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สแกนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้

คำนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีพระราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕
ตอนที่ ๘๒ ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ เมื่ อ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใช้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับแผนแม่บทซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

บทนำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับ ต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คานึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้ม ที่เกี่ยวข้อง
ของแผนแม่บท เป้าหมายและตั วชี้วัดในการดาเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี รวมทั้ง
กาหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สาคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น
กรอบในการด าเนิ น การของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศที่ ก าหนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติ บโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ มี จ านวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้ วย (๑) ความมั่ นคง (๒) การ
ต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการ
กีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การ
เติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในปี ๒๕๘๐ ซึง่ ประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
วัยครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มีกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง
ด้วยบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เด็ก จะเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่ปลอดภัย สงบสุข เติบโตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็นต่อการเติบโต
ได้รั บการเลี้ ยงดูจากทั้งพ่อและแม่ของเด็ก ที่จะมีเวลาให้ กับลู กของตนมากขึ้น พร้อมทั้งมีสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดูแ ละศูนย์เด็กเล็กที่พ่อแม่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ
และเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพร้อม มีพัฒนาสมวัย
วัยประถม ถึง มัธยมต้น ซึ่งเป็นช่วงการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้น การพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อผู้เรียน มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ที่ส ามารถขยายความรู้และวิธีการเรี ยนไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูที่ครอบคลุ ม
ทั่วประเทศ รวมทั้ง ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้รับการโอกาสศึกษาที่เท่าเทียมและ
ทั่วถึงในทุก ๆ พื้นที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปูพื้นฐานความพร้อมทั้งกาย ใจ และปัญญาให้พร้อมรองรับ การ
พัฒนาของช่วงวัยต่อไป และได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี ให้เป็นคนดี มีจิต สาธารณะ
มีความมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัย พร้อมเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

วัยรุ่น นักศึกษา จะได้รับการเรียนรู้ให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ได้ รั บ การพั ฒ นาวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการมี
สุขภาวะที่ดี ได้รับความรู้ และการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการภาคการผลิต ของประเทศ
สร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ผ่านสถาบันศึกษายุคใหม่ทาหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ในทางวิชาการที่สามารถใช้องค์ความรู้
ทางวิชาการในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และใส่ใจ
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก
วัยทางาน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จาเป็นต่อการทางานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง มีองค์ความรู้ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในทุกสายอาชีพ ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนให้ มีช่องทางการหารายได้ที่หลากหลายขึ้น เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางรายได้ อาทิ ธุรกิจสตาร์ทอัพที่กาลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง จะสามารถเป็นช่องทาง
ธุรกิจที่ขยายวงกว้างไปยังต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขณะเดียวกันจะได้รับประโยชน์จากการกระจายความเจริญที่จะไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต ส่งผลให้
ประชากรวัยท างานสามารถทางานได้ในภูมิล าเนาของตนเอง มีโ อกาสได้อ ยู่ใกล้ ชิดกั บครอบครัว ทาให้
ครอบครัวมีความอยู่ดีมีสุขเพิ่มมากขึ้น โดยที่แต่ละพื้น ที่/ภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่เอื้อและอานวย
ความสะดวกต่อการใช้ชีวิตและการทางาน
วัยสูงอายุ จะได้รับการดูแลทั้งด้ านสุขภาพ การดารงชีวิตที่เหมาะสมกับ แต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุ
ทั้งผู้สูงอายุวัยต้นอายุ ผู้สูงอายุวัยกลางอายุ และผู้สูงอายุวัยปลาย มีอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความ
ทันสมัย มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวิต ส่งเสริมและสนับสุนนให้มีส่วนร่วม
ทางสังคม มีสุขภาพกายและใจที่ดี และเป็นแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๒๓ ฉบับ เป็นการกาหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณา
การและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้าซ้อนกัน
ระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีความสาคัญใน
การเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอด
ไปสู่แ นวทางในการปฏิบัติใ นแผนระดับ ที่ ๓ ของหน่ว ยงาน ตามมติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๔ ธัน วาคม
๒๕๖๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับจึงมีการกาหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดาเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้อง
สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ ทั้ง ๒๓ ฉบับมีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่ว น ได้แ ก่
(๑) ประเด็นแผนแม่บ ท ประกอบด้ว ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตาม
ประเมิ น ผลการดาเนิ น งานในระดับ ผลลั พธ์ขั้น กลาง และ (๒) แผนย่ อยของแผนแม่บ ทฯ ประกอบด้ว ย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดาเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น
ดังนี้

แผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ล ะฉบับตอบเป้าหมายการพัฒ นาของยุทธศาสตร์ช าติด้านที่
เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงมีส่วนในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ โดยสรุป
ได้ตามแผนภาพ

สารบัญ
๑. ความมั่นคง
๒. การต่างประเทศ
๓. การเกษตร
๔. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๕. การท่องเที่ยว
๖. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
๗. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๐. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้
๑๓. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๑๔. ศักยภาพการกีฬา
๑๕. พลังทางสังคม
๑๖. เศรษฐกิจฐานราก
๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๙. การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
๒๐. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๒๑. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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๑. ประเด็นความมั่นคง
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง” ถือเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการหลัก
ที่ จ ะน าไปสู่ จุ ด หมายปลายทางในภาพรวมที่ เ ป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านความมั่นคงได้กาหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายสาคัญ
ประกอบด้วย (๑) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (๓)
กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง (๔) ประเทศไทยมี บ ทบาทด้ า นความมั่ น คงเป็ น ที่ ชื่ น ชมและได้ รั บ การยอมรั บ
โดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) การบริห ารจัดการความมั่นคงมีผ ลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้กาหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วั ด
ตลอดถึงแผนงาน โครงการ และกิจกรรมสาคัญ ที่จะต้องดาเนินการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ในห้วงระยะเวลา
๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดาเนินการ “ปรับ
สภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัยยะสาคัญ สาหรับในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
จะดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด ” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐาน
นาไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน ”
จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชน
มีความสุข”
สถานการณ์
ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)
๒๕๖๒
๒๕๖๑
๒๕๖๐
๒๕๕๙

ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)
๒๕๖๒
๒๕๖๑
๒๕๖๐
๒๕๕๙

๑๑๖
๑๑๓

๑๒๐
๑๒๕
๑๐๕

๑๑๐

๑๑๕

๑๒๐

๑๒๕

หมายเหตุ : การจัดอันดับประกาศตามปีของรายงาน

๓๒
๐

๑๓๐

ทีม่ า : Global Peace Index (GPI) 2019 (๒๕๖๒)
Institute for Economics & Peace

๕๒
๔๖
๒๐

๔๐

๖๐

ที่มา : World Happiness Report 2019 (๒๕๖๒)
TheUnited Nations Sustainable Development
Solution Networks
หมายเหตุ : การจัดอันดับอ้างอิงข้อมูลห้วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

๑. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เป้าหมาย

๑

โดยสาระสาคัญประกอบไปด้วยแผนย่อย จานวนทั้งสิ้น ๕ แผนย่อย ได้แก่
การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อต่อ
การบริ ห ารและพัฒ นาประเทศตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ และนโยบายที่ก าหนด สั ง คมมี ความเข้ ม แข็ งสามั ค คี
ปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญคือการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ
ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนทุ ก หมู่ เ หล่ า ขณะเดี ย วกั น ก็ ส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ประชาชนมีความมัน่ คง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึน้
ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพตารวจระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
อยู่ในลาดับ
๑ ใน ๕๕ ของโลก
๑ ใน ๔๕ ของโลก
๑ ใน ๓๕ ของโลก
๑ ใน ๒๕ ของโลก

(ปี ๖๑ - ๖๕)
-

คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
-

(ปี ๗๖ - ๘๐)
-

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาค่าเป้าหมาย

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น
ประสิทธิผลของรัฐบาลจากการประเมินของธนาคารโลก
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
ได้รับการประเมิน
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ได้รับการประเมิน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เพื่ อ เร่ ง รั ด ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนา
ประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่ส าคัญคือ
การวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ตามลาดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน(เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผลกระทบ
จนไม่ส่งผลกระทบ
จนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารประเทศ
ต่อการบริหารประเทศ
ต่อการบริหารประเทศ

๒

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
จานวนงบประมาณด้านความมัน่ คงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
คงเหลือเฉพาะงบประมาณ คงเหลือเฉพาะงบประมาณ
ตามภารกิจความมั่นคงปกติ ตามภารกิจความมั่นคงปกติ
สถิติจานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงร้อยละ
เหตุการณ์ความรุนแรงยุติ ไม่มเี หตุการณ์ความรุนแรง
ไม่มเี หตุการณ์ความรุนแรง
๒๐ ต่อปี
ภายในปี ๒๕๗๐
ทุกกรณี
ทุกกรณี
ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๐ ต่อปี
๑๐ ต่อปี
๑๐ ต่อปี
๑๐ ต่อปี
มูลค่าการลงทุนในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนใต้
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๐ ต่อปี
๑๐ ต่อปี
๑๐ ต่อปี
๑๐ ต่อปี

การพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศ ให้ พ ร้ อ มเผชิ ญ ภั ย คุ ก คามที่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให้มีความพร้อม
ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับ
ภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดถึง
สามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศ
ไทยมีสิ ทธิอธิ ป ไตย เกีย รติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน และการพั ฒ นาประเทศ ได้ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ ก าหนด โดยมี แ นวคิ ด ในการด าเนิ น การที่ ส าคั ญ คื อ พั ฒ นาระบบงาน
ด้านการข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยั บยั้ง ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะเกิด เหตุการณ์หรือเหตุการณ์จะลุกลามต่อไป ในขณะเดียวกัน จะต้องมีแผน
ในการพัฒนาศักยภาพกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติการ
ตลอดจนการฝึกและระบบการบริหารจั ดการ ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรมในการเผชิญกับ
ภัย คุ กคามต่า ง ๆ ที่อ าจเกิด ขึ้น เช่น การป้ องกั นประเทศ ภั ยจากการก่ อการร้า ย อาชญากรรมข้ามชาติ
ตลอดจนสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจั ดทาแนวทางในการบริหารจัดการ
และ/หรือแผนปฏิบัติการ ในการเผชิญกับภัยคุกคามแต่ละมิติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพด้วย
หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕

๓

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความพร้อมสูงขึ้นทีจ่ ะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง
ระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕

การบูรณาการความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและ
มิใช่ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือ
ต่อความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม รวมถึงความมั่นคงของ
โครงสร้ า งพื้น ฐานและของมนุ ษ ย์ ค วบคู่กั บ ความมั่ นคงทางทหาร และนอกเหนื อ จากการเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรั บมือ ภัย คุกคามจากภายนอกแล้ ว ยัง จะต้ องดาเนิน การเชิ งรุ ก
ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงหรือ
ป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้
ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึน้
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ
กับประเทศมหาอานาจและประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์
(อาทิ จานวนการเยือน จานวนความร่วมมือ ระดับความสัมพันธ์)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ประเทศไทยมีบทบาทในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมภิ าคเอเชีย
(อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการยอมรับ
การเป็นผู้เล่นที่สาคัญในกรอบอนุภูมภิ าคและภูมิภาคกับต่างประเทศ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม
ร้อยละ ๕ - ๑๐

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกลไกในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดในการดาเนินการ
ที่ ส าคั ญ คื อ การปรั บ โครงสร้ า ง บทบาท อ านาจหน้ า ที่ และระบบการบริ ห ารจั ด การของส านั ก งานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อานวยกา ร
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

๔

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

๒. ประเด็น การต่างประเทศ
การต่างประเทศมีส่วนขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการดาเนินงานด้านการต่างประเทศ
ให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้เล่นสาคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับ
นานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประชาคมโลกโดยรวม โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า
การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ขณะที่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์เป็นเงื่อนไขสาคัญต่อการปรับตัวด้านการต่างประเทศ
ของประเทศไทย ดังนั้นแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ จึงได้กาหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย
เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและ
เป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก”
เป้าหมาย

การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดการต่างประเทศไทย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศได้กาหนดเป้าหมาย คือ การต่างประเทศไทย
มีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ซึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ๕ ประเด็นที่จะทาให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แ ก่ (๑) มีความมั่นคง (๒) มี
ความมั่งคั่ง ยั่งยืน (๓) มีมาตรฐานสากล (๔) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (๕) มีพลัง โดยแผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศจึงประกอบด้วย ๕ แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของไทยและเสถียรภาพของ
ภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก
นอกจากนี้ การต่างประเทศไทยยังจะต้องดาเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อม
กันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคตได้
๕

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอานาจและประเทศ
ที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ประเทศไทยมีบทบาทในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน
ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมภิ าคเอเชีย
(ปี ๖๑ - ๖๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วนสาคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก
ประเทศที่ มี ร ะดั บ ค่ า จ้ า งแรงงานต่ ากว่ า ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ การที่ ไ ทยจะสามารถหลุ ด พ้ น จาก
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถคว้าโอกาสทอง
ของการที่เอเชียผงาดขึ้นเป็นภูมิ ภาคที่เจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุด โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งเชิง
ภู มิ ศ าสตร์ ข องไทย ควบคู่ กั บ การสร้ า งความเชื่ อ มโยงด้ า นการคมนาคมและโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นภู มิ ภ าค
และส่งเสริมความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก ๒๐
ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน นอกจากเศรษฐกิจไทยจะ
พึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุป สงค์แล้ ว ไทยยั งต้องพึ่งพาต่างประเทศในเชิงอุปทานอีกด้ว ย ไทยจึงจะต้องใช้
ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงที่สาคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรมดีขึ้น
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๖

การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ สังคมโลกในปัจจุบันและใน
อีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกล้ชิด และการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อย
ๆ ส่งผลให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบและการ
บั งคับ ใช้ของไทยในปั จ จุ บั น ยั งขาดความสอดคล้ องกับกฎระเบียบระหว่า งประเทศ มาตรฐานสากล และ
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในหลายด้าน ทั้งยังมีอีกหลายประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการ
พัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับนานาประเทศ จึงมีความจาเป็ นเป็นอย่างยิ่งที่
กระบวนการพัฒ นาโครงสร้ า ง และกฎระเบี ยบของไทยจะได้รั บการพัฒ นาและบั งคับ ใช้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีของไทย และในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ของ
ไทยก็ควรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน
และพันธกรณีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้ว ไทยยังสามารถมีบทบาทในการร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
ของไทยเพื่อร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย
ไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น
ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่สาคัญ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการกาหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก การส่งเสริมสถานะและอานาจ
แบบนุ่มนวลของไทย สามารถกระทาได้ในสองแนวทางหลัก คือ ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของ
ไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย อย่างไรก็ดี ไทยยังขาดการดาเนินการที่ส่งเสริมการนาจุดเด่นเหล่านี้
มายกสถานะและสร้างอานาจต่อรองเพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนไทยในการ
มีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ไทยจะต้องยกระดับการส่งเสริม
เอกลักษณ์ของไทยให้สามารถนาไปสร้างมูลค่าได้ รวมถึง ต้องเน้นการดาเนินนโยบายที่เป็นการส่งเสริมสถานะ
ของไทยในเวทีโลก พร้อมไปกับการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยสามารถร่วมเสริมสร้างสถานะ
ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

๗

ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น
ระดับความสาเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอานาจแบบ
นุ่มนวลของไทย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ระดับความสาเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายของคนไทย/ชุมชนไทยในต่างประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งและมีเกียรติภมู ิ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ การทางานอย่างบูรณาการและเอกภาพเป็นกุญแจสาคัญที่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทางานด้านต่างประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะสามารถบรรลุได้โดยการดาเนินงาน
ด้านการต่างประเทศที่สอดรับกันอย่างเป็นทีมของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศบนเงื่อนไขเวลา
และทรัพยากรของประเทศที่จากัด เช่นเดียวกับการที่ต้องมีการบริหารจัดการกาลังคนที่เหมาะสม มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศจะมุ่ง
ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้ง
ในประเทศและในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น ทั้งในการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและในการร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสาหรับประชาชนไทย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ
มากขึ้น
ระดับความร่วมมือระหว่างส่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ระดับความสาเร็จในการสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศและด้านการกงสุล
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐
ร้อยละ ๕ - ๑๐

๘

๓. ประเด็น การเกษตร
ภาคเกษตรมีบทบาทสาคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ รวมทั้ง
เป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะเป็น
ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพ
การผลิ ตและสร้ างมู ล ค่าเพิ่มให้ กั บ ผลิ ต ภัณฑ์และสิ นค้ าเกษตร ด้า นการสร้า งโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้า ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสร้างการเติบโตที่คานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สถานการณ์
ล้านล้านบาท

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗-๑๑

๑๐.๐

๙.๑๐๙
๗.๓๐

๖.๕๑๓

๖.๐

๕.๙๖

๕.๑๔๘

๔.๖๙

ภาคเกษตร

๔.๖๙

๔.๓๐

๔.๐

ภาคนอกเกษตร
GDP รวม

๒.๐
๐.๐

เป้าหมาย

๘.๔๖

๗.๘๙๔

๘.๐

๐.๖๖

๐.๖๑

๐.๔๐

๐.๔๖

๐.๕๕

แผนฯ ๗

แผนฯ ๘

แผนฯ ๙

แผนฯ ๑๐ แผนฯ ๑๑

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ที่มา : จากการคานวณโดยใช้ฐานข้อมูลจาก สศช.
หมายเหตุ *แผนฯ ๑๑ เฉลี่ยปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.8
3

3

3

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาเกษตร

ปี ๖๑ - ๖๕ ปี(๖๖-๗๐)
๖๖ - ๗๐
(๖๑-๖๕)

ปี(๗๑-๗๕)
๗๑ - ๗๕

ช่วงปี

๙

ปี (๗๖-๘๐)
๗๖ - ๘๐ ช่วงปี

อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
1.4
1.2

1.2

1.2

1.3

1

1

ร้อยละ

0.8

ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร

0.6

0.4
0.2

0
ปี(๖๑-๖๕)
๖๑ - ๖๕

ปี(๖๖-๗๐)
๖๖ - ๗๐

ช่วงปี

ปี(๗๑-๗๕)
๗๑ - ๗๕

ปี(๗๖-๘๐)
๗๖ - ๘๐ ช่วงปี

ในช่วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐ ภาคเกษตรของไทยมีอัตราการเติบโตในระดับที่น้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยมี
สาเหตุสาคัญจากข้อจากัดด้านการใช้และเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อการยกระดับผลิตภาพการผลิตและรายได้
ของภาคเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมาตรการในการบรรเทาปัญหา แต่ส่วนใหญ่เป็นแผนระยะสั้นเพื่อการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า สะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรของไทยยังสามารถได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันให้เทียบเท่ากับภาคการผลิตอื่น ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับรายได้
ของประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ดังนั้น เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ จึงจาเป็นต้องมีทิศทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรทั้งพืช ปศุสัตว์
และประมง เพื่อนามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
เกษตรกรในระยะ ๒๐ ปี โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร จะให้ความสาคัญกับการ
ยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของ
สิ น ค้ า เกษตร รวมถึ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพในแต่ ล ะพื้ น ที่ การพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรและ
การแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาค
เกษตร เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๖ แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้
ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น เทคโนโลยี และนวัตกรรม การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน
ในการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกาเนิด สร้างความแตกต่างและความ
โดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นทั้งในระดับประเทศและเพื่อการส่งออก

๑๐

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมลู ค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๔

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖

เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรองความปลอดภัยในระดับต่างๆ รวมถึง
การตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสาคัญของเกษตรปลอดภั ย และส่งเสริมด้านการขยาย
ตลาดบริโภคสิน ค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับอินทรีย์วิถีชาวบ้าน
เพื่อต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓

ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ดัชนีระดับดี

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ดัชนีระดับดีมาก

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ดัชนีระดับดีมาก

เกษตรชีวภาพ สนั บ สนุ น การอนุ รั กษ์ ทรัพ ยากรชีว ภาพทางการเกษตรเพื่ อน าไปสู่ ก ารผลิ ต และ
ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายชีวภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงพัฒนา
เชื่ อมโยงไปสู่ ภาคอุ ตสาหกรรมต่อเนื่ อง และใช้ ฐานการท าเกษตรกรรมยั่งยื นเพื่อใช้ ประโยชน์ และต่ อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม และส่งเสริม
ให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมลู ค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๘

๑๑

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิน่ มีการจัดตั้งในทุกตาบลเพิ่มขึ้น
จานวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ตาบล ๑ วิสาหกิจ

เกษตรแปรรู ป สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมการแปรรู ปสิ น ค้า เกษตร
ขั้ น สู ง ที่ มี คุ ณ ค่ า เฉพาะ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพสู ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด และผลั ก ดั น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ การผลิ ตเชิงพาณิช ย์ ตลอดจนให้ ความสาคัญกับตราสิ นค้าและปกป้องสิ ทธิ
ในทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา ส่ ง เสริ มการใช้วัตถุ ดิบและผลิ ตผลทางการเกษตรเพื่ อแปรรูป เป็นผลิ ต ภัณฑ์ใหม่
โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัย ติ ดตามผลิ ตภั ณฑ์ ร ะหว่ างขนส่ ง และยืด อายุข องอาหารและสิ น ค้า เกษตรในบรรจุภั ณ ฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมลู ค่าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๔

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖

เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรแห่ งอนาคต เพื่อนามาใช้ในกระบวนการผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรให้ เข้าถึ งและใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้ เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่ มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสนั บสนุนและส่ งเสริมการทาระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยถ่ายทอดและ
สนั บสนุ นเทคโนโลยี ให้ แก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

๑๒

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

ระบบนิเวศการเกษตร ให้ความสาคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตร
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
และการพัฒ นาฐานข้อมูล ทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนาไปสู่ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสิ นค้าเกษตร
ให้ทันกับสถานการณ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้ องกับความต้องการและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริม
และขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง
การค้ า และอ านว ยคว า มสะดว กแก่ ผู้ ป ระกอบการให้ มี ค ว ามรวดเร็ ว และการพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
สหกรณ์มีความเข้มแข็งใน
ระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
สหกรณ์มีความเข้มแข็งใน
ระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
สหกรณ์มีความเข้มแข็งใน
ระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
สหกรณ์มีความเข้มแข็งใน
ระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕

วิสาหกิจชุมชน
และกลุม่ เกษตรกร
มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๒๕

วิสาหกิจชุมชน
และกลุม่ เกษตรกร
มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๓๐

วิสาหกิจชุมชน
และกลุม่ เกษตรกร
มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๓๕

วิสาหกิจชุมชน
และกลุม่ เกษตรกร
มีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๔๐

๑๓

๔. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
อุตสาหกรรมและบริการเป็น ภาคการผลิตที่สาคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมา
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริม การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
และบริการของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อ เนื่องมาโดยตลอดทั้งในด้านมูลค่า และสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศไทยโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก ๘.๕ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ๘๘.๗ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๕๖ เป็น ๙.๖ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๑.๓ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศในปี ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรม การติดต่อสื่อสารและคมนาคมขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการ
แข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้น ทาให้ประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมและบริการเข้าสู่การ
เป็นประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูง
สถานการณ์

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
๑.
๒.

ง

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
๑๔

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภาพการผลิตในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ (เฉลี่ยร้อยละ)
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สาขาอุตสาหกรรม

4.8

4.8

4.8

3.0

3.0

3.2

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาบริการ

2.4

2.4

2.5

TFP ภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)

1

TFP ภาคบริการ (ร้อยละ)

0
(๖๑ - ๖๕)

(๖๖ - ๗๐)

(๗๑ - ๗๕)

(๗๖ - ๘๐)

ช่วงปี

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การพัฒ นาและยกระดั บ อุตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่ อนให้ เ กิด การปรั บ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากประสิทธิภาพมาเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรของไทย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเป็นองค์รวมและ
การสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของ
อุตสาหกรรมและบริการและสร้ างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒ นาของอุตสาหกรรมและบริการ
ทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็น ในขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้าง
โอกาสให้ ทุ ก อุ ต สาหกรรมในการปรั บ ตั ว และสร้ า งศั ก ยภาพใหม่ ในระยะต่ อ ไปจะเป็ น การสนั บ สนุ น ให้
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นาของอุตสาหกรรม
และบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึง่ ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
อุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และส่งเสริมการนาทรัพย์สิ น
ทางปั ญ ญาไปใช้ ป ระโยชน์ ตลอดจนฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การค้ า ทั้ ง ภายใน
และระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๕

๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๕

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติและสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อรองรับความต้องการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะ
ความชานาญ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ และขยายช่องทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ ไทย
เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งใน
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

อุตสาหกรรมและบริการดิจิ ทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒ นาและ
สร้ า งนวั ต กรรมทางอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก าร พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ
และบุคลากรทั้งด้านการผลิตและผู้ใช้ สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการ ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบนิเวศที่จาเป็นและส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขนึ้
อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๑ ใน ๔๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๑ ใน ๓๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑ ใน ๒๕

๑๖

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๒๐

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งระบบไปสู่ อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสายการบินของประเทศพัฒนา
ขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ตลอดจนสนับสนุนให้มี กลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ และรองรับระบบคมนาคมในอนาคต
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ส่วนแบ่งการตลาดของจานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๑

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๔

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๔

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
จานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier ๒ Tier ๓ และ Tier ๔
(ปี ๖๑ – ๖๕)
Tier ๔

(ปี ๖๖ – ๗๐)
Tier ๓

(ปี ๗๑ – ๗๕)
Tier ๒

(ปี ๗๖ – ๘๐)
Tier ๒

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ สร้างและพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศและสนับสนุนการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการตามระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และ
สร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโล ก
ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารลงทุ น เพื่ อ สร้ า งฐานการผลิ ต ของอุ ตสาหกรรมความมั่ น คงในประเทศ สร้ า งระบบนิ เ วศ
สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ จากในประเทศและต่างประเทศ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลีย่ ร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

๑๗

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมและบริ การไทยตลอดห่ วงโซ่มูล ค่า มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตสาหรับการกาหนด
ยุทธศาสตร์ สาหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศ กาหนดแนวทางการผลิตและพัฒนา
บุคลากรโดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ กาหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้อง
กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ สนั บ สนุ น ให้ มี ข้ อ มู ล เปิ ด เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพ
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับที่ ๖๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
อันดับที่ ๕๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับที่ ๕๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๔๕

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต
(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับที่ ๔๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
อันดับที่ ๔๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับที่ ๓๕

๑๘

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๓๐

๕. ประเด็น การท่องเที่ยว
ประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวในฐานะกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้กว่า ๒.๗๕ ล้านล้านบาท และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index) อยู่ในอันดับที่
๓๔ จาก ๑๓๖ ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาของไทยสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ไทยจึ งต้องมีการปรั บ ตัว ตามกระแสโลกที่เปลี่ ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒ นาให้ ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของตลาด เพื่อรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
สถานการณ์
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย
อันดับ
คะแนน (๗)

๒๕๕๒
๓๙
๔.๔

๒๕๕๔
๔๑
๔.๕

๒๕๕๖
๔๓
๔.๕

๒๕๕๘
๓๕
๔.๓

๒๕๖๐
๓๔
๔.๔

ปี ๒๕๖๐
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เป้าหมาย
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
๓. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

๑๙

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ด้านท่องเที่ยว

ร้อยละ
100%

รายได้จากการท่องเทีย่ วของเมืองรองเพิ่มขึ้น

GDP รวมในประเทศด้านการท่องเทีย่ ว
ต่อ GDP รวมในประเทศเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของ
เมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน)

ด้านอื่น ๆ

สัดส่วน GDP ในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อ
GDP รวมของประเทศ (ร้อยละ)

ร้อยละ
100%
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ความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทยดีขนึ้

20

30

(76-80)

26

28

ประเทศไทย

24

30
35

40
(61-65)

