


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ซึ่งได้บัญญัติให้กำรจัดท�ำ กำรก�ำหนด 
เป้ำหมำย ระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำย และสำระท่ีพึงมีในยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 

มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เป็นส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และ 
คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่หลักในกำรรับผิดชอบให้มีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติของหน่วยงำน
ของรัฐ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐในฝ่ำยนิติบัญญัติ 
ฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยกำร และรัฐสภำทรำบภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำน 
จำกหน่วยงำน โดยรำยงำนดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องระบุควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562 ได้มีมต ิ
เห็นชอบแนวทำงกำรประเมินผลผลสัมฤทธิ์กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร ์ชำติ ผ ่ำนกำรด�ำเนินกำร 
เพื่อบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลแผนงำน/โครงกำร
ของหน่วยงำนของรัฐที่รำยงำนเข้ำระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (Electronics Monitoring and  
Evaluation System for National Strategy and Country Reform: eMENSCR) ภำยในเดือนธันวำคม 2562 
ประกอบกำรพิจำรณำกำรประเมินผลร่วมกับข้อมูลสถิติและสถำนกำรณ์กำรพัฒนำต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
ทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล
  
ส�านักงานฯ จึงได้จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2562 ขึ้น  
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลผลกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐนับต้ังแต่มีกำรประกำศใช้
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใตยุทธศำสตร์ชำติในช่วงระหว่ำงปีงบประมำณ 2562 ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ น�ำไปสู่กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมที่ 
ก�ำหนด บนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) และแสดงให้เห็นถึง 
ควำมก้ำวหน้ำสถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่จะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำ ส่งผลต่อ
กำรประเมินกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้มีควำมสอดคล้องกับกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด 
ได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศที่เป็นปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้กรอบการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชน 
มีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” เพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง  ยุทธศำสตร์ชำติน�ำไปสู ่กำรปฏิบัติโดยกำรถ่ำยทอดผ่ำน 
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ซึ่งแผนระดับที่ 2  
ในส่วนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง 23 ประเด็น เป็นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตลอดระยะเวลำ
ของยุทธศำสตร์ชำติทั้งในระดับประเด็นและระดับแผนแม่บทย่อย รวมทั้งมีกำรก�ำหนดค่ำเป้ำหมำยที่ต้องบรรลุ
ตำมตัวชี้วัดที่ก�ำหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงกำรพัฒนำ ห้วงละ 5 ปี 

คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 6 ด้ำน ได้จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำต ิ
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติขึ้น โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2561 และ 
วันที่ 18 เมษำยน 2562 ตำมล�ำดับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตำมมำตรำ 5 และมำตรำ 10 ของพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งให้มีผลผูกผันหน่วยงำนของรัฐและกำรจัดท�ำ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ นอกจำกนี้  
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ก�ำหนดให้จัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ประจ�ำปี 2562 ตำมหลักกำรกำรประเมินผลที่คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติได้ก�ำหนดไว้ โดยเป็นกำรวิเครำะห์
และประมวลผลกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐในช่วงปี 2561-2562 เพ่ือบรรล ุ
ผลสัมฤทธ์ิกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ บนหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) ทั้งนี้ รายงาน
สรุปผลจะแสดงให้เห็นถึงผลความก้าวหน้า สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรคและความ
ท้าทาย รวมทั้งข้อเสนอแนะในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในระยะต่อไป เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และ
องค์กรอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจรับทราบและมีส่วนช่วยในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการด�าเนิน
การตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต่อไป 

จำกกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ พบว่ำ ในช่วงระหว่ำงปี 2561-2562 ประชำชน 
ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐตำมยุทธศำสตร์ชำติในหลำกหลำยมิติ ทั้งในส่วน
ของกำรมีรำยได้เฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่ำเศรษฐกิจจะมีกำรชะลอตัวเล็กน้อยจำกช่วงก่อนหน้ำ กำรลดลงของ
ควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้และรำยจ่ำยระหว่ำงกลุ่มประชำกรและของประชำกรท่ีประสบปัญหำควำมยำกจน
หลำยมิติ (ด ้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู ่  ด ้ำนกำรเข ้ำถึงบริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้)  
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศในภำพรวมดีขึ้นแต่ยังคงต้องเร่งแก้ไขประเด็นควำมควำมเหลื่อมล�้ำ 
กำรพัฒนำ นอกจำกนี้ กำรมีสภำพแวดล้อมในสังคมที่มีควำมอยู่ดีมีสุขเพิ่มมำกขึ้น และกำรมีทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่ งแวดล ้อมของประเทศที่ มีคุณภำพปรับปรุ งดีขึ้ นและอยู ่ ใน เกณฑ ์ที่ สู งกว ่ ำค ่ ำ เฉลี่ ยของโลก  

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
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สะท้อนกำรพัฒนำประเทศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งกำรมีภำครัฐที่มีแนวโน้มในกำรบริหำร
จัดกำรอุปสรรคกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ยังคงต้องเร ่งแก้ไข 
ปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบและเสรีภำพของประชำชนในกำรแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งยังเป็นประเด็นท้ำทำย 
ท่ีส�ำคัญของภำครัฐ  

เป้าหมายประเด็น  
4 เป้าหมาย
(11.1%)

เป้าหมายประเด็น 
6 เป้าหมาย
(16.1%)

เป้าหมายประเด็น 
12 เป้าหมาย

(33.3%)

เป้าหมายประเด็น 
15 เป้าหมาย

(41.7%)

ส�ำหรับกำรประเมินผลควำมก้ำวหน้ำตำมเป้ำหมำย
ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้ง 23 ประเด็น 
ได ้ แก ่  (1 )  ควำม ม่ันคง (2 )  กำรต ่ ำงประเทศ  
(3 )  กำรเกษตร (4)  อุตสำหกรรรมและบริกำร 
แห่งอนำคต (5) กำรท่องเที่ยว (6) พื้นท่ีและเมือง 
น่ำอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ 
และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย ่อมยุคใหม ่  (9) เขตเศรษฐกิจพิ เศษ  
( 10 )  กำรป รับ เปลี่ ยนค ่ ำนิ ยม  และวัฒนธรรม  
(11) ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (12) กำรพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะ 
ท่ีดี (14) ศักยภำพกำรกีฬำ (15) พลังทำงสังคม  
(16) เศรษฐกิจฐำนรำก (17) ควำมเสมอภำคและ 
หลักประกันทำงสังคม (18) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
(19) กำรบริหำรจัดกำรน�้ำท้ังระบบ (20) กำรบริกำร
ประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  (21) กำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม และ (23) กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายระดับประเด็น 
37 เป ้าหมาย และเป ้าหมายแผนแม ่บทย ่อย  
140 เป้าหมาย ได ้แสดงสถานะการพัฒนาและ 
ความเสี่ยง/ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดในห ้วง 5 ป ีแรกของการพัฒนา 
ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 
ระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) ระดับ
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง (สีส้ม) ระดับต�่ากว่า
เป้าหมาย (สีเหลือง) และระดับบรรลุเป้าหมาย  
(สีเขียว) ท้ังนี้จากการประเมินพบว่า ยังมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเป้าหมาย ตามท่ีก�าหนดไว้ในปี 2565 

โ ด ย ใ น ส ่ ว น ข อ ง เ ป ้ ำ ห ม ำ ย ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ด็ น  มี  
33 เป ้ำหมำย จำกทั้ งหมด 37 เป ้ำหมำยที่ยังมี
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยต�่ำกว่ำที่ก�ำหนด โดย
เป ็ น เป ้ ำหมำยระดับต�่ ำกว ่ำ เป ้ำหมำย จ�ำนวน  
15 เป้ำหมำย ระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยระดับเสี่ยง 
จ�ำนวน 12 เป้ำหมำย และระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต จ�านวน 6 เป้าหมาย ซ่ึงเป็นเป้าหมาย
ระดับประ เด็นภายใต ้ แผนแม ่บทฯ ประ เด็น 
(1) ความมั่นคง ประเด็น (3) การเกษตร ประเด็น 
(5) การท่องเที่ยว ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ และ
ประ เ ด็ น  ( 2 1 )  ก า รต ่ อ ต ้ า นกา รทุ จ ริ ต และ 
ประพฤติมิชอบ   

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
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เป้าหมายประเด็น  
19 เป้าหมาย

(13.6%)

เป้าหมายประเด็น 
31 เป้าหมาย

(22.1%)

เป้าหมายประเด็น 
41 เป้าหมาย

(29.3%)

เป้าหมายประเด็น 
49 เป้าหมาย

(35%)

และในส่วนของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย มี 121  
เป ้ำหมำย จำกทั้ งหมด 140 เป ้ำหมำย ที่ ยั งมี
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยต�่ำว่ำที่ก�ำหนด โดย
เป ็น เป ้ ำหมำยระดับต�่ ำกว ่ ำ เป ้ ำหมำย จ� ำนวน  
49 เป้ำหมำย ระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยระดับเสี่ยง 
จ�ำนวน 41 เป้ำหมำย และระดับต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย
ขั้นวิกฤต จ�ำนวน 31 เป้ำหมำย ซึ่งต้องมีกำรวิเครำะห์
และประมวลหำโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถ
ขับเคลื่อนเป ้ำหมำยดังกล ่ำวให ้บรรลุอย ่ำงเป ็น 
รู ป ธ ร รมต ่ อ ไ ป  ขณะที่ เ ป ้ า หม าย ท่ี มี สี เ ขี ย ว  
ประกอบด้วย เป้าหมายระดับประเด็น 4 เป้าหมาย 
และเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 19 เป้าหมาย ซึ่งเป็น 
เป ้าหมายที่สามารถบรรลุผลลัพธ ์การพัฒนาได้ 
ตามที่ก�าหนด และยังคงจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย    

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

ในช่วงที่ผ่ำนมำ กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติผ่ำนโครงกำร/กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ยังพบปัญหำ อุปสรรค และ
ประเด็นท้ำทำยหลำยประกำรที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดของกำรมองเป้ำหมำยร่วมกันของหน่วยงำน 
ในกำรถ่ำยระดับเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติไปยังเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ส่งผลให้ 
มีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ  
ตำมที่ก�ำหนด โดยมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญในระดบัการขับเคลือ่นโครงการ อำท ิกำรบรูณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำน ควำมพร้อมของข้อมูลหรือข้อจ�ำกัดเรื่องกำรเข้ำถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
ควำมต่อเนื่องของกำรด�ำเนินโครงกำร/กำรด�ำเนินงำน และประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เช่น กำรถูกเลือกปฏิบัติและกำรคุ้มครอง
สิทธิของประชำชนที่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เท่ำเทียมกัน กำรลดลงของประสิทธิภำพและผลิตภำพในภำคกำรผลิต 
ตลำดแรงงำนและกำรบริหำรจัดกำร ภำระหนี้สินส่วนบุคคลและควำมรู ้ทำงด้ำนกำรวำงแผนกำรเงินของ
ประชำชน ควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในกำรเลี้ยงดูบุตรและปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของผู้สูงอำยุ ควำมล่ำช้ำในกำรกระจำยอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่ท้องถิ่น 
ควำมเข้ำใจถึงสิทธิและสำมำรถในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของประชำชนได้อย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม 
ควำมรบัผดิชอบของประชำชนและผู้ประกอบกำรต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ควำมสำมำรถของภำครฐั 
ในกำรบริหำรสถำนกำรณ์วิกฤตต่ำง ๆ กำรขจัดกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นจำกประเทศไทย 
และกำรปรับปรุงและทบทวนกฎระเบียบทำงรำชกำรที่ล ้ำสมัยและเป็นอุปสรรคในกำรด�ำเนินชีวิตหรือ 
กำรประกอบธุรกิจ เป็นต้น 
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นอกจำกนี้  ความท ้าทายจากการเปลี่ยนแปลง 
ในบริบทของโลกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น มิ ติ ต ่ า ง  ๆ  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร ้ำงประชำกร แนวโน ้ม 
ด้ำนสุขภำพ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิ จิทัล 
ควำมผันผวนและแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ 
พ ลั ง ง ำ น ท ำ ง เ ลื อ ก แ ล ะ ย ำ น ย น ต ์ ส มั ย ใ ห ม ่  
ควำมเป ็น เมือง  รวมทั้ งแนวโน ้มกำรเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ   
 
ดังนั้น เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐ
สำมำรถขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และ
ผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ
แ ล ะ แ ผ น แ ม ่ บ ท ภ ำ ย ใ ต ้ ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร ์ ช ำ ติ ไ ด  ้
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม จึงมีสรุปข้อเสนอแนะ 
การด�าเนนิการในระยะต่อไป ได้แก่ (1) การขบัเคลือ่น
การด�าเนินงานผ่านหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุ
และผล (XYZ) และการบูรณาการกับกระบวนการ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ (2) การจัดท�าโครงการ/
การด�าเนินงานส�าคัญ (X) ที่จะต้องมีการก�าหนดการ
มีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์
การพัฒนาตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ ที่ชัดเจน และ
สามารถน�าไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ให้สามารถบรรลุได้ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในแต่ละห้วง 5 ปีการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม (3) การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับที่ 2 เพื่อเป็นกรอบในการด�าเนินการ
จัดสรรงบประมาณ (4) การใช้ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห ่งชาติ  (eMENSCR) เป ็นระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการ
ในทุกระดับอย่างแท้จริง (5) การเปิดโอกาสให้ภาคี
การพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากข้ึน 
และ (6) การขบัเคลือ่นตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 
สูก่ารบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)

โดยสรุป กำรด�ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร ์ชำติช ่วงป ี 2561 - 2562 ที่ผ ่ำนมำ  
ถึงแม้มีกำรปรับตัวดีขึ้นในหลำยมิติ อย่ำงไรก็ตำม  
ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด
ไว ้ในป ี 2565 ซึ่งข ้อค ้นพบกำรวิเครำะห ์ป ัญหำ 
อุปสรรค และประเด็นท้ำทำยระดับโครงกำรและ
ระดับแผนแม่บทฯ ที่เป็นข้อจ�ำกัดในกำรบรรลุผลลัพธ์
กำรพัฒนำตำมเป ้ำหมำยของแผนแม ่บทภำยใต ้
ยุทธศำสตร ์ชำติ  และผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำม 
เป ้ำหมำยของยุทธศำสตร ์ชำติ ในรำยงำนฉบับนี้  
จะสำมำรถเป็นข้อมูลบ่งชี้เบ้ืองต้นในกำรพิจำรณำ
และวิเครำะห์ประเด็นที่จ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญ
กำรด�ำ เนินกำรในระยะต ่อไป เพื่ อน�าไปสู ่ การ 
ขับเคลื่ อนการพัฒนาเพื่อบรรลุ เป ้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การด�าเนินงานในมิติ
ต ่ า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข ้ อ งของทุ กหน ่ วยงานไปใน 
ทิ ศทาง เดี ยวกัน  รวมไปถึ งการกระบวนการ 
งบประมาณที่สอดคล้องและทันการณ์ โดยมีการ 
มองเป ้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มี ค ว ามสุ ข  เ ศ รษฐ กิ จ พัฒนาอย ่ า งต ่ อ เ น่ื อ ง  
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ 
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้อย่างแท้จริง    

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
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วิธีการอ่านรายงาน
รายงานสรุปผลการด�าเนินการประจ�าปีตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปี 2562 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่หน่ึง แสดงควำมส�ำคัญและเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยทุธศำสตร์ชำต ิหลกักำรกำรประเมนิผลกำรพฒันำตำมยทุธศำสตร์ชำต ิและผลกำรพฒันำ
ตำมยทุธศำสตร์ชำต ิทัง้ในส่วนของเป้ำหมำยภำพรวม และเป้ำหมำยรำยยทุธศำสตร์ชำติ 

ส่วนทีส่อง แสดงควำมส�ำคัญของแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ หลกักำรกำรประเมนิผลกำร
พฒันำของแผนแม่บทภำยใต้ยทุธศำสตร์ และผลกำรพฒันำจ�ำแนกตำม 23 แผนแม่บทฯ และ

ส่วนที่สาม แสดงแนวโน้มบริบทโลกที่มีผลต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติที่ต้อง 
ให้ควำมส�ำคัญ ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ และกำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไป  
โดยมวีธิอ่ีำนรำยงำนฯ ในส่วนทีส่อง ดงันี้
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รหัสประเด็นแผนแม่บทฯสัญลักษณ์ประจ�ำประเด็นแผนแม่บทฯ

ชื่อประเด็นแผนแม่บทฯ

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน 
ที่แผนแม่บทฯ สอดคล้อง
โดยตรง

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
ที่แผนแม่บทฯ สอดคล้อง
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ชื่อแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

        สำระส�ำคัญ 
ของแผนแม่บทฯ ประเด็น 
      - วัตถุประสงค์
      - เป้ำหมำย

เป้ำหมำย 
ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ

ข้อมูล 
สถำนกำรณ์บรรลุเป้ำหมำย

ระดับประเด็นที่ก�ำหนด  
ซึ่งสะท้อนจำกข้อมูลต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน

สถำนกำรณ์เมื่อเปรียบเทียบ
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 

ในปี 2562

ส่วนที่ 1   การสรุปผลในภาพรวมของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รหัสประเด็น 
แผนแม่บทฯ

รหัสเป้ำหมำย
ระดับประเด็น

  XX XX XX

รหัสเป้ำหมำย
ประเด็น
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รหัสประเด็นแม่บท

สำระส�ำคัญ
ของแผนแม่บทย่อย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุค่าเป้าหมาย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

การแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

เขียว

แดง

ส้ม

เหลือง
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ส่วนที่ 2   การสรุปผลในระดับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

กำรแสดง
ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงเป้ำหมำย
ประเด็นและเป้ำหมำย 

แผนแม่บทย่อย

ข้อมูลสถำนกำรณ์กำร 
บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

ที่ก�ำหนด  ซึ่งสะท้อน 
จำกข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรประเมินสถำนกำรณ์ 

เมื่อเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565

เป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย 

ระบุสีตำมสถำนะ
กำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย
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กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อยที่ก�ำหนด

ประเด็นท้ำทำยที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

ข้อเสนอแนะในกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย

  XX XX XX

รหัสประเด็น 
แผนแม่บทฯ

รหัสเป้ำหมำย
ระดับประเด็น

รหัสเป้ำหมำย
ประเด็น

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต : สถำนกำรณ์ต�่ำกว่ำ 50% ของค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 51-75% ของค่ำเป้ำหมำย

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย : สถำนกำรณ์อยู่ในช่วง 76-99% ของค่ำเป้ำหมำย

บรรลุค่าเป้าหมาย : สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำย 100%

การแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

เขียว

แดง

ส้ม

เหลือง



ส่วนที่ 1 บทน�ำ

ยุทธศำสตร์ชำติ
วันท่ี 13 ตุลำคม พ.ศ. 2561 รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกำศ เรื่อง ยุทธศำสตร์ชำติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ส่งผลให้ประเทศไทยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นฉบับแรก เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมกัน 
ในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ตำมที่ก�ำหนดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคนและไม่ทิ้งใครไว ้ข ้ำงหลัง  
โดยทุกหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำท่ีในด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 5 วรรคสอง
ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560

กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติ
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ท่ีบัญญัติให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งได้มีประกำศ 
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนต่ำง ๆ รวม 6 คณะ  
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำต ิ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร ์ชำติด ้ำนกำรสร ้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม  
และคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร ์ชำติด ้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
เพือ่เป็นกลไกหลกัในกำรด�ำเนนิกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำตใิห้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ฎหมำยก�ำหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

กำรถ่ำยระดับของยุทธศำสตร์ชำติและกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ
ไปสู่กำรปฏิบัติ
ยุทธศำสตร์ชำติได้รับกำรจัดระดับให้เป็นแผนระดับที่ 1 ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้ำบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน กำรจัดท�ำแผนระดับที่  2 และ 3 และกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ ให้มี 
ควำมสอดคล้องและบูรณำกำรกันอย่ำงเป็นระบบ โดยแผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง
แห่งชำติ ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำง ๆ ของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่
กำรปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี และ 5 ปี แผนปฏิบัติกำรด้ำน….1 ซึ่งเป็น 
แผนในเชิงปฏิบัติที่มีกำรระบุกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรที่ควำม ชัดเจนตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ ที่สนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของแผนระดับท่ี 2 และยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ซึ่งกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชำติ ควำมต้องกำร และควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำ
ประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำท่ียั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยต้องมี
กำรใช ้ข ้อมูลที่ เ กิดจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ป ัจจัยต ่ำง ๆ อย ่ำงรอบคอบ รวมท้ังมีกำรวิเครำะห์แนวโน ้ม 
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตอย่ำงรอบด้ำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและ 
ข้อจ�ำกัด รวมทั้งควำมเสี่ยงของประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมของประเทศต่อกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้น 
อย่ำงเป็นระบบ และให้มีกำรด�ำเนินกำรรับฟังควำมเห็นประชำชนทุกภำคส่วนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพ่ือประกอบ 
กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติ 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนในรูปแบบประชำรัฐ

                                                                      

1แผนปฏิบัติกำรด้ำน…. คือ แผนเชิงปฏิบัติที่เป็นแผนพัฒนำเชิงประเด็น (Issue-Based) ที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
 มำกกว่ำ 1 หน่วยงำน
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

ยุทธศาสตร์ชาติ1

2

3

แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

แผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำน...

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

นโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ

แผนปฏิบัติกำรด้ำน... แผนปฏิบัติรำชกำร (รำย 5 ปี และ รำยปี) แผนอื่น ๆ

กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู ่กำรปฏิบัติเป็นกำรด�ำเนินกำรผ่ำนแผนระดับที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร ์ชาติ ที่ เป ็นแผนเพื่อบรรลุเป ้าหมายตามที่ก�าหนดไว ้ในยุทธศาสตร ์ชาติตำมที่บัญญัติไว ้ใน 
พระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560  ซ่ึงจะต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 
อีก 3 แผน ได้แก่ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และนโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อน�ำไปสู่กำรก�ำหนดกำรปฏิบัติที่มีควำมชัดเจนในแผนปฏิบัติรำชกำร และ/หรือ 
แผนปฏิบัติกำรด้ำน ที่ต้องมีกำรระบุกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรที่สามารถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์
ชำติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติผ่ำน 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติตำมที่ก�ำหนดข้ำงต้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำมจ�ำเป็นต้องให้ทุกหน่วยงำนของ
รัฐตระหนักถึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำสุดท้ำยร่วมกัน และท�ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำรและมีเอกภำพ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2562 ทั้งส้ินจ�านวน  
23 ฉบับ จึงเป็นการก�าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำของแต่ละแผนแม่บทฯ ที่ชัดเจนในประเด็นนั้น ๆ และไม่มีควำมซ�้ำซ้อน
ระหว่ำงแผนแม่บทฯ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถน�ำแผนแม่บทฯ ไปแปลงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ท้ังน้ี แต่ละแผนแม่บทฯ สำมำรถมีส่วนสนับสนุนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติได้มำกกว่ำ 
หนึ่งยุทธศำสตร ์ชำติ โดยเป ็นได ้ทั้ งกำรมีส ่วนเกี่ยวข ้องในกำรน�ำไปสู ่กำรบรรลุเป ้ำหมำยโดยตรง หรือ  
มีส่วนสนับสนุนในกำรน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย 
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

เกี่ยวข้องโดยตรง มีส่วนสนับสนุน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 23 ฉบับจะต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงานตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติได้ในลักษณะที่เป็นผลลัพธ์ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงเป็น
ปัจจุบัน แผนแม่บทฯ จึงมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำตลอดระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติทั้งในระดับประเด็น
และระดับแผนย่อย และมีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามตัวชี้วัดท่ีก�าหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงการพัฒนา 
ห้วงละ 5 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับตำมมำตรำ 11 ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 ที่ระบุ
ให้มีกำรทบทวนยุทธศำสตร์ชำติทุก ๆ 5 ปี  ซึ่งท้ัง 4 ห้วงกำรพัฒนำจะเป็นเสมือนหมุดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่แสดง
ให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรบรรลุเป้ำหมำยเป็นระยะ ๆ ซ่ึงจะท�ำให้เกิดกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐได้อย่ำงเป็นรูปธรรม น�ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรพัฒนำและ 
กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนำแล้ว อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลังตำมวิสัยทัศน์ของประเทศในปี 2580 

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนระดับท่ี 2 อีก 3 แผน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ 
แผนความมั่นคง และแผนการปฏิรูปประเทศ จะมีลักษณะเป็นแผนชี้น�ำ อันจะเป็นปัจจัยน�ำเข้ำเพื่อใช้ในกำรจัด
ล�ำดับควำมส�ำคัญและ/หรือปรับเป้ำหมำยของแผนแม่บทและแผนแม่บทย่อย  รวมทั้ง แนวทำงกำรพัฒนำ/
โครงกำร/กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้สอดรับสถำนกำรณ์ในแต่ละห้วงเวลำกำรพัฒนำ

                                                                      

2หรือในกรณีที่สถำนกำรณ์ของโลกหรือของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สำมำรถหรือไม่เหมำะสมที่จะด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยหรือ 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนหนึ่งด้ำนใดได้ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติสำมำรถแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศำสตร์ชำติให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 
 ดังกล่ำว โดยขอควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำก่อนด�ำเนินกำร
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนแผนระดับที่ 3

กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู ่กำรปฏิบัติผ ่ำนแผนระดับที่ 3 เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 โดยทุกหน่วยงำนของรัฐจะต้อง
วิเครำะห์และศึกษำรำยละเอียดแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบทบำท 
ภำรกิจ และหน้ำที่ขององค์กร ทั้งในส่วนของเป้ำหมำยประเด็น เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย และแนวทำงกำรพัฒนำ
ของแผนแม่บทฯ และจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี และระยะ 5 ปี ที่มีกำรบรรจุโครงการ/การด�าเนินงาน 
ท่ีสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ของแต่ละห้วงการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล กล่ำวคือ กำรด�ำเนินกำรโครงกำร/กำรด�ำเนินงำน (x) จะต้อง
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งในระดับเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 
(Y1) เป้ำหมำยประเด็น (Y2) และยุทธศำสตร์ชำติ (Z) โดยหลักการ XYZ นี้เป็นหลักการที่ส�าคัญที่ใช้ทั้งใน 
การจัดท�าโครงการ/การด�าเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานของรัฐ 
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ทั้งน้ี เน่ืองจำกแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรแปลงเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำ
ของยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ หน่วยงำนของรัฐจึงมีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ รวมทั้ง กำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 10 ของพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ  
พ.ศ. 2560 แผนแม่บทฯ ท้ัง 23 ประเด็นจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรด�ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนของรัฐเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ส่งผลให้มี 
ควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐอย่ำงเป็นระบบ ส�ำนักงำนฯ ในฐำนะ
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติและคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ จึงได้รับมอบหมำย 
ให้มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรติดตำมและ 
ตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรหน่วยงำนของรัฐตำมยุทธศำสตร์ชำติของแต่ละปีงบประมำณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับ
กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
อย่ำงบูรณำกำรและเป็นรูปธรรมต่อไป

รำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินกำรประจ�ำปีตำมยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกส�ำคัญในกำรฉำยภำพให้เห็นถึงสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ ในแต่ละปีของประเทศ ตำมกรอบแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ควำมเป็นไปได้ของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดในแต่ละห้วง 5 ปีของกำรพัฒนำ  และน�ำไปสู่กำรพิจำรณำ
ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน/โครงกำรให้ห้วง 5 ปีแรกให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องตำมข้อเท็จจริงและบริบทกำร
พัฒนำประเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เพ่ือน�ำไปสู ่กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดไว้ในห้วง 5 ปีแรกของกำรพัฒนำ 
ในปี 2565 ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

หลักกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกำรประเมินผลท้ังระบบตำมหลักกำรของควำมสัมพันธ์ 
เชิงเหตุผล ระหว่ำงกำรด�ำเนินงำน/โครงกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ขั้นต้น ผลลัพธ์ขั้นกลำง และผลลัพธ์ระยะยำว  
เพ่ือที่จะน�ำมำวิเครำะห์ถึงควำมสัมพันธ์ของนโยบำย ยุทธศำสตร์ และโครงกำร น�ำไปสู่กำรตัดสินทำงนโยบำยต่อไป  
โดยเป็นกำรด�ำเนินงำนใน 3 ระดับ ประกอบด้วย

1. ระดับทฤษฎี โดยเป็นกำรติดตำมและประเมินควำมสอดคล้องของกำรด�ำเนินกำร/โครงกำรกับแนวควำมคิดหรือ
ทฤษฎีกำรพัฒนำ ว่ำกำรด�ำเนินกำร/โครงกำรที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับแนวควำมคิดหรือทฤษฎีกำรพัฒนำเพียงใด 
และยังมีช่องว่ำงของโครงกำรหรือทฤษฎีหรือไม่

2. ระดับกระบวนการแปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเป็นผลผลิต โดยเป็นกำรติดตำมและประเมินกระบวนกำร
แปลงด�ำเนินงำน/โครงกำรไปสู่ผลผลิต

3. ระดับโครงการจากผลลัพธ์ของการด�าเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย โดยเป็นกำรประเมินผลลัพธ์
จำกกำรด�ำเนินด�ำเนินงำน/โครงกำรต่ำง ๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มด�ำเนินกำร ระหว่ำงด�ำเนินกำร และหลังกำรด�ำเนินกำร  
สู่เป้ำหมำยร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ตำมหลักกำร Ends – Ways - Means หรือ
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล  

การก าหนดกรอบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การติดตามและประเมินผลจากแนวความคิด 
สมมติฐาน หรือทฤษฎี ซึ่งเป็นการติดตาม
และประเมินว่าโครงการหรือกิจกรรมที่มีอยู่
นั้นสอดคล้องกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการ
พัฒนาเพียงใด มีช่องว่างของโครงการหรือ
นโยบายหรือไม่

การติดตามและประเมินผลกระบวนการ
แปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเป็นผลผลิต 
เป็นการประเมินกระบวนการแปลงกิจกรรม 
โครงการไปสู่ผลผลิต

การติดตามและประเมินผลโครงการจาก
ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ ยุทธศาสตร์ 
หรือนโยบาย เป็นการประเมินผลลัพธ์จาก
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกันสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน ซึ่ ง เป็นหลักการที่สอดคล้องกับ
แนวคิดของการก าหนดยุทธศาสตร์ตาม
หลักการ ends – ways - means หรือ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

การติดตามและประเมนิผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเป็นผลผลิต

ยุทธศาสตร์ชาติ

การติดตามและประเมนิผล
กระบวนการแปลงกิจกรรม
หรือโครงการไปเป็นผลผลิต

การติดตามและประเมนิผล
จากแนวความคิด
สมมติฐานหรือทฤษฎี

การติดตามและประเมนิผล
จากแนวความคิด
สมมติฐานหรือทฤษฎี

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย

การติดตามและประเมนิผล
โครงการจากผลลัพธ์ของ
การดาเนนิโครงการ
ยุทธศาสตร์ หรือนโยบาย

กำรประเมินกำรพัฒนำกำรด�ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นกำรประเมินผลในระดับทฤษฎี และระดับผลลัพธ์
ของยุทธศำสตร์ ประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรพัฒนำภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ และกำรประเมินผล 
รำยยุทธศำสตร์ชำติ โดยสำมำรถสรุปวิธีกำรประเมินผล และผลกำรประเมินได้ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

วิธีกำรประเมินผลกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ 
กำรประเมินกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติเป็นเป็นกำรประเมินกำรผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  
การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับเป้ำหมำยภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ
และเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ชำติท้ัง 6 ด้ำน และ (2) กำรประเมินผลผ่ำนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  

• การประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับภาพรวม เป็นกำรประเมินผลกำรด�ำเนินกำรพัฒนำตำม
เป้ำหมำย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมีภำครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนบนหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพของประเทศในทุกมิติ กำรพัฒนำคน 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม และ 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีส่งเสริมกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีและเป็นฐำนกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงยั่งยืน เพ่ือน�ำพำ
กำรพัฒนำประเทศไปสู่กำรเป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติ 
ทั้งนี้ เน่ืองจำกยุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนระดับท่ี 1 ซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำประเทศระยะยำว จึงก�ำหนดกำรประเมิน
ผลกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยข้ำงต้น โดยเป็นกำรประเมินผลผ่ำนมิติต่ำง ๆ ประกอบร่วมกัน ดังนี้

1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้

3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ

4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 

5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ

6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ

การประเมินการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้ง 6 มิติข้างต้น พิจารณาจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ ่มตัวชี้วัด 
ที่สามารถสะท้อนผลการพัฒนาในระดับผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้ตัวช้ีวัดทั้งระดับประเทศ เพ่ือแสดงให้เห็น 
ถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมท้ำทำยของสถำนกำรณ์กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของประเทศ และระดับสำกล
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่เทียบเคียงกับนำนำประเทศ น�ำไปสู่กำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศ 
ในมิติต่ำง ๆ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล

• การประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ท่ีก�ำหนดไว้ โดยใช้หลักกำรเดียวกันกับกำรประเมินผล
กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้ำหมำยระดับภำพรวม  ทั้งน้ี กำรประเมินผลกำรพัฒนำท้ังในระดับเป้ำหมำยภำพรวม และ
ระดับเป้ำหมำยรำยยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็นการรายงานผลการประเมินสถานการณ์การพัฒนาตามข้อเท็จจริงจาก
ข้อมูลกลุ่มตัวชี้วัดท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาใช้ในการประเมินผลเท่านั้น เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ระยะยาว 
หรือผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และในส่วนของการประเมินผลลัพธ์ข้ันกลางของการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นการประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินโครงการ/การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีการรายงานผลการประเมินในส่วนท่ีสองของเล่มรายงานฉบับนี้ 
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

สรุปผลกำรประเมินผลกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของเป้ำหมำยระดับภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ  
ผลกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติของทั้ง 6 มิติ มีรำยละเอียด สรุปได้ ดังนี้ 

