนกลุมตาง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปญหาของสังคม การบูรณาการ
หนวยงานดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน เปนตน 

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยกําหนดเปาหมายใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานโครงสราง พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
และดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้ง กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และรอยละของมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศไทยสามารถตอบโจทยความตองการของประชาชนกลุมตาง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิต
และบริการ แก ไขปญ หาของสั งคม พัฒ นาการบริหารจัดการภ าครัฐ  รวมทั้ ง รักษาและฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ตลอดจนมุงเนนการบูรณาการหนวยงานดาน การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสรางองคความรูพื้ นฐานตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย ๕ แผนยอย ประกอบดวย

๑) ดานเศรษฐกิจ มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ 
ศักยภาพของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง โดยสงเสริม
ใหภาคเอกชนมีบทบาทนํา รวมทั้งการสรางเครือขายรวมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบที่ เปนที่ยอมรับตามขอตกลง
ระหวางประเทศเพ่ือใหสามารถรองรับความจําเปนของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการสงมอบสินคา
และบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ



-๒-

๒) ดานสังคม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึงบริการและสวัสดิการ
ของรัฐ การเตรียมความพรอมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตนของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นใน
ยุคดิจิทัล การเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ํา 
การแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐให เขากับการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล

๓) ดานสิ่งแวดลอม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ เปนเครื่องมือในการอนุรักษและฟนฟู
ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล รวมทั้ง 
การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการจัดการกาซเรือนกระจก

๔) ดานองคความรูพื้นฐาน มุงเนนการวิจัยที่สรางองคความรูพื้นฐานเพื่อการสะสมองคความรู 
การตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทาง
สังคม รวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชนโดยตรง ผานการสรางและ
พัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพ่ือใหประเทศไทยเปนผูนําในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเขมแข็ง

๕) ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุงเนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน 
อาทิ โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชน
ลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 
รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบ



-๓-

สวนที่ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

๒.๑ บทนํา

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญในการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
ในดานตาง ๆ อาทิ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยพัฒนาการเกษตรสรางมูลคาและ
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่ ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ ด านการสรางการเติบ โต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอก
ถิ่นกําเนิด ตลอดจนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการวิจัยและพัฒนา
ที่มุงเนน ตอบสนองความตองการของประชาชนและพัฒนาการใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสรางและสะสมองคความรูในดานเปาหมายตาง ๆ ใหมีความทันสมัย
ตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใชแรงงานเขมขนไปเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคม
บนฐานความรูดานการวิจัยและนวัตกรรม 

สถานการณดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย ในป ๒๕๖๑ ปรากฏดังนี้ สถาบันการ
จัดการนานาชาติ (IMD) ไดจัดอันดับประเทศไทยในดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยีอยูอันดับที่ ๓๖ จาก ๖๓ 
ประเทศ ซึ่งมีอันดับคงที่จากป ๒๕๖๐ ขณะที่อันดับโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูในอันดับที่ ๔๒ 
ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากป ๒๕๖๐ และเมื่อป ๒๕๖๐ มีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมรวม
ประมาณ ๑๕๕ ,๑๔๓ ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ ๑ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
โดยมีสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ อยูที่ประมาณ ๘๐ ตอ ๒๐ นอกจากนี้ 
ประเทศไทยมีจุดแข็งในดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
สภาพแวดลอมและกฎหมายที่เอ้ือตอการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อยางไรก็ตาม ยังคงมีความทาทายในดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญ เชน การกําหนดโจทยการวิจัย
ที่ตอบความตองการของประชาชนกลุมตาง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปญหาของสังคม 
การบูรณาการหนวยงานดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน

๒.๑.๑ เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๒.๓ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น



-๔-

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๒.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปได
ใชอยางย่ังยืน มีสมดุล

๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส

๒.๑.๒ ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ

๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง 
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของ
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๑ การเกษตรสรางมูลคา สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น

๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย

๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ

๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร

๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ

๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส

๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
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ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ใหเปนครูยุคใหม

๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย

๔.๔.๒ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน 
ที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ

๔.๗ การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ

๔.๗.๓ การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

๔.๑.๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด

๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๔.๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

๔.๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ

๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน 
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ



-๖-

๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๑. ความสามารถในการ

แขงขันดาน
โครงสรางฐานทาง
เทคโนโลยี และดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น

การจัดอันดับโดย
สภาเศรษฐกิจโลกและ 
สถาบันการจัดการ
นานาชาติ

๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๓๐ ๑ ใน ๓๐

๒. มูลคาการลงทุนวิจัย
และพัฒนา 
นวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้น

สัดสวนมูลคาการ
ลงทุนวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
(รอยละของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ)

รอยละ ๑.๕ รอยละ ๑.๗ รอยละ ๑.๙ รอยละ ๒.๐



-๗-

สวนที่ ๓
แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จะมุงเนนการดําเนินการใน ๕ แผนยอย 
ซึ่งแบงกลุมตามผลที่คาดวาจะไดรับเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ไดแก ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานองคความรูพื้นฐาน และดานปจจัยสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ

มุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพ
การผลิตดานการเกษตร ศักยภาพของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใชประโยชนเชิง
พาณิชยไดจริง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทนํา รวมทั้งการสรางเครือขายรวมกับภาคการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบที่เปน
ที่ยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศเพ่ือใหสามารถรองรับความจําเปนของอุตสาหกรรมและบริการของไทย
ในการสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม
ในภาคการเกษตรเปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลาย
ของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได ลดรายจายและลดปจจัยเสี่ยงในการทําการเกษตรใหกับเกษตรกร
ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ 
การพัฒนาสายพันธุพืชและสัตว การลดตนทุนแรงงานและปจจัยการผลิต การพยากรณอากาศและวิเคราะห
ปจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง 
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา
และเครื่องสําอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงขายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บ
พลังงาน การบินและอวกาศ การขนสงระบบราง การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง และขอมูลขนาดใหญ 

๓) พัฒนาบริการแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม
ในภาคบริการเปาหมายของประเทศ ไดแก การบริการทางการแพทย การทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีคุณภาพ
อยางยั่งยืน และการบริการขนสงและโลจิสติกส เพ่ือยกระดับการใหบริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทย
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ ระบบแพทยปฐมภูมิ การดูแล
ผูสูงอายุ การบริการทางการแพทยแบบแมนยํา การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม และการกระจายสินคา ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ 



-๘-

๓.๑.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๑. ภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตและบริการ สราง
มูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากการ
วิจัยและนวัตกรรมสงผล
ใหเกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

อัตราการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการที่สรางมูลคา 
เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย

เฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป เฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป เฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป เฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป

๒. วิสาหกิจใน
กลุมเปาหมายดาน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น

จํานวนวิสาหกิจที่มี
นวัตกรรมที่มีสัดสวนของ
รายไดจากผลิตภัณฑ
นวัตกรรมตอรายไดท้ังหมด
เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น ๑ เทา
จากปฐาน

เพิ่มขึ้น ๒ เทา 
จากปฐาน

เพิ่มข้ึน ๓ เทา 
จากปฐาน

เพิ่มข้ึน ๕ เทา 
จากปฐาน



-๙-

๓.๒ แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม

เนนประเด็นสําคัญทางสังคมของประเทศที่ตองใชการวิจัยและนวัตกรรม เปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย ไดแก การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึง
บริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพรอมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน
ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง 
การยกระดับแรงงานทักษะต่ํา การแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของภาครัฐใหเขากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก 
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย เพื่อใหประชาชนไทย
มีทักษะความรู และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ โภชนาการและ
สุขภาวะในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร
และกระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตรทางการกีฬา

๒) สรางความเสมอภาคทางสังคม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมในการแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม เพ่ือลดความแตกตางทางดานรายได รายจาย การเขาถึง
บริการขั้นพื้นฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุ ติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สํ าคัญ 
อาทิ การจัดการที่ดินทํากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และกระจายอํานาจ การเขาถึงบริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม

๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหมีความทันสมัย ตอบสนองความ
ตองการและใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว และโปรงใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ รัฐบาล
ดิจิทัล ระบบขอมูลขนาดใหญภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 



-๑๐-

๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

หมายเหตุ *อยูระหวางการตรวจสอบ/จัดทําตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย และ
ความเสมอภาคทาง
สังคมไดรับการยกระดับ
เพิ่มข้ึน จากผลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เชิงสังคม

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม*
(รอยละของผลสัมฤทธิ์
ในการยกระดับคุณภาพ
ทางสังคมจาก
ผลการวิจัยฯ)

-* -* -* -*



-๑๑-

๓.๓ แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม

เนนประเด็นสําคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศที่ตองใชการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เปนเครื่องมือในการสรางและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีที่สรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม
ทั้งระบบอยางครบวงจร สงเสริมงานวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และการจัดการกาซเรือนกระจก และดานพลังงานหมุนเวียน

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล
เพื่อใหรักษาความอุดมสมบูรณทางชีวภาพของประเทศ และนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ  อาทิ พันธุพืชและสัตวปาเฉพาะถิ่นหายาก แหลงกําเนิดของพันธุ ไม 
ความหลากหลายชีวภาพและการใชประโยชนในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมง
ทะเล สินแร 

๒) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมในการเตรียมความพรอมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ ฐานขอมูลการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การกักเก็บกาซเรือนกระจก
ในภาคการเกษตรและปาไม การประเมินผลกระทบตอชุมชนเมือง และภาคการผลิตตาง ๆ การกัดเซาะชายฝง
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ

๓) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม
ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม และการจัดการมลพิษ เพื่อสงเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และควบคุมมลพิษในรูปแบบตาง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ การผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การลดของเสียจากตนทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย และของเสียอันตราย
การนําของเหลือทิ้งมาใชประโยชน

๔) พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม
ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใชในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ําชุมชน
และเกษตร

๕) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และการนํามาใชเพื่อให
สามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนไดในสัดสวนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟาที่มีการกระจายศูนยมากขึ้น



-๑๒-

๓.๓.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
การประยุกตใชความรู 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่ม
มูลคาของเศรษฐกิจ
สีเขียวอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้น

สัดสวนสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร 
ดานเศรษฐกิจชีวภาพ 
ตอสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร สิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตรทั้งหมด

จัดทําฐานขอมูลและมี
ขอมูลปฐาน เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
ดานเศรษฐกิจฐาน

ขีวภาพ

สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ 
เพ่ิมขึ้น ๑ เทา

สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๒ เทา

สัดสวนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มข้ึน ๓ เทา



-๑๓-

๓.๔ แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานองคความรูพื้นฐาน

เนนการวิจัยที่สรางองคความรูพื้นฐานเพ่ือการสะสมองคความรู การตอยอดไปสูการประยุกตใช
องคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสรางนวัตกรรม
เพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชนโดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน 
เพื่อใหประเทศไทยเปนผูนําในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเขมแข็ง

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาองคความรูพื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาความรูพื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ในสาขาที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ  นาโนเทคโนโลยี 
และเทคโนโลยีดิจิทัล

๒) พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาองคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย เพ่ือสราง
องคความรูทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรของประเทศ รวมทั้งนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ดานศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรม
ของไทย ความภาคภูมิใจในความเปนไทย และสํานึกในการดูแลรับผิดชอบตอบานเมือง มรดกวัฒนธรรม

๓) พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรม เพื่อสรางองคความรูและความเปนเลิศทางวิชาการในดานที่ประเทศไทยมีศักยภาพแตละสาขา 
รวมทั้งเชื่อมโยงใหเกิดเครือขายและการนําไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการ
วิจัยที่สําคัญ อาทิ วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตรขอมูล วิทยาศาสตรชีวภาพ ประสาท
วิทยาศาสตรและพฤติกรรมการรูคิด เศรษฐศาสตรพฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสําหรับเศรษฐกิจยุคใหม 
และสังคมศาสตรและสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ ๔



-๑๔-

๓.๔.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ 
ดานทัดเทียมประเทศที่
กาวหนาในเอเชีย

อันดับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีวัสดุ 
นาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัล

อันดับ ๑ ใน ๒๐ 
ของประเทศที่

กาวหนาในเอเชีย

อันดับ ๑ ใน ๑๕ 
ของประเทศที่

กาวหนาในเอเชีย

อันดับ ๑ ใน ๑๐ 
ของประเทศที่

กาวหนาในเอเชีย

อันดับ ๑ ใน ๕ 
ของประเทศที่

กาวหนาในเอเชีย



-๑๕-

๓.๕ แผนยอยดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิ โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนา
มาตรการแรงจูงใจเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ 
และการวิเคราะหทดสอบ

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ 
โดยใหมีหนวยงานเทาที่จําเปน มีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ไมซ้ําซอน อาทิ ดานนโยบาย วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม การใหทุนวิจัยและนวัตกรรม การทําวิจัยและสรางนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะห
และรับรองมาตรฐาน และการจัดการความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม

๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่จําเปนตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศที่สําคัญ ไดแก หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยความเปน
เลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานขอมูลและดัชนีดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลดานการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใตกรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ความลับทางการคา สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสรางความ
รวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใตสังกัด
ตางๆ เพื่อทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหมในประเด็นที่มุงเนน ไดแก เทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการ
รับสงขอมูลไดอยางรวดเร็วและละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ชวยใหจัดเก็บขอมูลไดยาวนานและใชพ้ืนที่นอย 
เทคโนโลยีหุนยนตขนาดเล็กที่ออกแบบและควบคุมใหสามารถทําหนาที่ไดตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นสวนทาง
วิศวกรรมที่เลียนแบบส่ิงมีชีวิตเพื่อทําหนาที่แทน เปนตน ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง 

๓) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบที่เปนที่ยอมรับตามขอตกลง
ระหวางประเทศและสอดรับกับความจําเปนของอุตสาหกรรมปจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
ระหวางประเทศ หรือความตองการเฉพาะที่ผูซื้อกําหนด อันจะทําใหสินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก

๔) สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ โดยดําเนินงานในลักษณะของการเปนหุนสวนกันระหวางผูใชเทคโนโลยี 
ผูใหบริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน  กับกลุมนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหนวยงาน
อ่ืนๆ ไดอยางคลองตัว รวมทั้งใชกลไกความรวมมือกับตางประเทศ และสรางมาตรการจูงใจผูเชี่ยวชาญ
ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อรวมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนา ใหมีความทันสมัยสอดรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความตองการของประเทศไดอยางทันทวงทีและสามารถใช
ประโยชนเชิงพาณิชยเพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดตนทุน เกิดผลตอบสนองตอการลงทุนสูง และมีผลการวิจัย
ตามความตองการของอุตสาหกรรมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน



-๑๖-

๕) การเพ่ิมจํานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) 
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณ ภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรชาติใหเพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๖) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุงเนนการกําหนด มาตรการหลักเกณฑ
ในการดําเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัย
ในมนุษย มาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มาตรฐานความ ปลอดภัยหองปฏิบัติการ 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑดานนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวของกับนักวิจัย 
มาตรฐานผูทรงคุณวุฒิในการประเมินขอเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร ผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่ไดจาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัย
และแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสําหรับผูประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย



-๑๗-

๓.๕.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด

เปาหมาย ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ป ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ป ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
๑. จํานวนโครงสราง

พื้นฐานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหม
ที่จําเปนตอการพัฒนา
ประเทศเพิ่มข้ึน 

อัตราจํานวนโครงสราง
พื้นฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีสมัยใหมที่
จําเปนตอการพัฒนา
เพิ่มขึ้นประเทศ

รอยละ ๑๐ รอยละ ๒๐ รอยละ ๕๐ รอยละ ๘๐

๒. สัดสวนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชนตอภาครัฐ
เพิ่มขึ้น

สัดสวนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชนตอภาครัฐ

๗๐:๓๐ ๗๕:๒๕ ๘๐:๒๐ ๘๐:๒๐