ช่วงปี

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อันดับความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (TTCI)

25

40

0%

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อันดับ
15

รายได้เมืองหลัก
รายได้เมืองรอง

(66-70)

(71-75)

(76-80) ช่วงปี
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ให้ความสาคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่ง ที่สาคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
นั ก ท่ องเที่ย วกลุ่ ม คุณ ภาพ สร้ า งความหลากหลายด้ านการท่ องเที่ย วให้ ส อดคล้ องกั บความต้ องการของ
นักท่องเที่ยว และมุ่งเน้น การพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศ
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมไว้ได้
ทั้งนี้ การกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ ๒๐ ปี ในระยะแรกให้ความสาคัญกับ
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานด้านการท่องเที่ยวที่เน้นมาตรฐานและคุณภาพ
ระดับสากล สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดความปลอดภัย และไม่ให้นักท่ องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงกระจายการท่องเที่ยวทั้งในมิติ
ของพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวคือการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าของสังคมไทย โดยแผนแม่บท
ด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้
๒๐

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้น
การใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการ
นักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒
ขยายตัวร้อยละ ๑๕
ขยายตัวร้อยละ ๒๐
เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
จานวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๕ เมือง
๑๕ เมือง
๒๕ เมือง
๓๐ เมือง
สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๗
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒

การท่องเที่ยวเชิงธุ ร กิจ ส่ งเสริ มให้ ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุ ม
การจั ดประชุมและนิ ทรรศการ การจั ดงานแสดงสิ นค้ า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล การจั ด
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือหลังการประกอบธุรกิจ
หรือการทากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีก ทั้ง
ส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวที
เจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติของไทย
อันดับของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการประชุมนานาชาติ ตามดัชนี
International Congress and Convention Association (ICCA)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๒๓
๑ ใน ๒๐
๑ ใน ๑๘
๑ ใน ๑๕

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการให้บริการ
ตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนาต่อ
ยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

๒๑

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๘
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย
อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดย Global Wellness Institute ดีขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๘
อันดับที่ ๗
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

การท่องเที่ยวสาราญทางน้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวไทย
เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคานึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ โดยการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ ยวทางน้าให้ได้มาตรฐาน
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงบริบทของ
พื้นที่และชุมชนในพื้นที่
รายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้าเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสาราญทางน้า (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๗
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๑ – ๖๕)
๒ ท่าเรือ

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทย
จานวนท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
๔ ท่าเรือ
๖ ท่าเรือ

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๘ ท่าเรือ

การท่ องเที่ ยวเชื่อมโยงภู มิภ าค ยกระดับ ให้ ประเทศไทยเป็น ศูนย์ก ลางการเชื่อมโยงเส้ นทางการ
ท่องเที่ยวภายในภูมิภ าคอาเซีย น โดยใช้ป ระโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิ ศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่า ย
คมนาคมทั้งทางถนน ราง น้า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียนบนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน
ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมภิ าคอาเซียน
อัตราการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียน (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๕
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

๒๒

การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน้
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๗๐
๑ ใน ๖๕
๑ ใน ๖๐
๑ ใน ๕๕
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขนึ้
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้า
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๕๐
๑ ใน ๔๕
๑ ใน ๔๐
๑ ใน ๓๕
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขนึ้
อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
๑ ใน ๑๑๐
๑ ใน ๑๐๐
๑ ใน ๙๐
๑ ใน ๘๐

๒๓

๖. ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความจาเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างงาน จัดการสิ่งแวดล้ อมของเมืองให้ส ามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และการบริหาร
จัดการที่ดี อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการสื่อสาร การขนส่งและพลังงานจะเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย และชาญฉลาดในการยกระดั บการบริ ห ารจั ดการเมื อ งในมิติ ต่ างๆ อาทิ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอนุรักษ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิต และการบริหารจัดการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติที่
ต้องการให้มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศใกล้เคียงได้โดยรอบ อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจสาคัญของอนุภูมิภาค และมีทางออกสู่ทะเลทั้งฝั่ง
มหาสมุทรอิน เดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวและวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถนามาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสดังกล่าวเพื่อพัฒนาให้เกิดฐานเศรษฐกิจใหม่ทั้งบริเวณชายแดน
และพื้นที่ตอนใน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สถานการณ์

ล้านล้านบาท

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

๓,๓๓๑,๗๔๘

๑,๑๓๒,๘๖๑ ๑,๔๒๓,๑๒๒

๒,๕๙๓,๔๘๔
๑,๑๘๑,๖๘๒
๑๔๐,๓๕๘

ที่มา : สานักบัญชีประชาชาติ สศช. ปี ๒๕๕๙

โดยแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ นพื้ นที่ และเมื องน่ าอยู่ อั จฉริ ยะ มุ่ งเป้ าการพัฒนาเมื อง
น่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการ
บริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม
รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นซึ่ งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใน
๒๔

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพและโอกาสของแต่ละเมือง และมีการวางแผน
พัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความสาคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ที่มีความพร้อม
ในการพัฒนา โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
เป้าหมาย
๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒. ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตร
ยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
๓. ช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ลดลง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5

มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย / พื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
(๖๑ - ๖๕)
(๖๖ - ๗๐)
(๗๑ - ๗๕)
(๗๖ - ๘๐)ช่วงปี

7

เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผังพื้นที่อนุรักษ์

6

6

10

5

15

4

15

ร้อยละ

4

จานวนภาค

15
20

3

20

2

25

2
1

1

25

0

30

(๖๑ - ๖๕) (๖๖ - ๗๐) (๗๑ - ๗๕) (๗๖ - ๘๐) ช่วงปี
สัดส่วน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ร้อยละ 20 สุดท้ายที่รวยที่สุด
ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
5

สัดส่วน

4
3
2

3

3

3

1
0

(61 - 65)

(66 - 70)

๒๕

(71 - 75)

(76 - 80)

ช่วงปี

ดังนั้น การกาหนดประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป็นประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
จึงมีความสาคัญเพื่อพัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจาย
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย สรุปได้ดังนี้
การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่มี
ความน่าอยู่สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เที ย บเท่ า เมื อ งขนาดใหญ่ ใ นระดั บ นานาชาติ มี ค วามน่ า อยู่ และมี ก ารน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง และ (๒) เมืองขนาดกลาง ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสาหรับพื้นที่
โดยรอบ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งงานในพื้ น ที่ แ ละลดความเหลื่ อ มล้ า โดยทั้ ง เมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ
เมืองขนาดกลาง เน้นกรอบการเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเมือง โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เฉพาะ
เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น โดยน าแนวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งสมั ย ใหม่ ม าใช้ เช่ น หลั ก การออกแบบเพื่ อ ทุ ก คน
หลักการเมืองกระชับ การเติบโตสีเขียว และผังภูมินิเวศ เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญจากเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจไปยังพื้นที่โดยรอบ
เมืองในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
จานวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีม่ ีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๖ เมือง (กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่
ขอนแก่น เมืองในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก สงขลา และ
ภูเก็ต)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๑ – ๖๕)
๕ เมือง (กรุงเทพและ
ปริมณฑล เชียงใหม่
ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
-

(ปี ๗๑ – ๗๕)
-

จานวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
๗ เมือง (เชียงราย
๗ เมือง (สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา
น่าน อุดรธานี
พิษณุโลก นครราชสีมา
อุบลราชธานี บุรีรมั ย์
หนองคาย และมุกดาหาร)
นครสวรรค์ สระบุรี)
จานวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้น ๔ เมือง
เพิ่มขึ้น ๔ เมือง

๒๖

(ปี ๗๖ – ๘๐)
-

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๖ เมือง (ร้อยเอ็ด
สกลนคร กระบี่ ยะลา
ราชบุรี และลาปาง)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้น ๔ เมือง

แนวทางการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๒๗

การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยจัดทาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อการจัดทาแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ
จัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม
การกาหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พร้อมทั้งการจัดทาผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบ
ของผังเมืองรวมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดทาแผนผัง
พื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ การจัดทาผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรม
เชิ งนิ เวศ การจั ดท าผั ง พื้น ที่อ นุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ แหล่ งโบราณคดี มรดกทางสถาปัต ยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้น ถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึง การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย ที่ประกอบด้วย ภาคีสาคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยง
การพัฒนาร่วมกันในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพ องค์กร เพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชนและเครือข่าย ให้มีทักษะ
ทัดเทียมกับ ประเทศอื่นในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ์ วิส าหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจาชุมชน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร
และตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายได้ให้กับชุมชน
เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน
จานวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๕ เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และ
ภูเก็ต)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๑๒ เมือง
(เมืองระยะที่ ๑ และ ๒)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๑๙ เมือง
(เมืองระยะที่ ๑ – ๓ )

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๒๕ เมือง
(เมืองระยะที่ ๑ – ๔ )

ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
พื้นที่ที่มีการดาเนินการสงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชี ีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
(ปี ๖๑ – ๖๕)
อย่างน้อยใน ๓ จังหวัด
ของ ๑ ภาค

(ปี ๖๖ – ๗๐)
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน
๓ จังหวัด ของ ๒ ภาค

๒๘

(ปี ๗๑ – ๗๕)
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน
๖ จังหวัด ของ ๒ ภาค

(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยใน ๖
จังหวัด ของ ๒ ภาค

7. ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

๗. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

การพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐาน ถือเป็น รากฐานที่ส าคัญ ของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทาให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของประเทศที่
ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น
จากอันดับที่ ๔๙ ในปี ๒๕๖๐ เป็นอันดับที่ ๔๘ ในปี ๒๕๖๑ และต้นทุนระบบโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศที่ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๒ ในปี ๒๕๕๗ เหลือร้อยละ ๑๓.๘ ในปี ๒๕๖๐ รวมทั้งมีอันดับด้าน
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดีขึ้นจากอันดับที่ ๔๕ ในปี ๒๕๕๙ เป็นอันดับที่ ๓๒ ในปี ๒๕๖๑
สถานการณ์

ที่มา : อันดับความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยสถาบัน IMD
ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ต่อจีดีพี ข้อมูลจาก สศช.
อันดับด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ โดย ธนาคารโลก

เป้าหมาย

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) โดยสถาบัน IMD

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
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๒๙

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศที่มีผลกระทบต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง แผนแม่บทประเด็น
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
และสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทาง
รางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่ง
อานวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการบริหาร
จั ดการระบบโลจิ ส ติส์ ที่มีก ารใช้ร ะบบเทคโนโลยีส มัยใหม่เพิ่มขึ้ น ตลอดจนการพัฒ นายกระดับศักยภาพ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขนส่ งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่าง
ไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนโลจิสติ กส์ของประเทศในระดับที่แข่งขันได้ พัฒนาให้เกิดการ
ใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญและการสร้างศูนย์ เศรษฐกิจ
ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการ
พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเดินทางและขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อนาไปสู่การควบคุมสั่งการและ
บริหารจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ตลอดจนการปฏิรูปองค์กร ปรับโครงสร้าง
การกากับดู แล และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๓๐

256๑-๒๕๖๕

256๖-๒๕๗๐

25๗๖-๒๕๘๐

25๗๑-๒๕๗๕

๓๑

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
น้อยกว่าร้อยละ ๑๒

(ปี ๖๖ – ๗๐)
น้อยกว่าร้อยละ ๑๑

(ปี ๗๑ – ๗๕)
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
น้อยกว่าร้อยละ ๙

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหร่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๒๕ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓.๕๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๒๕ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓.๖๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๒๐ ลาดับแรก หรือคะแนน
ไม่ต่ากว่า ๓.๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๒๐ ลาดับแรก หรือ
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓.๘๐

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๔

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๗

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๘

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมืองหลัก
ในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๕

(ปี ๖๖ – ๗๐)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมืองหลัก
ในภูมิภาคไม่น้อยกว่า ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมืองหลัก
ในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๒๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมืองหลัก
ในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๒๐

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร ๑ แสนคน)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๑๒ คนต่อประชากร
๑ แสนคน

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๑๒ คนต่อประชากร
๑ แสนคน

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๘ คนต่อประชากร
๑ แสนคน

๓๒

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๕ คนต่อประชากร
๑ แสนคน

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยจัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้รองรับ
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ และมีการกระจายชนิดของเชื้อ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงาน
อัจ ฉริย ะ เพื่อน าไปสู่ การผลิ ตและการใช้พลังงานที่มีประสิ ทธิภ าพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่
สูงขึ้นตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบกากับดูแลด้านพลังงานให้มีการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง
สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่เกินร้อยละ ๖๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ไม่เกินร้อยละ ๖๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่เกินร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ ๕๐

การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ
(เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขัน้ สุดท้าย)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๑๕-๑๘

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๙-๒๒

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๒๓-๒๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๒๖-๓๐

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น
ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ/พันล้านบาท)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
๗.๔๐ พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ/พันล้านบาท

(ปี ๖๖ – ๗๐)
๖.๙๓ พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ/พันล้านบาท

(ปี ๗๑ – ๗๕)
๖.๔๕ พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ/พันล้านบาท

(ปี ๗๖ – ๘๐)
๕.๙๘ พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ/พันล้านบาท

การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด
จ้านวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่ก้าลังพัฒนา / โครงการน้าร่อง / โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ)
ปี ๖๑ – ๖๕)
พัฒนาและสาธิต
นาร่องการใช้งาน
ระบบสมาร์ท
กริดอย่างน้อย ๘ แผนงาน /
โครงการ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสมาร์ทกริด อย่างน้อย
๓ แผนงาน/โครงการ
(รวมเป็น ๑๑ แผนงาน/
โครงการ)

(ปี ๖๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย ระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย
๓ แผนงาน/โครงการ
๔ แผนงาน/โครงการ(รวม
(รวมเป็น ๑๔ แผนงาน/
เป็น ๑๘ แผนงาน/
โครงการ)
โครงการ)

๓๓

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลัก
ภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นาไปสู่การยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศและการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนให้เกิดการบูร
ณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านดิจิทัล ร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
พั ฒ นาระบบนิ เ วศ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนกาหนดมาตรการ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่
เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึน้
อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๗๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๙๐