1.ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

ความอยู ่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทยเป็นการสะท้อนผลกระทบการพัฒนาประเทศที่ เกิดขึ้นกับคน 
แบบองค์รวม เนือ่งจำกคนเป็นศนูย์กลำงของกำรพฒันำ ทัง้ในฐำนะผูม้บีทบำทส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นกระบวนกำรพัฒนำ 
และเป็นผู้ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจำกกำรพัฒนำ พิจำรณำได้จำกดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทย ซึ่งพัฒนำและจัดท�ำโดย สศช. ซ่ึงเป็นดัชนีรวมในระดับประเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
5 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรมีสุขภำวะ  (2) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม (3) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล  
(4) สังคมประชำธิปไตยที่มีธรรมำภิบำล และ (5) กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม โดยปี 
2561 คนไทยและสังคมไทยมีความอยู่ดีมีสุขดีข้ึน คนไทยในภาพรวมมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีข้ึนและสังคม
ไทยมีแนวโน้มดีขึ้นจากคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อันสะท้อนได้จำกดัชนีควำมอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 
ที่ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำในปี 2560 ท่ีปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.47 จำกร้อยละ 70.40 โดยปัจจัยเกื้อหนุน
หลักที่คำดว่ำส่งผลให้ควำมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยเพิ่มขึ้น คือ (1) การมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ท่ีมีระดับดีข้ึนมำก จำกระดับปำนกลำงในปี 2560 เป็นระดับดีในปี 2561 โดยมีค่ำดัชนีรวม
ขององค์ประกอบหลักด้ำนสุขภำวะสูงถึงร้อยละ 87.35 (ระดับดี) ปรับตัวดีขึ้นจำกร้อยละ 79.82 (ระดับปำนกลำง)  
ในปี 2560 ซึ่งเป็นกำรปรับตัวดีข้ึนในทั้ง 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบย่อยด้ำนสุขภำพกำยและจิตดี 
(จำกร้อยละ 82.46 เป็นร้อยละ 86.78) ด้ำนสุขภำพสังคมที่ดี (จำกร้อยละ 71.97 เป็นร้อยละ 87.67) และด้ำนกำร
มีคุณธรรมและสติปัญญำใฝ่รู้ (จำกร้อยละ 85.69 เป็นร้อยละ 87.66) (2) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ที่มี
ระดับดีขึ้นจำกระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับปำนกลำง โดยมีค่ำดัชนีเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 63.43 ในปี 2560 เป็น 
ร้อยละ 73.77 ในปี 2561 ซึ่งเป็นกำรปรับตัวดีขึ้นในทั้ง 3 องค์ประกอบย่อยอีกเช่นเดียวกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมมี
คุณภำพที่ดี (จำกร้อยละ 74.29 เป็นร้อยละ 83.50) ระบบนิเวศที่สมดุล (จำกร้อยละ 63.08 เป็นร้อยละ 67.11) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (จำกร้อยละ 54.44 เป็นร้อยละ 71.64) (3) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า
ในสังคม มีระดับดีข้ึนและปรับตัวสูงขึ้นจำกระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับปำนกลำงเป็นคร้ังแรก โดยมีค่ำดัชนีเพ่ิม
ขึ้นจำกร้อยละ 68.45 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 72.75 ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจำกกำรพัฒนำขององค์ประกอบย่อย 
ตัวเดียว คือ ควำมเป็นธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ (จำกร้อยละ 51.26 เป็นร้อยละ 76.37)  
ขณะที่องค์ประกอบของกำรได้รับกำรคุ ้มครองสิทธิและไม่ถูกเลือกปฏิบัติมีค่ำดัชนีลดลงอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ  
(จำกร้อยละ 77.76 เป็นร้อยละ 70.57) และกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรทำงสังคมและทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจมีค่ำดัชน ี
ลดลงเล็กน้อย (จำกร้อยละ 81.47 เป็นร้อยละ 80.99) และ (4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม มีระดับดีขึ้น 
เล็กน้อย ทรงตัวอยู่ในระดับดี โดยมีค่ำดัชนีเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 80.61 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 81.46 ในปี 2561 โดย
เป็นกำรปรับตัวดีขึ้นในทั้ง 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ กำรมีหลักประกันคุณภำพชีวิตและงำนที่ดี (จำกร้อยละ 
93.55 เป็นร้อยละ 94.81) และเศรษฐกิจเข้มแข็ง (จำกร้อยละ 77.35 เป็นร้อยละ 78.76) โดยควำมเป็นธรรมทำง
เศรษฐกิจทรงตัว (คงท่ีที่ร้อยละ 72.38) 
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อย่ำงไรก็ตำม การสร้างสังคมมีความเป็นประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล อยู่ในระดับที่ยังต้องเร่งปรับปรุงถึงแม้ 
จะมีคะแนนดีขึ้น โดยมีค่ำดัชนีสังคมประชำธิปไตยที่มีธรรมำภิบำลเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 61.89 ในปี 2560 เป็น 
ร้อยละ 68.46 ในปี 2561 โดยองค์ประกอบย่อยประชำธิปไตยที่มีคุณภำพและองค์ประกอบย่อยนิติธรรมและ 
ธรรมำภิบำลมีทิศทำงที่ดีขึ้น (จำกร้อยละ 61.89 เป็นร้อยละ 68.46) ขณะท่ีองค์ประกอบย่อยกำรป้องกันและ 
ลดควำมรุนแรงทำงสังคมและกำรเมืองมีทิศทำงท่ีลดลง (จำกร้อยละ 71.19 เป็นร้อยละ 67.52)3 

ดังนั้น เพื่อให้ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทยได้รับกำรพัฒนำดีขึ้น ในระยะต่อไปจึงควรเร่งให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีจะน�ำไปสู่กำรยกระดับกำรคุ้มครองสิทธิและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  กำรเข้ำถึงสวัสดิกำร 
ทำงสังคมและทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ และกำรป้องกันและลดควำมรุนแรงทำงสังคมและกำรเมือง

การมีสุขภาวะ
เศรษฐกิจเขมแข็ง

และเปนธรรม

ส่ิงแวดลอมและ

ระบบนิเวศสมดุล

 สังคมประชาธิปไตย

ที่มีหลักธรรมาภิบาล

 การสรางความเปน

ธรรมและลดความ

เหล่ือมลํ้าในสังคม

2560 79.82 80.61 63.43 61.89 68.45

2561 87.37 81.46 73.77 68.46 72.75
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ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

                                                                      

3หมำยเหตุ : ระดับดีมำก      = ร้อยละ 90.0 - 100  ระดับดี            = ร้อยละ 80.0 - 89.9
    ระดับปำนกลำง = ร้อยละ 70.0 - 79.9  ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9
    ระดับเร่งแก้ไข   = ร้อยละ 59.9

2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้เป็นกำรสะท้อนกำรพัฒนำที่มุ ่งเน้น
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศในเวทีโลก ท่ีต้องน�ำไปสู ่กำรกระจำยควำมเจริญไปทั่ว 
ทุกภูมิภำคของประเทศ โดยในส่วนขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจ ท้ังด้ำนปัจจัยกำรผลิต นโยบำยและกฎระเบียบ รวมทั้งควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน
ต่ำง ๆ ของประเทศ ที่เอื้อต่อกำรเพิ่มผลิตภำพให้กับภำคส่วนต่ำง ๆ ของประเทศ พบว่ำ ประเทศไทยมีขีดความ
สามารถในการแข่งขันดีขึ้น โดยพิจารณาจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Global  
Competitiveness Index) จัดท�าโดย World Economic Forum (WEF) พบว่ำ ปี 2562 อันดับ 
ของประเทศไทยลดลง 2 อันดับ (จำก อันดับท่ี 38 เป็นอันดับที่ 40 จำกทั้งหมด 141 ประเทศ) แม้ว่ำจะมีคะแนน 
ดีขึ้น 0.6 คะแนน (จำก 67.5 คะแนน เป็น 68.1 คะแนน) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำ 
ในภำพรวมดีขึ้นเล็กน้อย อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ ่ำน มำยังไม่ชัดเจนและรวดเร็วมำกพอ 
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ที่จะก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่อยู ่ในระดับใกล้เคียงกัน ทั้งน้ี หำกเทียบกับ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียน ประเทศไทยยังมีอันดับคุณภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอยู่ในล�ำดับที่ 3 คงที ่
จำกปี 2561 รองจำกประเทศสิงคโปร์และมำเลเซีย และเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียด พบว่ำ ด้ำนที่ประเทศไทยมี
กำรพัฒนำดีขึ้น ได้แก่ กำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ (ICT adoption) และด้ำนควำมโปร่งใสของงบประมำณ 
(Budget Transparency) ขณะท่ีด้ำนท่ีต้องเร่งพัฒนำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมคือควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
(Innovation capability) ซึ่งเป ็นด ้ำนที่ประเทศไทยอยู ่ห ่ำงจำกบรรทัดฐำนโลก (Frontier) มำกที่สุด  
โดยได้คะแนน 43.9 จำก 100 คะแนน และเมื่อพิจำรณำผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศของ IMD พบว่ำ  ปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 5 อันดับ มำอยู่ในอันดับที่ 25 (จำกอันดับที่ 30 ในปี 
2561) แม้ว่ำคะแนนรวมลดลงเป็น 77.233 คะแนน จำก 79.450 คะแนน ในปี 2561 และเป็นอันดับ 3 ในอำเซียน 
รองจำกสิงคโปร์ และมำเลเซีย เช่นเดียวกันกับผลกำรจัดอันดับของ WEF โดยด้ำนต้องเร่งพัฒนำในระยะต่อไป 
คือ ด้ำนประสิทธิภำพของภำคเอกชน (Business Efficiency) มีอันดับลดลง 2 อันดับ อันเป็นผลจำกกำรที่ปัจจัย
ย่อยด้ำนผลิตภำพและประสิทธิภำพ ตลำดแรงงำน กำรบริหำรจัดกำร และทัศนคติและค่ำนิยมมีอันดับลดลง

การจัดอันดับของ WEF โดยด้านต้องเร่งพัฒนาในระยะต่อไปคือ ด้านประสิทธิภาพของภาคเอกชน 1 

(Business Efficiency) มีอันดับลดลง 2 อันดับ อันเป็นผลจากการที่ปัจจัยย่อยด้านผลิตภาพและ2 

ประสิทธิภาพ ตลาดแรงงาน การบริหารจัดการ และทัศนคติและค่านิยมมีอันดับลดลง 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

ในส่วนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ10 

ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)4 ค านวณและประมวลผลโดยส านักงานสภา11 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปี 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่  12 

10,926,912 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 2.4 จากปี 2561 ลดลงจากการ13 

เติบโตที่ร้อยละ 4.2 ของปี 2561 จากปี 2560 โดยคาดว่าเกิดจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าการ14 

ส่งออกสินค้าและบริการ โดยมีมูลค่าเท่ากับ 7.7 ล้านล้านบาท ลดลงจาก 8.0 ล้านล้านบาท จากปี 15 

2561 หรือเทียบเท่าอัตราการขยายตัวลดลงที่ร้อยละ 2.6 ทั้งนี ้ ในช่วงปี 2563 เศรษฐกิจและ16 

การค้าโลกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันการค้าและความ17 

เสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการส่งออกสินค้า18 

และบริการของประเทศ การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการ19 

ลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ และมาตรการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยังควร20 

ให้ความส าคัญกับการมีมาตรการรองรับผลกระทบการปรับตัวลดลงของมูลค่าการส่งออกสินค้า21 

และบริการ และภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจมีการหยุดชะงักหรือชะลอตัวซึ่งเป็นผลกระทบจากการ22 

ระบาดของไวรัสโควิด-19  23 

ในส่วนของกำรกระจำยรำยได้ (Income Distribution) ซึ่งสะท้อนการแบ่งปันส่วนผลผลิตมวล24 

รวมของประเทศ (GDP) ในหมู่ประชากรของประเทศนั้น พบว่า ในห้วงปีแรกของกำรพัฒนำตำม25 

ยุทธศำสตร์ชำติ ประเทศไทยมีกำรกระจำยรำยได้ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากรำยได้ประชำชำติต่อ26 

คน5 พบว่า ปี 2562 รายได้ประชาชาติต่อคนของประเทศไทยอยู ่ที ่ 236 ,815 บาท/คน/ปี 27 

                                                           
4 ข้อมูลจากกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5 ข้อมูลจากกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของไทย (IMD) 
 

อันดับ 
ปี 2561 

 
อันดับ 

ปี 2562 

 
กำรเปลี่ยนแปลง

ของอันดับ 
 
 
 

อันดับรวมของประเทศไทย(จำก 63 ประเทศ) 30 25  
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 10 8  
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 22 20  
3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) 25 27  
4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 48 45  

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน

สิงค์โปร์ 2 83.5 สิงค์โปร์ 1 84.4 1
มาเลเซีย 25 74.4 มาเลเซีย 27 74.6 2

ไทย 38 67.5 ไทย 40 68.1 3

อินโดนีเซีย 45 65.9 อินโดนีเซีย 50 64.6 4

ฟิลิปปินส์ 56 62.1 ฟิลิปปินส์ 64 61.9 5

บรูไน 62 61.4 บรูไน 56 62.8 6

เวียดนาม 77 58.1 เวียดนาม 67 61.5 7

กัมพูชา 110 50.2 กัมพูชา 106 52.1 8

ลาว 112 49.3 ลาว 113 50.1 9

เมียนมาร์ N/A N/A เมียนมาร์ N/A N/A N/A

ประเทศ
อันดับในปี 2562 เม่ือเทียบกับ

ประเทศในภูมิภาค

2561 2562
ประเทศ
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

ในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP)4  ค�ำนวณและประมวลผลโดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
พบว่ำ ปี 2562 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่ 10,926,912 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำกับอัตรำกำรเติบโต 
ที่ร้อยละ 2.4 จำกปี 2561 ลดลงจำกกำรเติบโตที่ร้อยละ 4.2 ของปี 2561 จำกปี 2560 โดยคำดว่ำเกิดจำกกำรปรับตัว
ลดลงของมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 7.7 ล้ำนล้ำนบำท ลดลงจำก 8.0 ล้ำนล้ำนบำท 
จำกปี 2561 หรือเทียบเท่ำอัตรำกำรขยำยตัวลดลงที่ร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2563 เศรษฐกิจและกำรค้ำโลก 
คำดว่ำจะปรับตัวดีข้ึนตำมกำรลดลงของแรงกดดันจำกมำตรกำรกีดกันกำรค้ำและควำมเสี่ยงจำกกำรแยกตัวของ 
สหรำชอำณำจักรแบบไร้ข้อตกลง ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรของประเทศ กำรขยำยตัว 
ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจของกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือน และกำรลงทุนภำคเอกชนและภำครัฐ และมำตรกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม ยังควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีมำตรกำรรองรับผลกระทบกำรปรับตัวลดลง 
ของมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำและบริกำร และภำคธุรกิจอื่น ๆ ท่ีอำจมีกำรหยุดชะงักหรือชะลอตัวซ่ึงเป็นผลกระทบ
จำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 

ในส่วนของการกระจายรายได้ (Income Distribution) ซ่ึงสะท้อนกำรแบ่งปันส่วนผลผลิตมวลรวมของประเทศ 
(GDP) ในหมู่ประชำกรของประเทศนั้น พบว่ำ ในห้วงปีแรกของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 
มีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น โดยพิจำรณำจำกรายได้ประชาชาติต่อคน2  พบว่ำ ปี 2562 รำยได้ประชำชำติต่อคน
ของประเทศไทยอยู่ท่ี 236,815 บำท/คน/ปี เปรียบเทียบกับที่ 225,095 บำท/คน/ปีในปี 2561 หรือเทียบเท่ำกับ 

                                                                      

4ข้อมูลจำกกองบัญชีประชำชำติ ส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
5ข้อมูลจำกกองบัญชีประชำชำติ ส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

กำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 และหำกสะท้อนจำกผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวเฉลี่ยของประเทศ (Gross Regional Product 
per Capital : GRP/Capita) ค�ำนวณและประมวลผลโดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งเป็น
เครื่องชี้วัดภำวะเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ พบว่ำ ปี 2560 ภำคตะวันออกเป็นภำค 
ที่มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับภำคอื่น ๆ โดยมีกำรขยำยตัวของมูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคที่ร้อยละ 6.3 
และมีค่ำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวสูงสุดที่ 500,676 บำท/คน/ปี ขณะที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจลดลงจำกปี 2559 โดยในปี 2560 มีกำรชะลอตัวลงของมูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคจำกร้อยละ 3.0  
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 2.5 ในปี 2560 และมีค่ำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวต�่ำสุดเท่ำกับ 80,352 บำทต่อปี  
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำภำคตะวันออกมีค่ำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวสูงมำกกว่ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 6.2 เท่ำ 
(ภำคที่มีกำรพัฒนำรองจำกภำคตะวันออกคือ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคกลำง ภำคตะวันตก ภำคใต้ และ
ภำคเหนือ) และหำกพิจำรณำในระดับจังหวัด พบว ่ำ จังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ ์ จังหวัดต ่อหัวสู งสุด 
ที่ 1,095,667 บำทต่อคนต่อปี สูงกว่ำจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต�่ำที่สุด ซึ่งคือจังหวัดหนองบัวล�ำภ ู
ที่ 53,416 บำทต่อคนต่อปี มำกถึง 20.5 เท่ำ ท้ังนี้ จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหำนคร ปรำจีนบุรี และ พระนครศรีอยุธยำ ตำมล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัด 
ต่อหัวอยู่ใน 5 ล�ำดับต�่ำสุด คือ หนองบัวล�ำภู ยโสธร กำฬสินธุ์ นรำธิวำส และ ชัยภูมิ ตำมล�ำดับ ซ่ึงมีข้อสังเกตว่ำ 
ยังมีควำมจ�ำเป็นในกำรเร่งขยำยกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจให้มีควำมครอบคลุมทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
กำรประเมินผลประเด็นพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นกำรสะท้อนผลกำรพัฒนำที่ส่งผลให้คนไทย 
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง มีสมรรถนะและคุณภำพพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกำรยกระดับกำรพัฒนำ
ประเทศในทุกมิติ โดยพบว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศในห้วงปีแรกของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ค่อนข้ำงคงที่ โดยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยพิจำรณำจำกดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (Human Development  
Index: HDI) พัฒนำโดยโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP) ซ่ึงเป็นดัชนีทำงสถิติแบบองค์รวมที่รวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับกำรคำดหมำยคงชีพ กำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยต่อหัว พบว่ำ ปี 2562 ประเทศไทยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 
0.765 เพ่ิมขึ้นจำก 0.762 ในปี 2561 และได้รับกำรจัดล�ำดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำมนุษย์ในระดับ “สูง” 
โดยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกท่ีสุดในโลกในกำรจัดอันดับ HDI ในช่วงปี  2556-2561  
ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 77 ในกำรจัดอันดับโลก (จำก 189 ประเทศ) อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำดัชนีกำรพัฒนำ
มนุษย์ที่ไม่เท่ำเทียม (Inequality-adjusted Human Development Index : IHDI) พัฒนำโดย UNDP พบว่ำ  
ถึงแม้ค่ำดัชนี IHDI ของประเทศไทยในปี 2562 มีกำรปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.635 จำก 0.636 
ในปี 2561 แต่ค่ำดัชนี IHDI ยังคงมีค่ำท่ีต�่ำกว่ำดัชนี HDI อย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงกำรพัฒนำทรัพยำกร

6.
2

20
.5

ภ าค ที� มีก า ร เต ิบโตทาง เศรษ ฐก ิจ มากที� สุด  
ต่ อ  ภ าค ที� มีก า ร เต ิบโตทาง เศรษ ฐก ิจ น ้อย

ที� สุ ด

จั งห วั ด ผ ล ิตภัณฑ์จังห วัดต่อ หั วมากที� สุด  
ต่ อ  จั งห วั ด ผ ล ิตภัณฑ์จังห วัดต่อ หั วน ้อย

ที� สุ ด

(เ
ท

่า)

ภำคที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจมำกที่สุด
ต่อภำคที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจน้อยที่สุด

จังหวัดผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวมำกที่สุด
ต่อจังหวัดผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวน้อยที่สุด
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มนุษย์ของประเทศยังคงมีควำมเหลื่อมล�้ำ ท้ังนี้ ผลกำรประเมินกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดย HDI และ IHDI ของ 
UNDP ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำที่ประเมินโดยดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human 
Achievement Index : HAI) ซึ่งค�ำนวณและประมวลผลโดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดย
เป็นกำรวัดผลลัพธ์ของกำรพัฒนำคนระดับจังหวัดของประเทศไทยใน 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ (1) ด้ำนสุขภำพ  (2) ด้ำน
กำรศึกษำ (3) ด้ำนชีวิตกำรงำน  (4) ด้ำนรำยได้  (5) ด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม  (6) ด้ำนชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน (7) ด้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำร และ (8) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม โดยจำกรำยงำนดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน  
ประจ�ำปี 2562 พบว่ำ กำรพัฒนำคนในภำพรวมของคนไทยค่อนข้ำงคงที่ โดยมีค่ำดัชนี HAI เท่ำกับ 0.6219  
ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยดัชนีย่อยที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกข้ึน ได้แก่ ด้ำนกำรศึกษำ มีดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 0.4743  
เพ่ิมขึ้น 0.0057 คะแนน จำกปี 2558 เนื่องจำกนักเรียนอยู ่ในระบบกำรศึกษำยำวนำนขึ้น สะท้อนจำกอัตรำ 
กำรเข้ำศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และจ�ำนวนป ี
กำรศึกษำเฉล่ียของประชำกรอำยุ 15 ปีข้ึนไปท่ีเพิ่มขึ้น ด้ำนชีวิตกำรงำน มีค่ำดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 0.7237 โดยเพิ่มขึ้น
จำก 0.7054 คะแนนในปี 2558 คำดว่ำเป็นผลมำจำกกำรเร่งขยำยควำมครอบคลุมกำรมีหลักประกันสังคม 
ทั้งในกลุ่มแรงงำนในระบบและนอกระบบ ด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม มีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.8595 เพิ่มขึ้น 
0.8328 คะแนนในปี 2558 คำดว่ำเป็นผลจำกกำรลดลงของประชำกรที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และกำรลดลง
ของสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกด้ำนพลังงำน และด้ำนคมนำคมและกำรส่ือสำร มีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.6774 
เพิ่มข้ึนจำก 0.5707 คะแนนในปี 2558 เป็นผลจำกกำรขยำยกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลย ี
กำรสื่อสำรและสำรสนเทศ ท�ำให้มีกำรเข้ำถึงโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงมำกขึ้น ขณะท่ีด้ำน 
ที่มีควำมก้ำวหน้ำลดลงและต้องให้ควำมส�ำคัญในระยะต่อไป ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนรำยได้ ด้ำนชีวิตครอบครัว
และชุมชน และด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
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4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำในลักษณะของกำรเติบโตแบบทั่วถึง โดยไม่ทิ้ง
ใครไว้เบื้องหลัง จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรประเมินผลกำรพัฒนำท่ีสะท้อนควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคของสังคม โดย
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมของประเทศในห้วงปีแรกของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติปรับ
ตัวดีขึ้นเล็กน้อย สะท้อนได้จำกกำรพิจำรณำตัวช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index : SPI) 
พัฒนำและจัดท�ำโดยองค์กร Social Progress Imperative ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำ 
ด้ำนสังคมโดยตรง โดยเป็นกำรพิจำรณำที่เป็นอิสระจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเศรษฐกิจไม่ได้ก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำเชิงสังคมเสมอไป ซ่ึงบ่อยครั้งควำมก้ำวหน้ำเชิงสังคมก็เป็นปัจจัย
สนับสนุนส�ำคัญท่ีส่งผลให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจได้ โดยปี 2562 ประเทศมีค่ำดัชนี SPI เท่ำกับ 67.47 
ปรับเพิ่มดีขึ้นจำก 67.35 ในปี 2560 ซึ่งสูงกว่ำค่ำดัชนี SPI เฉลี่ยของโลกที่ 64.47 แต่ยังน้อยกว่ำบำงประเทศใน
ภูมิภำค อำทิ สิงคโปร์ (83.23) มำเลเซีย (74.17) โดยมิติกำรพัฒนำที่ต้องให้เร่งควำมส�ำคัญในระยะต่อไป ได้แก่  
มิติด้ำนโอกำสที่มีค่ำดัชนีเพียง 47.69 ซึ่งน้อยกว่ำหลำยประเทศในภูมิภำค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนสิทธิส่วน
บุคคล อย่ำงไรก็ตำม หากพิจารณาจากข้อมูลที่จัดท�าโดยองค์กรในประเทศในส่วนของค่าสัมประสิทธ์ิจินี 
ด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่ำ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ค่ำสัมประสิทธิ์จินีของ
รำยจ่ำยเพ่ืออุปโภคบริโภคเท่ำกับ 0.362 ลดลงจำก 0.364 ในปี 2560 ซ่ึงกำรปรับตัวดีขึ้นดังกล่ำวสอดคล้องกับ
การลดลงของช่องว่างของรายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคระหว่างกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายน้อย
ท่ีสุด (Decile ที่ 1) และกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายจ่ายมากที่สุด (Decile ที่ 10) โดยในปี 2561 รำยจ่ำย
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคของกลุ ่มประชำกร Decile ที่ 1 มีสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 3.02 ของรำยจ่ำยทั้งหมด  
เปรียบเทียบกับร้อยละ 27.90 ของกลุ่มประชำกร Decile ที่ 10 ส่งผลให้สัดส่วนรำยจ่ำยของกลุ่ม Decile ที่ 10 ต่อ 
Decile ที่ 1 คิดเป็น 9.23 เท่ำ ปรับดีข้ึนจำก 9.32 เท่ำในปี 2560 ในส่วนของค่ำสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 
(Gini coefficient) ด้านรายได้ พบว่ำ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จำก 0.45 ในปี 2560 เป็น 0.43 ในปี 2562 

นอกจำกน้ี หำกพิจำรณำประเมินผลกำรพัฒนำที่สะท้อนควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคของสังคมจำกดัชน ี
ควำมยำกจนหลำยมิติ (Multidimensional Poverty Index : MPI) ค�ำนวณจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรพัฒนำคนแบบช้ีเป้ำ (TPMAP) ซ่ึงประเมินควำมยำกจนใน 5 มิติ ได้แก่ ด ้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ  
ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้ และสำมำรถระบุตัวบุคคลและครัวเรือนที่ตกเกณฑ ์
กำรประเมินได้ พบว่ำ ควำมยำกจนหลำยมิติปรับตัวดีขึ้นในปี 2562 จำกปี 2561 โดยมีดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ
ลดลงประมำณร้อยละ 30 โดยมีจ�ำนวนคนจนท่ีสำมำรถระบุตัวบุคคลจำกระบบลดลงจำก 1,336,145 คน 
ในปี 2561 เป็น 983,316 คนในปี 2562 ขณะที่สัดส่วนจ�ำนวนคนจนที่สำมำรถระบุตัวบุคคลจำกระบบต่อ 
จ�ำนวนคนทั้งหมดในระบบลดลงจำกร้อยละ 3.65 เหลือร้อยละ 2.67 สะท้อนให้เห็นถึงกำรช่วยเหลือและ 
พัฒนำศักยภำพกลุ่มคนเป้ำหมำยให้พ้นจำกควำมยำกจนท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรในแต่ละมิติของควำมยำกจน
ได้อย่ำงมีควำมเสมอภำคมำกข้ึนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
กำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติเป ็นกำรพัฒนำท่ีเน้นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ควบคู ่ไปกับกำรสร้ำง 
ควำมสมดุลของกำรพัฒนำกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เนื่องจำกเป็นปัจจัยส�ำคัญใน 
ภำคกำรผลิตของประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ให้มีคุณภำพสูงและสำมำรถรองรับภำคกำรผลิตที่ส�ำคัญของประเทศได้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงจ�ำเป็นต้องมี 
กำรประเมินกำรพัฒนำที่สำมำรถสะท้อนผ่ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืน
ของทรัพยำกรธรรมชำติได้ ซึ่งจำกกำรพิจำรณำดัชนีกำรชี้วัดกำรด�ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Performance Index : EPI) พัฒนำและจัดท�ำโดยศูนย์นโยบำยด้ำนกฎหมำยและสิ่งแวดล้อมแห่งมหำวิทยำลัยเยล 
ศูนย์เครือข่ำยวิทยำศำสตร์โลก นำนำชำติแห่งมหำวิทยำลัยโคลัมเบีย ร่วมกับ WEF โดย EPI มีแนวคิดคล้ำยคลึงกับ
ดัชนีช้ีวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งชำติ โดยเป็นกำรน�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของประเทศหนึ่งๆ 
มำจัดกลุ่มเป็น 25 กลุ่มและแปลงให้เป็นระบบเมตริก เช่น กำรประมง กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน ฝุ่นขนำดเล็ก 
PM2.5 คุณภำพของป่ำไม้และน�้ำ กำรคุ้มครองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และประเมินใน 2 มิติ ได้แก่ คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Health) และคุณภำพระบบนิเวศ (Ecosystem Vitality) โดยในปี 2561 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีเท่ากับ 49.88  (คุณภำพสิ่งแวดล้อม 46.21 และ คุณภำพระบบนิเวศ 52.33) ซ่ึงสูงกว่ำค่ำ
เฉลี่ยของทั้งโลกที่ 46.16 แต่ยังเป็นค่ำดัชนีท่ีต�่ำกว่ำหลำยประเทศในภูมิภำค อำทิ สิงคโปร์ (64.23) บรูไน (63.57) 
มำเลเซีย (59.22) โดยในระยะต่อไปประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทั้ง 2 มิติหลักของ EPI 

- ผู้น ำ
- ควำมครอบคลุมของสือ่
- กำรประชุมระดับสำกล
- ผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

ผู้น ำและกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

- อำคำร
- กำรคมนำคมและขนส่ง
- พลังงำน
- กำรท่องเที่ยว

กลุ่มสำขำที่มีประสิทธิภำพ

- กำรลงทุนด้ำน
พลังงำนทดแทน

- นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอำด
- เทคโนโลยีสะอำด
เชิงพำณิชย์

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรลงทุนสีเขียว

ตลำดและกำรลงทุน

- เกษตรกรรม
- คุณภำพอำกำศ
- น  ำ
- ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพและที่อยู่อำศัย

- กำรประมง
- ป่ำไม้

สิ่งแวดล้อมและ
กำรลงทุนทำงธรรมชำติ

The Global Green Economy Index

ที่มีค่ำดัชนีค่อนคข้ำงน้อยท้ังคู่ ท้ังนี้ หำกพิจำรณำโดยใช้ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจสีเขียว (The Global Green Economy 
Index :GGEI) จัดท�ำโดยองค์กรท่ีปรึกษำเชิงกลยุทธ์ Dual Citizen LLC ซึ่งสะท้อนกำรพัฒนำที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมโดยเป็นกำรประเมินใน 2 ส่วน ได้แก่ กำรวัดผลกำรด�ำเนินงำน (Performance) ตำมดัชนีชี้วัดใน 4 มิติ 
ดังภำพ และกำรส�ำรวจควำมเห็นของผู้เช่ียวชำญและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรม (Perception) ซ่ึงดัชนี GGEI  
จะสำมำรถเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรพัฒนำของประเทศในแต่ละช่วงเวลำได้ เนื่องจำกมีระเบียบวิธีวิจัยคงที่  
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โดยปี 2561 มีค่ำดัชนีเท่ำกับ 55.51 ปรับเพิ่มดีขึ้นจำก 49.89 ในปี 2559 ซ่ึงสูงเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภำคอำเซียน
รองจำกสิงคโปร์ท่ีมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 61.54 ซึ่งคำดว่ำกำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ของประเทศในกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศ ท้ังกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำรส่งเสริมควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเลเพิ่มขึ้น 
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งกำรจัดกำรมลพิษท้ังทำงน�้ำ อำกำศ และขยะที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท้ังระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ส่งผลต่อกำรปรับเลื่อนอันดับ 
ดีขึ้น

6.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ภำครัฐเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐที่มีประสิทธิภำพจะ 
ส่งผลให้ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น ท�ำให้ภำคเอกชนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันซึ่งจะส่งผลให้ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีควำมเข้มแข็ง ขณะที่กำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ประชำกรจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักท่ีส�ำคัญที่จะช่วยบรรเทำปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำของประเทศ ซึ่งกำรประเมิน

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้
บริกำรของภำครัฐ สำมำรถสะท้อนได้จำกดัชนีช้ีวัดธร
รมาภิบาลโลก (Worldwide Governance Index : 
WGI) ท่ีจัดท�ำโดยธนำคำรโลก โดยท�ำกำรประเมินใน  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ เสรีภำพของประชำชนในกำร
แสดงควำมคิดเห็น (Voice and Accountability)   
ควำมมีเสรีภำพทำงกำรเมืองและกำรปรำศจำกควำม
รุนแรง/กำรก่อกำรร้ำย (Political Stability and  
Absence of V iolence/Terr ior i sm) ควำมมี
ประสิทธิผลของภำครัฐ (Government Effectiveness) 
คุณภำพของกฎระเบียบ (Regulatory Quality)  
หลักนิติธรรม (Rule of Law) กำรควบคุมปัญหำทุจริต

ประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซ่ึงประเทศไทยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยในปี 2561 เท่ำกับ 43.64 ปรับลดลง
เล็กน้อยจำกปี 2560 ที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 43.97  โดยคำดว่ำเป็นผลมำจำกมิติกำรควบคุมปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบ
มีคะแนนลดลงโดยปี 2560 มีคะแนน 42.79 และปี 2561 มีคะแนน 40.87 และมิติกำรมีสิทธิ์มีเสียงของประชำชน
และภำระรับผิดชอบที่มีคะแนนปรับลดลงจำก 21.18 คะแนน เป็น 20.20 คะแนน ซ่ึงหำกเทียบในกลุ่มประเทศ
อำเซียน พบว่ำ ประเทศไทยยังมีค่ำคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำหลำยประเทศ อำทิ สิงคโปร์ (89.35) บรูไน (72.15) และ
มำเลเซีย (64.90) และหำกพิจำรณำข้อมูลปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพของภำครัฐ ของกำรจัดจัดอันดับควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน สถำบัน International Institute for Management Development หรือ IMD ร่วมด้วย  
พบว่ำ ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 20 ในปี 2562 ดีขึ้น 2 อันดับเมื่อเทียบจำกปีก่อนหน้ำ ซึ่งคำดว่ำอำจเป็นผล 
มำจำกองค์ประกอบด้ำนกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีอันดับคะแนนดีขึ้น จำกกำรพัฒนำกฎระเบียบและปรบัปรุง
กระบวนงำน ส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลในกำรให้บริกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับภำคธุรกิจได้อย่ำงคล่องตัว  
ทันสมัย และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ขณะที่หำกพิจำรณำอุปสรรคกำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย สะท้อนได ้

ดัชนีธรรมภิบาลโลก Thailand 
ปี 2560 ปี 2561 

เสรภีาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
(Voice and Accountability) 

21.18 20.20 

ความมีเสรภีาพทางการเมืองและการปราศจาก
ความรุนแรง/การก่อการร้าย  
(Political Stability and Absence of 
Violence/Terriorism) 

18.57 19.52 

ความมีประสิทธิผลของภาครัฐ 
(Government Effectiveness) 

66.83 66.83 

คุณภาพของกฎระเบียบ 
(Regulatory Quality)  

59.62 59.62 

หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 

54.81 54.81 

การควบคุมปญัหาทุจรติประพฤตมิิชอบ 
(Control Of Corruption) 

42.79 40.78 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง 6 มิต ิ 43.97 43.64 
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จำกกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) จัดท�ำโดยธนำคำรโลก พบว่ำ ปี 
2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 27 (ท้ังหมด 190 ประเทศ) ปรับลดลง 1 อันดับจำกอันดับที่ 26 ในปี 2561 
(ท้ังหมด 190 ประเทศ) แต่มีคะแนน 78.45 คะแนน เพิ่มข้ึนจำก 77.39 คะแนน ซึ่งองค์ประกอบด้ำนกำรขอใช้
ไฟฟ้ำเป็นด้ำนที่ได้รับคะแนนเพิ่มมำกท่ีสุด (จำก 90.99 คะแนน เป็น 98.57 คะแนน) ขณะที่ด้ำนกำรอนุญำติ
ก่อสร้ำงได้รับกำรปรับลดคะแนนมำกที่สุด (จำก 74.58 คะแนน เป็น 71.86 คะแนน)  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียน พบว่ำ สิงคโปร์มีอันดับ Doing Business สูงสุด (อันดับ 2) รองลงมำคือ มำเลเซีย (อันดับ
ที่ 15) ไทย (อันดับท่ี 27) บรูไน (อันดับท่ี 55) เวียดนำม (อันดับที่ 69) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 73) ฟิลิปปินส์(อันดับ
ที่ 124) กัมพูชำ (อันดับท่ี 138) ลำว (อันดับท่ี 154) และ เมียนมำร์ (อันดับที่ 171)

สรุปผลการประเมินผลการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ
จำกกำรประเมินผลกำรพัฒนำกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับภำพรวมใน 6 มิติข้ำงต้น พบว่ำ ในช่วงระหว่ำงปี 2561-2562 
คนไทยและสังคมไทยมีแนวโน้มที่มีความอยู ่ดีมีสุขเพิ่มข้ึน โดยคำดว่ำกำรมีสุขภำวะที่ดีโดยรวมของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน กำรมีสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล และกำรสร้ำงสังคมมีควำมเป็นประชำธิปไตย 
ที่มีธรรมำภิบำล เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหลักของแนวโน้มที่ดีขึ้นดังกล่ำว รวมทั้ง  ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น  
ถึงแม้ว่ำเศรษฐกิจจะมีกำรชะลอตัวเล็กน้อยจำกช่วงก่อนหน้ำ โดยที่จ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนำกำรสร้ำงนวัตกรรม  
(Innovation capability) และเพิ่มประสิทธิภำพของภำคเอกชน  ขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
มีการพัฒนาปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับกำรจัดล�ำดับกำรพัฒนำมนุษย์ให้อยู ่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำ
มนุษย์ในระดับ “สูง” แต่ยังมีคงมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และใน
ส่วนของควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคทำงสังคม พบว่ำ ประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำทำงสังคมเพิ่มมำกขึ้น  
มีควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้และรำยจ่ำยระหว่ำงกลุ ่มประชำกรลดลง และจ�ำนวนประชำกรที่ประสบปัญหำ 

การเร่ิมตนธุรกิจ การขออนุญาต
กอสราง

การขอใชไฟฟา การจดทะเบียน
ทรัพยสิน

การไดรับสินเช้ือ การคุมครอง
ผูลงทุน

การชําระภาษี การคาระหวาง
ประเทศ

การบังคับใหเปน
ไปตามขอตกลง

การแกไขปญหา
ลมละลาย

39

67

6

66
44

15

59 59

35 24

อันดับตัวชี้วัดยอยของประเทศไทย ป 2562

การจัดอันดับความยาก – งายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ของประเทศไทย ป 2562

27

อนัดับรวม จาก 190 ประเทศทั่วโลก คาคะแนนรวม

78.45
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ควำมยำกจนหลำยมิติ (ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ และด้ำนรำยได้)  
ที่ลดลง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศปรับปรุงดีข้ึน มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก สะท้อนกำรพัฒนำประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น และภาครัฐมีแนวโน้มใน
การบริหารจัดการอุปสรรคการด�าเนินธุรกิจในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังคงมีควำมท้ำทำยใน
ประเด็นของกำรควบคุมปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบ และเสรีภำพของประชำชนในกำรแสดงควำมคิดเห็น

กำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
จ�ำแนกเป็นรำยยุทธศำสตร์ชำติ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

“ประเทศมีสภาวะแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ประชาชนไทยมีความสุข 
เป็นพันธมิตรทุกประเทศทั่วโลก”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง 
ปลอดภัยและมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุก 
รูปแบบ ควบคู ่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันและท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต  
โดยใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพื่อเอื้อประโยชน์ต ่อ 
กำรด�ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 5 เป้ำหมำย ประกอบด้วย (1) ประชำชนอยู่ดี กินดี และมี
ควำมสุข (2) บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ  
ภำคเอกชน และภำคประชำชน มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบำท
ด้ำนควำมม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคมระหว่ำงประเทศ และ (5) กำรบริหำรจัดกำร 
ควำมม่ันคงมีผลส�ำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พิจำรณำจำกรำยงำน World Happiness 
Report 2019 ซ่ึงเป็นกำรวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมอยู ่ดี มีควำมสุขของประชำกรในประเทศต่ำง ๆ จ�ำนวน  
6 ปัจจัย ประกอบด้วย ด้ำนรำยได้จำกค่ำเฉลี่ยรำยได้ต่อหัวประชำกร ด้ำนสุขภำวะจำกอำยุคำดเฉลี่ยของประชำกร 
และส�ำหรับด้ำนกำรช่วยเหลือกันทำงสังคม ด้ำนเสรีภำพในกำรใช้ชีวิต ด้ำนควำมเอื้ออำทรในสังคม และด้ำนมุมมอง 
ต่อกำรทุจริตของภำครัฐ ใช้กำรวัดผลจำกกำรส�ำรวจด้วยค�ำถำม (Gallop World Poll) โดยพบว่ำ ปี 2562 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 52 (จำกท้ังหมด 156 ประเทศ) อยู่ที่เปอร์เซนไทล์ที่ 65 (ประเทศกลุ่มบน) ซึ่งดีกว่ำ
ประเทศส่วนใหญ่ของโลก เพิ่มข้ึนจำกอันดับที่ 46 (จำกทั้งหมด 156 ประเทศ) ในปี 2561 และหำกพิจำรณำเปรียบ
เทียบกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน พบว่ำ ประเทศไทยพัฒนำดีข้ึนเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภำค โดยปี 2562 
ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับท่ี 2 รองจำกสิงคโปร ์  (อันดับที่  34) ปรับเ พ่ิมขึ้นจำกอันดับที่  3 ในป ี 2561  
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รองจำกสงิคโปร์ (อนัดบัท่ี 34) และมำเลเซีย (อนัดบัท่ี 35) ทัง้นี ้หำกพจิำรณำรำยละเอยีดรำยปัจจัย พบว่ำ ด้ำนควำมเอือ้อำทร  
ด้ำนเสรีภำพในกำรใช้ชีวิต และด้ำนมุมมองต่อกำรทุจริตของภำครัฐเป็นด้ำนที่ประเทศไทยมีคะแนนน้อยที่ส ุ
ดในปี 2562 รวมท้ังเป็นด้ำนท่ีมีค่ำคะแนนปรับลดลงจำกปีก่อนหน้ำ ถึงแม้จะเป็นด้ำนที่ประเทศไทยมีอันดับ 
ค่อนข้ำงดีก็ตำม โดยด้ำนควำมเอื้ออำทรอยู่ในอันดับที่ 10 และด้ำนเสรีภำพในกำรใช้ชีวิตอยู่ในอันดับที่ 18  

ส�าหรับด้านความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ พิจำรณำสะท้อนผลการพัฒนาจากรายงาน Global Peace  
Index 2019 ซึ่งเป็นกำรวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อสงบสุขของประเทศต่ำง ๆ จำกปัจจัยหลัก 3 ประกำร ประกอบด้วย 
ปัจจัยควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นภำยในและระหว่ำงประเทศ โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนครั้ง ระยะเวลำ ควำมรุนแรงและ 
ผู้ได้รับผลกระทบ ปัจจัยควำมปลอดภัยและมั่นคงในสังคม โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนอำชญำกรรม จ�ำนวนผู้อพยพ
ย้ำยถิ่นต่อประชำกร จ�ำนวนนักโทษต่อประชำกร จ�ำนวนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้ำนควำมมั่นคงหรือต�ำรวจต่อประชำกร 
และปัจจัยกำรขยำยอิทธิพลทำงทหำร โดยพิจำรณำจำกงบประมำณทำงทหำรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
จ�ำนวนบุคลำกรติดอำวุธต่อประชำกร จ�ำนวนกำรน�ำเข้ำหรือส่งออกอำวุธ ศักยภำพอำวุธหลัก พบว่ำ ปี 2562 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 116 (จำกท้ังหมด 163 ประเทศ) ตกลงจำกอันดับที่ 113 ในปี 2561 โดยเป็นล�ำดับที่ 7  
ในกลุ่มประเทศ ASEAN รองจำกสิงคโปร์ (อันดับ 7) มำเลเซีย (อันดับ 16) อินโดนีเซีย (อันดับ 41) ลำว (อันดับ 45) 
เวียดนำม (อันดับ 57) กัมพูชำ (อันดับ 89) แสดงให้เห็นว่ำควำมสงบสุขซ่ึงสะท้อนควำมมั่นคงของประเทศ 
ในมิติต่ำง ๆ  ของประเทศไทยอยู่ท่ีเปอร์เซนไทล์ท่ี 30 หรือต�่ำกว่ำประเทศส่วนใหญ่ของโลก นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำ
เฉพำะปัจจัยกำรขยำยอิทธิพลทำงทหำร พบว่ำไทยได้คะแนน 1.553 หรือเป็นอันดับที่ 28 จำก 163 ประเทศ ซึ่งอยู่
ในเปอร์เซนไทล์ที่ 83 หรือดีกว่ำประเทศส่วนใหญ่ของโลก และเป็นล�ำดับท่ี 3 ในกลุ่มประเทศ ASEAN รองจำก
มำเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภำพและควำมพร้อมทำงด้ำนกำรทหำรของประเทศ

สรุป ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าในด้านความมั่นคง ถึงแม้ประชาชนไทยจะมีความอยู่ดีและมีความสุขมากกว่าประเทศ 
ส่วนใหญ่ของโลก รวมทั้งประเทศมีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการทหาร โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน
ประเทศกลุ ่มบน รวมทั้งมีการพัฒนาดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตาม  
ยังจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่จะสามารถช่วยเพิ่มความอยู่ดีมีสุขของประชาชนไทย และ
ความมั่นคงในมิติอื่น ๆ ในระยะต่อไป ทั้งในส่วนของพบว่า การด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเอื้อ
อาทรระหว่างคนในสังคม การท�าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการใช้ชีวิต และการแก้ไขปัญหาทุจริตของภาครัฐ  

 ภาพรวม 
รายไดต้่อ

หัว 
การได้รับสวสัดิการและ
การสนับสนุนจากภาครัฐ 

การมีอายุคาดเฉลีย่
ของการมีสขุภาวะที่ด ี การมีสิทธิเสรีภาพ ความเอื้ออาทรต่อกัน 

การอยู่ในสังคมที่
ปลอดการทุจรติ 

2561 6.072 1.016 1.417 0.707 0.637 0.364 0.029 
2562 6.008 1.05 1.409 0.828 0.557 0.359 0.028 

การปรับเปลีย่น
ของค่าคะแนน 

-0.064 0.034 -0.008 0.121 -0.08 -0.005 -0.001 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

“ทุกภาคการผลิตสร้างมูลค่า ประชาชนอยู่ดีกินดี มีโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานสากล พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภำพของประเทศ 
ในหลำกหลำยมิติ โดยมุ ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่น 
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมท้ังควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอื่น ๆ น�ำมำ
ประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
กำรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ท้ังโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
และบริกำรอนำคต และ กำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบ
สนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำน
ใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึง 
กำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล�้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน

ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 2 เป้ำหมำยหลัก ประกอบด้วย  
(1) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงข้ึน

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สะท้อนได้จำกรำยได้ประชำชำติท่ีเพิ่มสูงข้ึนจำก 14,792,702 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 15,573,706 ล้ำนบำทใน

ปี 2562 หรือขยำยตัวร้อยละ 5.28  ในขณะที่
กำรกระจำยรำยได้สะท้อนจำกกำรกระจำยตัว
ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภูมิภำคต่ำง ๆ ของ
ประเทศ ซึ่งพบว่ำในปี 2560 กรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลมีผลิ ตภัณฑ ์ภำคต ่อหั วอยู ่ ที่ 
449,881 บำท/ปี เป็นรองภำคตะวันออกเป็น
ภ ำ ค ที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ภ ำ ค ต ่ อ หั ว สู ง ที่ สุ ด คื อ  
500,676 บำท/ปี ในปี 2560 โดยสูงกว่ำภำคที่มี
ผลิตภัณฑ์ภำคต่อหัวต�่ำที่สุดคือ ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือที่ 80,352 บำท/ปี หรือคิดเป็น 6.2 
เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภำยในประเทศที่มีอัตรำกำรขยำยตัว 
ที่ลดลงจำกร้อยละ 4.2 ในปี 2561 เป็น ร้อยละ 
2.4 ในปี 2562
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บาท การเติบโตทางเศรษฐกจิ

รายไดประชาชาติ (GN) การขยายตัวของ GDPท่ีมา : สศช

2561 2562
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ในส ่วนของผลิตภาพการผลิตของไทย 
ในช่วงที่ผ่ำนมำพบว่ำในช่วงปี 2560 –2561 
ประเทศไทยมีผลิตภำพรวมของประเทศ 
ลดลงจำก 2.78 เป ็น 1.76 โดยมี เพียง 
ภำคเกษตรกรรมท่ีมีผลิตภำพกำรผลิตดีขึ้น
จำก 1.70 เป็น 2.25 ในขณะที่ผลิตภำพ 
กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมและบริกำร 
ลดลง ในขณะท่ี เมื่ อ พิจำรณำผลิตภำพ
แรงงำนพบว่ำเพ่ิมขึ้นจำก 273,564 บำท/
คน/ปี ในปี 2560 เป็น 281,893 บำท/คน/ปี 
แต่เป็นกำรขยำยตัวในอัตรำที่ชะลอตัวลง
จำกร้อยละ 4.71 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
3.03 ในปี 2561      

 
ภาค 

GRP per Capita 
(บาท/ปี) 

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

2559 2560 2559 2560 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 77,049 80,352 5.8 4.3 
เหนือ 99,391 103,760 3.8 4.4 
ใต้ 141,805 148,067 8.8 4.4 
ตะวันออก 457,728 500,676 6.8 8.9 
ตะวันตก 144,985 149,827 5.1 3.3 
กลาง 259,414 267,162 0.4 3.0 
กทม. และปริมณฑล 428,137 449,881 4.4 5.1 
เฉลี่ยทั้งประเทศ 215,767 228,398 5.6 5.9 

 

 

 2558 2559 2560 2561 
ผลิตภาพการผลิตรวม 2.11 1.98 2.78 1.76 
• ภาคเกษตรกรรม -6.10 -3.46 1.70 2.25 

• ภาคอุตสาหกรรม 1.19 -0.39 0.47 -0.17 

• ภาคบริการและอื่นๆ 3.49 3.28 4.23 3.26 
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ปี) 250,457 261,269 273,594 281,893 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) 3.30 4.31 4.71 3.03 

ตารางแสดงผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานไทย

ในส่วนของการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา ประเทศไทยมีสัดส่วนกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP เพิ่มขึ้น ในช่วงที่ผ่ำนมำประเทศไทยมีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) 
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำร้อยละ 1 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ (GDP) ซ่ึงเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำที่มีอยู่เพียงร้อยละ 0.78 โดยในปี 2560 ภำคเอกชนมีสัดส่วนลงทุน
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่อกำรลงทุนของภำครัฐในอัตรำ 80:20
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สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาของภาครัฐต่อเอกชน  
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ในส่วนของความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ประเมินได ้จำกอันดับขีด
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ใ น ก ำ ร แ ข ่ ง ขั น 
ของประเทศไทยซึ่งเป็นผลกำรจัดอันดับ
จำกสถำบันกำรจัดอันดับท่ีมีควำมน่ำเชื่อ
ถือระหว่ำงประเทศที่เป็นที่ยอมรับ พบว่ำ 
หำกพิจำรณำในส ่วนของกำรจัดอันดับ 
อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่จัด
โดย WEF ประเทศไทยมีอันดับต�่ำลงจำก
อันดับที่ 38 ในปี 2561 เป็นอันดับท่ี 40  

ที่มา : สวทน., 2561
หมายเหตุ: GDP ป 2559 = 14,533,465 ลานบาท (สศช. ณ 9 ธ.ค. 60)
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
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แหลงขอมูล : 1. ขอมูลคาใชจายการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาล อุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องคกรไมแสวงหากำไร จาก วช.
                 2. ขอมูล GDP ป 2560 มูลคา 15,451,959 ลานบาท ; สศช. ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
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               2. ขอมูลจำนวนประชากรไทยป 2560 จำนวน 66,188,503 คน จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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สรุป ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่าในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในช่วงปี 2561-2562 เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เป็นการเติบโตที่มีกระจายตัวไปสู่ภูมิภาค
ต่าง ๆ มากข้ึน โดยภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมี
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง อย่างไรก็ตาม ยังจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

ภาพรวมการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันจากสถาบัน IMD และ WEF รวมทั้งธนาคารโลก 
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ภาพรวมการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันจากสถาบัน IMD และ WEF
รวมทั้งธนาคารโลก 

IMD WEF EoDB

ที่มา IMD WEF และ WolrdBank 

2560 2561 2563

ที่มำ: IMD WEF และ WolrdBank

สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาของภาครัฐต่อเอกชน

ในปี 2562 และอยู่ในล�ำดับท่ี 3  ของภูมิภำคอำเซียนคงที่จำกปี 2561 ขณะที่ IMD จัดอันดับให้ประเทศไทยมีอันดับ
ดีขึ้นจำก 30 ในปี 2561 เป็นอันดับท่ี 25 ในปี 2562 และหำกพิจำรณำจำกอันดับควำมยำกง่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจโดยธนำคำรโลกประเทศไทยมีอันดับลดลงจำกอันดับที่ 26 ในปี 2561 เป็น อันดับที่ 27 ในปี 2562 สะท้อนให้
เห็นถึงควำมเร่งด่วนของประเทศในกำรพัฒนำต่ำง ๆ ให้ประเทศสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ในบริบท
โลก เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

39
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

“คนไทยมีการพัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม พร้อมด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดี 
รอบด้ำนและมีสุขภำวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี 
มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
ส่ือสำรภำษำอังกฤษและภำษำท่ีสำมและอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู ้และกำรพัฒนำตนเอง 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และ 
อื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 2 เป้ำหมำย 
ประกอบด้วย (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส�ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (2) สังคมไทย 
มีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู ่ที่ดีของคนไทย ซ่ึงสะท้อนได ้
จำกดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ (Human Development Index: HDI) ซึ่งเป็นดัชนีทำงสถิติแบบองค์รวมที่รวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับกำรคำดหมำยคงชีพ กำรศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยต่อหัว พบว่ำ ปี 2562 ประเทศไทยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 
0.765 เพ่ิมขึ้นจำก 0.762 ในปี 2561 และได้รับกำรจัดล�ำดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำมนุษย์ในระดับ “สูง” 
โดยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกท่ีสุดในโลกในกำรจัดอันดับ HDI ในช่วงปี  2556-2561  
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ซึ่งถูกจัดให้อยู ่ในอันดับที่ 77 ในกำรจัดอันดับโลก (จำก 189 ประเทศ) และหำกประเมินจำกอายุคาดเฉลี่ย 
ของการมีสุขภาพดีของประชากร จำกฐำนข้อมูล Healthy life expectancy (HALE) จัดท�ำโดยองค์กำร 
อนำมัยโลก (World Health Organization (WHO) พบว่ำ อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดีของประชำกร
ประเทศไทยท่ีมีกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง โดยเพิ่มเป็น 66.8 ปีในปี 2559 จำก 66.6 ปีในปี 2558 ในส่วนของ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พิจำรณำกำรประเมินของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA) ของประเทศไทยในปี 2561 พบว่ำ  ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้ำนกำรอ่ำน  
393 คะแนน คณิตศำสตร์ 419 คะแนน และวิทยำศำสตร์ 426 คะแนน ขณะที่ประเทศในกลุ่ม OECD มีคะแนน
เฉล่ียที่ 487 489 และ 489 คะแนน ตำมล�ำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2558 พบว่ำ ประเทศไทยมีคะแนน
ด้ำนกำรอ่ำนลดลง 16 คะแนน ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 3 คะแนน และ 4 คะแนน  
ตำมล�ำดับ ซึ่งในภำพรวมคะแนนเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ 412 คะแนน ลดลงจำกคะแนนเฉลี่ยในปี 2558 ทั้งสิ้น  
3 คะแนน ในส่วนของกำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย ประเมินจำกดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
ของดัชนีความก้าวหน้าของคน พบว่ำ ปี 2562 ครอบครัวและสังคมไทยได้รับผลกระทบจำกของกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวิถีกำรด�ำเนินชีวิตท่ีคนมีกำรย้ำยถิ่นในกำรท�ำงำน กำรอยู ่เป็นโสดหรือหย่ำร้ำงมำกขึ้น รวมทั้ง 
กำรเพิ่มขึ้นของครัวเรือนเดี่ยว ส่งผลกระทบต่อควำมเข้มแข็งของครอบครัวที่เป็นหน่วยผลิตและบ่มเพำะคนรุ่นใหม่
ที่จะเป็นก�ำลังหลักในกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงกำรดูแลบุคคลในครอบครัวโดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
โดยมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 0.6470 ลดลง 0.0057 คะแนน จำกปี 2558 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุที่อยู่ล�ำพัง
คนเดียวเป็นร้อยละ 6.52 จำกร้อยละ 6.03 ในปี 2558 รวมทั้งกำรเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนที่มีหัวหน้ำครัวเรือนเดี่ยว 
(หย่ำ/หม้ำย) เป็นร้อยละ 23.50 จำกร้อยละ 23.02 และกำรแจ้งควำมคดีชีวิต ร่ำงกำย เพศ และกำรประทุษร้ำย 
ต่อทรัพย์ที่เพ่ิมเป็น 105.46 รำยต่อประชำกรแสนคน จำก 101.35 รำยต่อประชำกรแสนคน

สรุป ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พบว่า คนไทยมีคุณภาพชีวิต  
สุขภาวะ และความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น โดยมีความก้าวหน้าการพัฒนาที่มากที่สุดในกลุ ่มประเทศก�าลังพัฒนา  
อย่างไรก็ตาม คนไทยยังคงมีความท้าทายในประเด็นของความพร้อมและมีสมรรถนะส�าหรับการด�ารงชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 ที่จ�าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป นอกจากน้ี  สภาพ
แวดล้อมของสังคมและครอบครัวไทยมีบทบาทในการเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตได้น้อย
ลงเป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยในช่วงที่ผ่านมา
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

“สงัคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคในทกุมติ ิทุกภาคมีส่ีวนร่วมในการพฒันา มุง่หน้ากระจายความเจรญิ”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงเอำพลังของภำคส่วน
ต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ เพื่อให้กำรเติบโต 
ของประเทศเป็นกำรเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยสนับสนุนกำรรวมตัว 
ของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท�ำเพื่อส่วนรวม กระจำยควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย 
ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและ 
ท�ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำร 
ที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 3 เป้ำหมำย ประกอบ
ด้วย (1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ (2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก�ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ และ (3) เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพื่อสร้ำงสังคมคุณภำพ

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม พิจำรณำจำกความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร สะท้อนจำก
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประชากรร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดต่อประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด พบว่ำ  
ปี 25627  กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้สูงสุดมีรำยได้มำกกว่ำกลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีรำยได้น้อยสุด 
19.82 เท่ำ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 19.29 เท่ำในปี 2560 ขณะที่การเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
สำมำรถสะท้อนผลกำรพัฒนำได้จากข้อมูลการเข้าถึงบริการภาครัฐในมิติต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ มิติด้านการศึกษา 
หำกพิจำรณำการเข้าถึงการศึกษาจ�าแนกเป็นรายพ้ืนที่ สะท้อนจำกอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิตำมภูมิภำค พบว่ำ  
ในช่วงช้ันเรียนในระดับพ้ืนฐำน ได้แก่ อนุบำล และประถมศึกษำ มีอัตรำกำรเข้ำเรียนท่ีไม่แตกต่ำงกันมำก  
แต่เริ่มมีควำมแตกต่ำงในระดับชั้นตั้งแต่มัธยมศึกษำเป็นต้นไป โดยพบว่ำอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิของภำคใต้และ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะต�่ำกว่ำภูมิภำคอื่นอย่ำงชัดเจน สะท้อนกำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำในแต่ละระดับ
กำรศึกษำที่มำกกว่ำภูมิภำคอื่น ขณะท่ีกรุงเทพฯ มีสัดส่วนกำรเข้ำเรียนสูงกว่ำภำคอื่น ๆ ในทุกระดับของกำรศึกษำ 
และหำกพิจำรณำการเข้าถึงการศึกษาจ�าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงชัดเจนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (รวมกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ) โดยในปี 2561 กลุ ่มเด็กที่มีฐำนะดีที่สุด 
(Decile ที่ 10) มีอัตรำกำรเข้ำศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยร้อยละ 80.3 สูงกว่ำเด็กที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ
ต�่ำที่สุด (Decile ที่ 1) ประมำณสองเท่ำ ขณะท่ีระดับปริญญำตรีมีอัตรำกำรเข้ำเรียนของกลุ่มประชำกรกลุ่มรำยได้ 
Decile ที่ 10 กับกลุ่ม Decile ที่ 1 มีควำมแตกต่ำงกันเพียง 15 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อนที่ 17 เท่ำ มิติด้านสาธารณสุข 
ในปี 2561 พบว่ำ ประชำชนเข้ำถึงสิทธิหลักประกันสุขภำพอยู ่ที่ร ้อยละ 99.94 โดยเป็นผู ้เข้ำถึงสิทธิประกัน 
                                                                      

7ท้ังน้ี มีข้อจ�ำกัดในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนรำยได้ของรำยงำนส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่มีกำรจัดเก็บเฉพำะปีคู ่ 
 และเผยแพร่ในกลำงปีต่อไปหลังมีกำรจัดเก็บ ข้อมูลควำมแตกต่ำงรำยได้ของกลุ่มประชำกรจึ้งเป็นกำรประมวลจำกข้อมูลส�ำรวจภำวะ 
 เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนกลำงปี 2562 และจะมีกำรทบทวนในรำยงำนฉบับหน้ำ
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สุขภำพถ้วนหน้ำ ร้อยละ 72.16 ผู้เข้ำถึงสิทธิประกันสังคมร้อยละ 18.47 ผู้เข้ำถึงสิทธิข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/
ข้ำรำชกำรกำรเมืองร้อยละ 7.63 ผู้เข้ำถึงสิทธิสวัสดิกำรพนักงำนส่วนท้องถ่ินอยู่ท่ีร้อยละ 0.94 และสิทธิอื่น ๆ  
ที่ร้อยละ 0.74  อย่ำงไรก็ตำม ยังมีผู้ท่ียังไม่ลงทะเบียนสถำนะสิทธิจ�ำนวน 39,351 คน หรือร้อยละ 0.06 ชี้ให้เห็นว่ำ
ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงครอบคลุม และส่วนมำกอยู่ภำยใต้สิทธิ
ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ซึ่งได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำล เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้สูงอำยุได้รับเบี้ยยังชีพจ�ำนวน 
8.41 ล้ำนคน ในปี 2561 เพิ่มข้ึนจำกจ�ำนวน 8.15 ล้ำนคน ในปี 2560 ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมข้ึนตำมกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงประชำกรไทยท่ีเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ โดยผู้สูงอำยุที่มีระดับสถำนะทำงเศรษฐกิจที่ต�่ำที่สุดได้รับเบี้ยยังชีพ
คิดเป็นสัดส่วนที่สูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 91.72 ขณะที่ ผู ้สูงอำยุที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจสูงสุดได้รับเบี้ยยังชีพคิดเป็น 
ร้อยละ 50.33 จะเห็นได้ว ่ำสวัสดิกำรด้ำนเบ้ียยังชีพนั้น ผู ้ที่ได ้รับประโยชน์คือผู ้มีรำยได้น้อยอย่ำงแท้จริง  
มิติโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อพิจำรณำกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญ พบว่ำ จ�ำแนกตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยยังมีควำมแตกต่ำงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่ำงครัวเรือนที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจต�่ำสุดกับ
ครัวเรือนที่สถำนะทำงเศรษฐกิจสูงสุด     

ตารางที ่ ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
บริการพื้นฐาน จ�าแนกกลุ ่มครัวเรือน
ตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง  
ป ี  2561 (บริการพื้นฐาน : ไฟฟ ้า 
ภายในบ ้าน น�้ าประปาภายในบ ้าน 
โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต)

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 
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รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ตารางที่  Error! No text of specified style in document..1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามระดับรายจ่าย และเขตปกครอง ปี 2561 
(บริการพ้ืนฐาน : ไฟฟ้าภายในบา้น น้ าประปาภายในบ้าน โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต) 

 

กลุ่มครัวเรือน
ตามระดับ

รายจ่ายเฉลีย่ต่อ
คนของครัวเรือน 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน (%) 
ไฟฟ้าภายในบา้น น้้าประปาภายในบา้น โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

รวม 

10% ที่1 จนสุด 99.35 99.01 99.11 94.77 85.84 88.50 0.38 0.27 0.30 91.25 90.96 91.05 2.32 1.78 1.94 1.22 0.79 0.92 
10% ที่2 99.91 99.47 99.62 94.30 90.14 91.58 1.01 0.60 0.74 94.76 92.60 93.35 5.07 2.96 3.69 3.50 1.13 1.95 
10% ที่3 99.99 99.76 99.85 96.49 92.27 93.93 2.15 0.71 1.27 94.89 94.42 94.60 7.23 4.95 5.84 4.18 2.41 3.10 
10% ที่4 99.99 99.70 99.82 97.02 92.73 94.55 3.19 0.77 1.80 95.25 95.04 95.13 9.03 7.68 8.25 6.37 4.48 5.28 
10% ที่5 99.97 100.00 99.99 98.14 93.07 95.42 3.48 1.13 2.22 96.34 94.40 95.30 12.72 10.04 11.28 9.34 6.72 7.93 
10% ที่6 100.00 99.83 99.92 97.15 94.28 95.83 4.81 0.88 3.00 97.32 95.76 96.60 17.65 11.89 15.00 14.57 9.30 12.15 
10% ที่7 100.00 99.92 99.97 98.13 94.59 96.69 7.62 2.77 5.65 97.59 96.55 97.17 22.18 18.34 20.62 18.95 14.11 16.98 
10% ที่8 99.98 99.94 99.97 98.91 95.36 97.74 8.02 3.42 6.51 98.70 98.33 98.58 25.21 21.52 24.00 22.19 16.35 20.27 
10% ที่9 99.96 100.00 99.97 98.73 97.92 97.74 12.32 4.59 10.34 99.17 98.96 99.12 33.64 27.49 32.06 30.14 21.43 27.91 
10% ที่10 รวยสุด 100.00 99.95 99.99 98.73 97.76 98.51 21.71 7.10 18.40 99.48 99.27 99.43 51.31 40.72 48.91 46.17 34.33 43.49 

รวม 99.96 99.73 99.86 97.87 92.75 95.59 9.35 1.87 6.02 97.54 95.22 96.51 25.54 12.77 19.86 22.15 9.41 16.48 
 
ที่มา :  ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรอืน ส านกังานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย กองพฒันาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช. 