๓๔

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๙๕

๘. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือได้ว่าเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของการ
สร้างรายได้ เป็ นแหล่ งการจ้างงานที่ส าคัญ และยังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ
ที่ผ่านมาแม้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศของไทยอยู่ที่
ร้อยละ ๓๗.๓ ในปี ๒๕๕๕ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๖๐ แต่ในการที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ก าหนดให้ สั ดส่ ว นมูล ค่ าผลิ ต ภัณ ฑ์ มวลรวมของวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไว้ที่ร้อยละ ๖๐ ในปี ๒๕๘๐ ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับการผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการ
แข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากลสูงขึ้น

สถานการณ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑
ล้านล้านบาท
๘.๐

๔๒.๑

๔๒.๔

๔๑.๓

๖.๐
๔.๐

๔๐.๒

๓๙.๗

๒.๐

๕.๑๓

๕.๓๒

๕.๖๘

๖.๑๒

๖.๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๐.๐

GDP ของ SMEs (ล้านล้านบาท)

ร้อยละ
๔๓
๔๒
๔๑
๔๐
๓๙
๕.๑๗
๓๘
๒๕๖๑ (๙ เดือน)
๔๒.๖

สัดส่วน GDP ของ SMEs ต่อ GDP ทั้งหมด (ร้อยละ)

ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ป ระกอบการยุ ค ใหม่ ที่ มี บ ทบาทต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละ
๖๕
๖๐
๕๕
๕๐
๔๕
๔๐
๓๕
๓๐

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๖๐.๐
๕๕.๐
๕๐.๐
๔๒.๔

๖๐

๔๕.๐

(๖๑ - ๖๕)

(๖๖ - ๗๐)

๓๕

(๗๑ - ๗๕)

(๗๖ - ๘๐) ช่วงปี

การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า
จาเป็นต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทสาคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต และความเข้มแข็ง
ของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดั บเวทีการค้าโลกได้ โดยผู้ประกอบการยุคใหม่
จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ และความรู้สาหรับการรับมือ
กับการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยประกอบด้วย ๔ แผน
ย่อยโดยสรุป ได้แก่
การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จาเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของ
แรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๕
ขยายตัวร้อยละ ๒๒

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๒๕

ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขนึ้
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อันดับที่ ๑ ใน ๓๖
อันดับที่ ๑ ใน ๓๐
อันดับที่ ๑ ใน ๒๕
อันดับที่ ๑ ใน ๒๐

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนาระบบประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ พัฒนาระบบการประเมินความน่าเชื่อถือทาง
เครดิต และระบบการรู้จักลูกค้ าที่สะดวกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

(ปี ๖๑ - ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

สินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่ไม่ใช่รายใหญ่ (ร้อยละ)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐

มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตั้งต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๑๐
ขยายตัวร้อยละ ๑๒
ขยายตัวร้อยละ ๑๔
ขยายตัวร้อยละ ๑๖

๓๖

การสร้ า งโอกาสเข้า ถึงตลาด โดยสนับสนุนผู้ ประกอบการให้ มีอัต ลั กษณ์และตราสิ นค้าที่เด่นชั ด
ให้ ความส าคัญกับ การผลิ ตโดยใช้ตลาดน าที่คานึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูล ค่าสู ง
ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาด
ใหญ่ที่มีศักยภาพสาหรับสินค้าและบริการของไทย ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสาหรับสินค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อันดับที่ ๑ ใน ๕
อันดับที่ ๑ ใน ๕
อันดับที่ ๑ ใน ๕
อันดับที่ ๑ ใน ๕
การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น
สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ (ร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐

การสร้ า งระบบนิ เ วศที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
โดยการพั ฒ นาระบบฐานข้อ มูล ที่เ กี่ย วกับ องค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัย และพั ฒ นา ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญญา
การตลาดและนวัตกรรมให้เป็นระบบที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการทั้งในและระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน
ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุ ณภาพให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมและ
ประยุกต์ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น
อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบาย
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
อันดับที่ ๑๕
อันดับที่ ๑๒
อันดับที่ ๑๐
อันดับที่ ๑๐

๓๗

EEC

9. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับ
การมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัด
อันดับขีดความสามารถการแข่งขันชั้นนาของโลก พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดีโดยอยู่อันดับ
ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศ แต่หากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะพบว่าไทยทาคะแนนได้
ค่อนข้างต่าในด้านผลิตภาพ (อันดับที่ ๔๓) โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ ๔๗) และ
เทคโนโลยี (อันดับที่ ๔๒) ซึ่งรายงาน ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ ของ
การประชุมเศรษฐกิจโลกให้ผลการประเมินในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานทักษะ มีการพัฒนาช้า เมื่อเทียบกับประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน
และยังคงเป็นปัญหาหลักในการทาธุรกิจในไทยอีกด้วย
สถานการณ์
2018
โลก

2017

76.61
77.033
79.450
80.095
(30)
(27)
สถานะภาพทางเศรษฐกิจ

ประเทศไทย

2014
12

คะแนน
2016

2015

2016

13

13

2017

2018

10

10

73.267
74.681
(28)

25

2015
24

2014

69.228
64.762
69.786
64.976
(30)
(29)
ขีดความสามารถของภาครัฐ

2014

2015

28

27

2016

2017

2018

23

20

22

2016

2017

2018

49

49

48

โครงสร้างพืน้ ฐาน

ขีดความสามารถทางธุรกิจ
2014

2015

2016

2017

2018

2014

25

25

25

48

2015
46

ที่มา : IMD International, World Competitiveness Center
ผลคะแนนเฉลี่ยโลกระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และคะแนนของประเทศในกลุ่มอาเซียน
country
World
Singapore

๒๕๖๑
๒๕๖๐
๗๖.๖๑
๗๗.๐๓๓
๙๘.๕๕๓
๙๙.๔๘๘
(๓)
(๓)
Malaysia
๘๕.๑๗๔
๘๓.๕๓๐
(๒๒)
(๒๔)
Thailand
๗๙.๔๕๐
๘๐.๐๙๕
(๓๐)
(๒๗)
ที่มา : Thailand Management Association (TMA)

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๗๓.๒๖๗
๖๙.๒๒๘
๖๔.๗๖๒
๙๗.๖๔๙
๙๔.๙๕๐
๙๐.๙๖๖
(๔)
(๓)
(๓)
๘๓.๐๔๘
๘๔.๑๑๓
๘๒.๐๘๘
(๑๙)
(๑๔)
(๑๒)
๗๔.๖๘๑
๖๙.๗๘๖
๖๔.๙๗๖
(๒๘)
(๓๐)
(๒๙)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงอันดับของประเทศ

๓๘

๑. การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
๒. การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้ หมด (เฉลี่ยร้อยละ)
ร้อยละ

7
6
5
4
3
2
1
0

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้านบาท)

(61-65)

(66-70)

(71-75)

(76-80)

ช่วงปี

เพื่อทาให้ไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจึงเป็นโครงการสาคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย ๑) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๒) เขตพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ และ ๓) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่
สาคัญ และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของประเทศไทยสาหรับการพัฒนาระยะ
ยาว ตอบสนองต่อความท้าทายภายในประเทศและระดับโลก การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพั ฒนาโดยเร็วที่สุด ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
กระจายความเจริญออกสู่พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เป็นฐาน
การสะสมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการ
แข่งขันสูง ให้สอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และมีความทันสมัยระดับนานาชาติ และสามารถประกอบกิจการ
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยกระดับการพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะประตูของภูมิภาคเอเชีย
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๖.๓

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖.๓

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๖.๓

๓๙

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๖.๓

การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๕๐๐,๐๐๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๕๐๐,๐๐๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๕๐๐,๐๐๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๕๐๐,๐๐๐

การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออก
ทางทะเลของภาคใต้ ตอนบน โดยใช้ป ระโยชน์ จากทรัพ ยากรในพื้น ที่ผ สานกั บเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม
และความได้ เ ปรี ย บทางกายภาพและที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ รวมทั้ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร - ระนอง และพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช) ตามกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาประตูการค้า
ฝั่งตะวันตก ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกเพื่อ
เชื่อมโยงกับพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออกไปยังกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่ าวเบงกอลสาหรั บ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (๒) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและ
อันดามัน พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันต่อเนื่องไปจนถึงฝั่งอ่าวไทยตอนบนบริเวณหัว
หิน ชะอา ให้เป็นแนวการท่ องเที่ยวชั้นนาแห่งใหม่ และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตร
มูลค่า จากการใช้ทรัพยากรการผลิตทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูป
การเกษตรและการประมงในภาคใต้ และ (๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและ
การเรียนรู้ รวมทั้งเมืองน่าอยู่

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ร้อยละต่อปี)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
อย่างน้อยร้อยละ ๕

(ปี ๖๖ - ๗๐)
อย่างน้อยร้อยละ ๕

(ปี ๗๑ - ๗๕)
อย่างน้อยร้อยละ ๕

๔๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
อย่างน้อยร้อยละ ๕

การลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพิ่มขึ้น
มูลค่าการลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (ล้านบาท)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
จานวนเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๒ เมือง
(ระนอง และชุมพร)

(ปี ๖๖ - ๗๐)
-

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๑ เมือง
(สุราษฎร์ธานี*)

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๑ เมือง
(นครศรีธรรมราช)

* เป็นเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีวัตถุประสงค์
สาคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความเหลื่อมล้าทางรายได้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ร้อยละต่อปี)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓.๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓.๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ขยายตัวร้อยละ ๓.๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ขยายตัวร้อยละ ๓.๐

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ล้านบาท)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

(ปี ๗๑ - ๗๕)
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น
จานวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ (จานวนเมือง)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๑ เมือง
(สงขลา)

(ปี ๖๖ - ๗๐)
๖ เมือง
(ตาก สระแก้ว เชียงราย*
กาญจนบุรี* หนองคาย*
มุกดาหาร*)

(ปี ๗๑ - ๗๕)
-

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๓ เมือง
(นครพนม นราธิวาส และ
ตราด)

* เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางในแผนแม่บทฯ ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วย

๔๑

๔๒

๑๐. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒนาประชากรที่ดีและสมบูรณ์นั้น นอกจากการยกระดับใน
ด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนาด้านค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม
วัยควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
โดยในช่ ว งที่ผ่ า นมาประชากรไทยส่ ว นใหญ่ยังมี ปัญหาด้า นคุณธรรม จริย ธรรมและไม่ตระหนักถึ ง
ความสาคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะดังปรากฏในผลการสารวจด้านคุณธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ อาทิการสารวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่า ปัญหาความซื่อสัตย์
สุจริตทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐)
และจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุดรองลงมาคือปัญหาจิตสานึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวมซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิ ถีชีวิตที่มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่า
การคานึงถึงสังคมส่วนรวม
สถานการณ์

ปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย

ประเด็น
๑. ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริต คอร์รัปชัน
๒. ปัญหาจิตสา นึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม
๓. ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง
๔. ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพ กติกา กฎหมาย
๕. ปัญหาขาดความสามัคคีเกิดความ ขัดแย้งในสังคม

ค่าเฉลี่ย
๔.๑๓

การแปลความ
มาก

๓.๙๕

มาก

๓.๙๑
๓.๘๒
๓.๗๓

มาก
มาก
มาก

ที่มา : โครงการสารวจสถานการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๑ (มกราคม – พฤษภาคม)

เป้าหมาย

คนไทยมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม และมี ค วามรั ก และภู มิ ใจในความเป็ น ไทย คนไทย
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม)

ร้อยละ

ร้อยละจากปีฐาน (ปี ๒๕๖๑)
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ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มีแผนแม่บท ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง การ
ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน้าใจ
ความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ ความมีไมตรี และความเป็นมิตร โดยมุ่งเน้นให้ ส ถาบันทางสั งคมร่ว มปลู กฝั งค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ
ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม ในการหล่ อ หลอมคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
‘วิถ’ี การดาเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งครอบครัว ชุมชน ศาสนา
การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ
สอน การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การส่งเสริ ม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่ว นรวม รวมทั้งการสร้างเสริมผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงและต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร
คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขนึ้
ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

การสร้ า งค่า นิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุร กิจ โดยการเสริมสร้างและพัฒ นากลไก
เพื่อให้ภาคธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับการบริหารจัดการ
รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ภาคธุรกิจมีบทบาทสาคัญในการลงทุนเพื่อสังคม
จานวนธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๕๐ บริษัท

๑๐๐ บริษัท

๑๘๐ บริษัท

๓๐๐ บริษัท

๔๔

การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่ให้สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในการ
ปลูกจิตสานึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี
สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
ระดับความสาเร็จของการสร้างการรับ รู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๗๐

๘๐

๙๐

๙๐

๔๕

๑๑. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ ก าหนดเป้ า หมายการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาให้ ป ระเทศเจริ ญ ก้ า วหน้ า ไปในอนาคต
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ วที่ ขับเคลื่ อนโดยภูมิ ปัญ ญาและนวั ตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติ ต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของ
เสถียรภาพทางการเงิน ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
โดยปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์
ในช่วงปี ๒๕๖๔ ซึ่ งทาให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทย
ในปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๑.๕๘ ซึ่งต่ากว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญ หาและความท้าทายใน
แต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของ
กลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่าในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
จานวนประชากรผูส้ ูงอายุมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละของประชากร
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เป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปญ
ั ญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
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ช่วงปี

ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารวางรากฐานการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมี
สุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ซึ่ ง “คนไทยในอนาคตจะต้ อ งมี ค วามพร้ อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ปั ญ ญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในโลก
อนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
แผนแม่บทประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กาหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
เก่ ง และมี คุ ณ ภาพพร้ อ มขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

๔๗

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสานึกความเป็นไทย ดารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๗๕

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๙๐

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับ
ดาเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน
การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ และสารอาหารที่ จ าเป็ น ต่ อ สมองเด็ ก การกระตุ้ น พั ฒ นาการสมองและการพั ฒ นา
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพฒ
ั นาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์
การทางานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิต
และวางแผนการเงิน ตลอดจนทั กษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศและทั ก ษะชี วิ ต ที่ ส ามารถอยู่ ร่ ว มและท างานภายใต้ สั ง คมที่ เ ป็ น
พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของ
กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
วัยเรียน / วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขนึ้
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic Forum (WEF)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

๔๘

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนใน
ช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ และผลิ ต ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ให้ กั บ ประเทศ เสริ ม สร้ า งความอยากรู้ แ ละยกระดั บ ตนเอง
สร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
และหลั ก ประกั น ของตนเองและครอบครั ว ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาความรู้ แ รงงานฝี มื อ ให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อ ยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕

(ปี ๗๑ - ๗๕)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕

มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
สัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ปี ๖๑ - ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๖ - ๘๐)
สัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็นร้อยละ ๕๐
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และ
ร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต และ
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีสว่ นร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทา และรายได้เหมาะสม
(ปี ๖๑ - ๖๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ - ๗๕)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

๔๙

(ปี ๗๖ - ๘๐)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

๑๒. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติให้ ความส าคั ญกับการพัฒ นาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุก ช่ว งวั ย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้อง
กับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุ ปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา
ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจาเป็น ต้องมีการพัฒนา
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญใน
การพั ฒ นาศั กยภาพของคนให้ มีทัก ษะความรู้ ทักษะอาชี พบนฐานพหุ ปัญญา มีส มรรถนะที่ มีคุณภาพสู ง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
โดยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๔ ปี ในปี ๒๕๕๙
แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า แต่เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรีย นขั้นพื้นฐาน ในปี ๒๕๖๐ พบว่า มีค่าเฉลี่ ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และผล
คะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจากัดที่
สาคัญของการศึกษาไทย ทั้งปั ญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจาทาให้ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล ขณะที่ ใ นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษายั ง มี เ ด็ ก ที่ ส นใจเรี ย นต่ อ สายอาชี พ ในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ย
ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คานึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมา
บางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ
สถานการณ์

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยวันแรงงาน
(กลุ่มอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี) ปี ๒๕๕๙

๙.๔๐ ปี
ปี ๒๕๕๙
ระดับ ม.ต้น

๓.๑ ปี

๑๒.๕ ปี
เป้าหมาย ปี ๒๕๗๙
ระดับ ม.ปลาย

ที่มา : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๕๐

เป้าหมาย

๑. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็ นของโลกศตวรรษที่ ๒๑
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

คะแนน
๕๒๐

คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์

อันดับ

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษา

๒๕

๕๑๐
๕๐๐

๓๐

๔๙๐

๓๕

๔๘๐

๔๐

๔๗๐

๔๕

๔๖๐
๔๕๐

(ปี ๖๑ - ๖๕) (ปี ๖๖ – ๗๐) (ปี ๗๑ – ๗๕) (ปี ๗๖ - ๘๐) ช่วงปี

คะแนน

๘๐.๐๐

๕๐
(ปี ๖๑ - ๖๕) (ปี ๖๖ – ๗๐) (ปี ๗๑ – ๗๕) (ปี ๗๖ - ๘๐) ช่วงปี

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น
(GTCI) (คะแนน)

๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
(ปี ๖๑ - ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ - ๘๐) ช่วงปี

ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มี ก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใ หม่ การเปลี่ ย นบทบาทครู การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพระบบบริ ห ารจั ดการศึกษา และการพั ฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้
สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคนไทยตามพหุ ปั ญ ญาให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ รวมถึ ง การสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษา ที่ใช้ฐ านความรู้ และระบบคิดในลั กษณะ สหวิทยาการ พัฒ นากระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรีย น
๕๑

ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิ ด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับ
บทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่
การดึงดูด คัดสรร ผู้ มีความสามารถสู งให้ เข้ามาเป็นครู ส่ งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒ นาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ การเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัด
การศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา ส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มจากภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผล
ในเชิ ง ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่ า การวั ด ระดั บ ความรู้ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และ
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่ส อดคล้องกับ บริบ ทพื้น ที่ การพัฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้ มีระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง และยืดหยุ่น มีมาตรการจูงใจและส่ งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่
ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิช าชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครื่องข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ รวมถึง การสร้างระบบการศึกษา
เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพั ฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และ
ทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และ
สาหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ
(ปี 61 – 65)
(ปี 66 – 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุม่ โรงเรียนลดลง
(ปี 61 – 65)
(ปี 66 – 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปี 61 – 65)
(ปี 66 – 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

๕๒

การตระหนั กถึ งพหุ ปัญ ญาของมนุษ ย์ที่ หลากหลาย ด้ ว ยการพัฒ นาและส่ งเสริม พหุ ปัญญา ผ่ า น
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัด และศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่งเสริมสนั บสนุ นระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒ นาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วน
ร่ ว มและผลั ก ดั น ให้ ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ มี บ ทบาทเด่ น ในระดั บ นานาชาติ การสร้ า งเส้ น ทางอาชี พ
สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการ
ท างานในลั ก ษณะการรวมตั ว ของกลุ่ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษในหลากสาขาวิ ช า เพื่ อ รวมนั ก วิ จั ย และ
นักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและ
เชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น
ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ

(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 10
(ปี 61 – 65)
ร้อยละ 10

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
(ปี 66 – 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
สถานศึกษาทุกแห่งสามารถ สถานศึกษาทุกแห่งสามารถ สถานศึกษาทุกแห่งสามารถ
จัดการเรียนตามพหุปัญญา จัดการเรียนตามพหุปัญญา จัดการเรียนตามพหุปัญญา
สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา
(ปี 66 – 70)
(ปี 71 – 75)
(ปี 76 – 80)
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

๕๓

๑๓. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรองรับการพัฒนาที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับคนไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษา
ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยยังมีความท้าทายในหลายประการ
โดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเนื่องจากการมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพการทางานที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของคนไทยที่มีอัตราสูงถึง ๓๒.๗ คนต่อประชากรแสนคน หรือเป็นอันดับ ๙ ของโลกในปี ๒๕๕๙
สถานการณ์
อายุ

อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย (๒๕๓๓ - ๒๕๕๖)

67

66.75 ปี

66
65
64
63

64.95 ปี
63.75 ปี

62

2533

2548

2556

ปี

ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และมีความเป็นอยู่ดี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อายุ
76
74
72
70
68
66
64

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
75 ปี

70 ปี

72 ปี

68 ปี

(๖๑ - ๖๕)

(๖๖ – ๗๐)

๕๔

(๗๑ – ๗๕) (๗๖ – ๘๐) ช่วงปี

ดังนั้น แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะใน
ทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดย
พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไก
การสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดี
อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ของประชากร
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่
สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ
เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยภายนอก ( ambulatory care
sensitive condition: ACSC ) ลดลง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและ
ยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกัน
สุ ข ภาพของประชาชนตลอดช่ ว งชี วิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยอยู่ บ นพื้ น ฐานความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ

๕๕

(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๒๕

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้
การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับที่ ๑ ใน ๒๐
อันดับที่ ๑ ใน ๑๕

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับที่ ๑ ใน ๑๕

การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มกาลังคนและนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย
ในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า ๐.๖๗

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้าลดลง
ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า ๐.๖๘ ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า ๐.๖๙ ทุกจังหวัดไม่ต่ากว่า ๐.๗๐

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ให้ความสาคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัย
และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่าย
ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น
สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(ร้อยละของประชากรทั้งหมด)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มเป็นร้อยละ ๕
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕
เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐

๕๖

14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ กี ฬ าและนั น ทนาการบนฐานของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเสริ มสร้ า งการพัฒ นาทั้ ง ในการเสริ มสร้ า งสุ ข ภาวะ การพัฒ นาจิ ต ใจ การสร้ า ง
ความสามั ค คี ข องคนในชาติ หล่ อ หลอมการเป็ น พลเมื อ งดี พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต รวมถึ ง สร้ า งชื่ อ เสี ย ง
และเกีย รติภูมิของประเทศชาติ ดังจะเห็น ได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ
โดยในช่วงที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มการออกกาลังกายและเล่นกีฬาลดลงในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเยาวชนช่วงอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี รวมถึงประชากรเพศชายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาที่ลดลงโดย
เฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี โดยลดลงจากร้อยละ ๓๓ ของประชากรเพศชายทั้งประเทศ ในปี ๒๕๔๗ เหลือเพียง
ร้อยละ ๒๗ ในปี ๒๕๕๔ ในขณะที่ประชากรเพศหญิงยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒๕ ของประชากรเพศหญิงทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่า
กลุ่มที่มีอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี เข้าร่วมการออกกาลังกายมากที่สุดถึงร้อยละ ๔๕ ซึ่งสาเหตุหลักในการออกกาลังกาย
เนื่ องมาจากความต้องการมีสุ ขภาพที่แข็งแรง ส าหรับด้านกลุ่มนักกีฬาที่จดทะเบียนกับทางการกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย มีประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ ราย โดยหากจาแนกตามประเภทกีฬา พบว่าสองอันดับแรกเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลร้อยละ ๑๖ และนักกีฬาลู่ลานร้อยละ ๑๐ นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มคนพิการประมาณ ๒,๗๐๐ รายต่อ
ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติประจาปี
สถานการณ์

สัดส่วนการออกกาลังกายของประชากรลดลง

ร้อยละ
๓๓

ร้อยละ
๒๕

ร้อยละ
๒๗

๒๕๔๗

ร้อยละ
๒๕

๒๕๕๔

ที่มา แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าหมาย

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ปี

76
74
72
70
68
66
64

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
75 ปี
70 ปี

72 ปี

68 ปี
(61-65)

(66-70)

๕๗

(71-75)

(76-80)

ช่วงปี

ทิศทางการขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแม่บทฯ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ บนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา โดยประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักใน
ประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมถึง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อรักษา
สุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัคร การกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้าใจนักกีฬา
และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาของเด็ก
และเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการของประชาชนอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค
และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการออกกาลังกาย
การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมลงทุนและ
บริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ
คนไทยออกก่าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่่าเสมอเพิ่มขึ้น
ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการ
สร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขัน
แสดงศักยภาพ ด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัด กีฬาระดับนานาชาติ และ
สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่
มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักกีฬาไทยประสบความส่าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ
อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับ ๗ ในระดับเอเชีย
อันดับ ๖ ในระดับเอเชีย
อันดับ ๕ ในระดับเอเชีย
อันดับ ๔ ในระดับเอเชีย

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหาร
การกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม
การผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิม่ ขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
มี
ส
ด
ั
ส่
วนที่เหมาะสมตาม
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๕
มาตรฐานสากล

๕๘

๑๕. ประเด็น พลังทางสังคม
การเสริมสร้างพลังทางสังคมจะเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สาคัญที่จะเป็นกลไกช่วยให้ การดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเป็นส่วนร่วม
การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่บนฐานองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพ
ปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง เพื่อให้คนไทยมีวิถีการดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพื่อให้
การพัฒนาประเทศมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง
สถานการณ์
ที่ผ่านมา ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศอาจมีข้อจากัดในการเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งสะท้อนได้จากองค์ประกอบในมิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมในปี ๒๕๖๑
จัดทาโดยองค์กร Social Progress Imperative ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่ไม่แสวงหากาไร โดยได้รับการ
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๙๒ จากทั้งหมด ๑๔๖
ประเทศ และได้คะแนนเพียง ๔๕.๙๑ ในมิติด้านโอกาส โดยด้านที่ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้ความสาคัญ
คือการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเป็นภาคีการพัฒนาสังคมและประเทศ

ประเทศไทย
ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทย
อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ ๙๒ จาก
ทั้ งหมด ๑๔๖ ประเทศ
แล ะไ ด้ คะ แนนเพี ย ง
๔๕.๙๑ ในมิติด้านโอกาส
ที่มา: https://www.socialprogress.org

๕๙

เป้าหมาย

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
ร้อยละ
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐
(๖๑ - ๖๕)

(๖๖ - ๗๐)

(๗๑ - ๗๕)

(๗๖ - ๘๐) ช่วงปี

แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น พลั งทางสั งคม จึ งได้ ก าหนดเป้ าหมายให้ ประเทศไทย
มีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ
ในทุกระดั บ ในการร่ วมเป็ นกลไกในการจั ดการกับปั ญหาความเหลื่ อมล้ าและการสร้ างความเป็ นธรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการดาเนินการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหา
ที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความแตกต่างระหว่างกัน บนฐานองค์ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการ
ที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้
การเสริ มสร้ างทุ นทางสังคม เน้ นการเปิดโอกาสให้ เกิดกระบวนการรวมตั วของประชากรกลุ่ มต่ าง ๆ
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเป็น พลังสาคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมประชาสั ง คม โดยการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา
การพึ่งตนเอง และการจั ดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสั งคมวัฒนธรรมไทยมี ทุนเดิมที่เป็นยกย่อง
และยอมรับทั่วโลก คือความมีน้าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)

(ปี ๖๖ - ๗๐)

(ปี ๗๑ - ๗๕)

(ปี ๗๖ - ๘๐)

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

๖๐

การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก มีความรอบรู้
และความพร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
เพื่อ ให้ เป็ น ประชากรที่ มีคุ ณภาพที่ส ามารถพึ่ง ตนเองและเป็น พลั งในการพั ฒ นาครอบครั ว ชุม ชน สั งคม
และประเทศให้ น านที่สุ ด รวมทั้ง ส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุ เป็ นพลั งสั งคมด้ว ยการถ่า ยทอดประสบการณ์ และ
ภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอื่น ๆ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติ
กับผู้สูงอายุ
ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิม่ ขึ้น
สัดส่วนประชากรอายุ ๒๕ – ๕๙ ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และสภาพแวดล้อม เทียบกับจานวนประชากรอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี ทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)

(ปี ๖๖ - ๗๐)

(ปี ๗๑ - ๗๕)

(ปี ๗๖ - ๘๐)

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)

(ปี ๖๖ - ๗๐)