ที่มำ :  ข้อมูลจำกกำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงำนสถิติแห่ง
ชำติ ประมวลผลโดย กองพัฒนำข้อมูลและ
ตัวชี้วัดสังคม สศช.
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ส่วนที่ 1 บทน�ำ

นอกจำกนี้ ในส่วนของความก้าวหน้าการพัฒนาคน หำกพิจำรณำดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับภาคและ
ระดับจังหวัด ซึ่งสะท้อนกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ของแต่ละพื้นที่ พบว่ำ ปี 2562 ภำคกลำง
มีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนมำกท่ีสุด ค่ำดัชนี HAI = 0.6499 โดยมีกำรพัฒนำคนมำกกว่ำภำคอื่น ๆ ใน 3 ด้ำน 
คือ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรคมนำคมและกำรสื่อสำร แต่ในด้ำนกำรมีส่วนร่วมมีกำรพัฒนำน้อยกว่ำ 
ทุกภำค ส่วนภำคที่มีกำรพัฒนำคนรองลงมำคือ ภำคตะวันออก ภำคใต้ 11 จังหวัด ภำคเหนือ และภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตำมล�ำดับ ซ่ึงภำคใต้ 3 จังหวัดชำยแดนเป็นภำคที่มีกำรพัฒนำคนน้อยที่สุด ค่ำดัชนี HAI = 0.5142  
โดยมีควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับภำคอื่น 4 ด้ำน คือ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ  
ด้ำนชีวิตกำรงำน และด้ำนรำยได้ นอกจำกนี้ ยังพบว่ำภำคตะวันออกมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนคมนำคมและกำรสื่อสำร  
และด้ำนชีวิตกำรงำนสูงที่สุด ขณะที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม 
และด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชนสูงกว่ำภำคอื่น และภำคเหนือมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรมีส่วนร่วมสูงกว่ำภำคอื่น     

และในส่วนของคุณภำพชีวิตของประชำกรผู้สูงอำยุ พิจำรณำโดยใช้ข้อมูลผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจน
หลำยมิติ ประมวลจำกระบบระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (TPMAP) พบว่ำ ปี 2562 มีสัดส่วน
ผู้สูงอำยุที่มีปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ จ�ำนวน 691,213 คน หรือ เทียบเท่ำร้อยละ 9.5 ของประชำกรผู้สูงอำยุ
ทั้งหมด ลดลงจำกปี 2561 ท่ีจ�ำนวน 876,193 คน หรือ เทียบเท่ำร้อยละ 12.87 แสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุได้รับ 
กำรดูแลดีขึ้น มีควำมเป็นอยู่ดีข้ึน เข้ำถึงบริกำรรัฐได้มำกขึ้น และรำยได้เฉลี่ยเพียงพอต่อกำรด�ำรงชีพมำกขึ้น

สรุป ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พบว่า สังคมไทยยังมีความท้าทาย 
ในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�้าระหว่างกลุ่มประชากรในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านรายได้และ
การเข้าถึงบริการภาครัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาคนยังมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ โดยภาคกลางยังคง 
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความก้าวหน้าการพัฒนามากที่สุด และภาคใต้ 3 จังหวัดชายแดนเป็นภาคที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด 
ขณะที่ ชุมชนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณภาพมากขึ้น
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

“การผลติและบริโภคท่ีค�านึงถงึส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างสมดุลให้เกดิการพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยนื”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็น 
หุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรก�ำหนด
กลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 
โดยเป็นกำรด�ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต  
โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลท้ัง 3 ด้ำน อันจะน�ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
4 เป้ำหมำยหลักประกอบด้วย (1) อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป 
ได้ใช้อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล (2) ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำงลบ
จำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโต บนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�ำหนดอนำคต
ประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายของการสร้างในส่วนของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรการสิ่งแวดล้อม  
ในส่วนของพื้นท่ีสีเขียวทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิจำรณำจำกข้อมูลสัดส่วนพื้นที่สีเขียวของประเทศของกรมป่ำไม้ 
พบว่ำ พื้นที่สีเขียวโดยเฉพำะพื้นท่ีป่ำธรรมชำติมีกำรเพิ่มจ�ำนวนขึ้น โดยในปี 2561 มีพื้นท่ีป่ำธรรมชำติ 102.48 
ล ้ ำนไร ่  ( ร ้ อยละ 31 .7  ของพื้ น ท่ี ท้ั งหมดของประเทศ)  เพิ่ มขึ้ นจำก 102 .16 ล ้ ำนไร ่  ในป ี  2560  

ในส่วนของสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
ที่ได ้รับการฟื ้นฟู ประเมินจำก
สถำนกำรณ์กำรบริหำรจัดกำร
ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อมประเภทต่ำง ๆ พบว่ำ 
แม ่น�้ าล�าคลองและแหล ่งน�้ า
ธรรมชาติ  เมื่ อพิจำรณำจำก
จ�ำนวนพ้ืนท่ีชุ่มน�้ำท่ีได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน�้ำท่ีมีควำม
ส�ำคัญระดับชำติ ซ่ึงจะได้รับกำร

อนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีระบบนิเวศท่ีดี มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 48 แห่งในปี 2552 เป็น 95 แห่งในปี 2558 
ขณะที่แหล่งน�้าผิวดิน น�้าบาดาล และน�้าทะเลชายฝั่ง เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลคุณภำพน�้ำ สะท้อนให้เห็นถึง 
กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน�้ำและคุณภำพน�้ำท่ีมีแนวโน้มในทิศทำงท่ีดีข้ึน โดยในปี 2561 คุณภำพน�้ำในแหล่งน�้ำผิว
ดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 91 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 83 ในปี 2560 คุณภำพน�้ำบำดำลโดยทั่วไปยังคงอยู่ใน

45



ส่วนที่ 1 บทน�ำ

เกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้บริโภคได้ ขณะที่คุณภำพน�้ำทะเลชำยฝั่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมำกร้อยละ 94 ปรับลดลงเล็กน้อย 
จำกร้อยละ 96 ในปี 2560 ในส่วนของกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะท้อนได้จำกองค์ประกอบย่อย
เศรษฐกิจสีเขียว ของดัชนีส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข พบว่ำ  
ปี 2561 มีค่ำดัชนีร้อยละ 71.64 เพิ่มจำกร้อยละ 54.44 ในปี 2560 โดยสำเหตุที่ท�ำให้ค่ำดัชนีเพิ่มขึ้นอย่ำงเป็น 
นัยส�ำคัญคือกำรเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีท�ำเกษตรกรรมยั่งยืน ซ่ึงเพิ่มจำกร้อยละ 33.33 ต่อพื้นที่กำรเกษตรทั้งหมดเป็น
ร้อยละ 92.97 

 1 
 2 

และหากพิจารณาร่วมกับสถานการณ์เชิงคุณภาพในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในส่วนของคุณภาพ3 

อากาศประเมินจากข้อมูลปริมำณฝุ่นละออง ส าหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเฉลี่ยราย4 

ปีทั้งประเทศค่อนข้างคงที่ที่ 42.0 5 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในปี 6 

2561 เปรี ยบเทียบกับ  41 . 0 7 

ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรในปี 8 

2 5 6 0  ซึ่ ง ยั ง ค ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์9 

มาตรฐาน ส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่10 

เกิน 2.5 ไมครอนมีค่าเฉลี่ยรายปี11 

ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่ 12 

22.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น 24.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์13 

มาตรฐานเช่นกัน คุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันมีแนวโน้มดีขึ้น สถานการณ์หมอกควัน 9 14 

จังหวัดภาคเหนือ สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและไฟไหม้ป่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี 15 

2559 โดยในปี 2561 จ านวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานลดลงจากปี 2559 และปี 2560 จาก 61 16 

วัน และ 38 วัน เป็น 34 วัน (ลดลงร้อยละ 44 และ 11 ตามล าดับ) และหำกพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์17 

ขยะ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ของประเทศจากการขยายตัว18 

ของชุมชนเมือง การอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว พบว่า  การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้ม19 

ดีขึ้นถึงแม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมขึ้น โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน า20 

กลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใช้21 
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และหำกพิจำรณำร่วมกับสถำนกำรณ์เชิงคุณภำพในมิติต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ ในส่วนของคุณภำพอำกำศประเมิน
จำกข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง ส�ำหรับฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่ำเฉลี่ยรำยปีทั้งประเทศค่อนข้ำงคงที่ 
ที่ 42.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ในปี 2561 เปรียบเทียบกับ 41.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตรในปี 2560 ซ่ึงยังคง
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ส่วนฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีค่ำเฉล่ียรำยปีท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560  
ที่ 22.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร เป็น 24.0 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ในปี 2561 ซ่ึงยังคงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
เช่นกัน คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันมีแนวโน้มดีขึ้น สถำนกำรณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภำคเหนือ สำเหตุ
หลักเกิดจำกกำรเผำในที่โล่งและไฟไหม้ป่ำ สถำนกำรณ์มีแนวโน้มดีขึ้นต้ังแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 จ�ำนวนวันที่
ฝุ่นละอองเกินค่ำมำตรฐำนลดลงจำกปี 2559 และปี 2560 จำก 61 วัน และ 38 วัน เป็น 34 วัน (ลดลงร้อยละ 44 
และ 11 ตำมล�ำดับ) และหากพิจารณาจากสถานการณ์ขยะ ซึ่งสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ประเภทต่ำง ๆ ของประเทศจำกกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง กำรอุปโภคบริโภค กำรท่องเที่ยว พบว่ำ  กำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีข้ึนถึงแม้ว่ำปริมำณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก  
ณ ต้นทำง และน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้ำนตัน (ร้อยละ 34) เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 13 ส่วนใหญ่
เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกขยะรีไซเคิลและท�ำปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจ�ำนวน 10.88 ล้ำนตัน (ร้อยละ 39) 
ถูกก�ำจัดอย่ำงถูกต้อง ขณะที่ปริมำณกำกของเสียอุตสำหกรรมมีแนวโน้มลดลงและเข้ำสู ่ระบบกำรจัดกำร 
อย่ำงถูกต้อง โดยปี 2561 ปริมำณกำกของเสียอุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรทั้งหมด 22.02 ล้ำนตัน ลดลง 
จำกปี 2560 ร้อยละ 33 (ปี 2560 มีปริมำณกำกอุตสำหกรรมเข้ำสู ่ระบบกำรจัดกำรทั้งหมด 32.95 ล้ำนตัน)  
ส�ำหรับกำกอุตสำหกรรมอันตรำยมีปริมำณ 1.2 ล้ำนตัน ในแต่ละภูมิภำคของประเทศมีกำรกระจำยตัวของโรงงำน
บ�ำบัดก�ำจัดกำกอุตสำหกรรม โดยศักยภำพกำรบ�ำบัดก�ำจัดมีมำกสุดอยู่ที่ภำคตะวันออก รองลงมำเป็นภำคกลำง  
ภำคตะวันตก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้ และภำคเหนือ 

เศรษฐกิจสีเขียว

46 47



ส่วนที่ 1 บทน�ำ

และในส่วนของปริมำณก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนรำก กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
จำกกำรใช้พลังงำนของประเทศในช่วงท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นนับต้ังแต่หลังภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำ จำก 145.5 
ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2541 เป็น 260.3 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2561 หรือ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยในปี 2561 มีกำรใช้พลังงำนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ส่งผลให้กำรปล่อย CO2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 
กำรปล่อยก๊ำซ CO2 จำกกำรใช้พลังงำนแยกรำยภำคเศรษฐกิจ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 ซ่ึงเป็น กำรเพิ่มขึ้นของ 
กำรปล่อยก๊ำซ CO2 ในเกือบทุกภำคเศรษฐกิจ โดยภำคกำรผลิตไฟฟ้ำมีสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซ CO2 สูงสุด ร้อยละ 
36.2 ของกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ทั้งหมด มีกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.7 คำดว่ำส่วนหนึ่งมำจำก 
ปี 2561 มีกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.7 ขณะที่ภำคกำรขนส่ง และภำคอุตสำหกรรม  
ซึ่งมีสัดส่วนกำรปล่อยก๊ำซ CO2 คือ ร้อยละ 26.1 และร้อยละ 31.3 ตำมล�ำดับ และมี กำรปล่อยก๊ำซ CO2 เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 1.0 และร้อยละ 2.4 ตำมล�ำดับ

สรุป ทั้งนี้อในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้รับการอนุรักษ์ รักษา และฟื้นฟูเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในส่วนของป่าไม้ แม่น�้าล�าคลอง ทะเล การบริหารจัดการมลภาวะและขยะ
ของประเทศ นอกจากนี้ มีการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลมากขึ้น   

๓-3 

โดยสาเหตุหลักมาจากร่างกายได้รับฝุ ่นละออง PM2.5 ทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและระบบ
ไหลเวียนโลหิต รวมไปถึงมะเร็ง (WHO, 2018) 

๓.๑.๑ สถานการณ์ 
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติทั ่วประเทศ  

๓๓ จังหวัด รวม ๖๓ สถานี พบว่า ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ทั่วประเทศ  
มีแนวโน้มสูงกว่าค่ามาตรฐาน และเริ่มมีแนวโน้มลดลงหลังจาก พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 
๒๕๖๑ พบว่า ค่าของฝุ ่นละออง PM2.5 เฉลี ่ยรายปีทั ้งประเทศ เท่ากับ ๒๔.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
(มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเฉลี่ย ๒๒.๐ มคก./ลบ.ม. ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน (๒๕.๐ มคก./ลบ.ม.)  
แต่ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลหน้าพระลาน จังหวัด
สระบุรี มีค่าเกินมาตรฐาน (รูปที่ ๓.๑) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) 
รูปที ่ ๓.๑ ปริมาณฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี ่ยรายปีและค่าเฉลี ่ยรายพื้นที่  

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑  
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก)  
สถานการณ์หมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวนวันที ่ฝุ ่นละอองเกิน 

ค่ามาตรฐาน ๓๔ วัน ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีจำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ๓๘ วัน ซึ่งลดลง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในขณะที่ จุดความร้อนสะสมรายจังหวัด ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจำนวน ๔,๗๒๒ จุด 
ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีจำนวน ๕,๔๑๘ จุด ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือดีขึ้น 
เกิดจากการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักภายใต้กลไก
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ 
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) 

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก)
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

“ภาครัฐโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจให้บริการ ปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวม”

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มีมำตรฐำน ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และมีควำมทันสมัย  ผ่ำนกำรมีหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงสร้ำงและภำรกิจที่เหมำะสม บุคลำกรมีวัฒนธรรม
กำรท�ำงำนท่ีมุ ่งผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีบทบำท
และร่วมด�ำเนินกำรบรกิำรสำธำรณะ ระบบงำนภำครฐัมคีวำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  ปรำศจำกกำรทจุรติประพฤตมิชิอบ  
ตลอดจนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปตำมหลักนิติธรรม ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง 
ได้อย่ำงเท่ำเทียมและท่ัวถึง โดยจะส่งผลให้เกิดกลไกที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนอื่น ๆ 
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรจนบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศตำมที่ก�ำหนด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 4 เป้ำหมำย 
ประกอบด้วย (1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
(3) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (4) กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน ์
ต่อส่วนรวมของประเทศ

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
พิจำรณำจำกมิติด้ำนต่ำง ๆ ของดัชนีชี้วัดธรรมำภิบำลโลก (Worldwide Governance Index : WGI) โดยในส่วน
ของระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ และ ประสิทธิภำพกำรบริกำร 
ของภำครัฐ  พิจำรณำจำกมิติด้ำนควำมมีประสิทธิผลของภำครัฐ พบว่ำ ค่ำดัชนีของไทยระหว่ำงปี 2560 -  2561  
มีค่ำคงที่ที่ 66.83 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียนพบว่ำ ประเทศไทยมีค่ำคะแนนเป็นล�ำดับที่ 4 
รองจำกประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมำเลเซีย ในส่วนของระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ  
พิจำรณำจำก มิติด้านการควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ พบว่ำ ในปี 2561 ประเทศไทยมีค่ำคะแนนอยู่ที่ 
40.87 ลดลดจำกปี 2561 ที่มีค ่ำคะแนน 42.79 โดยเมื่อเปรียบเทียบในระดับภูมิภำค ประเทศอยู ่ เป ็น 
อันดับที่ 5 รองลงมำจำกสิงคโปร์ (99.04) บรูไน (79.81) มำเลเซีย (63.94) และอินโดนีเซีย (46.15) ตำมล�ำดับ  

ปี 2561 (Percentile Rank (0 to 100))

ลาว
มาเลเซยี
ฟิลปิปินส์
เมยีนมาร ์
เวยีดนาม

บรไูน
กมัพชูา

อนิโดนเีซยี
แนวโนม้อนัดบัของประเทศไทยในช่วงระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา สงิคโปร ์
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Control of Corruption , Thailand , 2016-2018 Thailand

การควบคมุปญัหาทจุรติประพฤตมิชิอบ
(Control of Corruption)

ความมปีระสทิธผิลของภาครฐั
(Government Effectiveness)

ประสทิธผิลของภาครฐั

การควบคมุปญัหาทุจรติประพฤตมิชิอบ
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ปี 2561 (Percentile Rank (0 to 100))

ลาว
มาเลเซยี
ฟิลปิปินส์
เมยีนมาร ์
เวยีดนาม

บรไูน
กมัพชูา

อนิโดนเีซยี
แนวโนม้อนัดบัของประเทศไทยในช่วงระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา สงิคโปร ์

ไทย

Indicator Country Year 2018  Percentile Rank (0 to 100)

Laos
Malaysia

Philippines
Myanmar
Vietnam

Brunei
Cambodia
Indonesia

Trend of 10 years percentile Rank Singapore
Of Thailand Thailand

Indicator Country Year 2018  Percentile Rank (0 to 100)

Laos
Malaysia

Philippines
Myanmar
Vietnam

Brunei
Cambodia
Indonesia
Singapore

Government Effectiveness,Thailand,2016-2018 Thailand

Indicator Country Year 2018  Percentile Rank (0 to 100)

Laos
Malaysia

Philippines
Myanmar
Vietnam

Brunei
Cambodia
Indonesia
Singapore

Control of Corruption , Thailand , 2016-2018 Thailand

การควบคมุปญัหาทจุรติประพฤตมิชิอบ
(Control of Corruption)

ความมปีระสทิธผิลของภาครฐั
(Government Effectiveness)

ประสทิธผิลของภาครฐั

การควบคมุปญัหาทุจรติประพฤตมิชิอบ

2009

2018

2014
62.68

65.38
66.83

2009 2018
2014

38.94
40.8746.41

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของภำครัฐในกำรควบคุมไม่ให้ใช้อ�ำนำจเพื่อสร้ำงผลประโยชน์ให้แก่ภำคเอกชน
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งในรูปแบบของกำรทุจริตประพฤติชอบเพียงเล็กน้อยหรือขนำดใหญ่ รวมถึงกำรเข้ำ
ครอบครองรัฐโดยกลุ่มผู ้มีอ�ำนำจที่มุ ่งแสวงหำผลประโยชน์ส่งผลให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันยังไม่มีแนวโน้ม 
ที่จะลดลง และในส่วนของควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม พิจำรณำจำกมิติของคุณภาพของกฎระเบียบ 
พบว ่ ำ  ป ี  2561  มีค ่ ำคะแนนที่ ค งที่ จ ำกป ี ก ่ อน  โดยมี ค ่ ำคะแนนอยู ่ ท่ี  59 .62  และหำกประ เ มิน 
จากมิติด้านหลักนิติธรรม พบว่ำ มีค่ำคะแนนคงที่เช่นกันระหว่ำงปี 2560 - 2561 เท่ำกับ 54.81 คะแนน ทั้งนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบค่ำดัชนีมิตินิติธรรม และมิติคุณภำพของมำตรกำรควบคุมกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน จะเห็นว่ำ
ประเทศ 3 ล�ำดับแรกมีคะแนนท้ัง 2 มิติค่อนข้ำงสูง อันได้แก่  สิงคโปร์ได้ 97.12 และ 99.52 คะแนน บรูไนได้ 75 
และ 74.52  คะแนน มำเลเซียได้ 74.52 และ 74.04 คะแนน    

Rule of Law Regulatory 
Quality

① Singapore        97.12          99.52
② Brunei        75.00          74.52
③ Malaysia        74.52          74.04
❹ Thailand        54.81          59.62

Vietnam        54.33          36.54
Indonesia        42.79          50.96
Philippines        34.13          56.73
Laos        18.75          20.67
Myanmar        15.38          22.60
Cambodia        11.06          32.69

Year 2018  Percentile Rank (0 to 100)
Indicator , Thailand , 2016-2018Country

สรุป ทั้งนี้ในส่วนของด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพ 
ภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการพัฒนาคงท่ี จึงจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญกับการ
ปรับกระบวนงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะต่อไป รวมทั้งการพัฒนาภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชาชน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ชาติ นอกจากจะประเมินผลสถานการณ์การบรรลุผลสัมฤทธิ์  
(Achievement) การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในระดับเป้าหมายภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติและ
ระดับเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้านแล้ว ยังจ�าเป็นต้องประเมินผลผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ีมีการก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุตามท่ีชัดเจน ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การแปลงเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติในมิติต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ    

แผนแม่บทฯ ที่ได้รับการประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 มีจ�านวนรวม 23 ฉบับ  
ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต 
(5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม 
และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560  
โดยจะเป็นกลไกส�าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู ่การปฏิบัต ิ
ในแผนระดับที่ 3 ต่อไป โดยการจัดท�าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการด�าเนินการตามที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาต ิ
แต่ละด้านจัดท�าแผนแม่บทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว  



ส่วนที่ 2  
ผลการด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

51

ทั้งนี้ เป้าหมายทั้งระดับประเด็นแผนแม่บทและระดับแผนแม่บทย่อยมีการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ 
ตามท่ีก�าหนดแบ่งเป็น 4 ห้วงการพัฒนา ห้วงละ 5 ปี โดยแผนแม่บทฯ มีแผนแม่บทย่อยรวมทั้งหมด 85 แผน  
เป้าหมายระดับประเด็นรวม 37 เป้าหมาย และเป้าหมายแผนย่อยรวม 140 เป้าหมาย   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) บทสรุปผู้บริหาร 
(2) ความเช่ือมโยงระหว่างแผนแม่บทฯ กับยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีเกี่ยวข้อง (3) สาระส�าคัญของแผนแม่บทฯ 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับประเด็น เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนแม่บทย่อย และแนวทาง
การพัฒนา

ตัวอย่างเป้าหมายหรือหมุดหลักกิโลเมตรที่เราจะต้องเดินทางไปให้ถึงในแต่ละช่วง 5 ปี



แผนระดับท่ี 2

แผนแมบทฯ 

ประเด็น ....

แผนยอย...

เปาหมาย (Y2)*

เปาหมาย (Y1)*

ตัวชี้วัด (Y2)*

ตัวชี้วัด (Y1)*

คาเปาหมาย ระยะ 5 ป* 
Y2

Y1 คาเปาหมาย ระยะ 5 ป*
แนวทางการพัฒนา AAA n

ตัวช้ีวัด*
คือ สิ่งท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือ

วัดผลสัมฤทธ์ิของคาเปาหมาย

หมายเหตุ *ถูกกําหนดไวแลว

เปาหมาย*
คือ ผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุ

คาเปาหมาย*
คือ คาของผลสัมฤทธ์ิท่ีตองการจะบรรลุในเชิง

ปริมาณ 

ในแตละชวงระยะเวลา 5 ป

แผนปฏิบัติราชการ...ระยะ 5 ป (ชวงแรก 3 ป)

แผนปฏิบัติราชการ...รายป

แผนปฏิบัติการดาน... (ถามี)

Z

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xn…

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

| ป  2561-2565 | ป  2566-2570

| ป  2571-2575 | ป  2576-2580

หมายเหตุ ทุกแผนระดับ 3 และทุกโครงการ (X) จะตองตอบ
เปาหมายอยางนอย 1 แผนแมบทฯ (Y) และ/หรือแผนระดับ 2 อื่น 

ๆ ที่เกี่ยวของ(ถามี)

แผนการปฏริูป
ประเทศดาน...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แผน
ความม่ันคงฯ

X
โครงการ/

การดําเนินงาน

แผนระดับท่ี 3

คือ ค่าของผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจะบรรลุ 
ในเชิงปริมาณ

ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี
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หลักการการประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการด�าเนินการ 
โดยประยกุต์หลกัการของความสมัพนัธ์เชงิเหตผุล (Causal Relationship : XYZ) ระหว่างโครงการ/การด�าเนนิงาน (X) 
ของหน่วยงานของรัฐ ในการมส่ีวนสนบัสนนุการบรรลผุลลพัธ์ขัน้ต้น (เป้าหมายระดบัประเดน็ : Y2) ผลลพัธ์ขัน้กลาง 
(เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย : Y1) และผลลัพธ์ระยะยาว (เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ : Z) และน�าไปสู่ 
ข้อเสนอแนะทางนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เหมาะสมต่อไป 

การประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ผ ่ า นแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ  ใช ้ข ้อมูล 
การด�าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐจากระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform : eMENSCR) และระบบรายงาน 
ผลการด�าเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (eMENSCR Dashboard) ซึ่งเป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�านักงานฯ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเป็น
กลไกหลักส�าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพและ
ไม่เป็นภาระมากเกินสมควร โดยระบบ eMENSCR จะมี

ข้อมูลโครงการ/การด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ของรัฐที่น�าเข้าระบบโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงานทุก 3 เดือน โดยเป็นข้อมูลความก้าวหน้า 
การด�าเนนิงานเพือ่น�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ขณะที่ระบบ eMENSCR Dashboard จะมีข ้อมูล
สถานการณ ์การบรร ลุ เป ้ าหมายที่ มี ก ารแสดงสี
สถานการณ์ความเสี่ยงการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
รวมทัง้ข้อมลูโครงการ/การด�าเนนิงานต่าง ๆ ที่สนับสนุน
การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทั้งใน
ระดับประเด็น และแผนแม่บทย่อย
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การประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ มีกระบวนการ
และขั้นตอน ดังนี้
1.  ระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 

1.1     การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล

กรณีตัวชี้วัดเป ็นสัดส่วน/ร ้อยละ/ค่าตัวเลขเชิงเดี่ยว อาทิ วงเงิน จ�านวน วิเคราะห ์
หาการเปลี่ยนแปลงระหว่างข้อมูลปี 2562 (หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูล) กับปี 2561 (หรือปีก่อนหน้า 
ปีล่าสุด) เพื่อน�าไปสู่การประมวลสถานการณ์การพัฒนา
กรณีท่ีตัวชี้วัดเป็นดัชนีรวม นอกจากจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนและอันดับของดัชนี
รวมระหว่างปี 2562 (หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูล) กับปี 2561 (หรือปีก่อนหน้าปีล่าสุด) จ�าเป็นต้อง
วิเคราะห์และประเมนิองค์ประกอบ/ปัจจัยย่อยของดัชนเีพ่ิมเติม เพ่ือประมวลหาประเด็นการพฒันา
และ/หรอืปัจจยัต่าง ๆ ในรายละเอยีดท่ีส่งผลต่อการปรบัลด/เพิม่ของอนัดบัและค่าคะแนนของดชันรีวม 
และน�าไปสู่ข้อสังเกตของประเด็นที่จ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญในระยะต่อไป เพ่ือท่ีจะสามารถ 
น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ตามที่ก�าหนดในปี 2565

สถานะของการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ รวมทั้งความเส่ียง/ความเป็นไปได้ใน 
การบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดในห้วง 5 ปีแรกของการพัฒนาในปี 2565 โดยจะมีการแสดงสีสถานะ
การพัฒนาเพื่อการบรรลุเป้าหมายก�ากับ ซึ่งในการประเมินสถานการณ์จะพิจารณาจากข้อมูลตัวชี้วัด 
ทีก่�าหนดในแผนแม่บทฯ หรอื ข้อมลูตัวชีว้ดัเทยีบเคยีง ขึน้อยูกั่บความพร้อมของข้อมลู โดยมหีลักเกณฑ์ ดงันี้ 
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กรณีที่ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดระดับสากล วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับต่างประเทศเพิ่มเติม  
ทั้งในส่วนของการจัดอันดับและค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยในส่วนของอันดับจะเป็นการสะท้อน 
ให้เห็นสถานะการพัฒนาของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะที่ในส่วนของ
คะแนนจะเป็นการสะท้อนความก้าวหน้าการพัฒนาของประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม 
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมาตรฐานการพัฒนาของประเทศไทยเทียบเคียงกับ 
นานาประเทศ น�าไปสู่ข้อเสนอการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการพัฒนาของประเทศให้ได้
ตามมาตรฐานสากล 
กรณีที่ตัวชี้วัดท่ีก�าหนดไม่มีข ้อมูล ให้ด�าเนินการวิเคราะห์หาตัวชี้วัดหรือข้อมูลเชิงสถิติอื่น ๆ   
ที่สามารถสะท้อนสถานการณ์ของเป้าหมายได้ใกล้เคียงท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) 
ส�าหรับเป้าหมายนั้น ๆ โดยต้องด�าเนินการหาค่าฐาน (Baseline) ในปี 2560 หรือปีล่าสุดที่มีข้อมูล
ก่อนที่จะมียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการก�าหนดค่าเป้าหมายที่ 
เหมาะสมในห้วง 5 ปีแรก 

2.  ระดับแผนแม่บทย่อย

1.2 ประเด็นท้าทายในการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ ประมวลผลประเด็นท้าทาย 

2.1      ความสอดคล้องของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ แสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ รวมทั้งปัจจัย
แห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.2     สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ประเมินผลโดยใช้หลักการเดียวกันกับประเมินสถานการณ์ 
การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 

2.3    การด�าเนินการที่ผ่านมา วิเคราะห์และประมวลผลการด�าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่คาดว่ามีส ่วนในการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นนัยส�าคัญ โดยต้องเป็น 
การด�าเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.4        ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจเป็นปัญหาอุปสรรคเชิงกระบวนการ กฎระเบียบ ศักยภาพและ
ความพร้อมบุคลากร และ/หรือความไม่ครอบคลุมของการด�าเนินงานตามปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
ที่ส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.5      ข ้อ เสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  ข ้อเสนอการด�า เนินการในเชิ งปฏิบัติที่หน ่วยงาน 

ที่หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องต ้องด�าเนินการเพื่อให ้สามารถน�าไปสู ่การบรรลุผลลัพธ ์ตามเป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดได ้อย ่างเป ็นรูปธรรมโดยสังเคราะห ์จากข ้อมูลการวิเคราะห ์การประเมินสถานการณ ์
การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ร่วมกับประเด็นท้าทายของการด�าเนินงานในระดับ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

ที่ เ ก่ียวข้องสามารถน�าไปแปลงสู ่การปฏิบัติได ้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อน�าไปสู ่แก้ไขปัญหาและ 
อปุสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

จากการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น ประจ�าป ี
งบประมาณ 2562 ผ่านข้อมูลการด�าเนินงาน/โครงการที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นการด�าเนินการของปีงบประมาณ 2562 
ที่ถูกน�าเข ้าในระบบ eMENSCR สิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  
คราวประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 รวมท้ังส้ิน 24,872 โครงการ พบว่า ส่วนมากมีสถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายที่ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 แต่คาดว่าจะสามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้  
(สีส้ม และ สีเหลือง) โดยมีแผนแม่บทฯ ที่มีสีแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมาย สีส้มจ�านวน 14 ประเด็น  
(ร้อยละ 33.3) และสเีหลอืง จ�านวน 7 ประเดน็ (ร้อยละ 41.7) และเป็นแผนแม่บทฯ ที่มีการพัฒนาต�่ากว่าเป้าหมาย
ในระดับวิกฤตโดยมีสีแสดงสถานะการบรรลุเป้าหมายเป็นสีแดง รวม 2 ประเด็น (ร้อยละ 16.7) ได้แก่ แผนแม่บทฯ 
ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม
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หากพิจารณาในส่วนของการบรรลุเป ้าหมายระดับ
ประเด็น รวม 37 เป้าหมาย พบว่า มีเป้าหมายระดับ
ประเดน็ทีบ่รรลตุามค่าเป้าหมายทีก่�าหนดในปี 2565 แล้ว 
(สีแสดงสถานะ สีเขียว) จ�านวน 4 เป้าหมาย โดย 
เป็นเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็น (3) การเกษตร 
เป ้าหมายผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
แผนแม่บทฯ ประเด็น (7) โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิติกส์ 
และดิจิทัล เป ้าหมายความสามารถในการแข ่งขัน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดข้ึีน แผนแม่บทฯ ประเด็น 
(9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมายการลงทุนในพื้นที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ และ 

เป้าหมายประเด็น  
4 เป้าหมาย
(11.1%)

เป้าหมายประเด็น 
6 เป้าหมาย
(16.7%)

เป้าหมายประเด็น 
12 เป้าหมาย

(33.3%)

เป้าหมายประเด็น 
15 เป้าหมาย

(41.7%)

แผนแม่บทฯ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมคีณุภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
ขณะท่ีอีก 27 เป้าหมายระดับประเด็นเป็นเป้าหมายที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย แต่คาดว่าจะสามารถด�าเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม จ�าแนกเป็นเป้าหมายที่มีสีแสดงสถานะสีเหลือง จ�านวน 15 เป้าหมาย และ สีส้ม
จ�านวน 12 เป้าหมาย และเป็นเป้าประเด็นที่มีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายในระดับวิกฤต โดยมีสีแสดงสถานะ
เป็น สีแดง จ�านวน 6 เป้าหมาย โดยเป็นเป้าประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความมั่นคง ประเด็น  
(3) การเกษตร ประเด็น (5) การท่องเที่ยว ประเด็น (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็น (12) การพัฒนา 
การเรียนรู้ และประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

สถานะเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ผลการด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ 2
ผลการด�าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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และหากพิจารณาเป็นรายเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
รวม 140 เป้าหมาย พบว่า มเีป้าหมายท่ีบรรลุตามทีก่�าหนด 
ในปี 2565 แล้ว (สีเขยีว) จ�านวน 19 เป้าหมาย (ร้อยละ 
13.6 ของเป้าหมายท้ังหมด) โดยส่วนมากยังเป็นเป้าหมาย 
ทีต่�า่กว่าค่าเป้าหมาย แต่คาดว่าจะสามารถบรรลเุป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้ได้ในปี 2565 จ�านวน 90 เป้าหมาย 
ประกอบด้วย เป้าหมายท่ีมสีถานการณ์บรรลเุป้าหมาย
เป็นสเีหลอืง จ�านวน 49 เป้าหมาย (ร้อยละ 35) และ 
สีส้ม จ�านวน 41 เป้าหมาย (ร้อยละ 29.3) และยงัเป็น 
เป้าหมายทีม่คีวามเสีย่งในการบรรลุเป้าตามที่ก�าหนด 
รวม 31 เป้าหมายเทียบเท่าร้อยละ 22.1 ของจ�านวน
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยทั้งหมด ซึ่งจ�าเป็นต้อง 
เร ่งด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อให ้สามารถบรรล ุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีผลการประเมินผลสถานการณ์การพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ประเด็น ในรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

เป้าหมายแผนย่อย 
19 เป้าหมาย

(13.6%)

เป้าหมายแผนย่อย
31 เป้าหมาย

(22.1%)

เป้าหมายแผนย่อย 
41 เป้าหมาย

(29.3%)

เป้าหมายแผนย่อย 
49 เป้าหมาย

(35%)

สถานะเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นท่ี
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8 .

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18 .

19.
20.

21.

22.

23.