(ปี ๗๑ - ๗๕)

(ปี ๗๖ - ๘๐)

ลดลงร้อยละ ๑๐

ลดลงร้อยละ ๑๕

ลดลงร้อยละ ๒๐

ลดลงร้อยละ ๒๕

๖๑

๑๖. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากจะเป็ น การด าเนิ น การที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาและยกระดั บ ประเทศ
ให้ เป็ นประเทศรายได้ สู ง ที่ มีการกระจายรายได้อย่างทั่ วถึ ง เป็ นการวางรากฐานที่ มั่นคงให้ กับเศรษฐกิ จไทย
ในอนาคต โดยการส่ งเสริ มเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้ สามารถมีความเข้มแข็ง มี ศักยภาพในการแข่งขั น
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชนให้ ดีขึ้น และน าไปสู่ การแก้ไขปั ญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า และความไม่เสมอภาคตามเป้าหมาย
การพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ทุกคนได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและส่ งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้
ให้เกษตรกรและการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจชุมชน
สถานการณ์
ปัญหาด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้า โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง โดยในปี ๒๕๖๐ มีประชากรที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๕.๕ และอาชีพอิสระร้อยละ ๓๕ ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้น้อยที่สุด โดยส่วนมากประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงที่ดินทากิน
การเข้าถึงแหล่งทุน ขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับการวางแผนการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ยังมีพฤติกรรมขาดการออมและมีแนวโน้มจะมีหนี้สินที่สะสมเรื้อรัง ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป็น
ความคาดหวังในการที่จะคิดหาวิธีจัดการแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้าอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง

สัดส่วนอาชีพของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้น้อยที่สดุ ปี ๒๕๖๐

ที่มา : ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสานักงานสถิติแห่งชาติ,
ประมวลผลโดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

๖๒

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึงของประเทศไทย

คะแนน

๔.๖

๔.๖

๔.๕

๔.๕

๔.๔

๔.๔

๔.๓

๔.๓
๔.๒

ช่วงปี

๔.๑

(๖๑ - ๖๕)

(๖๖ - ๗๐)

(๗๑ - ๗๕)

(๗๖ - ๘๐)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพ สร้างและกระจาย
รายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาคจากระดับชุมชน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
การยกระดั บศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุ รกิจ โดยการเพิ่มพู นองค์ความรู้และทักษะในการเป็ น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ของเกษตรกร แรงงานทั่ ว ไป และกลุ่ มประชากรที่ มี รายได้ น้ อยและไม่ มั่ นคงให้ เป็ น
ผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญ
และจาเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิด
การสร้ างรายได้ ได้ ด้ ว ยตนเอง รวมถึ งการบริ หารจั ดการหนี้ สิ น ครอบคลุ มทั้ งหนี้ ในระบบและนอกระบบ
เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิ นอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่ วงโซ่ อุปทาน
ให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี

ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

๖๓

การสร้ างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก เน้นส่ งเสริมการรวมกลุ่ ม
ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทาง
การตลาดและเครื อข่ าย เพื่ อให้ เกิ ดการจั ดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้ าที่ เป็นธรรม รวมถึ ง
การมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่ งทุ น และทรั พยากรต่ าง ๆ ที่ จ าเป็ น และการบริ หารจั ดการกลไกต่ าง ๆ เพื่ อให้ เศรษฐกิ จชุมชนมีทุ นใน
การพัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึง การส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มีบทบาท
ในการดูแล ให้คาแนะนาในการจัดการหนี้สิน
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่าสินค้า OTOP (เฉลี่ยร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

อย่างน้อย

อย่างน้อย

อย่างน้อย

อย่างน้อย

ร้อยละ ๓๐ ของปีฐาน

ร้อยละ ๔๐ ของปีฐาน

ร้อยละ ๕๐ ของปีฐาน

ร้อยละ ๕๐ ของปีฐาน

กลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio) (ร้อยละ)
(ปี ๖๐ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๕๐

ร้อยละ ๔๕

ร้อยละ ๔๐

๖๔

๑๗. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าจาเป็นต้องให้ค วามสาคัญ กับการสร้างความเป็นธรรม
และหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมอย่างบูรณาการและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็น รากฐานสาคัญในการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคน
ทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการปิดช่องว่าง
การคุ้ ม ครองทางสั ง คมอื่ น ๆ สร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ าในทุ ก มิ ติ และป้ อ งกั น ปั ญ หา
ความเหลื่ อ มล้ าและความไม่ เ สมอภาคที่ ค าดว่ า จะทวี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม มากขึ้ น จากกระแสโลกาภิ วั ต น์
และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในสังคม
สถานการณ์
ที่ผ่านมา ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางจานวนมากยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
และยังขาดหลักประกัน ทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการนาไปสู่ความเหลื่อมล้าและ
ความยากจน โดยเฉพาะอย่างในกรณีเกิดเหตุ การณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ
การเสียชีวิตหรือการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความ
คุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานของประเทศไทยยังจาเป็นต้องได้รับการยกระดับให้ครอบคลุมความคุ้มครอง
ทางสังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ คนสูงอายุ และผู้ที่มีความพิการ เนื่องจากสวัสดิการทางสังคม
ยังขาดความมั่นคงหรือไม่สามารถยึดถือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมี แ รงงานนอกระบบจ านวน ๒๐.๘ ล้ า นคน หรื อ ประมาณร้ อ ยละ ๕๕.๒
ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดที่ ๓๗.๗ ล้านคน และมีแรงงานนอกระบบเพียง ๒.๔๓ ล้านคน หรือ ร้อยละ ๑๒
ที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ ขณะที่ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับการบริการอย่างมี
มาตรฐานทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม

๖๕

ปัญหาความเหลื่อมล้้ายังคงเป็นประเด็นท้าทายส้าหรับประเทศไทย
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๖

c

ช่วงปี

แผนฯ ๖

แผนฯ ๗

แผนฯ ๘

แผนฯ ๙

แผนฯ ๑๐

ที่มา : สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สานักงานประกันสังคม

เป้าหมาย

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

๑๐๐

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
๑๐๐
๙๐
๘๐

๗๕
๗๐
๕๐
(๖๑-๖๕)

(๖๖-๗๐)

(๗๑-๗๕)

๖๖

(๗๖-๘๐)

ช่วงปี

แผนฯ ๑๑

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงจะเป็นกลไกสาคัญ
ของการกาจัดวงจรความเหลื่อมล้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่ม
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เน้นการขยาย
ความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่าให้ทุกชีวิตให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ โดยเป็นสวัสดิการ
ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกัน
ทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ครอบคลุมอย่างทั่ วถึงและเป็นธรรม
รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการทางานโดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการทางานที่มีคุณค่า และการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเสียเปรียบ
ของผู้บริโภค
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย ๙ กรณี ได้แก่ (๑) เจ็บป่วย (๒) คลอดบุตร (๓) ตาย (๔) ทุพพลภาพ/พิการ (๕) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (๖) ชราภาพ (๗) ว่างงาน (๘) ผู้อยู่ในอุปการะ (๙) และการบาดเจ็บจากการท้างาน
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนา
กลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่า
เพื่อ ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการใช้ท รั พยากรของรั ฐ ในการแก้ปั ญ หาให้ ตรงจุ ดและตรงกับ กลุ่ม ที่ต้ องการ
ความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐

๖๗

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐

๑๘. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่ อ มโทรมอย่ างต่อเนื่ อ ง พื้ น ที่ป่ าไม้ ล ดลง ทรัพ ยากรดิน และน้าเสื่ อ มโทรม ความหลากหลายทางชีว ภาพ
ถูกคุกคาม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในการจัดอันดับผลการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทย
อยู่อันดับที่ ๑๒๑ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก
สถานการณ์

ที่มา : SDG Index and Dashboards

เป้าหมาย

สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
t0
t10
t20
t30
t40
t50
t60

อันดับ

ต่ากว่า ๒๐
ต่ากว่า ๓๐
ต่ากว่า ๕๐

ต่ากว่า ๔๐

ช่วปีงปี
(๖๑ – ๖๕)
– ๗๐)(2571(๗๑- 2575)
– ๗๕) (2576
(๗๖ –- ๘๐)
(2561 - 2565)
(2566 -(๖๖
2570)
2580)

๖๘

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึ งต้องกาหนดทิศทางการพัฒนาที่สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งเป็ นการเติ บ โตที่ เน้ น หลั กของการใช้ ประโยชน์ การอนุ รั กษ์ รั กษา ฟื้ นฟู และสร้ างใหม่ ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น โดยกาหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งหมด ๕ แผนย่อย ดังนี้
การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นกาเนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการดาเนินการปราบปรามและป้องกัน
การบุกรุกทาลายเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐาน
ให้คนและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งรักษาและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการป่าไม้เชิงพื้นที่มีการปกป้องรักษาหยุดยั้งการทาลาย
พื้นที่ป่าไม้ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สมบูร ณ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสมและไม่เกิด
ผลกระทบ ส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร รวมไปถึงการสร้าง
และพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท

การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๕๐ คะแนน

ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (คะแนน)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
๕๕ คะแนน
๖๐ คะแนน

๖๙

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๖๕ คะแนน

พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์
พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่
- สัดส่วนพื้นที่สเี ขียวพื้นที่เป็น - สัดส่วนพื้นทีส่ ีเขียวพื้นที่
- สัดส่วนพื้นที่สเี ขียวพื้นที่
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒ ป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๓
เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๔ เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๕
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐
ประโยชน์ ร้อยละ ๑๒
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ - พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ - พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
- พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
ชนบท ร้อยละ ๒
ชนบท ร้อยละ ๓
และชนบท ร้อยละ ๔
และชนบท ร้อยละ ๕

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ปรับปรุงฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่สาคัญ ได้แก่ ขยะทะเลและมลพิษอื่น ๆ
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ รักษาแนวปะการังที่สาคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนที่สาคัญต่อการดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก รักษาแหล่งหญ้าทะเลที่สาคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก จัดให้มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลใน
รูป แบบต่าง ๆ ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงแบบทาลายล้าง ประกอบกับการดูแลที่มีประสิทธิภ าพ
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสาคัญต่อระบบ
นิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๗๐ คะแนน

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (คะแนน)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
๗๒ คะแนน
๗๕ คะแนน

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๗๗ คะแนน

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ความสาคัญกับการกาหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
และระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่าย
ข้ อ มู ล ในทุ ก ภาคส่ ว น และดาเนิ น งานตามแนวทางการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกในสาขาพลั ง งานและขนส่ ง
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย มุ่งเน้นในด้านการปรับปรุงการบริหาร
จัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคานึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ลดลงอย่างน้อย
ลดลงอย่างน้อย
ลดลงอย่างน้อย
ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๒ จากกรณีปกติ ร้อยละ ๑๕ จากกรณีปกติ
ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ
ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ

๗๐

การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี ในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ า มาตรฐานสากล ปรั บ ปรุ งมาตรฐานสิ่ งแวดล้ อ มของประเทศตามมาตรฐานสากล
และมีการบั งคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สั ตว์ป่า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพกับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกาเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัด
มลพิษและแก้ไขฟื้นฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมาย
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมายการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และกาหนดกลไกกากับ
ดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการสารเคมีในภาคเกษตร
อย่ างครบวงจร การผลิ ตและการน าเข้า สารเคมีป้ อ งกั นและก าจั ดศั ต รูพื ช มาใช้ ในประเทศไทย ก่ อให้ เ กิ ด
การปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าใต้ดินและแหล่งน้้าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
คุณภาพของน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แหล่งน้้าทะเล และแหล่งน้้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของ
การใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ของพื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่เป้าหมาย
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย (ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ของพื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่เป้าหมาย
ของพื้นที่เป้าหมาย
การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ปี ๖๑ - ๖๕)
๐.๗๔

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
๐.๘๑
๐.๘๙

(ปี ๗๖ - ๘๐)
๐.๙๕

การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคนไทย พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติ ธ รรม และระบบ
ประชาธิ ป ไตยสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว มด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
(ปี ๖๑ - ๖๕)
ร้อยละ ๒๐

ดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(ปี ๖๖ - ๗๐)
(ปี ๗๑ - ๗๕)
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐

๗๑

(ปี ๗๖ - ๘๐)
ร้อยละ ๒๐

๑๙. ประเด็น การบริหารจัดการน้าทังระบบ
ทรัพยากรน้าเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญส้าหรับการด้ารงชีพของมนุษย์ ซึ่งถูกใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน ทังเพื่อการบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อปรับสมดุลของระบบ
นิเวศ ที่ผ่านมาภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ มีจ้านวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ้านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี
ประเทศไทยยังมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึนในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
โดยขาดการค้านึงถึงศักยภาพของลุ่ มน้า และการใช้น้าเพื่อการผลิตและอุปโภคอย่างไม่ มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประกอบกับการบริหารจัดการน้าทังในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาวะน้าแล้งหรือน้าท่วมยังขาดกลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
และบรรเทาปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจ้านวนมากต่อภาคการผลิต
และประชาชน รวมถึงระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง
สถานการณ์
การบริโภคและอุปโภค
ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ
มีจ้านวน ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาคเกษตรกรรม

ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้า
ของภาคส่วนต่างๆมี
จ้านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาคอุตสาหกรรม

ที่มา : ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
(สศช.)
๑. ความมั่นคงด้านน้าของประเทศเพิ่มขึน

เป้าหมาย

๒. ผลิตภาพของน้าทังระบบเพิ่มขึน ในการใช้น้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
๓. แม่น้าล้าคลองและแหล่งนา้ ธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
ดัชนีความมั่นคงด้านน้าของประเทศ

คะแนน
100
80
60

ระดับ 3

ระดับ 3

(66-70)

(71-75)

ระดับ 4

ระดับ 2

40
20
0
(61-65)

๗๒

(76-80)

ช่วงปี

เพิ่มจากค่าเฉลี่ยปัจจุบันปี 2561

ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
12

เพิ่ม 10 เท่า

ที10
่มา : ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เพิ่ม 7 เท่า

8

เพิ่ม 5 เท่า

6

ปี

เพิ่ม 3 เท่า

4
2
0

(๖๑-๖๕)
(๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ร้อยละ
100
90
80
70
ที่มา
60
50
40
30
20
10
0

(๖๖-๗๐)
(๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(๗๑-๗๕)
(๒๕๗๑-๒๕๗๕)

(๗๖-๘๐) ช่วปี
งปี
(๒๕๗๖-๒๕๘๐)

สัดส่วนของแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล้าผิดกฎหมาย
90
80

: ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั60
งคมแห่งชาติ (สศช.)

20

(๒๕๖๑-๒๕๖๕)
(๖๑-๖๕)

(๒๕๖๖-๒๕๗๐)
(๖๖-๗๐)

ที่มา : ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

(๒๕๗๑-๒๕๗๕)
(๗๑-๗๕)

(๒๕๗๖-๒๕๘๐)
(๗๖-๘๐) ช่วงปี
ปี

จากสถานการณ์แ ละเงื่อ นไขการใช้น้า ดัง กล่า ว ประเทศไทยจึง ต้อ งให้ค วามส้า คัญ กับ การบริห าร
จัด การน้า ทั งระบบ รวมทั งการพัฒ นาการจัด การน้า เชิง ลุ่ม น้า ทั งระบบเพื่อ เพิ่ม ความมั่น คงด้า นน้า ของ
ประเทศดัง นั น แผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติป ระเด็น การบริห ารจัด การน้า ทั งระบบ จึง มุ่ง เน้น การ
ก้า หนดเป้า หมาย และแนวทางพัฒ นาระบบจัด การน้า ทั งระบบ เพื่อ ให้เ กิด ความมั่น คง เพิ่ม ผลิต ผล ใน
เรื่องการจัดการและการใช้น้าทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย ๓ แผน ดังนี
การพัฒนาการจัดการน้า เชิงลุ่มน้า ทังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ การจัดการ
น้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงจะด้าเนินการในกรอบลุ่มน้าและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทังด้านการจัดหา
การใช้ และการอนุรัก ษ์ โดยมีแ นวทางการด้า เนิน การเพื่อ ชุม ชน เพื่อ สิ่ง แวดล้อ ม การจัด การในภาวะ
วิก ฤติ และการบริห ารจัด การอย่า งมีธ รรมาภิบ าล ซึ่งจะต้อ งพัฒ นา ยกระดับระบบการจัดการให้ทัน สมัย
มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางสังคมในแต่ละพืนที่เข้าช่วย และตาม
ยุคของการพัฒนาของประเทศและโลก

๗๓

ระดับความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึน จากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ๕)
ดัชนีความมั่นคงด้านน้าอุปโภคบริโภค (ระดับ)
(ปี ๖๑-๖๕)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
อยู่ในระดับ ๓.๒๕
อยู่ในระดับ ๓.๕
อยู่ในระดับ ๓.๗๕
อยู่ในระดับ ๔
ดัชนีความมั่นคงด้านน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
อยู่ในระดับ ๒.๕
อยู่ในระดับ ๓
อยู่ในระดับ ๓.๕
อยู่ในระดับ ๔
ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้าเพิ่มขึน
ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้า (ระดับ)
(ปี ๖๑-๖๕)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
อยู่ในระดับ ๓.๐
อยู่ในระดับ ๓.๕
อยู่ในระดับ ๔.๐
อยู่ในระดับ ๔.๐
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้าเพิ่มขึนจากปัจจุบัน ๖๔ คะแนน ให้เป็น ๘๐ คะแนน
ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้า (ระดับ)
(ปี ๖๑-๖๕)
(ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า ระดับธรรมาภิบาลไม่น้อยกว่า
๗๐ คะแนน
๗๕ คะแนน
๘๐ คะแนน
๘๐ คะแนน

เพิ่มผลิตภาพของน้าทังระบบ ในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล การจัดการน้าในเขตเมือง นอกจากจะพิจารณาในกรอบปริมาณ คุณภาพแล้ว จ้าต้อง
พิจารณาผลิตภาพของการใช้น้าให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้าที่มีอยู่จ้ากัดของแต่ละพืนที่ โดยจะต้องรองรับต่อ
ความต้องการใช้น้าที่มากขึนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมของเมืองในอนาคต การจัดการน้าเพื่อการพัฒนา
ต้องค้านึงถึงการเพิ่มผลิตภาพของน้าทังระบบ โดยการจัดหาและใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า การลดความ
สูญเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล ทังเพื่อตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต (ทังภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน)

(ปี ๖๑-๖๕)
ความมั่นคงด้านน้าในเขต
เมือง อยู่ในระดับ ๑.๕

(ปี ๖๑-๖๕)
ความมั่นคงด้านน้าเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับ ๔.๒

ระดับความมั่นคงด้านน้าในเขตเมืองเพิ่มขึน
ดัชนีความมั่นคงด้านน้าในเขตเมือง(ระดับ)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
ความมั่นคงด้านน้าในเขต
ความมั่นคงด้านน้าในเขต
เมือง
เมือง
อยู่ในระดับ ๒
อยู่ในระดับ ๓
ระดับความมั่นคงด้านน้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึน
ดัชนีความมั่นคงด้านนา้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ระดับ)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
ความมั่นคงด้านน้าเพื่อการ
ความมั่นคงด้านน้าเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับ ๔.๔
อยู่ในระดับ ๔.๘

๗๔

(ปี ๗๖-๘๐)
ความมั่นคงด้านน้าในเขต
เมือง
อยู่ในระดับ ๔

(ปี ๗๖-๘๐)
ความมั่นคงด้านน้าเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับ ๕.๐

(ปี ๖๑-๖๕)
เพิ่ม ๓ เท่าจากค่าเฉลี่ย
ปัจจุบันปี พ.ศ.๒๕๖๑

ผลิตภาพจากการใช้น้าเพิ่มขึน
ผลิตภาพจากการใช้นา้ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
เพิ่ม ๕ เท่าจากค่าเฉลี่ย
เพิ่ม ๗ เท่าจากค่าเฉลี่ย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(ปี ๗๖-๘๐)
เพิ่ม ๑๐ เท่าจากค่าเฉลี่ย
ปี พ.ศ.๒๕๖๑

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยให้ความส้าคัญกับการ
ส้ารวจ พิสูจน์แนวเขตแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ และขึนทะเบียนแนวเขตแม่น้าล้าคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติ การท้าแผนรือถอนสิ่งก่อสร้างและอาคารที่รุกล้าแม่น้า ล้าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติและรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้า
ธรรมชาติ ในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน้า เก็บกักน้า การจัดการคุณภาพน้า ขยะวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้า การ
บ้ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้า สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ให้ความส้าคัญกับการบริหารเชิงพืนที่ ตลอดจนมีการจัดท้าข้อก้าหนดในการ
ออกแบบทังเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้า ล้าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติ
แม่น้าล้าคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึน
สัดส่วนพืนที่ล้าคลองที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของพืนที่เป้าหมาย)
(ปี ๖๑-๖๕)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
(ปี ๗๖-๘๐)
คลองสายหลักในเขต
คลองสายหลักในเขต
กทม.คลองส่วนที่เหลือ
กรุงเทพมหานคร ความส้าเร็จ กรุงเทพ มหานครส่วนที่เหลือ
ความส้าเร็จร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๕๐
ความส้าเร็จร้อยละ ๗๕
สัดส่วนพืนที่ล้าน้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของพืนที่เป้าหมาย)
(ปี ๖๑-๖๕)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
ล้าน้าสายหลักใน ๒๕ ลุ่มน้า ล้าน้าสายหลักใน ๒๕ ลุ่มน้า ล้าน้าสายหลักใน ๒๕ ลุ่มน้า
ความส้าเร็จร้อยละ ๒๐
ความส้าเร็จร้อยละ ๕๐
ความส้าเร็จร้อยละ ๗๕
สัดส่วนพืนที่ชุ่มน้าและแหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของพืนที่เป้าหมาย)
(ปี ๖๑-๖๕)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
- พืนที่ชุ่มน้า Ramsar Site
- ล้าน้าสาขาใน ๒๐
ล้าน้าสาขาใน ๒๕
ความส้าเร็จร้อยละ ๙๐
ลุ่มน้า ความส้าเร็จ
ลุ่มน้า ความส้าเร็จร้อยละ
- พืนที่ชุ่มน้าที่มีความส้าคัญ
ร้อยละ ๒๐
๕๐
ระดับชาติ ความส้าเร็จร้อยละ - แหล่งน้าธรรมชาติ ที่มีพืนที่
๙๐
ผิวน้าเกิน ๑๐๐๐ ไร่
ความส้าเร็จร้อยละ ๙๐
สัดส่วนพืนที่ชุมชน (นอกเขต กทม.ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่)
ริมแม่น้า ล้าคลอง และแหล่งน้าธรรมชาติ (ร้อยละของพืนที่เป้าหมาย)
(ปี ๖๑-๖๕)
( ปี ๖๖-๗๐)
(ปี ๗๑-๖๕)
ความส้าเร็จร้อยละ ๕๐
ความส้าเร็จร้อยละ ๙๐

๗๕

(ปี ๗๖-๘๐)

(ปี ๗๖-๘๐)

(ปี ๗๖-๘๐)

๒๐. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เป็ น ทั้ ง เป้ า หมายและเครื่ อ งมื อ กลไก
ในการรองรับ การขับ เคลื่ อนของยุ ทธศาสตร์ช าติด้านอื่น ๆ ให้ส ามารถดาเนินการจนบรรลุ เป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครั ฐ จึ ง มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให้ มี ค วามทั น สมั ย มี ข นาดเหมาะสมกั บ ภารกิ จ
มี ส มรรถนะสู ง ตอบสนองปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชน และสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ประเทศไทย ๔.๐
ที่ส ามารถก้า วทัน ความเปลี ่ย นแปลง และพัฒ นาได้อ ย่า งยั่ง ยืน ด้ว ยหลัก การ “ภาครัฐ ของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จึงให้ความสาคัญกับ
ความพึ ง พอใจของประชาชนในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๐
ภายในช่ว งปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
พบว่าประชาชนชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐร้อยละ ๘๔ ซึ่งพิจารณาจากสองปัจจัยหลัก
ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม
จะมีการปรับเพิ่มปัจจัยในการให้บริการเพื่อให้เกิดการสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง
สถานการณ์

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เป้าหมาย

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

๑๐๐
๙๕
๙๐
๘๕
๘๐
๗๕
๗๐

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

(๖๐ - ๖๕)

๗๖

(๖๖ - ๗๐)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

(๗๑ - ๗๕)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

(๗๖ - ๘๐) ช่วงปี

นอกจากนี้ แผนแม่ บ ทฯ ฉบับ นี ้ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ให้ มี ม าตรฐาน
เทียบเท่าสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับ
ขององค์กรสหประชาชาติ ที่กาหนดให้ประเทศไทยจะต้องได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน ๑ ใน ๑๐ ของโลก
ภายในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ซึ่งประเทสไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๓ จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลกในปี ๒๕๖๑
สถานการณ์

หมายเหตุ : จากทั้งหมด ๑๙๓ ประเทศ
ที่มา: สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)

เป้าหมาย

ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อันดับ
๒๕

(๖๐ -๖๕)

(๖๖ - ๗๐)

(๗๖ - ๘๐) ช่วงปี
๓๐ อันดับแรก

๓๕

๔๐ อันดับแรก

๔๕
๕๕

(๗๑ - ๗๕)

๕๐ อันดับแรก
๖๐ อันดับแรก

๖๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้น
พัฒนาการให้ บริการของรั ฐมีประสิทธิภ าพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยเป็นการพัฒนา
แบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล และมุ่งดาเนินการพัฒนา
ระบบอานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีหลากหลายช่องทาง สามารถตรวจสอบได้ และไม่มีข้อจากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน
รวมทั้งนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
๗๗

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐประกอบด้วย
๕ แผนย่อย ได้แก่
การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อให้บริการภาครัฐสามารถอานวยความสะดวกประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน และเป็นไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง จากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๑๐๐
(๒,๑๘๐ กระบวนงาน)

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๑๐๐
(๕,๓๖๐ กระบวนงาน)

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ของภาครั ฐ และการจั ด การรายได้ แ ละรายจ่า ยอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ้ม ค่ า เป็ น ไปอย่ า งประหยัด และ
สอดคล้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
แผนงาน/โครงการภายใต้
๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ร้อยละ ๕๐ ของโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๗๕ ของโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ
มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ปี ๗๖ – ๘๐)
โครงการทั้งหมดที่ได้รับ
งบประมาณมีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

การปรับสมดุลภาครัฐ เพื่อให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล
เข้ามาแบ่งเบาภารกิจในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาด
ที่เหมาะสมและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน มีเป้าหมาย
และตัวชี้วัด ดังนี้
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม
ระดับความสาเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดาเนินการบริการสาธารณะ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

๗๘

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน
ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลที่นาแผนชุมชนสูก่ ารพัฒนาท้องถิ่น
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (Local Quality Management : LQM)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
และประโยชน์ ในการด าเนิ นชี วิ ต โดยเน้ นการพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล ภาครั ฐและการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาประยุกต์ใช้ให้วิธีการทางานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ระดับ ๒

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ระดับ ๓

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ระดับ ๔

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ระดับ ๕

สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม
มี จิ ตส านึ ก มีความสามารถสู ง มี ภาวะผู้ น า และมี ความรู้ ความสามารถในการท างานรั บใช้ ประเทศชาติ และ
ประชาชนอย่ างแท้จริ ง มีทั กษะในการปฏิ บั ติ งานที่ทั นสมัยและทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงของโลก โดยก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุง่ มั่น และเป็นมืออาชีพ
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๒๐

(ปี ๖๖ - ๗๐)
ลดลงร้อยละ ๓๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ลดลงร้อยละ ๔๐

๗๙

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๕๐

๒๑. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ โดยดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในลาดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีค่าคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๗ อยู่ในล าดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ ประเทศ
ทั่วโลก
สถานการณ์
อันดับและดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI Index) ของประเทศไทย