รวม

สีสม

สีเห ลือง

สีสม

สีสม

สีสม

สีสม

สีสม

สีสม

สีสม
สีเห ลือง

สีแดง
สีสม

สีสม

สีเห ลือง

สีเห ลือง

สีสม
สีเห ลือง

สีเห ลือง

สีสม

สีสม

สีแดง

สีสม
สีเห ลือง

010001

020201

030201 030302

040601

010301010003 010202 010302 010401 010402 010501

020202 020301020401 020501

030101 030202030301 030401030501 030502 030601 030602
040201040201 040301 040302040401 040402040501 040502 040602

050101 050102 050103 050201 050401 050602 050603 050202 050303050402 050601 050301 050302 050501

060101 060202060201

070101 070103 070105070104 070102 070203 070301 070201 070202 070204

080101 080201 080301 080102 080401 080202 080302 080303
090202 090201090203 090301 090302 090101 090102 090303

100101 100301 100201
110101 110301 110402 110201 110401110501

120101 120201

130201 130501 130101 130401 130301

140101 140201 140301
150101 150201 150202
160201160101 160202

170101 170201
180101 180102 180201 180401

180501180403180402 180301

190101 190103 190201 190202 190203190102 190301

200101 200201 200401 200501 200301 200302

210101 210201 210102

220102 220201 220101 220103

230102 230201 230301 230501 230502230101

19494131

010102

230401

010201010101



      ความมัน่คง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 01

“ ประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย 
มีความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม การเคารพความหลากหลาย 

และหลักธรรมาภิบาล มีความพร้อมเผชิญเหตุ และรับมือกับภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

เป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
ส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป ”

฿
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน
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01ความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง มีเป้าหมายส�าคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม 
ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหาภัยคุกคาม 
ด้านความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอื้อต่อการด�าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านอื่น ๆ ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนดได้ ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น  ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี 
และมีความสุขดีขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
010001

(1) ประเทศชาตมิคีวามม่ันคงในทกุมิต ิและ
ทกุระดบัเพิม่ข้ึน  พิจารณาจากดัชนีสันติภาพ
โลก จัดท�าโดยสถาบันเพื่อเศรษฐศาสตร์และ
สันติภาพ ในป ี  2561 - 2562 พบว ่า
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 
ตามล�าดับ ห่างจากเป้าหมายที่ต้องบรรลุ
ภายในปี 2565 (1 ใน 75 ของโลก) เช่นเดียว
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง
แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจารณาจาก
ปัจจยับ่งชีเ้ชงิปรมิาณและเชิงคณุภาพ 23 ข้อ 
จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 
(อาทิ จ�านวน ระยะเวลา และผู ้เสียชีวิตในความขัดแย้งภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน)  
ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (อาทิ จ�านวนอาชญากรรมและเหตุความรุนแรง จ�านวนผู้อพยพโยกย้าย
ถิ่นฐาน เสถียรภาพทางการเมือง) และการขยายอิทธิพลทางทหาร (อาทิ การเข้าถึงอาวุธเล็กและอาวุธเบา) โดยที ่
กลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้าย จาก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควร
เน้นการด�าเนินการในทิศทางที่ก่อให้เกิดสันติภาพเชิงบวก จากรากฐานของการมีทัศนคติ สถาบัน และโครงสร้าง 
ที่ส่งเสริมสังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน 

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความม่ันคง 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม2 

ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหาภัยคุกคามด้านความ3 

มั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 4 

ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับ5 

ประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี6 

ความสุขดีขึ้น  7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

(1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ9 

เพิ่มขึ้น พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน10 

เพ่ือเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ในปี 2561 - 2562 พบว่า11 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 ตามล าดับ ห่าง12 

จากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 75 ของ13 

โลก) เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง14 

แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้เชิง15 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 23 ข้อ จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 16 

(อาทิ จ านวน ระยะเวลา และผู้เสียชีวิตในความขัดแย้งภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน) ความ17 

ปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (อาทิ จ านวนอาชญากรรมและเหตุความรุนแรง จ านวนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 18 

เสถียรภาพทางการเมือง) และการขยายอิทธิพลทางทหาร (อาทิ การเข้าถึงอาวุธเล็กและอาวุธเบา) โดยที่กลุ่มปัจจัย19 

บ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้าย จาก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควรเน้นการ20 

ด าเนินการในทิศทางที่ก่อให้เกิดสันติภาพเชิงบวก จากรากฐานของการมีทัศนคติ สถาบัน และโครงสร้างที่ส่งเสริม21 

สังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน  22 

 23 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 24 

พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย จาก25 

รายงานความสุขโลก จัดท าโดยโครงการเครือข่ายการ26 

แก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 27 

2561 พบว่าประเทศไทยอยู่ ใน อันดับที่  52 จาก 156 28 
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01 ความมั่นคง

นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพ่ือ
ให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ โดยสรุป
ภาพรวม ได้แก่ (1) สถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม ่ที่ มีหลากหลายมิติ  รูปแบบ เกิดขึ้ น 
อย่างรวดเร็ว รุนแรง ฉับพลัน และเป็นลักษณะเฉพาะ 
ในแต่ละบริบทของพ้ืนท่ี เป็นความท้าทายต่อการบูรณาการ 
การท�างานอย่างประสานสอดคล้องของหน่วยงานภาครัฐ
จากระดับนโยบายสู ่การด�าเนินการในระดับพื้นที่ 
ศั ก ยภาพและขี ดคว ามสามารถของหน ่ ว ย ง าน 
ด้านความมั่นคงภายในประเทศทั้งระบบ รวมถึงการหา
จุดร่วมของผลประโยชน์ มุมมอง และความเข้าใจบนฐาน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค 
และประเทศที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไข
ป ัญหาความมั่ นคงร ่ วมกัน  รวมถึ งการพิจารณา 
การด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศและ 
การอนุ วัติกฎหมายภายในประเทศที่ จ� า เป ็นให ้ มี 

ความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วย  
(2) ความสมดุลของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สาธารณะกับความมั่นคงปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว
ของบุคคล บทบาทของทุกภาคส่วนในการเป็นภาค ี
การพัฒนาร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหา
ด ้านความมั่นคงได ้ในระยะยาว โดยมีพื้นฐานจาก 
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานด้านความมั่นคงภายในประเทศบนหลัก
นิติธรรมและธรรมาภิบาล และ (3) ความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ อยู ่ร่วมกันอย่างสันติบนฐาน
ความหลากหลาย และความเข ้าใจธรรมชาติของ 
ความขัดแย้งจากพื้นฐานความแตกต่างนั้น โดยไม่ใช้วาจา 
ที่สร้างความเกลียดชัง ท่ีอาจน�าไปสู่การก่ออาชญากรรม
ที่เกิดจากความเกลียดชังได้

010002
(2) ประชาชนอยูด่ ีกนิด ีและมคีวามสขุดข้ึีน 
พิ จ า รณ า จ า กดั ช นี ชี้ วั ด ค ว าม สุ ข ข อ ง
ประชากรไทย จากรายงานความสุขโลก  
จัดท�าโดยโครงการเครือข่ายการแก้ปัญหา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  
ซึ่งในปี 2561 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่  52  จาก  156  ประ เทศ ท่ัว โลก ท่ีม ี
การส�ารวจ ห่างจากเป้าหมายท่ีต้องบรรลุ
ภายในปี 2565 (1 ใน 35 ของโลก) ขณะที่ 
สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 34 และมาเลเซียอยู่ใน
อันดับที่ 80 ทั้งนี้ จากปัจจัยหลักท้ัง 6 ด้านส�าคัญ ซ่ึงได้แก่ การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการและ 
การสนับสนุนจากภาครัฐท่ีดี มีการบริการด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมให้ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยของการมี 
สุขภาวะท่ีดี ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ มีความเอื้ออาทรต่อกัน และอยู่ในสังคมที่ไม่มีการทุจริต พบว่าในปี 2562 
ประเทศไทยมีค่าคะแนนท่ีค่อนข้างต�่าใน 3 ด้านสุดท้าย และเป็นค่าคะแนนที่ลดลงโดยเปรียบเทียบจากปี 2561 
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรเร่งด�าเนินการในด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีความเอื้ออาทรต่อกัน และ 
อยู่ในสังคมที่ไม่มีการทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นตามที่ก�าหนดไว้ได้ส�าเร็จ 

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (1) ความม่ันคง 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญในการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม2 

ของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้ปัญหาภัยคุกคามด้านความ3 

มั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ และเอ้ือต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 4 

ให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดได้ ภายใต้หลักความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายระดับ5 

ประเด็น ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น และ (2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี6 

ความสุขดีขึ้น  7 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

(1) ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ9 

เพิ่มขึ้น พิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก จัดท าโดยสถาบัน10 

เพ่ือเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ในปี 2561 - 2562 พบว่า11 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 113 และ 116 ตามล าดับ ห่าง12 

จากเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (1 ใน 75 ของ13 

โลก) เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีทั้ง14 

แนวโน้มที่ดีขึ้นและลดลง โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้เชิง15 

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 23 ข้อ จัดเป็นกลุ่มปัจจัยบ่งชี้หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในและนอกประเทศ 16 

(อาทิ จ านวน ระยะเวลา และผู้เสียชีวิตในความขัดแย้งภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน) ความ17 

ปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม (อาทิ จ านวนอาชญากรรมและเหตุความรุนแรง จ านวนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน 18 

เสถียรภาพทางการเมือง) และการขยายอิทธิพลทางทหาร (อาทิ การเข้าถึงอาวุธเล็กและอาวุธเบา) โดยที่กลุ่มปัจจัย19 

บ่งชี้หลัก 2 กลุ่มแรก ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 53 ประเทศสุดท้าย จาก 163 ประเทศทั่วโลก จึงควรเน้นการ20 

ด าเนินการในทิศทางที่ก่อให้เกิดสันติภาพเชิงบวก จากรากฐานของการมีทัศนคติ สถาบัน และโครงสร้างที่ส่งเสริม21 

สังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน  22 

 23 

(2) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 24 

พิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย จาก25 

รายงานความสุขโลก จัดท าโดยโครงการเครือข่ายการ26 

แก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 27 

2561 พบว่าประเทศไทยอยู่ ใน อันดับที่  52 จาก 156 28 
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010402

010201

010301

010101

010501

010202

010302

010102

010401

010103

แผนแม่บทฯ ประเด็น ความมั่นคง ประกอบด้วย 5  
แผนแม่บทย่อยที่สนับสนุนการด�าเนินการระหว่างกัน  
สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ (1) การรักษาความสงบภายใน
ประเทศ โดยมีแนวคิดการเสริมสร้างความปลอดภัย 
ในชี วิตและทรัพย ์สินและความมั่นคงของมนุษย ์  
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และการพัฒนา 
การเมืองให้มเีสถยีรภาพและธรรมาภบิาล (2) การป้องกนั 
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อไม่ให้
ส ่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ  
โดยมีแนวทางการพัฒนาในส่วนการรักษาความมั่นคง
ภ าย ใน ร าชอ าณาจั ก ร และก า รพัฒนาประ เทศ  
ตามประเด็นปัญหาความมั่นคง 15 ประเด็น อาทิ  
ยาเสพตดิ การค้ามนษุย์ ผูห้ลบหนเีข้าเมือง การก่อการร้าย 
สาธารณภัย ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ และ 
ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ 5  
แนวทาง อาท ิการปกป้องอธปิไตยและผลประโยชน์ของชาติ 
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (3) การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให ้พร ้อมเผชิญภัยคุกคามที ่

กระทบต่อความมัน่คงของชาติ ยกระดับขดีความสามารถ 
ของหน่วยงานด้านความมั่นคงท้ังระบบของประเทศ โดย
เน้นระบบข่าวกรอง ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
การบริหารวิกฤติการณ์ การผนึกก�าลังทรัพยากรและ
ความพร้อมของกองทัพ พร้อมรับมือกับภัยคุกคาม 
ในทุกมิติ  ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่
ภาครัฐ โดยการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ การเสริมสร้างและธ�ารงไว้ซ่ึงสันติภาพและ 
ความมั่นคงของภูมิภาค และการร่วมมือทางการพัฒนา
กับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมทั้งองค์กรภาครัฐ 
และมิใช่ภาครัฐ และ (5) การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยการบูรณาการกลไก
การบริหารจัดการความมั่นคง การบูรณาการข้อมูล 
ด้านความมั่นคง ตลอดจนการบูรณาการการขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ ประเด็น ความมั่นคง ไปพร้อมกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
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010101 ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยส์นิเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

โดยที่การบังคับใช้กฎหมาย การมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นพลเมืองที่ดีและการม ี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเป็นภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ
เพ่ิมข้ึน รวมถึงเอื้ออ�านวยบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี  
และมีความสุขดีขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับ
ความม่ันคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต�ารวจ
ระดับสากล  (WISPI) ดีขึ้น ซึ่งจากการประเมินล่าสุด ณ ปี 
2559 (อันดับท่ี 69 จาก 127 ประเทศ) ประเทศไทยได้
คะแนนรวม ท้ังหมด 0.564 คะแนน ห่างจากประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งมีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 1 (0.898 คะแนน) 
โดยปัจจัย 4 ด้านหลัก ที่ประเทศไทยมีคะแนนสูงสุด คือ 
ด้านบุคลากร (0.795) รองลงมา คือ ผลสัมฤทธิ์ (0.578) 
การบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติหลักสิทธิมนุษยชน 
(0.531) และกระบวนการ (0.412) ตามล�าดับ สะท้อนว่า

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 
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ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพ
ต ารวจระดับสากล (WISPI) 

บุคลากร ผลสัมฤทธิ์ บั งคับใช้กฎหมาย
และปฏิบัติหลักสิทธิ
มนุษยชน 

กระบวนการ

ที่มา : สมาคมต ารวจศึกษาสากล (IPSA)

010101

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด�าเนินการท่ีสอดคล้องกับทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเร่งด�าเนินการในประเด็น
ความโปร่งใส/การทุจริตในการให้บริการรักษาความปลอดภัยและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญภายใต้ตัวชี้วัดหลักด้านกระบวนการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (1 ใน 55 ของโลก) ได้ 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ในช่วงปี 2562 ได้ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการลดจ�านวนคดีอาญา ซ่ึงได้มี 
การด�าเนินการตามภารกิจปกติโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ควบคู่กับการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและ 
การป้องกันอาชญากรรม อาทิ การก�าหนดมาตรการควบคุมแหล่งซ่องสุมของผู ้กระท�าความผิดหรือคนร้าย  
แหล่งอบายมุขหรือสถานบริการที่จะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรม 
ภาคประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
รวมทั้ง ได้มีการเตรียมการด�าเนินงานในระยะต่อไป อาทิ การมุ่งจัดท�าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิกัดและรายละเอียด
ของอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกัน ได้มีการแก้ไขปัญหาการจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อาทิ  
แผนอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลส�าคัญ นอกจากนี้ ได้ม ี
การส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย ผ่านโครงการสร้างจิตส�านึกความเป็นพลเมืองและ 
การรณรงค์ความเป็นพลเมืองร่วมด้วย
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010101

ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น เป็นต้น และ 
การปิดช่องโหว่ที่จะเป็นการเอื้อต่อการประพฤติมิชอบ
ต่าง ๆ ในกระบวนการรักษาความปลอดภัย ส่งเสริม
ความเสมอภาคและความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม 
โดยควรค�านึงถึงประเด็นความสมดุลระหว่างความม่ันคง
สาธารณะกบัความมัน่คงส่วนบคุคลหรือความเป็นส่วนตวั 
ท้ังนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการ อาทิ การตรวจ 
สถานท่ีเกิดเหตุ รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก 
อาทิ การป ้องกันป ัญหาความรุนแรงในสังคมด ้วย 
การสร้างการตระหนักรู ้แก่สื่อมวลชนและประชาชน 
ถึงผลกระทบของการน�าเสนอภาพเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่อาจส่งผลต่อการลอกเลียนแบบในอนาคต ควบคู่กับ
การส่งเสริมความเป็นพลเมือง ให้ประชาชนรู้สิทธิของตน
และข้อกฎหมายที่ส�าคัญ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีบนฐานคิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนควร
พัฒนาแนวทางประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีของ
ประชาชนต่อหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยส่งเสริมให้
เข้ามามส่ีวนร่วมในการท�างานร่วมกนัมากขึน้ ซ่ึงเป็นพืน้ฐาน
ส�าคญัในการแก้ไขปัญหาด้านความมัน่คงในระยะยาว

 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
แม้ว่าการด�าเนินการที่ผ ่านมาได้เน้นความส�าคัญกับ 
การสร้างส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมของพลเมือง และ 
การทีห่น่วยงานภาครฐัมมีาตรการการป้องกนัอาชญากรรม  
ความปลอดภยัในท่ีสาธารณะและบนท้องถนน อย่างไรก็ดี 
องค ์ประกอบส�าคัญของการบรรลุ เป ้ าหมายตาม 
การประเมินของสมาคมต�ารวจศึกษาสากล ซึ่งได้แก่  
การรักษาความปลอดภัยและการส่งเสริมความม่ันคง 
ของมนุษย์ ยังคงมีข้อท้าทายด้านความสมดุลของทั้งสอง 
องค์ประกอบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพ 
และความเป็นส่วนตัวของประชาชน รวมถึงประเด็น
ความเช่ือม่ันของประชาชนที่มีต ่อหน่วยงานรักษา 
ความมั่นคงภายในประเทศ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงมีความจ�าเป็นต้องเสริมสร้างกลไกที่จะ
สามารถป้องกันสาเหตุและแก้ไขปัญหาความม่ันคงที่อาจ
เกิดขึ้นได ้  อาทิ การบังคับใช ้กฎหมายท่ีเกี่ยวข ้อง 
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม การพัฒนาระบบรักษา
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010102 คนไทยจงรักภกัด ีซือ่สตัย์ 
พร้อมธ�ารงรกัษาไวซ้ึง่สถาบนัหลกัของชาติ 
สถาบันศาสนา เปน็ทีเ่คารพยดึเหนีย่วจติใจ
ของคนไทยสงูขึน้

เป้าหมาย

มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของสถาบันหลักของชาติ การเสริมสร้างความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย รวมถึงการปฏิบัตติามหลกัค�าสอนของศาสนาผ่านกลไกต่าง ๆ เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายดงักล่าว และเป็นการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมคีวามมัน่คงปลอดภยัในทกุมติแิละทกุระดบั ประชาชนอยู่ใน
สงัคมทีเ่ข้มแข็ง อยูด่ ีกินด ีและมีความสขุดีขึน้ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มีการประเมิน
ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการประเมินการด�าเนินการ
ตามแผนการอปุถัมภ์คุม้ครองศาสนาต่าง ๆ ภายใต้
ค�าสั่ งหัวหน ้าคณะรักษาความสงบแห ่งชาติ  
ที่ 49/2559 ที่เน้นประเด็นการเผยแพร่ และ 
การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง 
รวมถึงการอุปถัมภ์ทุกศาสนาไปพร้อมกัน โดย 
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้มกีารสร้างการตระหนกัรูถ้งึ
ความส�าคญัของสถาบนัหลกัของชาตแิละการปฏบิตัิ
ต ามหลั กค� าสอนของศาสนาอย ่ า งถู กต ้ อ ง 
มาอย ่างต ่อเนื่อง สอดคล้องกับป ัจจัยส�าคัญ 
ในการบรรลุเป้าหมายให้สถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จติใจของประชาชนในชาติ 

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 
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010102
การด�าเนนิการทีผ่่านมา ในช่วงปี 
2561 - 2562 หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ได้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ขับเคล่ือนให้บรรลุเป้าหมายของ
แผนแม ่บทย ่อยที่ส�าคัญ เช ่น  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบักรงุรตันโกสนิทร์ 
และพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระมหากษัตริย ์ไทย ประจ�าปี 
2562 การขยายผลโครงการ 
อัน เ น่ืองมาจากพระราชด� าริ  
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ถ ว า ย 
พระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน 

ทีม่า : ส านกังานสถติแิห่งชาติ

จ านวนวัดทั่วประเทศ 010102

1241

พระมหากษัตริย์ การด�าเนินการตามแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีและ 
วันส�าคัญทางศาสนา การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการทางศาสนาอิสลาม การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ 
หลกัการของศาสนาและความเข้าใจระหว่างศาสนา รวมถงึการส่งเสรมิให้ศาสนกิชนมีบทบาทในการพฒันาประเทศ 

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ปัจจบุนั ยงัมกีารน�าสถาบนัหลกัและการบดิเบอืนหลกัค�าสอนทางศาสนา
มาก่อให้เกิดความขดัแย้งในสงัคม ดงันัน้ การด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนัหลกัของชาตดัิงกล่าว ซึง่เป็นประเดน็ท่ีมี
ความอ่อนไหว และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญและ 
หลกัค�าสอนทีถ่กูต้อง โดยต้องด�าเนนิการด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ สม�า่เสมอ และต่อเนือ่ง

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิโครงการเพ่ือสร้างการตระหนกัรู้
เกี่ยวกับความส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายผลโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ และการด�าเนินงานตามศาสตร์พระราชา เป็นต้น รวมถึงควรปฏิรูปและแก้ไขปัญหาด้านกลไก/
ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/ศาสนพิธีของสถาบันศาสนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในโลกยุคดิจิทัล ควบคู่กับการส่งเสริม 
ความรู้ในหลักค�าสอนของแต่ละศาสนาที่ถูกต้อง ให้ศาสนิกชนทุกศาสนามีความเข้าใจระหว่างกัน มีความเข้มแข็งและ
ภมูคุ้ิมกนัด้านวฒันธรรม และสามารถอยูร่่วมกันภายใต้สงัคมพหวุฒันธรรมได้
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010103 การเมืองมเีสถยีรภาพและธรรมาธบิาลสูงขึน้
เป้าหมาย

โดยการมีสถาบัน/วัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบรัฐสภา 
ระบบการตรวจสอบและถ ่วงดุลอ� านาจ
อธิปไตย ระบบราชการ กระบวนการก�าหนด
นโยบายและการมีส่วนรวมของพรรคการเมือง
และภาคประชาสังคม การยับยั้งการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การมีสิทธิเสรีภาพในการ 
แสดงความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจน 
การมีค่านิยมเคารพความแตกต่างหลากหลาย
ทางความคิด ชาติพันธุ ์ ศาสนา ฯลฯ เป็น 
องค์ประกอบส�าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อ 
เสริมสร ้างให ้การเมืองมี เสถียรภาพและ 

มีธรรมาภิบาลสูงขึ้นได้ ส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ประชาชนอยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง 
อยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
โดยประสิทธิผลของรัฐบาลจาก
การประเมินของธนาคารโลก ณ ปี 
2561 (ร้อยละ 66.83) สะท้อนว่า
ประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง 
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง 
จากปี 2559  (ร้อยละ 66.35)  
แต่เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีต�่า และม ี
ความผันผวน จึงมีความเสี่ยงท่ีจะ
ไม ่สามารถบรรลุ เป ้ าหมายที่
ก�าหนดไว้ในปี 2565 (ไม่ต�่ากว่า
ร ้อยละ 70) โดยประสิทธิผล 
ของรัฐบาลเป็นการประเมินจาก 
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ อาทิ คุณภาพของการให้บริการสาธารณะ คุณภาพของการก�าหนดนโยบายและ 
การน�าไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงความเป็นอิสระจากการเมือง 

010103
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010103

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงและภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคล่ือน 
เป ้ าหมายในช ่วงป ี  2562 ได ้ ให ้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาการเมืองท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
การส ่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน อาทิ การจัดท�าบทเรียนจากการพัฒนา 
ข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกระบวนการนโยบายแบบม ี
ส ่วนร ่วม และการเผยแพร ่ความรู ้ความเข ้าใจแก ่
ประชาชนเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และอ�านาจของรัฐสภา 
พร้อมกับการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ โดยสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ และ 
ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อาทิ  
การสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นการด�าเนินการท่ีสอดคล้อง 
กับองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างเสถียรภาพและ 
ธรรมาภิบาลทางการเมืองให้สูงขึ้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้าง
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติให้อยู่ร่วมกันได้โดย
สันติบนความเห็นต่างทางความคิดและความหลากหลาย
ทางชาตพินัธุ ์ศาสนา ฯลฯ ซึง่เป็นพืน้ฐานของการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในระดับปัจเจกบุคคล ร่วมกับ
การส่งเสริมให้สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง/
พรรคการเมือง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส นักการเมืองมี
ความรู ้ความสามารถ พร้อมเป็นผู ้แทนเพื่อประชาชน 
ล้วนเป็นประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการบรรลุเป้าหมาย
การมีสถาบัน/วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีมีเสถียรภาพ  
ธรรมาภิบาล และน�ามาซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 หน่วยงานภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (สถาบัน 
การศึกษา สื่อมวลชน ประชาชน องค์กรไม่แสวงผลก�าไร) 
ควรให้ความส�าคัญกับกิจกรรมที่ เสริมสร้างหลักคิด
การเมอืงและประชาธิปไตยในชวีติประจ�าวนั หรอืผลกัดนั
และผนวกเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมทีม่อียูเ่ดมิ เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม 
การยอมรับความหลากหลายทางความคิด ชาติพันธุ ์
ศาสนา ฯลฯ และความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
บนพ้ืนฐานความแตกต่างนั้น เป็นการสร้างความเข้าใจ
ประเด็นการเมืองและการปกครอง รวมถึงการมี 
จิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น ควรเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เลือกต้ังอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน และก�าหนดบทลงโทษ 
ที่ เกี่ยวข ้องกับงานทางการเมืองอย ่างจริงจัง ทั้ งนี้  
ควรด�าเนินการควบคู่กับการพัฒนากลไกการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลอ�านาจอธิปไตย การยับยั้งการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
การจัดการความขัดแย้งอย่างบูรณาการ การด�าเนินงาน
ตามหลกันติธิรรมและธรรมาภิบาล เช่น การรบัฟังความเหน็
ของประชาชน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา/การปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจน ควรให้ความส�าคัญกับ
การส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของบุคลากร 
ภาครัฐ คุณภาพการก�าหนดนโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ รวมถึงการขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายสู ่
การปฏิบั ติ ให ้ เกิดผลเป ็นรูปธรรม โดยปราศจาก 
การแทรกแซงทางการเมือง 
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01 ความมั่นคง

010201 ปัญหาความม่ันคงทีม่อียูใ่นปจัจบุนั (เชน่ 
ปัญหายาเสพตดิ ความมัน่คงทางไซเบอร์  
การคา้มนุษย ์ฯลฯ) ไดร้บัการแกไ้ขจนไมส่ง่
ผลกระทบตอ่การบริหารและพัฒนาประเทศ 

เป้าหมาย

ประเทศไทยให ้ความส� าคัญกับการแก ้ ไขป ัญหา 
ความมั่นคงท่ีส�าคัญ อาทิ การป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร ์ การค ้ามนุษย ์  
ผู้หลบหนีเข้าเมือง อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง การเฝ้าระวัง
และป ้องกันประเ ด็นทางเศรษฐกิจที่ มีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคง โดยมีปัจจัยร่วมท่ีส�าคัญในการแก้ไข 
ปัญหาความม่ันคง ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
อย่างเข้มข้น การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
และการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันท่ีมีความซับซ้อนและ
เชื่อมโยง ได้รับการป้องกันและแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ท�าให้ประเทศชาติ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น รวมถึง 
เอ้ืออ�านวยบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
ดีขึ้น 

เส้นทางหลักของการลักลอบขนคนเข้าเมือง 
จากประเทศรอบบ้านเข้ามายังประเทศไทย

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ที่มา: รายงานองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: 
พฒันาการ การเตบิโต และผลกระทบ ประจ�าปี 2562 (ส�านกังานว่าด้วย
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ)

Smuggling of Migrants
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of these migrants who are smuggled is unknown,20 
previous UNODC data indicates that more than 80 
per cent of irregular Myanmar migrants to Thailand 
used the services of smugglers to facilitate their 
journey.21

The average cost of smuggling services for 
Myanmar migrants coming to Thailand is roughly 
US$ 400,22 amounting to several month’s wages in 
Thailand and substantially more than relative to 
their incomes in Myanmar.23

Map 2: Key migrant smuggling routes from 
neighbouring countries to Thailand

Note: Flow arrows represent the general direction of trafficking and do 
not coincide with precise sources, are not actual routes, and are not 
weighted for significance/scale. Boundaries, names and designations 
used do not imply official endorsement or acceptance by the United 
Nations.
Sources: UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current 
Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office for 
Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018; UNODC elaboration 
of data provided by national governments.

20  Since 2002-2003, the Royal Thai Government signed Memoranda 
of Understandings (MOUs) with the governments of Cambodia, Lao 
PDR and Myanmar to establish channels for regular labour migration 
to Thailand. However, establishing the bilateral process to implement 
the MOUs was delayed for many years, and today only a small portion 
of migrants enter Thailand through the MOU process due to the 
complicated, lengthy and expensive procedures involved. United 
Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, “Thailand 
Migration Report 2019”, Benjamin Harkins (ed.), Bangkok, 2019.
21  UNODC, “Transnational Organized Crime in East Asia and the 
Pacific: A Threat Assessment”, UNODC Regional Office for Southeast 
Asia and the Pacific, Bangkok, April 2013.
22  Benjamin Harkins, Daniel Lindgren and Tarinee Suravoranon, 
“Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia”, 
International Labour Organization, International Organization for 
Migration and Rapid Asia, Bangkok, 2017. 
23  United Nations Thematic Working Group on Migration in 
Thailand, “Thailand Migration Report 2019”, Benjamin Harkins (ed.), 
Bangkok, 2019.

Many Cambodian migrants appear to use smuggling 
services to travel to Thailand, as the fee (typically 
around US$ 150) for smuggling from Cambodia to 
Thailand is considerably less expensive than the 
cost of a passport and legal migration channels. Thai 
government data indicate that between 41,000 and 
151,000 Cambodian nationals are detected each 
year attempting irregular entry into Thailand,24 of 
which roughly 28 per cent are estimated to have 
used smuggling services.25

Between 18,000 and 43,000 Lao nationals are 
detected each year attempting to enter into 
Thailand irregularly.26 Lao migrants are vulnerable 
to exploitation in the commercial sex trade, 
garment factories, domestic services, agricultural 
and construction industries and the fishing and 
seafood sectors.27 In addition, Lao PDR is also an 
important transit country for irregular migrants 
from neighbouring countries on their journey to 
Thailand. There is generally limited data about 
smuggling methods and patterns, but smuggled 
migrants from Lao PDR to Thailand are reported 
to pay roughly US$ 150 for the journey; however, 
some 15 per cent of smuggled Lao migrants may 
have paid up to US$ 400 or more.28 

Figure 2: Illegal entries detected into Thailand, by 
selected nationality, 2012-2017 (June)

Sources: UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: 
Current Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office 
for Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018, based on 
Government of Thailand 2017, response to questions by UNODC 
relating to smuggling of migrants in Asia and the Pacific.

24  Government of Thailand 2017, response to questions by UNODC 
relating to smuggling of migrants in Asia and the Pacific. 
25  Benjamin Harkins, Daniel Lindgren and Tarinee Suravoranon, 
“Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia”, 
International Labour Organization, International Organization for 
Migration and Rapid Asia, Bangkok, 2017.
26  UNODC, “Migrant Smuggling in Asia and the Pacific: Current 
Trends and Challenges, Volume II”, UNODC Regional Office for 
Southeast Asia and the Pacific, Bangkok, July 2018.
27  UN-ACT, Lao PDR National Trafficking Trends, undated. Accessed 
at: http://un-act.org/lao-pdr/. 
28  IOM, “Assessing Potential Changes in the Migration Patterns 
of Laotian Migrants and Their Impacts on Thailand and Lao People’s 
Democratic Republic” International Organization for Migration, 
Country Mission Thailand, 2016.
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับความส�าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ด�าเนินการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษา 
ผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแผนท่ีมีการก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน แม้ว่าการด�าเนินการ 
ในปี 2561 ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้บางส่วน แต่สามารถด�าเนินการได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย เช่น 
หมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ 16.21 จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ร้อยละ 20 เป็นต้น ขณะที่  
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง ได้ด�าเนินการแก้ไขกลไก เสริมสร้างความร่วมมือ
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Aggregate data fluctuates from one year to the next due to the hidden nature of trafficking crimes, dynamic global events, shifts in government efforts, 
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east asia  
& pacific

YEAR PROSECUTIONS CONVICTIONS VICTIMS 
IDENTIFIED

NEW OR AMENDED  
LEGISLATION

2012 1,682 (115) 1,251 (103) 8,521 (1,804) 4

2013 2,460 (188) 1,271 (39) 7,886 (1,077) 3

2014 1,938 (88) 969 (16) 6,349 (1,084) 3

2015 3,414 (193) 1,730 (130) 13,990 (3,533) 10

2016 2,137 (51) 1,953 (31) 9,989 (310) 7

2017 2,949 (77) 3,227 (72) 4,915 (669) 0

2018 2,351 (63) 1,275 (16) 5,466 (291) 1

Boundary representation is not authoritative.
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ของเครือข ่าย และบรหิารจดัการแรงงานกลุม่เปราะบาง 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในป ี  2562  รายงาน 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาได้จัดให้ 
ไทยอยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องจากปี 2561 จากเดิม
ที่ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นระดับที่ต�่าที่สุด  
มาตั้งแต่ปี 2557 โดยระดับของ Tier สะท้อนถึงระดับ
ความแข็งขันของรัฐบาลในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย ์
ที่สอดคล ้องกับมาตรฐาน Traffick ing Vict ims  
Protection’s Act (TVPA) ส�าหรับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การก่อการร้าย และอาชญากรรม
ข้ามชาติ ได้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
หน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง ก�าหนดการฝ ึกการบริหาร

วิกฤตการณ์ระดับชาติ และการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนกับประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัจจัยร่วมที่ส�าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยเฉพาะประเด็น 
การบังคับใช้กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น  
การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว ่างประเทศ รวมทั้ ง 
การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ดังนั้น จึงมีความเป็น
ไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายระดับความส�าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (ดีขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 50)     

ที่มา: รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ�าปี 2562  (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ)
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 - 2562 หน่วยงานที่
เก่ียวข้องมีการด�าเนินการท่ีส�าคัญในประเด็นความมั่นคง
เฉพาะด้านอย่างหลากหลาย เช่น แผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดย
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ปราบปราม และส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อกดดันและยุติบทบาท
แหล่งผลิตภายนอกประเทศ รวมท้ัง บ�าบัดรักษาผู ้ใช้  
ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โครงการสนับสนุนการด�าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย โครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ โครงการสร้างเครอืข่ายบรณูาการความร่วมมอื 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่อการสร ้างสรรค ์
สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล  
การปรบัปรงุ พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ .ศ .  2551 และที่ แก ้ ไข เพิ่ ม เติม  โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในพื้นท่ีชายแดน 
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรการ
รับมือภัยก่อการร้ายต่อพื้นที่เสี่ยงในเขตเมือง โครงการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติด ้านการฝึก 
การป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการน�า
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเพ่ือภารกิจป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือ 
ภัยพิบัติ เป็นต้น   

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา
ความมั่ นคงรูปแบบใหม ่มีสภาพป ัญหา ท่ีมี ระ ดับ 
ความซับซ้อนและความรุนแรง เป็นลักษณะเฉพาะ 
ในแต่ละบริบทพื้นที่  จึงมีความจ�าเป็นต้องส่งเสริม 
การบูรณาการนโยบายและการด�าเนินการในภาพรวม
ของทุกหน่วยงาน ทุกพื้นท่ี และทุกมิติ ท่ี เกี่ยวข ้อง  
ให ้สามารถท�างานได ้อย ่างประสานสอดคล้องและ 
เหมาะสมกับประเด็น/พื้นท่ีอย่างสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ
ประสานการปฏิบัติในระดับนโยบายและการด�าเนินการ
ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง ยังคงเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยควรมีกลไก 
การส่งต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเด็น
ปัญหาความมั่นคง การทบทวนกฎหมายให้ครอบคลุมกับ
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวและผู ้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  
การจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตที่ท�างาน
อย ่าง ถูกกฎหมาย การป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหา 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศรอบบ้านให้ดีขึ้นผ่าน
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ควรให้
ความส�าคัญกับความมั่นคงของโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
การก�าหนดกลยุทธ์ในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่
ส�าคัญยิ่งจากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การโจมตีต่อระบบ
สาธารณูปโภค ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการเผยแพร่
ข้อมูลอันเป็นเท็จ/ความรุนแรง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่
มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบันได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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010202ภาคใตม้คีวามสงบสขุ ร่มเยน็ 
เป้าหมาย

มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหาท่ีมีอยู่เดิมให้หมดไปและเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงาน ผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ซึ่งการด�าเนินการให้ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พร้อมกับ 
การพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐมีข่าวกรองและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการบูรณาการการท�างานระหว่างภาครัฐกับภาคีเครือข่าย ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อท�าให้
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น และเป็นส่วนส�าคัญที่จะส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ 
เพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ในสังคมที่เข้มแข็ง อยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยมีปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ จ�านวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ลดลง โดยปี 2562 (ลดลงร้อยละ 9.6) ยังต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (ลดลง
ร้อยละ 10 ต่อปี) สถิติจ�านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย ณ ปี 2562 (ลดลงร้อยละ 8.09 จากปี 2561) ยังคงห่างจากเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ค่อนข้างมาก (ลดลงร้อยละ 20  
ต่อปี) ปริมาณการเข้า-ออกของนักท่องเท่ียว 
ในพื้นที่จั งหวัดชายแดนใต ้  ณ ป ี  2561  
(982,170 คน) เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 (825,481 คน)  
คิดเป็นร้อยละ 19 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ค่อนข้างมาก (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
ต ่อปี) ในขณะที่  มูลค ่าการลงทุนในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนใต้ ณ ปี 2561 (205.2 ล้านบาท)  
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 (187.2 ล้านบาท) คิดเป็น
ร ้อยละ 9.6 ถึงแม ้ยังต�่ากว ่าเป ้าหมายที่ 
ก�าหนดไว้ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี) แต ่

แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.

งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : ส านักงบประมาณ

010202

มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายในปีต่อไป หากมีการบูรณาการการท�างานจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงหากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เอื้ออ�านวยต่อการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการการท�างานร่วมกันตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร ้อมท้ังก�าหนดแนวทางการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช ่น  
ด้านความมั่นคง มุ่งเตรียมความพร้อมและดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก (เมืองปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
สุไหงโก-ลก ตากใบ เบตง หนองจิก หาดใหญ่) ด้านการพัฒนา ที่มุ่งให้ประชาชนในพื้นที่พ่ึงพาตนเองได้ด้วยหลัก 
ประชารัฐ และด้านการสร้างความเข้าใจ ที่มุ ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง 
ต่างประเทศสนับสนุนแนวทางของภาครัฐ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ควบคู่กับ 
การเดนิหน้ากระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตสิขุอย่างต่อเน่ือง และอ�านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ เป็นต้น 
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ประเด็นข้อท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
จะมีการด�าเนินการด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา และ
ด้านการสร้างความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนใน สังคมพหุ วัฒนธรรม ท่ี เข ้ มแข็ ง  
อย่างไรก็ตาม กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่ผ่านมา 
ยังคงประสบข้อท้าทาย ได้แก่ การเจรจาประสานให ้
ผู ้แทนกลุ่มผู ้เห็นต่างจากรัฐท่ีมีอ�านาจในการตัดสินใจ 
อย่างแท้จริง เข้ามาร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
โดยที่กลุ ่มดั งกล ่าวเป ็นเงื่ อนไขส�าคัญที่ส ่ งผลต ่อ 
ความส�าเร็จของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และ 
ส่งเสริมให้ภาคใต้มีความสงบสุขและร่มเย็นอย่างมี 
นัยส�าคัญ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ในปี 2565 หน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้อง
ให้ความส�าคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ การเพิ่มประสิทธิภาพการข่าวกรอง 
และการด�าเนินการบนหลักธรรมาภิบาล ความยุติธรรม 
รวมถึงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งต่อไป 
เพื่อเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูล
ต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
เอื้อต่อการพัฒนากลไก/ช่องทางพูดคุยเจรจาของทุกฝ่าย
ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจอย่างแท้จริง พร้อมกับการรับ
การสนับสนุนจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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010301หนว่ยงานดา้นการขา่วและประชาคมขา่วกรอง 
ท�างานอย่างมปีระสิทธภิาพเพ่ิมขึน้ 

และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
มคีวามทันสมยัและปฏิบติัได้จริง 

เป้าหมาย

มุ่งยกระดับขีดความสามารถให้ผลผลิตการประมวลการข่าวเป็นรากฐาน
ส�าคัญน�าไปใช้ประโยชน์ในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ 
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และรับมือกับ 
ภยัคกุคามทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของชาติในทกุมติิ ทุกรปูแบบ และ 
ทุกระดับความรุนแรง ด�าเนินการพร้อมกับการพัฒนาแผนเตรียมพร้อม 
แห่งชาติ ในการเผชิญเหตุการณ์ความเสี่ยงและในภาวะที่ไม่ปกติ  
มีการบูรณาการการด�าเนินงานของทุกภาคส่วนในทุกระดับ ผ่านกลไก
การบริหารวิกฤติการณ์ และเชื่อมโยงกับการแจ้งเตือน และกระจาย
ข่าวสารส�าคัญแก่ประชาชน โดยที่ความพร้อมรับมือภัยคุกคามจาก 
การที่ข่าวกรองมีความถูกต้อง ทันเวลา ประชาคมข่าวกรองที่บูรณาการ 
และความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากการมีระบบการเตรียมพร้อม 
แห่งชาติ เป็นองค์ประกอบสองส่วนส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย 
ดังกล่าว ซ่ึงจะส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และ 
ทุกระดับเพิ่มขึ้น รวมถึงเอื้ออ�านวยบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย 
เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

สาธารณภัย ภัยจากการสู้รบ วิกฤตการณ์ความมั่นคง
สถานการณ์ภัยคุกคาม

กลไกที่ประสาน
สอดคล้อง และบูรณาการ

ความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เน้นกรอบอาเซียน

การจัดการความเสี่ยง
ตั้งแต่ในภาวะปกติ

5

2 4
3

กรอบแนวคิด1

การผนึกก าลัง
ในลักษณะประชารัฐ

แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

๘๓

ทีม่า: “ข่าวกรองจากแหล่งเปิด” จลุสารความมัน่คงศกึษา  
ฉบบัที ่64 โครงการความมัน่คงศกึษา ส�านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวจัิย

ที่มา: แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

การก าหนด
ความต้องการ
ของข่าวสาร 

(Requirements)

การรวบรวม 
(Collection)

การด าเนิน
กรรมวิธี 

(Processing)

การวิเคราะห์ 
(Analysis)

วงรอบข่าวกรอง
(Intelligence Cycle)
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง ในปี 2561 – 2562 ประเทศไทยมีการปรับปรุง
และออกกฎหมาย รวมถึง การจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ท่ีเกี่ยวข ้อง เป ็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานที่มี
แบบแผนรองรับ มีการศึกษาระดับความส�าเร็จของ 
การใช้งานข่าวกรอง การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
ข ่ า วกรอง  และการน� าผลประ เมิ นสถานการณ  ์
ด้านความม่ันคงไปใช้ประโยชน์ โดยการประเมินผลลัพธ์
ทางตรงและทางอ้อม จะน�ามาสู่การพัฒนากลยุทธ์ และ
วิธีการด�าเนินงานในรายละเอียดท่ีเหมาะสมต่อไป  
ซ่ึงหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองได้
ด�าเนินงานอย่างครอบคลุม และเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ ส�าหรับการด�าเนินงานตามแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้บูรณาการท�างาน 
ร่วมกับทุกภาคส่วนในการจัดการฝึกร่วมกัน เพื่อรับมือ
กับภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้ง ภัยพิบัติและ
สาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินระดับ 
ความส�าเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม และ
การบริหารวิกฤตการณ์ จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�าเร็จ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 – 2562 หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด้านความมั่นคงได้ด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น 
การตราพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
เพ่ือเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติการ
ข่าวกรองของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ภัยคกุคามด้านความม่ันคงทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
รวมท้ังเอ้ือให้มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญและเป็นไปตาม 
ข้อบัญญัติทางกฎหมาย อาทิ การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรการข ่าวกรอง การต ่อต ้านข ่าวกรอง  
การพัฒนาเครื่องมือและการใช้เทคนิค/เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การบูรณาการ
ข้อมูลด้านการข่าว ผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
การข่าวกรอง การจัดตั้งศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
ในส่วนกลางและภูมิภาค การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 
ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ และการสร้างเครอืข่าย/

ประชาคมข่าวกรองกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ พร้อมกับการด�าเนินการตามภารกิจ
ปกติ เช่น การประมวลข่าวกรองตามวงรอบ รายงาน
เฉพาะกรณีในประเด็นเร ่ งด ่วน และการรายงาน
สถานการณ ์ต ่ างประเทศรายวันบนหน ้า เว็บไซต ์  
เป็นข้อมูลเปิดท่ีมีความน่าเชื่อถือและสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้ด�าเนินการ
ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564  
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนป้องกัน
ประเทศ ท่ีผนึกก�าลังและทรัพยากรเพ่ือการป้องกัน
ประเทศ โดยหน ่วยงานท่ีเกี่ ยวข ้องได ้บูรณาการ 
การปฏิบัติ และร่วมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ ์
ระดบัชาตปิระจ�าปี 2561 และประจ�าปี 2562 ประกอบด้วย  
การซ้อมแผนบนโต๊ะและการฝึกซ ้อมเฉพาะหน้าที่  
ตามโจทย์ภยัคกุคามทีส่�าคัญในขณะนัน้ อาท ิการผนวกรวม
ประเด็นภัยคุกคามจากนิวเคลียร์และรังสีและภัยคุกคาม
จากการก่อการร้าย รวมถึงการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนกับประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ได้มีการส่งเสริม 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเชื่อมโยง
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพื่อการแจ้งเตือนและ
เฝ้าระวังภัยความมั่นคง ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินด้วย ซึ่งเป็น 
การด�าเนินการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างความพร้อม
รบัมอืกบัภยัคกุคาม โดยการพฒันางานด้านการข่าวกรอง
และการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

010301

ท าไดอะแกรมเอง เนือ้หาตามนีค้ะ่



75

01ความมั่นคง

010301

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
การส ่งเสริมให ้ทุกองคาพยพด้านการข่าว กองทัพ  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของประเทศในการขับเคลื่อน 
การด�าเนินการตามแผนแม่บทย่อยดังกล่าว มีบุคลากร 
ที่ มีความเช่ียวชาญอย ่างรอบด ้านในการซ ้อมและ 
ปฏิบัติการร่วม มีผลผลิตจากการประมวลข่าวกรองที ่
ถูกต้องและทันเวลา มาพัฒนาเป็นโจทย์ฝึกซ้อมร่วมที่ 
ทันสมัย และสอดคล้องกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
ในป ัจจุบัน พร ้อมเผชิญและรับมือกับเหตุการณ ์
ความเสี่ยง โดยเฉพาะการมีระบบการกระจายข่าวสาร 
แก่ประชาชนที่ใช้งานได้จริงในภาวะที่ไม่ปกติ รวมถึง 
การมีเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและ 
มีประสิทธิภาพสูง เพื่อสนับสนุนการมีระบบเตรียมพร้อม
แห่งชาติที่เข้มแข็งด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การมุ ่งเน ้น
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและมีระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติที่ปฏิบัติได้จริง ควรมีโครงการ
พัฒนาความเชี่ ยวชาญของบุคลากรตามหลักการ 
การข่าวกรอง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/มิติ และวิธีการที่ 
หลากหลาย สอดคล้องกบัความซบัซ้อนของข้อมลูข่าวสาร 

ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน โดยจะต้องเป็นข่าวกรองที่
สามารถประมาณการณ์/คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ 
การประเมินความเส่ียง การจัดล�าดับความส�าคัญ 
ของแต ่ละกลุ ่ ม เป ้ าหมายและประเด็นที่ ควร เร ่ ง 
ให้ความส�าคัญ โดยอาจพัฒนาเป็นโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการข่าวกรองเชิงรุก การข่าวกรองที่มีเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์/อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และอนาคต
ศึกษา ควบคู่กับกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ 
ที่ทันสมัย การมีกลไก/ช่องทางเพื่อส่งต่อ/บูรณาการ
ผลผลิตการประมวลข่าวกรอง ใช้ประกอบการด�าเนินงาน
ของหน ่วยงานภาครัฐในระดับนโยบายและระดับ 
ปฏิบัติการ เช่น การมีมาตรการ/กรอบความร่วมมือ 
ในสาขาด้านความมั่นคงต่าง ๆ การน�าข้อมูลมาพัฒนา
โจทย์ฝึกซ้อมร่วมระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น รวมถึง  
การส่งเสริมให้มีกลไก/ช่องทางแจ้งเตือนเหตุส�าคัญและ
การรับมือแก่ประชาชน ตลอดจนกิจกรรมการสร้าง 
ความเข้าใจและการตระหนักรู ้แก่ประชาชนให้เข้ามา 
มีส่วนร่วม และมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม 
ข่าวกรอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ปฏิบัติการด้านการข่าว
และแผนเตรี ยมพร ้ อมแห ่ งชา ติมี ความ เข ้ มแข็ ง  
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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010302 กองทัพและหนว่ยงานดา้นความม่ันคง  
มีความพร้อมสงูขึน้ทีจ่ะเผชญิภยัคกุคาม 
ทุกมิต ิทุกรปูแบบ และทกุระดบัความรนุแรง 

เป้าหมาย

มุ่งจัดท�าแผนพัฒนาและผนึกก�าลังทรัพยากรและขีดความสามารถของกองทัพที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง โดยการเตรียมก�าลังและใช้ก�าลัง 
เพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก การพัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์ 
เพื่อความมั่นคง การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมาตรฐานทางทหาร  
การพัฒนาระบบระดมสรรพก�าลัง ระบบก�าลังส�ารอง และระบบทหารกองประจ�าการอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
ซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในกองทัพให้มีความพร้อมป้องกัน 
และรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งอาณาเขตไทย เป็นส่วนส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ท�าให้ประเทศชาติ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น รวมถึงเอื้ออ�านวยบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย เสริมสร้างสังคม 
ที่เข้มแข็ง ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

การจัดอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหาร ปี 2563 (Military Strength Ranking 2020)

ที่มา: Global Firepower

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับความพร้อมของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง  
โดยเฉพาะระดับความส�าเร็จในการเตรียมระบบก�าลังส�ารองและระบบระดมสรรพก�าลังรองรับภัยคุกคามทางทหาร  
ซึ่งในปี 2561 -  2562 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง มีการด�าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญ 
ภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง โดยอันดับความแข็งแกร่งด้านการทหาร จาก 138 ประเทศ 
ที่มีการส�ารวจของ Global Firepower ซึ่งวิเคราะห์จากปัจจัย 50 ปัจจัย และจัดกลุ่มส�าคัญ อาทิ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
กองก�าลังทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (ความพร้อมและความสามารถในการรบเมื่อต้องท�าสงครามตามแบบ 
ทั้งภาคพื้นดิน ทางทะเล และทางอากาศ) ความสามารถการส่งก�าลังบ�ารุง และงบประมาณกลาโหม ปี 2561 – 2563 
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 27 อันดับที่ 26 และอันดับที่ 23 ตามล�าดับ แสดงถึงระดับความพร้อมของกองทัพ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
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010302

ที่ เพิ่ม ข้ึนอย ่างต ่อเนื่อง นอกจากนี้  ยังสะท ้อนว ่า 
การเตรียมความพร้อมของกองทัพได้ด�าเนินมาในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับนานาประเทศด้วย จึงมีความเป็นไปได ้
ที่จะบรรลุเป ้าหมายระดับความพร ้อมของกองทัพ 
และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ก�าหนดไว้ในปี 2565  
ได้ส�าเร็จ 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา  ในป ี 2561 - 2562 มี 
การด�าเนินการของกองทัพ อาทิ การจัดท�าแผนพัฒนา
และผนึกก�าลังทรัพยากรและขีดความสามารถของ 
กองทัพ ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน การจัดการฝึกร่วมกองทัพไทยเพื่อ
ทดสอบแผนป้องกันประเทศตามนโยบาย ภารกิจส�าคัญ 
และภัยคุกคาม แล้วน�าปัญหาหรือข้อขัดข้องที่พบจาก
การฝึกมาปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ และแผนอื่น ๆ  
ที่ เกี่ยวข ้อง การจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานต ่าง ๆ  
ระเบียบปฏิบัติประจ�า รวมถึง การปรับปรุงแผนพัฒนา
ขีดความสามารถของกองทัพไทยเพื่อให้ตอบสนองต่อ 
ภยัคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ขณะที ่มกีารด�าเนินการ
ของหน ่วยงานด ้านความมั่นคงที่ เกี่ ยวข ้องและมี 
ความส�าคัญต่อการส่งเสริมความพร้อมตามเป้าหมาย 
ดังกล่าว อาทิ การก่อต้ังศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ การเช่ือมโยง
ประชาคมข่าวกรอง และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคง  

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
สถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ่ที่มี 
หลากหลายมิติ รูปแบบ และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง 
และฉับพลัน เป็นความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศ 
ในภาพรวมหลายด้าน และส่งผลให้กองทัพมีภารกิจ 
การด� า เนินการที่ หลากหลาย ทั้ งด ้ านการทหาร  
การเตรียมพร้อมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง 
ที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนงานด้านการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ด้วยสถานการณ์
ด ้านความมั่นคงของโลกดังกล ่าว กองทัพควรให ้
ความส�าคัญกับการยกระดับ/เพ่ิมขีดความสามารถ  
โดยเฉพาะบุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญรอบด ้าน  
แผนปฏิบัติการที่ตอบโจทย์สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ทันการณ์ โดยให้มีความร่วมมือทางทหารกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและประเทศที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์  
มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการฝึกร่วมกนัอย่างสม�า่เสมอ  
ตลอดจน อาจมกีารประเมนิประสทิธภิาพของยทุโธปกรณ์ 
ต่อสถานการณ์ดังกล่าว และความจ�าเป็นในการจัดหา
อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ เพื่อทดแทนยุทโธปกรณ์ที่มี 
อายุการใช้งานยาวนานหรือไม่สามารถตอบสนองต่อ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ ซ่ึงมีความจ�าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจถึงความจ�าเป็นและรับฟังความเห็นจาก
ทุกภาคส่วนด้วย 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ



78

01 ความมั่นคง

010401 ประเทศไทยมีความมัน่คงและสามารถรบัมอื
กบัความท้าทายจากภายนอกไดท้กุรปูแบบ
สงูขึน้ 

เป้าหมาย

เสริมสร้างขีดความสามารถของไทยผ่าน 
การบูรณาการประสานความร ่วมมือใน 
สาขาความมั่นคงเฉพาะด้าน โดยเฉพาะ 
ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นชายแดนและที่มีลักษณะข้ามชาติ 
อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยม
ความรุนแรง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย 
การแลก เปลี่ ยนข ้ อมู ลและการศึ กษา 
แนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศผ่านกรอบ
ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี อนุภูมิภาค
และภูมิภาค กับประเทศเพื่อนบ้าน นานาชาติ 
และองค์การระหว่างประเทศบนฐานของ
ความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้สามารถป้องกัน
และรับมือกับภัยความมั่นคงได้ทุกรูปแบบ
และธ�ารงไว ้ ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคง 
ของภูมิภาค โดยที่พื้ นฐานความพร ้อม 
ของต่างประเทศที่จะร ่วมมือกับไทยและ 
ความไว้วางใจระหว่างกัน เป็นหนึ่งปัจจัย
ส�าคัญของการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ท�าให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ  
และทกุระดบัเพิม่ขึน้ รวมทัง้การทีป่ระเทศไทย 
มคีวามมัน่คงและสามารถรับมอืกบัความท้าทาย 
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงข้ึน จะเอือ้อ�านวย 
บรรยากาศของความม่ันคงปลอดภัย ให้ 
ประชาชนอยู่ในสังคมท่ีเข้มแข็ง อยู ่ดี กินดี 
และมีความสุขดีขึ้น 

แผนแมบ่ทย่อย การบรูณาการความร่วมมอืดา้นความมัน่คง 
กับอาเซยีนและนานาชาต ิรวมทัง้องคก์รภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ
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Respondents

Multistakeholder Shapers

Note: We applied the same completion thresholds to survey responses from the
Global Shapers as to the multi-stakeholder sample (see Appendix B: Global Risks
Perception Survey and Methodology).

We received 236 responses for Part 1 “The World in 2020” and 190 for Part 2
“Assessment of Global Risks”. The data for Part 3 “Global Risk Interconnections”
was not used.

The Global Shapers Community is the World
Economic Forum’s network of young people
driving dialogue, action and change.

The Global Shapers Risks Landscape 2020
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Figure IV: The Global Risks Interconnections Map 2020

Note: Survey respondents were asked to select up to six pairs of global risks they believe to be most 
interconnected. See Appendix B of the full report for more details. To ensure legibility, the names of the 
global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks  
Perception Survey 2019–2020.

ที่มา: กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 
ท�าลายล้างสูงในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 
ท�าลายสูง (PSI) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ (U.S. Department of State)

ที่มา: สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

รายงานการประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามโลก ปี 2563
(The Global Risks Report 2020)

PSI endorsers develop legal, diplomatic, 
economic, law-enforcement, and other 
tools to enhance interdiction capabilities
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติ
กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศที่มีความส�าคัญทาง
ยุทธศาสตร์ดีขึ้นจากเดิม ในปี 2561 – 2562 ประเทศไทย
ได ้ให ้ความส�าคัญและมีการด�าเนินงานผ ่านกรอบ 
ความร ่วมมือในสาขาความมั่นคงที่มี รูปแบบของ 
ความร่วมมือ วัตถุประสงค์ สารัตถะ คู่เจรจา และภาค ี
ที่ เกี่ ยวข ้องที่หลากหลาย ท ่ามกลางสถานการณ ์ 
ภัยความมั่นคงปัจจุบันท่ีซับซ้อน เช่ือมโยง และจ�าเป็น
ต้องพึ่งพากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น 
โดยมีความต่อเนื่องของจ�านวนการเข้าเยี่ยมคารวะเพ่ือ
กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ   
การประชุมที่มีความส�าคัญที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยเฉพาะ
ที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และท่ีไทย 
เข้าร่วมการประชุมตามกรอบความร่วมมือในทุกระดับ 
สะท้อนว่ามีแนวโน้มความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ในระดับภูมิภาคและนานาชาติ และการรักษาดุลยภาพ
ของความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดี จึงคาดการณ์ได้ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�าเร็จ  

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความมั่นคง 
ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ความไว้วางใจระหว่างกนั และความร่วมมอืด้านความมัน่คง
กับอาเซียนและนานาชาติ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทยให้สามารถ
รับมือกับความท้าทายและภัยคุกคามจากภายนอกได้ 
ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง โดยม ี
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ การแลกเปล่ียนข้อมูล  
การข่าวกรอง และหารือข้อราชการผ่านกรอบความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงเฉพาะด้านกับประเทศมหาอ�านาจและ
ประเทศทีม่คีวามส�าคญัทางยทุธศาสตร์ ในช้ันผูน้�าระดบัสงู 
และระดับคณะท�างาน อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ทั้งท่ีเป็นการประสานความร่วมมือที่ต่อเนื่อง
และที่ริเริ่มใหม่ เช่น การสร้างความเข้าใจระหว่าง 
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หน่วยงานรัฐในทิศทางการด�าเนินความสัมพันธ ์กับ
ประเทศมหาอ�านาจ การประชุมคณะท�างานร่วมว่าด้วย
การหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซีย คร้ังที่ 4 
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความม่ันคง
และวิชาการในพ้ืนท่ีฮาวาย การประสานความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการชายแดนกบัจีน และการเตรยีมการ 
เพื่อหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับสหภาพยุโรป 
โดยไทยยั ง ได ้ รับการเข ้ า เยี่ ยมคารวะของผู ้ แทน 
ส ่วนราชการและการเยือนของผู ้น� าระดับสูงจาก 
ต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ รวมถึง การเยือนของผู้น�า
จากต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็น 
หุ ้นส ่วนเชิงยุทธศาสตร ์  เช ่น การเยือนของผู ้น� า 
จากสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น ท้ังยังมีการกระชับ 
ความร ่วมมือกับชายแดนและประเทศเพื่อนบ ้าน 
อย่างต่อเนื่องด้วย อาทิ การประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณพ้ืนที่ชายแดน
และประเทศเพื่อนบ้าน การเปิดจุดผ่านแดนถาวรใน
จังหวัดชายแดน การกระชับความสัมพันธ์กับประเทศ 
ในอนุภูมิภาคลุ ่มแม ่น�้าโขง รวมถึงการใช ้แนวทาง 
ทางการทูตสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายใน
ประเทศ โดยเฉพาะการป ้องกันและแก ้ไขป ัญหา 
การก ่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต ้ 
นอกจากนี้ ไทยได้เน้นความส�าคัญของการด�าเนินการ
ตามกรอบความร่วมมือ/พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านความมั่นคงที่จะต้องมีการทบทวนกฎหมายและ 
การจัดท�ามาตรการ/การประสานแนวทางการด�าเนินการ
ระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยท่ีมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การจัดประชุมเพื่อเตรียมการและก�าหนดท่าทีต่อ
ประเด็นสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ การจัดประชุม
กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูงในการป้องกันและสกัดก้ัน 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายสูง



80

01 ความมั่นคง

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ค ว ามท ้ าท ายส� า คัญ ในการบู รณาการประสาน 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
คือการตัดสินใจที่จะด�าเนินงาน ปรับปรุง หรือทบทวน 
กรอบความร่วมมือระหว่างกัน รวมท้ังความพร้อม 
ของฝ่ายไทยและหุ ้นส่วน คู ่เจรจา หรือภาคีภายใต้ 
สนธิสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ ซ่ึงนอกจาก 
จะค�านึงถึงผลประโยชน์ร ่วมกันของทั้งสองฝ่ายแล้ว  
ยังต้องค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�าคัญ จึงจะ
สามารถก�าหนดกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศในขณะนั้นได้ ซ่ึงปัจจุบัน 
ยังไม่มีการประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินงานผ่าน 
ช่องทางการทูต (อาทิ การเจรจาทางการทูต การทูต 
เชิงมนุษยธรรม การทูตเชิงพัฒนา) ที่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ไทยมี 
ขีดความสามารถพร้อมรับมือภัยคุกคามจากภายนอก 
ควรให ้ความส�าคัญกับการแลกเปลี่ยนการข ่าวกับ 
ต ่างประเทศ และช ่องทาง/กลไกการน�าประมวล 
ข ่าวกรองไปสู ่ การปฏิบัติ  เพื่ อช ่วยให ้หน ่วยงาน 
ด ้านความมั่นคงและการต ่างประเทศมีข ้อมูลและ 
เคร่ืองมือในการวางแผนก�าหนดท่าที/ยุทธศาสตร์/ 
รูปแบบของความร ่วมมือที่ สอดคล ้อง ทันท ่วง ที  
ต ่อสถานการณ ์ทางการเมือง  ความมั่ นคง และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันมากท่ีสุด โดย
ควรมีการเร่งรัดการด�าเนินการ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ
ข ้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ข อ ง ร ะ ดั บ 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในระยะ 
ที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์
และพัฒนาการด�าเนินงานส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ต่อไป
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010402ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึน้ 
ในการก�าหนดทิศทางและส่งเสริมเสถยีรภาพ

ของภมูภิาคเอเชยี รวมทัง้เป็นประเทศแนวหนา้
ในภูมภิาคอาเซียน 

เป้าหมาย

มุง่ด�าเนนิการเชงิรกุในการเสรมิสร้างความมัน่คง
และความปลอดภยัในภมูภิาค พร้อมกับการลด
ความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผล 
กระทบต่อประเทศไทยในอนาคตได้ โดย 
การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ การรักษาความสัมพันธ ์ที่ดีกับ
ประเทศต่าง ๆ ความสมดุลของการด�าเนินการ
ทางการ ทูตและความร ่ วมมื อ ในสาขา 
ด้านความมั่นคง ภายใต้กรอบความร่วมมือ
พหุภาคีและในภูมิภาค ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการต่อยอด/พัฒนา 
ให้ไทยมีบทบาทแนวหน้าในภูมิภาค ในการ
ก�าหนดทิศทางด้านความมั่นคงต่อไป ท�าให้
ไทยบรรลุเป ้าหมายตามที่ก�าหนด พร ้อม 
ส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับเพิ่มข้ึน รวมทั้ง เสริมสร้างสังคม
ที่ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

ที่มา: สมาคมอาเซียน ประเทศไทย

แผนแมบ่ทย่อย การบรูณาการความร่วมมอืดา้นความมัน่คง 
กบัอาเซยีนและนานาชาติ รวมทัง้องคก์รภาครัฐและมิใชภ่าครัฐ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับ
ความส�าเร็จของบทบาทไทยในการก�าหนดทิศทางและ 
ส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย ในปี 2561 - 2562 
ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการยึดหลักความเป็น
แกนกลางของอาเซียนอย่างจริงจัง โดยการจัดท�า 
ข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันมาตรการที่ส่งผลต่อความมั่นคง
และเสถียรภาพในภูมิภาค ท้ังทางตรงและทางอ้อม  
ในรูปแบบความต่อเนื่องของจ�านวนการเป็นประธาน
จัดการประชุม และการเข้าร่วมการประชุมที่ส�าคัญกับ
หุ ้นส่วนและคู ่เจรจาที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ 
จ�านวนเอกสารผลลัพธ์ของความตกลง/ข้อริเริ่มที่ไทย
ผลกัดันในทีป่ระชุม รวมถงึ จ�านวนการลงนาม/การเข้าร่วม
เป็นภาคีสนธิสัญญา/พันธกรณีระหว่างประเทศ พร้อม
การด�าเนินการตามแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากล แสดงถึงความเป็นประเทศ
แนวหน้าของไทยในการร่วมด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์กับนานาชาติ และการให้ความช่วยเหลือ
กับประเทศรอบบ้านผ่านกรอบความร่วมมือในภูมิภาค 
เป็นความส�าเร็จทางการทูตในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก 
สะท้อนถึงความพร้อมที่จะแสดงบทบาทน�า เพ่ือส่งเสริม
เสถียรภาพและการก�าหนดทิศทางในภูมิภาคในทิศทาง 
ท่ีดี จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 
2565 ได้ส�าเร็จ

ที่มา: องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO’s Universal Safety Oversight Audit Programme 2019)
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความมั่นคงและ
การต่างประเทศ ได้ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดท่าทีต่อ
ประเทศมหาอ�านาจ การผลักดันข้อเสนอด้านความมั่นคง
เฉพาะด้าน และการเสนอให้มีความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรม เพื่อแก ้ไขปัญหาท่ีส�าคัญและเร ่งด ่วน 
ในภูมิภาค ผ่านกรอบความร่วมมืออาเซียนเป็นหลัก ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับปัจจัยส�าคัญด้านสถานการณ์การเมือง
มีเสถียรภาพและความสัมพันธ์เชิงบวกกับต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในภูมิภาค โดยมีการด�าเนินงาน
ท่ีส�าคัญ เช่น การยกระดับเป็นประธานการประชุม
อาเซียนในปี 2562 เป็นผลให้มีการเสนอให้มีการรับรอง
เอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ที่ก�าหนด
ท่าทีต ่อประเทศมหาอ�านาจอย ่างสมดุลในช ่วงท่ีม ี
การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอ�านาจภายในภูมิภาค
อย่างเข้มข้น และการจัดต้ังศูนย์อาเซียนจ�านวน 7 ศูนย์
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้มีการเร่งด�าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลของประชาคมโลก อาทิ ความก้าวหน้าในการแก้ไข
ประเด็นการค้ามนษุย์ และการปรับปรุงมาตรฐานการบริหาร 
ความปลอดภัยด้านการบินให้สอดคล้องกับองค์การ 
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมถึงความพยายาม 
ในการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ความท้าทายส�าคัญ คือ จุดร่วมของผลประโยชน์ มุมมอง 
และความเข้าใจของประเทศในภูมิภาคท่ีมีต่อปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยง 
ตลอดจนความสัมพันธ์และกรอบความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคท่ีมีอยู่เดิม ที่อาจ 
ส่งผลต่อการผลักดันข้อริเริ่มหรือกรอบความร่วมมือ 
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในภูมิภาคต่อไป รวมถึง
ประเด็นด้านการสืบสวนและแนวทางการด�าเนินคดี 
ทางอาญาตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง ยังเป็นข้อห่วงกังวล 
ในการบริหารจัดการปัญหา/เหตุการณ์ให้เหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เมื่อประเมิน 
ความท้าทายแล้ว พบว่า ควรก�าหนดกลไก/ช่องทาง 
การบูรณาการการท�างานอย่างเป็นทางการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้านความมั่นคง ด้านการระหว่าง
ประเทศ และด้านการพัฒนา เพื่อร ่วมกันพิจารณา
ประเด็นปัญหาอย่างรอบด้านข้ามสาขา และจัดล�าดับ