อันดับ

60
65
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85
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95
100
105
110

คะแนน

39

38

อันดับที่ 76
(38 คะแนน)

อันดับที่ 78
(35 คะแนน)

37

อันดับที่ 85
(38 คะแนน)

อันดับที่ 88
(37 คะแนน)

36

อันดับที่ 80
(34 คะแนน)

35

อันดับที่ 96
(37 คะแนน)

34
อันดับที่ 101
(35 คะแนน)

อันดับที่ 102
(35 คะแนน)

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

อันดับที่ 99
(36 คะแนน)

2560

2561

* ดัชนีการรับรู้การทุจริตเต็ม ๑๐ คะแนน
** ดัชนีการรับรู้การทุจริตเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ที่มา: องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)

๘๐

33
32

เป้าหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI Index) ของประเทศไทย

อันดับ
๐
๒๐

๕๔
(ไม่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน)

๔๐
๖๐

๙๖
(ไม่ต่ากว่า ๓๗ คะแนน)

๒๐
(ไม่ต่ากว่า ๗๓ คะแนน)
๔๓
(ไม่ต่ากว่า ๕๗ คะแนน)

๓๒
(ไม่ต่ากว่า ๖๒ คะแนน)

๘๐
๑๐๐
๖๐

(๖๑ - ๖๕)

(๖๖ - ๗๐)

(๗๑ - ๗๕)

(๗๖ - ๘๐)

ช่วงปี

แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบมี แนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย โดยสรุป ดังนี้
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการพัฒนาคน
เน้นการปรั บพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสั งคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอม
ให้มีจิตสานึกและพฤติกรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป เน้ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมและพฤติ ก รรมสุ จ ริ ต
ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรั ฐ
ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับ
สร้างจิตสานึกและค่านิยมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
สอดส่ อ ง และแจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ม าตรการสนั บ สนุ น และคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ ง เบาะแส
กลุ่มนักการเมือง ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่ว นรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง
อย่างเข้มข้น
ในส่ว นการพัฒ นา “ระบบ” ให้ค วามสาคัญ กับ การส่ง เสริม การพัฒ นานวัต กรรมในการต่อ ต้า น
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ และมาตรการเพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
และปิดโอกาสในการกระทาการทุจริต ทาให้การทุจริตคอร์รัปชั่นทาได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบ
และลงโทษ ขณะเดียวกันเป็นการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ พร้อมกับการเพิ่มโทษให้หนัก
และการตัด สิน คดีที่มีค วามรวดเร็ว เด็ด ขาด เพื่อ ให้การกระทาการทุจ ริต เป็น สิ่ง ที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย ”
ทั้งนี้ ในการดาเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายสาคัญ ๒ ประการ คือ
๘๑

ประชาชนคนไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงาน
และคดีของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองและผู้ ดารงตาแหน่งระดับสู ง โดยโครงการส าคัญที่ทุกหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น คื อ โครงการปลู ก ฝั ง วิ ธี คิ ด สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต
อย่างมีส่วนร่วม
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สจุ ริต
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๘๐

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๘๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
( ๙๐ คะแนนขึ้นไป)

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ลดลงร้อยละ ๑๐

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
จานวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๘๐

จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง
(จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชีม้ ูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง )
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
(สัดส่วนจานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มลู ว่ากระทาการทุจริตลดลง)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๑๐
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๗๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
สัดส่วนจานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองลดลง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ลดลงร้อยละ ๒๕
ลดลงร้อยละ ๕๐
ลดลงร้อยละ ๘๐
ลดลงร้อยละ ๙๐

๘๒

การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไก
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดาเนินการทางคดี
การยึ ด/อายั ดทรั พย์ สิ น ของผู้ กระทาความผิ ด การตัดสิ นลงโทษผู้ กระทาความผิ ด ทั้งทางวินัยและอาญา
ให้ มี ค วามรวดเร็ ว การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
มีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น การปรั บ กระบวนการท างานด้ านการปราบปรามการทุจ ริต เข้ าสู่ ระบบดิจิ ทั ล
การพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและฐานข้ อมู ล ที่ ส นับ สนุ นการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต
ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดี การพัฒนาและ
เชื่อมโยงฐานข้ อมูล ที่เกี่ย วข้อ ง การตรวจสอบทรั พย์สิ น และหนี้สิ น ที่ทัน สมัย การจัดทาระบบฐานข้อมู ล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิ งสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่ว ยงาน/องค์กรต่อต้าน
การทุ จ ริ ต และองค์ กรเอกชนในระดั บ นานาชาติ การด าเนิ น การตามแนวทางการปราบปรามการทุ จ ริ ต
ต้องการบรรลุ เป้าหมายสาคัญ คือ การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
โครงการสาคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก

การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
สัดส่วนกระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนดลดลง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ ๒๕
ไม่เกินร้อยละ ๒๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๕
ไม่เกินร้อยละ ๑๐
สัดส่วนจานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับลดลง
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ไม่เกินร้อยละ ๔
ไม่เกินร้อยละ ๓
ไม่เกินร้อยละ ๒
ไม่เกินร้อยละ ๑
ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง
ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง
ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง
ของจานวนคดีที่ส่งฟ้อง

๘๓

๒๒. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้
กฎหมายเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดทาขึ้น เพื่อเป็นกลไกสาคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้
กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการมีกฎหมายจานวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และการนากฎหมายไปปฏิ บัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ทาให้เกิดปัญหาในการ
ดาเนินงานของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ขาดความ
โปร่งใส อันเกิดจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่สามารถดาเนินการอย่างสอดประสานกันได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพ ขาดความเป็น ธรรม และเลือกปฏิบัติ อันสามารถสะท้อนได้จากดัช นีนิติธ รรม จัดทาโดย
World Justice Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย ๐.๕ และลาดับที่ ๗๑
จาก ๑๑๓ ประเทศ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาใน
ทุกมิตอิ ย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และไม่เลือกปฏิบัติ
สถานการณ์
ดัชนีนิติธรรมของประเทศไทย

คะแนน

๐.๕๖

๐.๕๗

๗๑/๑๑๓

๐.๕๗

๕๖/๑๐๒

๐.๕๔

๔๗/๙๙

๐.๕๒

๘๐
80
๗๐
70
๖๐
60

๖๔/๑๑๓

๕๐
50
๔๐

40

๐.๕๓

๐.๕๒
๐.๕๐

๓๐

๐.๕๒

30

๐.๕๑
๐.๕๐

๐.๔๘

๒๐

20
๑๐
10
๐

๐.๔๖
๕๓

๕๔

(๕๕ - ๕๖)

๕๗

ปี
หมายเหตุ : (อันดับ/จานวนประเทศ)
ที่มา : World Justice Project , ปี ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘

๘๔

๕๘

๕๙

(๖๐ - ๖๑)

0

อันดับ

๐.๕๘

๑. กฎหมายเป็ น เครื่ องมือให้ ทุกภาคส่ ว นได้ประโยชน์จากการพัฒ นาประเทศอย่าง
เป้าหมาย
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๑. การจากัดอานาจรัฐ
๒. รัฐบาลโปร่งใส
๓. สิทธิขั้นพื้นฐาน
๔. ความเป็นระเบียบ
และความมั่นคง

(76-80)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับ สนุ นให้เกิด ความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จาเป็นและ
สอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมา
ประยุ กต์ใช้ และส่ งเสริ มให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ว มอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง
กฎหมายทุกลาดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะนากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้าและความไม่เท่าเทียม
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมาย
ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
กฎหมายทั้งหมด
กฎหมายทั้งหมด
(กรณีมีกฎหมายบัญญัติใหม่) (กรณีมีกฎหมายบัญญัติใหม่)

๘๕

ร้อยละจานวนคดี/ เรือ่ งร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
-

(ปี ๖๖ – ๗๐)
-

(ปี ๗๑ – ๗๕)
คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม
และการผูกขาดทางการค้า
ลดลงร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
คดีที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม
และการผูกขาดทางการค้า
ลดลงร้อยละ ๗๕

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
สัดส่วนการนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจานวนกฎหมาย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย
ของกฎหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๕๐

ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ทุกหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมายได้
บังคับใช้กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๗๐
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๕

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๗๕
ของประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้กฎหมาย

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐
ของประชาชนเชื่อมั่น
ของประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้กฎหมาย
ในการบังคับใช้กฎหมาย

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๙๗
ของประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้กฎหมาย

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๕๐

จานวน/ ระดับของมาตรการ/ กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
ในการทบทวนความจาเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

๘๖

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดาเนินงานสอด
ประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอานวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจานวนขัน้ ตอนในการอานวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๑๐๐
ของจานวนขั้นตอนทีส่ าคัญ ของจานวนขั้นตอนที่สาคัญ
ของจานวนขั้นตอนทั้งหมด ของจานวนขั้นตอนทั้งหมด
ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรม
(ปี ๖๑ - ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๑๐๐
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
(มาตรการเพื่อคุ้มครอง (มาตรการสาคัญที่รัฐกาหนด (มาตรการที่สาคัญที่รัฐกาหนด (มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น
หรืออานวยความสะดวก ขึ้น เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิ ขึ้น เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
เพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ให้แก่เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ
โดยไม่เป็นธรรม
โดยไม่เป็นธรรมในการอานวย ส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ในกระบวนการยุติธรรม)
ความยุติธรรม)
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
ในกระบวนการยุติธรรม)
ในกระบวนการยุติธรรม
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น)

๘๗

๒๓. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและ
สะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้
แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
โดยในปี ๒๕๖๑ สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ ๔๒ ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้าน
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีว ภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและ
กฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญ เช่น การกาหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสังคม การบูรณาการ
หน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นต้น
สถานการณ์
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ 1.00%
180,000ค่าใช้จ่ายการลงทุน R&D
160,000(ล้านบาท)
0.78%
140,000
ดส่วนค่าใช้จ่ายการ
120,000สัลงทุ
0.62%
น R&D ต่อ GDP
100,000(ร้อยละ)
154,519
80,000 0.47% 0.48%
113,527 ล้านบาท
60,000
84,671 ล้านบาท
40,000 57,038 63,490 ล้านบาท
20,000 ล้านบาท ล้านบาท
ปี 2556 2557 2558 2559 2560

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
อันดับ

๔๐

๔๒

๔๕
๕๐

๔๗

๔๘

๕๕
๖๐
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ที่มา สถาบันการจัดการนานาชาติ

เป้าหมาย

๒๕๖๑ ปี

ที่มา สวทน.

๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
๒. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น

๘๘

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

อันดับ

๑

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

๒๑
๔๑

๓๐

ร้อยละ

๒.๕

๑ ใน ๓๐ อันดับแรก
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ

๒.๐

๓๐

๑.๐

๓๐

๓๐

ร้อยละของมูลค่าการลงทุน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

๑.๕

๑.๕

๑.๗

๑.๙

๒.๐

๐.๕

๖๑
(๖๑-๖๕)

(๖๖-๗๐)

(๗๑-๗๕)

(๗๖-๘๐) ช่วงปี

๐.๐

(๖๑-๖๕)

(๖๖-๗๐)

(๗๑-๗๕)

(๗๖-๘๐)ช่วงปี

ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยกาหนด
เป้าหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กาหนดตัวชี้วั ดผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ การจัดอันดับ
โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนกลุ่ ม ต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญ หาของสังคม
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ประกอบด้วย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตร ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนา รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และ
การบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรั บตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจาเป็น
ของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี

๘๙

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
เพิ่มขึ้น ๑ เท่าจากปีฐาน
เพิ่มขึ้น ๒ เท่าจากปีฐาน
เพิ่มขึ้น ๓ เท่าจากปีฐาน
เพิ่มขึ้น ๕ เท่าจากปีฐาน

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม มุ่งเน้นประเด็นสาคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัย
และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชน
ไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนา
แรงงานทั ก ษะสู ง และเฉพาะทาง การยกระดั บ แรงงานทั ก ษะต่ า การแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในสั งคม
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค
ดิจิทัล
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)
(ปี ๖๑ – ๖๕)
(ปี ๖๖ – ๗๐)
(ปี ๗๑ – ๗๕)
(ปี ๗๖ – ๘๐)
หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทาค่าเป้าหมาย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประเด็นสาคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้า และทาง
ทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงาน
หมุนเวียน
การประยุกต์ใช้ความรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ
ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
(ปี ๖๑ – ๖๕)
จัดทาฐานข้อมูลและมี
ข้อมูลปีฐาน เกี่ยวกับ
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

(ปี ๖๖ – ๗๐)
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๑ เท่า

(ปี ๗๑ – ๗๕)
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๒ เท่า

๙๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
สัดส่วนสิทธิบัตร ฯลฯ
เพิ่มขึ้น ๓ เท่า

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อ
การสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
หรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยตรง
ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศ
ไทยมีความเข้มแข็ง
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล
(ปี ๖๑ – ๖๕)
อันดับ ๑ ใน ๒๐
ของประเทศที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย

(ปี ๖๖ – ๗๐)
อันดับ ๑ ใน ๑๕
ของประเทศที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย

(ปี ๗๑ – ๗๕)
อันดับ ๑ ใน ๑๐
ของประเทศที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย

(ปี ๗๖ – ๘๐)
อันดับ ๑ ใน ๕ ของ
ประเทศที่ก้าวหน้า
ในเอเชีย

ด้า นปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการวิ จั ย และพัฒ นานวั ต กรรม มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาปัจ จั ย สนั บ สนุ น อาทิ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุน
วิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ
จานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
(ปี ๖๑ – ๖๕)
ร้อยละ ๑๐

(ปี ๖๖ – ๗๐)
ร้อยละ ๒๐

(ปี ๗๑ – ๗๕)
ร้อยละ ๕๐

(ปี ๗๖ – ๘๐)
ร้อยละ ๘๐

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
(ปี ๖๑ – ๖๕)

(ปี ๖๖ – ๗๐)

(ปี ๗๑ – ๗๕)

(ปี ๗๖ – ๘๐)

๗๐ : ๓๐

๗๕ : ๒๕

๘๐ : ๒๐

๘๐ : ๒๐

๙๑