ประเด็นความมั่ นคงที่ ประ เทศไทยและประเทศ 
ในภูมิภาคเห็นว่ามีความส�าคัญ หรือเป็นภัยคุกคาม 
ร่วมกัน ในเชิงพื้นที่ (ชายแดนทางบก ทางทะเล และ 
ทางอากาศ) และในเชิงสารัตถะ (อาทิ การอพยพโยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ความม่ันคงปลอดภัยทางทะเล  
การป้องกันการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้
ความรุนแรง) ที่ควรมีการชี้ประเด็นปัญหา เร่งด�าเนินการ
เสนอแนะ โดยใช้โอกาสผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
ที่มีอยู ่เดิม การพัฒนาสู ่กรอบความร่วมมือใหม่ หรือ
มาตรการระหว่างประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคร่วมกัน
ต่อไป โดยเฉพาะเป็นการก�าหนดท่าที ให้ไทยแสดง
บทบาทน�าในการชี้ประเด็นปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะได้  
ขณะเดียวกัน ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ
และพันธกรณรีะหว่างประเทศ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ที่ไทยจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ หรืออนุวัติกฎหมาย
ภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยค�านึงถึง
บริบทความมั่นคงและกระบวนการยุติ ธรรมของ
ประเทศไทยด้วย

010402
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010501 กลไกการบรหิารจดัการความมัน่คง 
มีประสทิธภิาพสงูขึน้ 

เป้าหมาย

เป ็นการพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
มุ ่ ง ส ่ ง เ สริ ม ให ้ หน ่ วยงานห ลัก 
ด้านความมั่นคง (ส�านักงานสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติ กองอ�านวย
ก า ร รั กษ าค ว ามมั่ น ค งภ าย ใน 
ราชอาณาจักร และศูนย์อ�านวยการ
รั ก ษ า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง ช า ติ 
ทางทะเล) มีความพร้อมในการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงได้ทุกมิติ  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  
สอดคล ้ อ งกั บสภาพแวดล ้ อม 
ในปัจจุบัน โดยการปรับโครงสร้าง 
บทบาท อ�านาจหน้าที ่ระบบการบริหาร 
จัดการ กฎหมายและศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การก�าหนดกลไกและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ด ้านความมั่นคงให้มี
เอกภาพ ทันสมัย  และทันต ่อ
สถานการณ์ รวมถึงการบูรณาการ
การบริหารจัดการข้อมลูด้านความมัน่คง  
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ด ้านความมั่นคงอย ่างเชื่อมโยง  
ซ่ึงเป็นการด�าเนินงานที่ส�าคัญให้

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงแบบองค์รวม

010501

ผลงาน BIOMETRICS ของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง
https://www.immigration.go.th/read?content_id=5d2c4
c96d8bdbc16731df697

010501

ผลงาน BIOMETRICS ของส านกังานตรวจคนเข้าเมือง
https://www.immigration.go.th/read?content_id=5d2c4
c96d8bdbc16731df697

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ 
เอื้ออ�านวยบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น     

010501
ความมั่นคงแบบองค์รวม

การเมือง เศรษฐกิจ

สังคมการทหาร

สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เบา                                        กลาง                                      หนัก                                    

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร น ้า และการทหาร

ชาติ สังคม ชุมชน ครัวเรือน ปัจเจกบุคคล

เบา กลาง หนัก

การมีสถานะ/สภาวะ/สภาพตามท่ีเรา/กลุ่ม/ประเทศ ต้องการ
ภายใต้แรงกดดัน/ภัย/ปัญหาต่าง ๆ ทุกทิศ ทุกทาง ทุกระดับ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการ
ความม่ันคง ส่วนการบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงาน มีการประเมินระดับความส�าเร็จของ 
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลและการพัฒนาระบบข้อมูล โดยในปี 2561 – 2562 หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ให้
ความส�าคัญและอยู่ระหว่างการเร่งด�าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่เชื่อมโยงและมีเอกภาพ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการความมั่นคงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์แบบแผน แนวโน้มของพฤติการณ์ 
และสกัดกั้นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เป็นต้น ส�าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการและ
การขับเคลื่อนความมั่นคง มีความพยายามผลักดันและประเมินระดับความส�าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
การอ�านวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ 
ประเด็น ความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมกับการก�ากับ ติดตาม  
รายงานผล และการประเมินผลการด�าเนินงานด้วย ซึ่งมีแนวโน้มการด�าเนินงานในทิศทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ได้ส�าเร็จ   

ที่มา: ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (กรกฎาคม 2562)
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การด�า เนินการ ท่ีผ ่านมา  หน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง 
ด ้ านความมั่ นคงได ้ด� า เ นินการตามแผนแม ่บทฯ  
ในการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัยด้านความพร้อมและความเชื่อมโยงของระบบ 
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ได้แก่ การผลกัดนัการเชือ่มโยงฐานข้อมลูด้านความมัน่คง
ระหว ่างหน ่วยงานระดับนโยบายและปฏิบัติการ  
ความก้าวหน้าของการบูรณาการข้อมูลการตรวจลงตรา
แบบอิ เล็ กทรอ นิกส ์ กับข ้ อมู ลระบบสารสนเทศ 
ตรวจคนเข้าเมือง สู่การพัฒนาการใช้ระบบ Biometrics  
ที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเฝ้าระวัง สกัดกั้นบุคคล 
ต้องห้ามและบุคคลเฝ้าระวัง ตามจุดตรวจด่านบก ด่านน�้า 
และด่านอากาศยานได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี  
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน อาทิ การพัฒนาโปรแกรม 
การตรวจรูปภาพส�าหรับพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองพิสูจน ์
หลกัฐานส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ  

และกองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจสอบ
คดีตามกระบวนการทางกฎหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส�าหรบั
การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการและการยกระดับ 
กลไกหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้มีการเตรียมการ 
จัดโครงสร ้าง อ�านาจหน ้าที่  และอัตราก�าลังของ 
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
การเตรียมการจัดโครงสร้างของศูนย์อ�านวยการรักษา 
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตาม พ.ร.บ. การรักษา 
ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ. 2562 การเตรยีมการ
ประกาศค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบูรณาการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
ความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงการเตรียมการปรับปรุง
โครงสร ้างของส�านักงานสภาความมั่นคงแห ่งชาติ  
ตาม (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2563 ต่อไป    
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ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ส ่ วนงานการพัฒนาฐานข ้ อมู ลด ้ านความมั่ นคง  
มีข้อห่วงกังวลในด้านการบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะ 
ความละเอียดอ่อนของประเด็น และการเปิดเผยข้อมูล 
ที่มีช้ันความลับ หรือข้อมูลเชิงเทคนิคท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการหารือ พิจารณา 
และก�าหนดส่วนงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ
ระดับชั้นความลับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้  
ยังขาดแนวทางการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อ
อ�านวยการด�าเนินงานด้านความมั่นคงเฉพาะด้าน  
ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ที่อยู่
ระหว่างการด�าเนินการให้มีความต่อเนื่องและสมบูรณ ์
ยิ่งขึ้น และควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านความมั่นคงเฉพาะด้าน อาทิ ฐานข้อมูลอาชญากรรม 
ฐานข้อมูลด้านการข่าว ฐานข้อมูลเพื่อรักษาผลประโยชน์
แห ่งชาติทางทะเล ฐานข ้อมูลความมั่นคงจังหวัด 

010501

ชายแดนใต ้  ที่ สอดรับและเชื่ อมโยงกับชุดข ้อ มูล 
ท่ีส�าคัญขององค์การต�ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
และสหประชาชาติ โดยค�านึงถึงข้อห่วงกังวลเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง คู่ขนานกับ 
การแลกเปล่ียนและขอรับการสนับสนุนข้อมูลผ ่าน 
ช่องทางความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจนควร 
ส่งเสริมให้มีการส�ารวจส่วนงานความมั่นคงที่ต้องบริหาร
จัดการกับข้อมูลจ�านวนมาก และมีความจ�าเป็นต้องใช้
เคร่ืองมือเพ่ือให้สามารถด�าเนินการตามกลไกที่เก่ียวข้อง
ได้อย่างทันท่วงที เพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่ส�าคัญในปี 
ต่อไป เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการด ้านความม่ันคง  
โดยเฉพาะการประเมินผลให ้ เชื่ อมโยงกับระบบ  
eMENSCR  และพัฒนา เครื่ อ ง มื อการค� านวณ/ 
การประเมินระดับความเสี่ยงของภัยคุกคาม เป็นต้น  
โดยยังคงมีความจ�าเป็นในการพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการด ้านความมั่นคง ให ้ เอื้อต ่อการขับเคลื่อน 
การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป



02 การต่างประเทศ

      การตา่งประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 02

“พัฒนาต่อยอดการต่างประเทศเพ่ือให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (02) การต่างประเทศ มุ่งเน้นให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและ 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการด�าเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและบทบาทเชิงรุก
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็นผู้เล่นส�าคัญในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเก้ือหนุนต่อ 
ความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทย อาทิ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลก 
โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นคือ การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
020001

การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมี เ กียรติ ภูมิ ใน
ประชาคมโลก เม่ือพิจารณาเทียบเคียงจาก
ระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) ในปี 
2561 มีจ� านวนเงินลงทุนโดยตรงจาก 
ต่างประเทศของประเทศไทย 426,749.64  
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 52.77 จาก 
279,335.13 ล้านบาท ในปี 2560 สะท้อนให้
เห็นว่าประเทศไทยมีองค์ประกอบหลายมิติท่ี
สร้างความเช่ือมัน่ให้ต่างประเทศเข้ามาลงทนุ  
อันเป็นผลมาจากการต่างประเทศไทยมีเอกภาพ จากการท�างานของทีมประเทศไทย อันเกิดจากการท�างานอย่าง 
บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในการด�าเนินการในหลายมิติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนหยัดของไทยใน 
เวทีโลก ประกอบด้วย มิติด้านความมั่นคง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง แผนย่อย 
ที่ 4 ด้านการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

มิติด้านความมั่งคั่ง ประเทศไทยได้ด�าเนิน
นโยบายการทูตระดับภูมิภาคเชิงรุกและ 
ทั่วถึง เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งกลุ่มภูมิภาค 
ที่ เป ็นความร ่วมมือด ้านเศรษฐกิจ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี 
– เจ้าพระยา – แม่โขง สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความริเริ่มแห่ง
อ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเอเชีย กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เพื่อมุ่งผลประโยชน์
แห่งชาติด้านเศรษฐกิจในทุกมิติ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีนโยบายท่ีมีความสอดคล้องและและสนับสนุนข้อริเร่ิม 
เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ในระดับประเทศ ได้แก่ การส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจอื่น ๆ ในอนุภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทร 
อินโดจีน  

ภาพรวมความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

จ�านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยรายปี (หน่วย: บาท)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

จ�านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย
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และมิติการมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
ประเทศไทยได ้รับเลือกตั้ งจากประเทศ
สมาชกิองค์การสหประชาชาต ิให้ด�ารงต�าแหน่ง 
สมาชิกคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งสหประชาชาติ วาระปี 2563 – 2565  
ซึ่ ง เป ็น  1 ใน 6 คณะมนตรีหลักของ
สหประชาชาติที่มีภารกิจหลักในการเสนอ
และทบทวนน โ ยบาย ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ 
การพัฒนาในทุกมิติ ได้รับเลือกตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก 
ขององค ์การการศึกษา วิทยาศาสตร  ์
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ่ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ต ิ 
วาระปี 2562 – 2566 รวมถึงได้รับเลือกตั้งซ�้าให้ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
วาระปี 2563 - 2564 เป็นสมัยที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย

มิติด้านความยั่งยืน รายงาน Sustainable Development 
Report 2019 ซ่ึงจัดท�าโดยเครือข่ายการแก้ปัญหาเพ่ือ 
การพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Susta inable Development  
Solutions Network: SDSN) และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์  
ได้รายงานผลความก้าวหน้าการด�าเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs 
ของแต่ละประเทศ ในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ
ที่ 40 จาก 162 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้น 19 อันดับจาก
อันดับที่ 59 ในปี 2561 จาก 156 ประเทศ 

มิติการมีมาตรฐานสากล ประเทศไทยได้ด�าเนินการผ่านกระบวนการต่างประเทศและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งท�าให้ประเทศไทยมีมาตรฐานสากล หรือผ่านมาตรฐาน
สากลในปีที่ผ่านมา อาทิ การต่อต้านการค้ามนุษย์ไทยได้รับการปรับอันดับดีขึ้นจาก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List 
ในปี 2559 และเป็น Tier 2 ในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศปลดสถานะธงแดง 
ให้ไทยผ่านมาตรฐานการบินเต็มรูปแบบ สหภาพยุโรปปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทยต่อความก้าวหน้าของ
การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย สะท้อนให้เห็นถึงการไม่
ละทิ้งและความพยายามในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซ่ึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยให้กับ
นานาประเทศ

ที่มา: Sustainable Development Solutions Network: SDSN

1
2

2WL
3

2011      2012      2013      2014     2015      2016      2017     2018

THAILAND TIER RANKING BYY YEAR

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

  ที่มา: TIP Report
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นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต ้องด�าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ใน 6 มิติ ได้แก่ 
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานรัฐและความซ�้าซ้อนกันของภารกิจ 
เป็นความท้าทายในมิติความมีเอกภาพ ระดับการแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างประเทศทีเ่ข้มข้นขึน้ ภาวะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาค
ต ่าง ๆ รวมถึงโรคอุบัติ ใหม ่ เป ็นป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อ 
ความสามารถในการแข ่ งขันของประ เทศในมิต ิ
ความม่ังค่ัง สังคมยังขาดตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การพัฒนาที่ ยั่ งยืน มองเป ็นเ ร่ืองไกลตัว ยั งขาด 
การบูรณาการร ่วมกันของหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง 
ในเรื่องดังกล่าว และนิยามตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่
ตรงกันระหว่างระดับชาติและระดับสากล ล้วนส่งผลต่อ 
การด�าเนินการในมิติความยั่งยืน นอกจากนี้ระดับ 
ความแตกต่างของมาตรฐานสากลและมาตรฐานภายใน
ประเทศที่ยังไม่สอดคล้องกัน การขาดการบูรณาการและ 
ความเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ตลอดจนการขาด
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ยังเป็นความท้าทาย 
ในมิติการมีมาตรฐานสากล การส่งเสริมให้คนไทยมี 
ความสามารถและศักยภาพเป็นท่ียอมรับในต่างประเทศ 
และองค์กรความรู้ของไทยเป็นท่ีชื่นชมในเวทีโลก ยังคง
เป็นความท้าทายในมิติการมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
และมิติความมั่นคง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎในแผนแม่บท
ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยที่ 4 ด้านการบูรณาการ 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ
รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ

แผนแม่บทฯ ประเดน็ (02) การต่างประเทศ  ประกอบด้วย  
5 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคญัได้ ดงันี ้(1) ความร่วมมอื 
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ มีแนวทางในการพัฒนา
ที่เน้นการเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างและ

ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค รวมทั้ง
การร่วมมอืทางการพฒันากบัประเทศเพือ่นบ้าน ภมูภิาค โลก 
รวมถึงองค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (2) ความร่วมมือ
เศรษฐกจิและความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ  
มีแนวทางในการพัฒนาท่ีเน้นเสริมสร้างความร่วมมือ 
กับต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของนวัตกรรม มุ ่งกระจายความเจริญ เพ่ิมโอกาส  
และลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจ ให ้ความส�าคัญกับ 
การขยายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่เป ็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงเน้นการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนานาประเทศ (3) การพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้นการเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และแนวปฏิบัติ เน้นผลักดันให้มีการจัดท�า ปรับปรุง  
และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และมีความเป็น
มาตรฐานสากลในทุกภาคส่วน (4) การส่งเสริมสถานะ
และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก มีแนวทาง
ในการพัฒนาที่เน้นสร้างเกียรติภูมิและอ�านาจต่อรอง 
เสริมสร้างการใช้อ�านาจแบบนุ ่มนวลอย่างเป็นระบบ  
ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ยกระดับ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทย รักษาสถานะหนึ่งใน
ศูนย์กลางการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพของโลก และส่งเสริม
การเป็นจุดหมายของการจัดประชุม/กิจกรรมระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค รวมถึงเน้นส่งเสริมศักยภาพและ 
เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทยท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ และ (5) การต่างประเทศมีเอกภาพและ
บูรณาการ มีแนวทางในการพัฒนาที่ เน ้นส ่งเสริม 
การบริหารจัดการและด�าเนินงานด้านการต่างประเทศ
ของส่วนราชการไทยอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ 
และมีธรรมาภิบาล ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีพัฒนาทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
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020201 ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางการค้า 
การลงทุน และการบริการในภูมภิาคเอเชยี 
มีระบบเศรษฐกจิทีเ่นน้การใชป้ระโยชน์
จากนวัตกรรม 

เป้าหมาย

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมทั้งเป็นคลัสเตอร์ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพท่ีส�าคัญของภูมิภาค และสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรระหว่างประเทศจัดตั้ง
ส�านักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในไทย ซึ่งการด�าเนินการเหล่านี้จะส่งผลให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้
ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการบริการในภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจ 
ที่เน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม  ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าที่ดี 
ความพร้อมของต่างประเทศท่ีจะร่วมมือกับไทย การลดระดับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ความเชื่อมั่น 
ของต่างประเทศที่มีต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการเป็นระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมด้านแรงงานฝีมือและการวิจัยและพัฒนา

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วม
มือเพ่ือการพัฒนาประเทศ

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย เมื่อ
พิ จารณาจากระดับความสัมพันธ ์ และ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยง 
และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และ
พหุภาคี พบว่าไทยมีแนวโน้มที่จะบรรลุ 
เป ้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
การลงทุนของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถ
สะท้อนผลจากรายงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 
ระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่
เพิ่มขึ้นจาก 279,335.13 ล้านบาท ในปี 
2560 เป็น 426,749.64 ล้านบาท ในปี 2561 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.77 (ธนาคารแห่ง

6 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (2) การต่างประเทศ 1 

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการบริการใน3 

ภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 4 

การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมทั้งเป็นคลัสเตอร์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพที่5 

ส าคัญของภูมิภาค และสนับสนุนให้บริษัท/องค์กรระหว่างประเทศจัดตั้งส านักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในไทย ซึ่งการ6 

ด าเนินการเหล่านี้จะส่งผลให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี7 

มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง8 

ทางการค้า การลงทุน และการบริการในภูมิภาคเอเชีย มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม  ต้อง9 

อาศัยปัจจัยส าคัญ ประกอบด้วย การมีความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าที่ดี ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือกับ10 

ไทย การลดระดับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อมาตรฐานสินค้าและ11 

บริการของไทย ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการเป็นระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมด้านแรงงาน12 

ฝีมือและการวิจัยและพัฒนา 13 

สถานการณ์ การบรรลุ เป้ าหมาย เมื่ อ14 

พิจารณาจากระดับความสัมพันธ์และความ15 

ร่วมมือระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยง 16 

และนวัตกรรมในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 17 

และพาหุภาคี พบว่าไทยมีแนวโน้มที่จะ18 

บรรลุ เป้ าหมายการเป็นศูนย์กลางทาง19 

การค้าการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง20 

สามารถสะท้อนผลจากรายงานท่ีเก่ียวเนื่อง 21 

ได้ แ ก่  ระ ดั บ ก า รล งทุ น โด ยต รงจ าก22 

ต่างประเทศที่ เพิ่ มขึ้นจาก  279,335.13 23 

ล้ านบาท ในปี  2560 เป็ น  426,749.64 24 

ล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 

52.77 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) โดยในปี 2561 มีโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน26 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 3,587 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2560 ที่มี 7 โครงการ 27 

มูลค่าเงินลงทุน 2,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.05 ในขณะที่มีโครงการต่างชาติยื่นขอรับการสนับสนุนการ28 

ลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2561 จ านวน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 14,081 ล้านบาท ลดลงจากปี 29 

2560 ที่ มีจ านวน  15 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 17,983 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.70 (ส านักงาน30 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2562) นอกจากนั้น ดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ Global Innovation Index (GII) 31 

สะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนานวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่อยู่ในอันดับที่  51 ในปี 2560 32 

เป็นอันดับที่ 44 และ 43 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ (Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2019) 33 

โดยตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 62 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 60 ในปี 2562 สะท้อน34 

ถึงความพร้อมในการประกอบกิจการของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพการตลาดปรับตัวแย่35 

ลงจากอันดับที่ 28 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 32 ในปี 2562 เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าของประเทศอ่ืน ๆ 36 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายที่ส าคัญของไทยที่จะต้องเร่งด าเนินมาตรการเพื่อดึงดูดการ37 

ลงทุนจากต่างชาติในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน  38 
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จ านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย
รายปี (หน่วย: ล้านบาท)

จ านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย (ล้านบาท)
ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

จ�านวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทยรายปี (หน่วย: ล้านบาท)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเทศไทย, 2563) โดยในปี 2561 มีโครงการต่างชาติท่ียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย ์
ครบวงจร 14 โครงการ มลูค่าเงนิลงทนุ 3,587 ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2560 ทีม่ ี7 โครงการ มลูค่าเงินลงทุน 2,200 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร ้อยละ 63.05 ในขณะท่ีมีโครงการต่างชาติยื่นขอรับการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวในปี 2561 จ�านวน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 14,081 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีจ�านวน  
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15 โครงการ มลูค่าเงนิลงทนุ 17,983 ล้านบาท หรือลดลง 
ร ้อยละ 21.70 (ส�านักงานคณะกรรมการส ่งเสริม 
การลงทุน, 2562) นอกจากน้ัน ดัชนีนวัตกรรมโลก หรือ 
Global Innovation Index (GII) สะท้อนให้เห็นถึงระดับ
การพัฒนานวัตกรรมของไทยที่ดีขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง  
จากเดิมที่อยู่ในอันดับท่ี 51 ในปี 2560 เป็นอันดับที่ 44 
และ 43 ในปี 2561 และ 2562 ตามล�าดับ (Cornell 
University, INSEAD, and WIPO, 2019) โดย 
ตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจาก
อันดับที่ 62 ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 60 ในปี 2562 
สะท ้อนถึงความพร ้อมในการประกอบกิจการของ 
ภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดย่อยด้านศักยภาพ
การตลาดปรับตัวแย่ลงจากอันดับที่ 28 ในปี 2561 
เป็นอันดับที่ 32 ในปี 2562 เนื่องจากการแข่งขัน
ทางการค้าของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของไทยที่จะต้อง
เร่งด�าเนินมาตรการเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติใน
สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน   

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 รัฐบาล
ได้ด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ผ่านแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
อาทิ การส่งเสริมตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการค้า
การลงทุน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
การขยายเวลา เป ิดท� าการด ่ านศุลกากรสะเดา - 
บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง ซึ่งท�าให้ปริมาณการค้า 
การลงทุนบริเวณชายแดนของท้ังไทยและมาเลเซีย 
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมความร่วมมือ 
ในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น ระดับภูมิภาค ได้แก่ 
กรอบความร่วมมืออาเซียน ที่ไทยเป็นประธานในปี 2562 
และกรอบความร ่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก และระดับอนุภูมิภาค ได้แก่ ยุทธศาสตร์

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง 
ความริเ ร่ิมแห ่งอ ่าวเบงกอลส�าหรับความร ่วมมือ 
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง 
โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมความพร้อมของต่างประเทศให้เข้า
มาร่วมมือกับประเทศไทย อาทิ การขยายเครือข่ายกับ
ภาคเอกชนต่างประเทศเพ่ือเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติ 
มาลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve  
Industries) ของไทย โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก ซึ่ งมีการส ่ ง เสริมระบบเศรษฐกิจ
นวัตกรรม ด้วยการพัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation: EECi) และเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อดึงดูดผู้ประกอบ
การที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาลงทุนในไทย รวมทั้งมี
มาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ ด้วยการให้แรงจูงใจ
ทางภาษี อาทิ การน�ารายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาไป
ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลหรือภาษีเงินได้ และที่ไม่ใช่ภาษี 
อาทิ  การผลิตแรงงานทักษะสูงเพื่อตอบสนองต ่อ 
ความต้องการของตลาดท่ีเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นประเทศ
แห่งนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการโดยเฉพาะ 
ชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
และยกระดับสินค้าตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็น 
การขับเคลื่อนประเทศไปสู ่ระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม 
ในอีกทางหนึ่ง สอดคล้องรับกับการให้ความส�าคัญกับ
ความสัมพันธ์กับประเทศคู ่ค ้าที่ดี ความเชื่อมั่นของ 
ต่างประเทศที่มีต่อมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย 
ความมี เสถียรภาพทางการเมือง และไทยมีระบบ
เศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมด้านแรงงานฝีมือ 
และการวิจัยและพัฒนา



94

02 การต่างประเทศ

020201

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทาง 
การค้าการลงทุนของภูมิภาคนั้น มีปัญหาและอุปสรรคที่
ส�าคัญ คือ ระดับการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที ่
เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนที่ได้
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ท�าให้ระดับ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยอาจเติบโตใน
อัตราที่ลดลง นอกจากน้ัน ภาวะการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก อันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา สถานการณ์
ความไม่สงบในอหิร่านและรฐัปาเลสไตน์ และโรคอบุตัใิหม่ 
ยังส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการที ่
หดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด นับเป็นอุปสรรคส�าคัญที่จะ
ท�าให ้การด�า เนินงานของหน ่วยงานรัฐตามกรอบ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้ได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การที่จะสร้างให้
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนในด้านการให้
บริการสุขภาพ การท่องเท่ียว และการศึกษาของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งการเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ระดับ
ภูมิภาคของบริษัท/องค์กรระหว่างประเทศนั้น นอกจาก
จะขึ้นกับระดับศักยภาพภายในประเทศแล้ว ยังขึ้นกับ
สถานการณ์และศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ 
คู ่แข่งอื่น ๆ ด้วย  ทั้งนี้  หากต้องการให้บรรลุตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ หน่วยงานรัฐและภาคส่วนอื่น ๆ  
จะต้องด�าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมให้
เกิดข้ึนอย่างแท้จริง เนื่องจากนวัตกรรมจะเป็นปัจจัย
ส�าคัญท่ีจะดึงดูดผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เข้ามาลงทุนในไทย อันจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดและ
ต่อยอดการใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศและ 
สร้างรายได้ให้กับประชาชนไทยอย่างทั่วถึง รวมทั้ง 
จะต้องยกระดับศักยภาพและมาตรฐานสากลของธุรกิจ
บริการที่ ไทยต ้องการเป ็นศูนย ์กลางอย ่างเร ่งด ่วน  
ทั้งธุรกิจบริการทางการแพทย์/สาธารณสุข โรงแรมที่พัก 
ร้านอาหาร สปา โรงเรียน สถานศึกษา และมหาวิทยาลัย 

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศ
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กบัตา่งประเทศ เพ่ือรว่มกนับรรลเุปา้หมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

เป้าหมาย

มุ ่งเสริมสร ้างความเป ็นหุ ้นส ่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
สร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่มี
ภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้การต่างประเทศไทย  
มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกได้  
ทั้งนี้ ความพร้อมของต่างประเทศที่จะร่วมมือกันด�าเนินการ ความตระหนักของทุกภาคส่วน และการบูรณาการ 
ขับเคลื่อนการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย เมื่อพิจารณาระดับ 
ความส�าเร็จของบทบาทไทยในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยัง่ยนืกบัต่างประเทศ รายงาน Sustainable Development  
Report 2019 ซึ่ งจัดท�าโดยเครือข ่ายการแก ้ป ัญหา 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมูลนิธิแบร์เทลส์มันน์ ได้รายงาน
ผลความก้าวหน้าการด�าเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs ของแต่ละ
ประเทศ โดยใช้ตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมท้ัง 17 เป้าหมายหลัก  
ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดอยู ่ในอันดับท่ี 40 จาก  
162 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 59 ในปี 2561 
หรือดีขึ้น 19 อันดับ นอกจากนั้น ยังได้วัดความก้าวหน้า 
การด�าเนินงานของแต่ละประเทศด้วยดัชนีคะแนนการพัฒนา

แผนแม่บทย่อย ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศ

สถานะการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ที่มา: Sustainable Development Solutions Network: SDSN

ที่ยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยมี 73.0 คะแนน ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มี 69.2 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึง 
ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDGs อย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีประเด็นที่มีความท้าทาย 
ที่ควรให้ความส�าคัญและด�าเนินการเร่งด่วน ได้แก่ เป้าหมายหลักที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมาย 
หลักที่ 10 การลดความเหลื่อมล�้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ เป้าหมายหลักที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเป้าหมายหลักที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล     
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562  
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ขับเคลื่อนการด�าเนินการ
เพื่อให้บรรลุ SDGs ภายในปี 2573 โดยการประชุม กพย. 
ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการฯ 
ได ้ ให ้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป ้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนส�าหรับประเทศไทย ประกอบด้วย  
6 ขั้นตอน ได ้แก ่  (1)  การสร ้างความตระหนักรู ้  
(2) การบูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับท่ี 2 และแผนระดับท่ี 3  
(3) กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนโดย
คณะอนุกรรมการ 4 คณะ (4) การจัดท�าโครงการด้วย
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (5) การสร้าง 
เครือข่ายกับภาคีการพัฒนา และ (6) การติดตามผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทั้งนี้  
เพื่อสร้างหุ ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคีต่าง
ประเทศ ไทยได้บริจาคให้กับกองทุนพัฒนาเอเชีย จ�านวน 
33,972,000 บาท และบริจาคเงินให้สมาคมพัฒนาการ
ระหว่างประเทศ ภายใต้ธนาคารโลก จ�านวน 33,000,000 
บาท ในปี 2562 นอกจากน้ัน ไทยในฐานะประธาน
อาเซียนในปี 2562 ได้ด�าเนินการภายใต้ธีม ร่วมมือ 
ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน โดยได้จัดต้ังศูนย์อาเซียนเพื่อ 
การศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถของบุคลากร และเป็นเวทีเกี่ยวกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา ซึ่งสามารถ
สนับสนุนความร่วมมือใต้-ใต้ และการประสานงาน
ระหว่างประเทศอาเซียนในอนาคต รวมทั้งจัดการประชุม
คณะท�างานร่วมระหว่างภาคประชาสังคมและภาครัฐ
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมท้ัง
สนับสนุนการปฏิรูประบบงานด ้านการพัฒนาของ
สหประชาชาติ  ซึ่ งจะเป ็นส ่วนส�าคัญในการสร ้าง 
หุ ้นส ่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน ที่ สอดคล ้องและ 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

020202

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุ 
SDGs มีปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญ ได้แก่ การที่คนกลุ่ม
ใหญ่ในสังคมยังขาดความตระหนักถึงความส�าคัญจ�าเป็น
ของ SDGs โดยมองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นเรื่อง 
ไกลตัว หรือเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐแต่เพียงเท่านั้น 
การขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมองว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละเป้าหมายหลักเท่านั้น  
ไ ม ่ สนั บสนุ นก า รขั บ เ คลื่ อ นตามบทบาทหน ้ าที ่
ที่ ค ว รจะ เป ็ น  ท� า ให ้ ข าดความ เป ็ น เอกภาพใน 
การด�าเนินงาน นิยามตัวชี้วัด SDGs ที่ยังไม่ตรงกัน
ระหว่างระดับชาติและระดับสากล ท�าให้เกิดความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลและการรายงานสถิติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานรัฐและ
ภาคีเครือข่ายควรด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนส�าหรับประเทศไทยทั้ง  
6 ข้ันตอน โดยควรเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดข้ึนกับ
คนทั้งประเทศ พิจารณาจัดท�าสื่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ทีเ่ข้าถงึทกุกลุม่เป้าหมาย ทัง้ส่ือรูปแบบเดิม
และสื่อรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์และเข้าใจได้ รวมทั้งยัง
ควรเชื่อมโยงโครงการที่ด�าเนินการเพื่อตอบโจทย์ SDGs 
และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติเข้าด้วยกัน ใช้ระบบ 
การติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
เป็นหลักในการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs  
ซึ่งจะช่วยท�าให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด�าเนินการ
ของหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ รัฐบาลควรพิจารณาการจัด
ต้ังรางวัล Thailand SDGs Award เพ่ือมอบรางวลัให้กบั
บคุคล/กลุ่มบุคคล องค์การต่าง ๆ จากทุกภาคส่วนที่มี 
ผลงานโดดเด ่นด ้านการส ่งเสริมการบรรลุ SDGs  
เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่นมีรางวัล Japan SDGs Award ตั้งแต่
ปี 2560

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
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020301ประเทศไทยมีการพัฒนาทีส่อดคลอ้ง 
กบัมาตรฐานสากลในทกุมติแิละสามารถ 

มีบทบาทเชงิรกุในการรว่มก�าหนด 
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

เนื่องจากสังคมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดและการแข่งขันที่สูงมากขึ้น 
เรื่อย ๆ ส่งผลให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างสากลเป็นเร่ืองที่ 
เป็นไปได้ยาก ซึ่งประเทศไทยจะต้องปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ ซึ่งการด�าเนินการเหล่านี้จะส่งผลให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายประเทศไทยมี
การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมก�าหนดมาตรฐานสากล 
เพิ่มขึ้น จ�าเป็นต้องด�าเนินการบูรณาการระหว่างส่วนราชการในการอนุวัติพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย/
มาตรฐานสากลที่ส�าคัญต ่อผลประโยชน์ของประเทศ ความตระหนักและศักยภาพของส ่วนราชการไทย  
และกฎระเบียบภายในที่ชัดเจนสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ/มาตรฐานสากล 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา
ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานภายในประเทศ และอันดับ/
คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่ มี 
นัยส�าคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ ในช่วงที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้ด�าเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานสากลที่ส�าคัญในหลายด้าน อาทิ ในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทยได้รับการปรับอันดับดีขึ้น
จาก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List ในปี 2559 และเป็น Tier 2 ในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุด
ในรอบ 9 ปีทีผ่่านมา ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ของสหรฐัอเมรกิา ในด้านการบนิระหว่างประเทศ ไทยได้รบั 
การปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ท�าให้ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กับธุรกิจการบินระหว่างประเทศ และในด้านการประมง ไทยได้รับการปลดสถานะใบเหลืองของภาคการประมงไทย
จากสหภาพยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม ซึ่งได้มีการพัฒนาผ่านกลไกการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับสถานะใบเหลืองเม่ือปี 
2558 ซ่ึงการปลดสถานะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาภาคการประมงของไทยอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม  
ยังมีบางประเด็นที่ไทยต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ การทบทวนนโยบายและ
มาตรการในการก�ากับตรวจสอบเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการเงิน เพ่ือป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง 

1
2

2WL
3

2011      2012      2013      2014     2015      2016      2017     2018

THAILAND TIER RANKING BYY YEAR

สถานะการค้ามนุษย์ของไทยตามรายงาน TIP Report

  ที่มา: TIP Report
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา การด�าเนนิงานของหน่วยงานรัฐ
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนมาก
เป็นการด�าเนินโครงการท่ีส่งเสริมองค์ความรู ้ พัฒนา
บุคลากร และทบทวนกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะกระบวนการด้านการเงิน  
การทุจริตคอรัป ช่ัน การศึกษา และสิ่ งแวดล ้อม  
ซึ่ ง เป ็นการส ่งเสริมการเรียนรู ้ ในการด�าเนินงานที ่
หลากหลาย เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี 
ที่สุด โดยหน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการจัดท�าและ
ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบภายในประเทศให ้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและ 
มีความเป็นมาตรฐานสากล อาทิ โครงการปฏิรูปกฎหมาย
และบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดีในการตรากฎหมาย ภายใต้
แผนงาน Country Programme ท่ีรัฐบาลด�าเนินการ
ร ่วมกับองค ์การเพื่อความร ่วมมือและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ อนึ่ง ในช่วงท่ีไทยเป็นประธานอาเซียน 
ปี 2562 ไทยได้ผลักดันการเสนอเอกสารผลลัพธ์ของ
อาเซียนจ�านวนมากที่สอดคล้องกับหลักสากลที่ส่งเสริม

020301
สันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ เอกสารมุมมอง
อาเซียนต ่ออินโด-แปซิฟ ิก เ พ่ือส ่งเสริมความเป ็น 
แกนกลางของอาเซียนและรักษาบทบาทน�าอาเซียนใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�านาจ  
ซ่ึงเอกสารได้บรรจุแนวคิด 3 M ที่ไทยเสนอด้วย ได้แก่ 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Mutual Trust) การเคารพซึ่ง 
กันและกัน (Mutual Respect) และการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน (Mutual Benefit) นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันให้
ผู้น�าอาเซียนรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้าน
ขยะทะเลในอาเซียน รวมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน
ในมิติต่าง ๆ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศไทย  
7 ศูนย์ และได้ ริเริ่มเครือข ่ายอาเซียนเพื่อต ่อต ้าน 
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไร ้การควบคุม นอกจากนี้  ในป ี  2562 ในกรอบ
สหประชาชาติ ไทยเป็นผู้ประสานการเจรจาในการให้ที่
ป ร ะ ชุ ม สมั ช ช า สหประช าช าติ รั บ ร อ งปฏิ ญ ญา 
ทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าโดยฉันทามติ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ 
ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ยังมีข้อจ�ากัดใน
ประเด็นที่ส�าคัญ ได้แก่ ระดับความแตกต่างของมาตรฐาน
สากลและมาตรฐานภายในประเทศที่ยังไม่สอดคล้องกัน 
การขาดการบูรณาการและความเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานรัฐ ตลอดจนการขาดการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง เนื่องจากอาจท�าให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง
หน ่วยงานรัฐและประชาชนในพื้ น ท่ี  โดยเฉพาะ 
ในภาคการประมงท่ีจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจและ 
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับชาวประมงพื้นบ้าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อาจใช้สถานะ 
ของประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์ การบินระหว่าง
ประเทศ การควบคุมการประมงผิดกฎหมาย และ 
การฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและพันธกรณี
สากล โดยก�าหนดเป้าหมายให้สถานะของประเทศใน
อนาคตอยู่ในระดับท่ีไม่ต�่ากว่าสถานะปัจจุบันหรือจะต้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ในระยะ
ต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ให้
กับส่วนราชการและภาคส่วนอื่น ๆ ในล�าดับแรก รวมทั้ง 
จะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพใน 
การด�าเนินการในทุกด้านเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
พันธกรณี และมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตและมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีดีขึ้น 
ท�าให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อม่ันในการท�าธุรกิจและ
ลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะท�าให้ไทยไม่สูญเสียตลาดและ
โอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศ อาทิ ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎหมายเร่งด�าเนินการยกเลิก
กฎหมายที่ ไม ่ จ� า เป ็นและปรับปรุงกฎหมายและ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งบังคับใช้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ต้องสร้างความเข้าใจกับภาคเอกชน
และภาคประชาชนให้เห็นถึงความจ�าเป็นของการบังคับ
ใช้ดังกล่าวด้วย 

020301
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ประเทศไทยมีเกยีรติภมู ิอ�านาจตอ่รอง  
และไดร้บัการยอมรับในสากลมากขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก

มุ่งส่งเสริมสถานะ อ�านาจแบบนุ่มนวล และขีดความสามารถของไทย ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์  
และการด�าเนินนโยบายการต่างประเทศ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ  
ท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกได้ ท้ังนี้ เพ่ือบรรล ุ
เป้าหมาย ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ�านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ 
ประกอบด้วย คนไทยมีความสามารถและศักยภาพเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ องค์ความรู้ของไทยเป็นที่ชื่นชมในเวที
โลก การบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความนิยมไทยในต่างประเทศ/
บทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศ และการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนเพ่ือส่งเสริมสถานะและศักยภาพ 
ของคนไทยในต่างประเทศ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาระดับ
ความส�าเร็จของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับ
ภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากลด้วยอ�านาจ 
แบบนุ่มนวล ระดับความส�าเร็จของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ  พบว่า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศอย่างกว้างขวาง โดยในปี 2562 ไทยได้รับเลือก
ตั้งจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ วาระปี 2563 – 2565 ซึ่งเป็น 1 ใน  
6 คณะมนตรีหลักของสหประชาชาติท่ีมีภารกิจหลัก 
ในการเสนอและทบทวนนโยบายท่ี เ ก่ียวข ้อง กับ 

การพัฒนาในทุกมิติ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก  
บรรลุเป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใน 
ปี 2573 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับเลือกตั้งให้ 
ด� า ร งต� าแหน ่ งสมาชิ กคณะกรรมการมรดกโลก  
ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติ วาระปี 2562 – 2566 โดยได้รับ
คะแนนเ สียง  156 เสียง  จากจ� านวนประเทศ ท่ี 
ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 170 ประเทศ ซึ่งเป็นคะแนน
สูงสุดในการเลือกต้ังครั้งดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง 
ความเชื่อมั่นจากนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย

020401
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020401แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก ผลการด�าเนินงานที่ผ ่านมา การด�าเนินงานของ 

หน ่วยงานรัฐเพื่อส ่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก ในช่วงปี 2561 – 2562 
ด� า เนินการจัดโครงการเผยแพร ่และแลกเปลี่ ยน 
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและวิชาการ อาทิ เทศกาล
ภาพยนตร์ไทย งานแสดงดนตรีไทย งานประชาสัมพันธ์
อาหาร ไทย กิ จกรรมมวยไทย ด� า เนินกิ จกรรม 
การทูตพุหภาคี/การภูมิภาค ในการแสดงบทบาท 
ในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ การเป็นประธานอาเซียน 
และบทบาทไทยในสหประชาชาติ รวมท้ังส ่งเสริม 
ให้ประเทศไทยเป็นท่ีตั้งของส�านักงานใหญ่หรือส�านักงาน
ภูมิภาคขององค์การระหว่างประเทศ และการประชุม
ระหว่างประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สอดคล้อง
กับนโยบายที่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า  
การลงทุน และการบริการของภูมิภาค เพื่อเพิ่มบทบาท
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีผลการด�าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การตราพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันส�าหรับองค์การระหว่างประเทศและ 
การประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 
ซึ่งจะผลักดันสถานะและภาพลักษณ์ของไทยในฐานะ 
เจนีวาแห่งเอเชียในการเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้
และแนวปฏิบัติสากลของภูมิภาค ซ่ึงเป็นประโยชน์
โดยตรงในการยกระดับศักยภาพของบุคลากรไทย 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในช่วง 
ปีที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐได้ด�าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้
แนวคิดการทูตวัฒนธรรม และกิจกรรมการทูตพหุภาคี/
การภูมิภาค ซึ่งท�าให้ประเทศไทยเป็นที่รู ้จักของนานา
ประเทศ และมีบทบาทในประชาคมโลกมากขึ้น ทว่า 
ไทยยังคงมีข้อจ�ากัดในการเป็นท่ียอมรับในบางมิติที่ยัง
ไม่มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถแข่งขันกับภาคีอื่น ๆ  
ซึ่งท�าให้โอกาสในการเข้าร่วมมีบทบาทในเวทีระหว่าง
ประเทศเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก อันเป็นผลมาจากข้อจ�ากัด
บางเรื่อง อาทิ ความสัมพันธ ์ของไทยกับประเทศ
พันธมิตรในการพัฒนา ความสามารถในการด�าเนินการ
ตามมาตรฐานสากล และประเด็นความน่าเชื่อถือของ
ไทยอันเ ก่ียวเนื่องกับความมั่นคงและเสถียรภาพ 
ทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีความท้าทายในการส่งเสริม

ให้คนไทยมีความสามารถและศักยภาพเป็นที่ยอมรับ 
ในต่างประเทศ และองค์ความรู้ของไทยเป็นที่ชื่นชมใน 
เวทีโลก 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ส�าหรบัการด�าเนนิการ 
ส ่ ง เสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยใน 
ประชาคมโลก ไทยมีความจ�าเป็นที่จะต้องยกระดับ 
การส่งเสริมเอกลักษณ์ให้น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้  
เน้นการด�าเนินนโยบายที่เป็นการส่งเสริมสถานะของไทย
ในเวทีโลก พร้อมไปกับการสร้างขีดความสามารถให ้
ทุกภาคส่วนของไทยในการเสริมสร้างสถานะของประเทศ 
ให้มีเกียรติภูมิบนเวทีโลกและมีอ�านาจในการต่อรองกับ
นานาประเทศเพือ่ปกป้อง รกัษา และเพิม่พนูผลประโยชน์
แห่งชาติในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
เพิ่มความนิยมไทยผ่านการใช้อ�านาจแบบนุ่มนวล อาจมี
การผลักดันประเด็นที่ไทยมีศักยภาพและต้องการส่งเสริม
ผ่านเวทีหารือระหว่างประเทศเพ่ือยกระดับบทบาท 
ของไทยในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการริเริ่มให้เกิด 
การแลกเปล่ียนและน�าไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการและ
ศักยภาพของบุคลากร นอกจากนี้  ยังต ้องค�านึงถึง 
การรักษามาตรฐานสากลในด้านต่าง ๆ และการปฏบัิติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยได้รับ 
การยอมรบัจากนานาประเทศและเพิม่โอกาสการมีบทบาท 
ในเวทรีะหว่างประเทศ รวมไปถงึการเสริมสร้างเครือข่าย
ของคนไทย/ชุมชนไทยใน ต่างประเทศ
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020501 ทุกภาคสว่นมีสว่นรว่ม 
ในการขบัเคลือ่นการตา่งประเทศ 
อยา่งมีเอกภาพ และไทยเปน็หุน้สว่น 
ความรว่มมือกบัตา่งประเทศในทกุภมูภิาค 

เป้าหมาย

โดยจะต้องบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ บนเงื่อนไขเวลาและทรัพยากรที่มีจ�ากัด เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน 
การต่างประเทศให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการด�าเนินการข้างต้นจะส่งผลให้การต่างประเทศไทย  
มีเอกภาพ ท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกได้  
โดยเป้าหมายต้องให้ความส�าคัญกับการบูรณาการระหว่างส่วนราชการไทยและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนา/เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และการอ�านวยความสะดวกในการจัดบริการของภาครัฐ/ให้ความ 
ช่วยเหลือกับคนไทยในต่างประเทศ 

แผนแม่บทย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพ
และบูรณาการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาระดับ
ความร ่วมมือระหว่างส ่วนราชการไทยเพื่อพัฒนา/ 
ขับเคลื่อนการต่างประเทศในทุกมิติ ระดับความส�าเร็จใน
การสร้างความตระหนกัรู ้การมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
และระดับการพัฒนางานบริการด้านการต่างประเทศ 
และด้านการกงสุล พบว่า ประเทศไทยได้ด�าเนินการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างเป็นเอกภาพ โดยใช้
กลไกทีมประเทศไทย ท่ีบูรณาการร ่วมกันระหว่าง 
ส่วนราชการที่ไปประจ�าการในต่างประเทศ เชื่อมโยงกับ
ส ่วนราชการที่ตั้ งอยู ่ ในประเทศไทย เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกในการจัดบริการของภาครัฐให้กับคนไทยใน
ต่างแดน และให้ความช่วยเหลือส�าหรับผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
โดยในช่วงปี 2562 ทีมประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือ
คนไทยในหลายสถานการณ ์  อาทิ  สถานการณ ์
ความรุนแรงในลิเบีย นอกจากนั้น ยังได้มีการให้บริการ
ผ ่านระบบกงสุลออนไลน์ หรือ e-Consular เพื่อ
ประชาชน ซ่ึงได ้น�าเทคโนโลยีมาใช ้ในการอ�านวย 
ความสะดวกให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว 
ยิ่ งขึ้น รวมทั้ งมีการเป ิดใช ้งานระบบการเก็บสถิติ 

งานกงสุล เพื่อสร้างฐานข้อมูลส�าหรับการพัฒนาการให้
บริการต่อไป แต่ยังขาดการเสริมสร้างเครือข่ายบุคคล
และองค์กรที่เป็นมิตรกับประเทศไทยในต่างประเทศ

การด�าเนนิการทีผ่่านมา การด�าเนนิงานของหน่วยงานรฐั
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 เน้น 
การพัฒนาการด�าเนินงานอย่างมีบูรณาการและเอกภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท�างานและความตระหนัก
รู้เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และภาคประชาชน ผ่านการจัดท�าโครงการ
ต่าง ๆ ภายใต้กลไกการทูตเพื่อประชาชนและการทูต
สาธารณะ อาทิ การบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิชาการ 
และการจัดงานเทศกาลไทยในต่างประเทศ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมระหว่างประเทศ โครงการที่ด�าเนินการแล้วอย่าง
เป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการบูรณาการพัฒนาระบบ 
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคัดกรองคนต่างด้าว ผ่านการเชื่อมโยง
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020501แผนแม่บทย่อย การต่างประเทศมีเอกภาพ
และบูรณาการ

ข้อมูลระหว่างกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
และส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การอ�านวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราและ 
ตรวจคนเข ้า เมืองเพื่อส ่ ง เสริมการท ่องเ ท่ียวและ 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
บริบทโลก ท่ี ได ้ เปลี่ ยนแปลงไปท� า ให ้ ในป ัจ จุบัน 
การด�าเนินงานในรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองและ
รับมือกับเหตุการณ์และภัยพิบัติที่ เ กิดขึ้นได ้อย ่าง 
ทันท่วงที นอกจากนี้ เนื่องจากการด�าเนินงานเพ่ือให้มี
เอกภาพและบูรณาการเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้
วางไว้น้ันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
เพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้นจะต้องอาศัยการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งยังพบข้อจ�ากัดต่าง ๆ อาทิ 
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลท่ีไม่เช่ือมโยงกันระหว่าง
หน่วยงานรัฐและความซ�้าซ้อนกันของภารกิจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ควรพัฒนา 
การเตรียมการตั้งรับกับภัยคุกคามและปัญหาที่อาจเกิด
ขึ้นภายใต้บริบทโลกในปัจจุบันให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผ ่านการลดทอนข้ันตอนการด�าเนินงานที่ไม ่จ�าเป็น 
เนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่มีขอบเขตที่กว้างขวาง 
เชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยจากการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ 
หรือภัยคุกคามด้านสุขภาพและภัยพิบัติ รวมถึงพิจารณา
สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือ
ขั บ เ คลื่ อ น  พัฒนา  และแก ้ ไ ขป ัญหาทา งด ้ าน 
การต่างประเทศร่วมกัน ซ่ึงกระบวนการการมีส่วนร่วม
ควรมีหลายระดับ ตั้งแต่การเสนอความคิดเห็น การร่วม
ด�าเนินการ ตลอดจนการติดตามผลการด�าเนินงาน  
โดยการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานน้ัน  
ควรก�าหนดเป้าหมายร่วมกันใหม่เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับ
การท�างานร่วมกันมากกว่าที่จะใช้บทบาทหรืออ�านาจ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นตัวก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินงาน ทั้งนี้ ควรสนับสนุนความร่วมมือกัน 

ในด้านอื่น ๆ เพ่ิมเติม อาทิ ด้านการค้าการลงทุน  
ด้านวิชาการ และด้านวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของ
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจะพัฒนา 
ไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านอื่น ๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ
ต่อไป อาทิ มุ่งขยายกรอบการด�าเนินงานภายใต้นโยบาย
การทูตเพื่อประชาชนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ พร้อมน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลและการบริการด้านต่าง ๆ รวมทั้งการท�างานอย่าง
ไร้รอยต่อของทุกภาคส่วน โดยมีสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ 99 แห่งทั่วโลก ท�าหน้าที่เป็นศูนย์
ด�ารงธรรมในต่างประเทศ



       การเกษตร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 03

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“วางรากฐานเกษตรไทย
เพ่ือการเติบโตก้าวไกล

อย่างยั่งยืน”
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030001

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (3) การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้มีศักยภาพและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  
โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น และ (2) ผลิตภาพ 
การผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 
ในประเทศปี 2562 มีมูลค่ารวม 673,220  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 
รวม 672,388 ล้านบาท หรือมีการขยายตัว 
เ พียงร ้อยละ 0.1 จากปี 2561 เนื่องจาก 
ความผนัผวนของสภาพภมูอิากาศยงัคงเป็นปัจจัย 
หลักที่มีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรของไทย 
โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ทั้งนี้  
หากพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เฉลีย่ปี 2560-2562 
จะขยายตัวร้อยละ 2.6 ซึ่งถือว่ายังห่างจาก 
การบรรลุเป ้าหมายตามที่ก�าหนดไว ้ที่อัตรา 
ร้อยละ 3.8 ในปี 2565 ซ่ึงหากมีการผลักดัน
นโยบายส�าคัญ ๆ เพื่ อพัฒนาภาคเกษตร  
โดยเน ้นการพัฒนาเกษตรกรสู ่  Smar t  Fa rmer  การสร ้ า งความ เข ้ มแข็ ง ให ้ กั บสถาบัน เกษตรกร  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มีศักยภาพ 
ในด้านการผลติ การแปรรปู และการตลาดโดยใช้หลักการตลาดน�าการผลิตควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท�าให้การผลิตสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น คาดว่าจะท�าให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดได้

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

GDP ภาคเกษตร
(ล้านล้านบาท)

อัตราการขยายตัว
(ร้อยละ)

GDP ภาคเกษตร อัตราการขยายตัว

 

0.62 0.61

0.64

0.67 0.67

-6.5

-1.2

4.7 5.5

0.1

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

0.58
0.59
0.6

0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68

2558 2559 2560 2561 2562

GDP ภาคเกษตร 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร

GDP ภาคเกษตร อัตราการขยายตัว
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ทั้งนี้ ประเด็นการเกษตรยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่  
(1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมยังมีน้อย จึงต้องเร่งผลักดันการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง
แก่ภาคเกษตร เพ่ือน�าไปต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในเชิงพาณิชย์ และท�าให้สินค้าเกษตรได้รับ 
การพัฒนาครบวงจร (2) เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตได้ เนื่องจากการจัดหา
เทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งเกษตรกรขาดความมั่นใจและไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากเทคโนโลยี จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรหันมาลงทุนและใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต (3) หน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดท�าฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร  
ผลกัดนัให้เกษตรกรปรบัเปลีย่นการผลติของตนให้เข้าสูร่ะบบมาตรฐานความปลอดภยั ให้ความรูแ้ละผลกัดนัการรวมกลุม่ 
ของเกษตรกรเพื่อให้กลายเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข็มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรเพ่ือรองรับ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการผลิตที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร 

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร

ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร พบว่ามี
การปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 1.7 ในปี 2560 
เป็นร้อยละ 2.25 ในปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ�านวย 
ต ่อผลผลิตทางการเกษตร ประกอบกับ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การผลติในรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 
และลดต ้นทุน ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้อัตราผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ในปี 2565 
ถือว่า ณ ปี 2561 สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ดี ประเทศไทย
ท่ีต้องรักษาระดับผลิตภาพของภาคเกษตรไว้
ให้ได้ตลอดช่วงระยะเวลานี ้ โดยให้ความส�าคญั 
กับการบริหารจัดการน�้าที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญ และการพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท่ีดีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศ 
ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการควบคุมการผลิต
และการเข้าถึงตลาดที่ส�าคัญ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพ่ือรักษาระดับ
ความส�าเร็จไว้ต่อเนื่อง

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

030002



107

03การเกษตร

แผนแม่บทฯ ประเด็น การเกษตร ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้  (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
การขึน้ทะเบยีนและคุม้ครองสทิธ์ิให้กบัสนิค้าและผลติภณัฑ์ สร้างความแตกต่าง ความโดดเด่น และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า 
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบรับรองความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ 
รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัย สร้างความตระหนักรู ้ของผู ้ผลิตและผู ้บริโภคถึงความส�าคัญของเกษตรปลอดภัย  
รวมทั้งสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ระดับวิถีชาวบ้านเพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล (3) เกษตรชีวภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตร
เพื่อน�าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จากภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยีท่ีค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ  
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการน�าวัตถุดิบเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตรมาใช้ในอตุสาหกรรมและพลงังานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัชวีภาพ (4) เกษตรแปรรปู สนบัสนนุการวจิยัและพฒันา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนให้ความส�าคัญกับตราสินค้าและปกป้องสิทธิ 
ในทรัพย ์สินทางปัญญา ส ่งเสริมการใช ้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเป ็นผลิตภัณฑ์ใหม ่ 
(5) เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต เพื่อน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มี 
ความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมการท�าระบบฟาร์มอัจฉริยะ และ (6) การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร ให้ความส�าคัญกับมาตรการสนับสนุนท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรด�าเนินการได้ 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและ
ระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันสถานการณ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริม 
การขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ
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ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมศุลกากร

ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ อาทิ  ผลไม้เมืองร้อน ข้าวหอมมะลิ และกล้วยไม้ รวมทั้งสินค้าที่ได้รับ
การรับรองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยการพัฒนาอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินและความโดดเด่นของสินค้าในพ้ืนท่ี พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่า 
เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย
030101

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการส่งออกของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ซ่ึงพิจารณาจากมูลค่าการส่งออก 
ของผลไม้เมืองร้อน ข้าวหอมมะลิ และกล้วยไม้ ในช่วงปี 2560 - 2561 มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.79 ต่อปี มูลค่า 
การจัดจ�าหน่วยสินค้า GI ท่ีข้ึนทะเบียนท่ีจัดจ�าหน่ายภายในประเทศจากงานที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้น  
ณ ธันวาคม 2560 มีมูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 5,300 ล้านบาท ณ กุมภาพันธ์ 2563 แสดงให้เห็นว่า
มูลค่ากลุ่มสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ควรเร่งจัดท�าฐานข้อมูลส�าหรับการใช้ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ครอบคลุมและสะท้อน
มูลค่าของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561-2562 ส่วนใหญ่
ด�าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการส่งเสริม 
ด้านการผลติและพฒันาสนิค้าเกษตรให้มคีณุภาพ โดยเน้น 
สินค้าที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในแต่ละพื้นที่  
เพื่อการสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ 
กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น  
โดยควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิด้านการตลาด และการผลักดนั 
ให้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าผ่านโครงการส่งเสริมและคุ ้มครองสินค้า 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) โครงการส่งเสริมสินค้า GI 
อัตลักษณ์สินค้าพื้นถ่ินเพิ่มมูลค่าสู ่สากล เพื่อสร ้าง 
ความเชือ่มัน่ในคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าอตัลักษณ์ 
พื้นถิ่ น ท้ั งตลาดภายในประเทศและต ่ างประเทศ  
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ 
ขยายตัวการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตามในระยะต่อไปควรมีการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ ์ให ้มี คุณภาพและมีมูลค ่าเพิ่มโดยอาศัย
นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อท�าให้การพัฒนาสินค้าเกษตรต่าง ๆ ครบวงจร 
ทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ในความส�าคัญของการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
นอกจากนี้ตลาดที่ เข ้ามารองรับผลิตภัณฑ ์สิ่ งบ ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ยังมีปริมาณน้อย และขาดการวิจัยและ
พัฒนาสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อน�าไปต่อยอด 
สู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในเชิงพาณิชย์ ท�าให้สินค้า
เกษตรไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจร

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างมูลค่า
จากเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินตามเป้าหมาย จ�าเป็นต้องเร่ง
สร้างความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนักในความส�าคัญ 
ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการ การสร้างตลาดใหม่ โดยควรประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดกระบวนการ
ท�างานร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ก�าหนดเป้าหมายในเชิงพื้นที่
และผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ซ่ึงจะท�าให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่
วัตถุดิบ การพัฒนาคุณภาพสินค้า การวิจัยพัฒนาและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการตลาด 
ได้อย่างเป็นระบบ โดยต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่นในประเภทอ่ืน ๆ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
สินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดยุคใหม่ โครงการ
ส่งเสริมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้า 
พื้นถ่ินเพิ่มมูลค ่าสู ่สากล นอกจากนี้  ควรประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาร่วม
สนับสนุนกิจกรรมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

030101030101
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา 
ถึงพื้นที่ท�าการเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP 
พืช (ไม่รวมพื้นที่ปลูกข้าว) ณ ตุลาคม 2561  
รวมทั้งสิ้น 1.02 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 
ของพื้นที่เกษตรท้ังหมด (ไม่รวมการตรวจรับรอง
จากภาคเอกชน) ขณะท่ีพื้น ท่ีตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ ณ กรกฎาคม 2562 มทีัง้สิน้ 
531,620.67 ไร่ หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.35 ของพืน้ที ่
ท�าการเกษตรทั้งหมด (ไม่รวมการตรวจรับรอง
จากภาคเอกชน) จะเห็นได้ว่าการปรับเปล่ียน 
การผลิตให้เข้าสูร่ะบบมาตรฐานยงัน้อย ซึง่จะส่งผล 
ต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยให้มีมูลค่าตามเป้าหมาย
ทีก่�าหนดไว้ จึงจ�าเป็นท่ีภาครฐัและเอกชนต้องสร้าง 
ความร่วมมือในการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร 
ทั้งการเชื่อมโยงตลาดความสนใจของเกษตรกร 
และกลไกการตรวจรับรองซึ่งหน่วยตรวจรับรอง
ยั ง มีจ� านวนน ้อย  ท� า ให ้ป ั จจุบันมีพื้ นที่ ท� า 
การเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP น้อย

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

0.68%

99.32%

0.35%

99.65%

การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ในสินค้าเกษตรของไทย การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งจะมีผลต่อการขยายตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ผลผลิตมวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี เพื่อการบรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าว มีประเด็นการพัฒนาท่ีต้องให้ความส�าคัญ ประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้า
ปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์ การวิจัยพัฒนา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรอง การส่งเสริมการขายและ
การตลาด และการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้แปรรูป/ผู้ขายสินค้าปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์

030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย
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030201

การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปี 2561-2562 จะเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ผ่านโครงการ
พัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปสินค ้า เกษตร
ปลอดภัย กิจกรรมหลักพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP/อินทรีย์ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยผลผลิตสินค้าเกษตร 
ให้เพิม่ขึน้ รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลติของภาคเกษตร 
และท�าให ้สภาพแวดล ้อมและระบบนิ เวศบริเวณ 
แปลงเกษตรดข้ึีน  ซึง่การด�าเนินการดงักล่าวสอดคล้องกบั 
ปัจจัยสู่ความส�าเร็จการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
ระบบรับรองมาตรฐาน 

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เกษตรกร 
ขาดแรงจูงใจด้านราคาและการตลาดในการปรับเปลี่ยน
การผลิตของตนให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
ขณะที่ผู ้บริโภคยังขาดความตระหนักในการเลือกซ้ือ
สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบกับ 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนเป็นภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ของเกษตรกร ซึ่งไม่จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิต นอกจากน้ี โครงการที่มารองรับป ัจจัย 
สู่ความส�าเร็จการส่งเสริมสินค้าปลอดภัย ยังคงเจาะกลุ่ม
สินค้าเป็นรายจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ โดยขาดโครงการ 
ที่ขับเคลื่อนในภาพรวม และขาดการเชื่อมโยงของ 
หน่วยงานท่ีมารับช่วงต่อของสินค้าในด้านการจัดการ
ตลาด ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับระบบการผลิต
ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้น

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  การสร ้าง 
มลูค่าเพิม่ให้กับสนิค้าเกษตรปลอดภยัในระยะต่อไป ควรสร้าง 
ความรู ้ความเข ้าใจให้กับเกษตรกรในการผลิตตาม 
หลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) รวมถึงมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะท�าให้การผลิตมีประสิทธิผล รวมถึง 
การสร้างความตระหนักแก่ผู ้บริโภคเพ่ือขยายตลาด  
โดยให ้ความส�าคัญกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ เกษตร
ปลอดภัย (GAP Zoning) ด้วย Agri-Map และโครงการ
ส ่งเสริมการผลิตสินค ้าเกษตรอินทรีย ์  นอกจากนี้  
ควรพิจารณาถึงกลไกการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  
โดยให้ความส�าคัญกับโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
และระบบการรับรองสินค้าเกษตรตามหลักมาตรฐาน 
GAP โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบ 
การรับรองเกษตรอินทรีย์สู่ระดับสากล ทั้งนี้ ควรส่งเสริม
กลไกการมีส่วนร่วมในการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการกระจายหน่วยตรวจรับรอง 
ทีไ่ด้คณุภาพบรกิารกบัเกษตรกรได้อย่างทัว่ถงึ ซึง่อาจจะต้อง 
พิจารณาถึง รูปแบบความร ่วมมือระหว ่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในการลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการตรวจรับรอง ขณะเดียวกันจะมีผลผลิตที่ผ ่าน 
การตรวจรับรองสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และควรมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสินค้า
เกษตรปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพ่ือเป็นแหล่ง 
ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบวงจร
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เป็นการประเมินความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและคุณประโยชน์ด้านโภชนาการของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
ซ่ึงเกดิจากการยกระดับความสามารถในการผลติให้เข้าสูร่ะบบมาตรฐานความปลอดภยั ทัง้สนิค้าเกษตรหรอือาหารสด 
ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จหรือสินค้าเกษตรที่ผ่านการแปรรูป และอาหารปรุงส�าเร็จหรืออาหารพร้อมบริโภค  
โดยพิจารณาในมิติทั้งปัจจัยความถี่ในการเลือกซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและปัจจัยจากแหล่งผลิตหรือหน่วย
ควบคุมคุณภาพ การบรรลุเป้าหมายที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน มีปัจจัยหลักท่ีต้อง
ด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยให้เข้าสู่ระบบการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ควบคู่กับการวิจัยพัฒนาด้านโภชนาการอาหาร เพื่อการผลิตสินค้าและอาหารเพ่ือสุขภาวะ 
ของชุมชน 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปี 2561 ดชันีความผาสขุของเกษตรกรด้านสขุอนามยัอยู่ในระดบั 98.17 โดยเพิม่ข้ึน 
จากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 97.14 เนื่องจากเป็นการแสดงถึงครัวเรือนเกษตรกรท่ีได้เลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน จากการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย และนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
อาหาร เช่น สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือนและจ�าหน่ายในตลาด รวมทั้ง 
มีการให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตาม 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองยังคงต้องพัฒนาและสร้างความร่วมมือกับ 
ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน เพือ่จดัการกบัปัญหาการปนเป้ือนและสารเคมตีกค้างในผลผลติเพือ่สร้างความเชือ่ม่ัน 
แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2561

2560

2559

80 85 90 95 100

030202 ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับ
การยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัย 
และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย
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030202

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561-2562   
ให้ความส�าคัญกับกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรผ่านโครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ซ่ึงท�าให้สถานประกอบการสินค้า
ปศุสัตว์ได้รับการตรวจประเมินและอยู่ในระดับมาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังมีการผลักดันสินค้าเกษตรอื่น ๆ  
ให้ผ่านการรับรองคณุภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตรปลอดภยั 
โดยเน ้นการลดใช ้สารเคมีในภาคเกษตรเป ็นหลัก  
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 
ทีก่�าหนดไว้ได้ระดบัหนึง่เท่านัน้ เนือ่งจากมุง่เน้นทีก่ารตรวจ 
รับรองโดยปกติจะมีการตรวจรับรองเพียงปีละครั้ง ทั้งนี้
หากมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจและจิตส�านึก
ความรับผิดชอบต ่อผลผลิตของตนเอง จะช ่วยให ้
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ มีการด�าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตอาหาร
เพ่ือสุขภาวะของชุมชน ในปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับ
ป ั จ จัยสู ่ ความส� า เ ร็ จ ในด ้ านการวิ จั ยและพัฒนา 
ด้านโภชนาการอาหาร อย่างไรก็ตามในระยะต่อไป 
หน่วยงานของรฐัควรมกีารส่งเสรมิและผลกัดนัให้มกีารวจิยั 
และพัฒนาด้านโภชนาการอาหารให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การสร้างความตระหนักถึงสุขอนามัย ความสะอาดและ
การปนเป ื ้อน คุณประโยชน์ของสินค ้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพื่อใช้ในการน�าไปส่งเสริมและ
สร้างความเข้าใจในวงกว้างต่อไป

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา
ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องของเกษตรกรเกี่ยวกับ
การผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้ง

จิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อผลผลิตของเกษตรกรเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้บริโภค  
ซ่ึงแม้ว่าเกษตรกรจะผ่านการตรวจรับรองในแต่ละป ี
แต ่การด�าเนินการผลิตระหว ่างป ี เกษตรกรต ้องมี 
ความรับผิดชอบและค�านึงถึงหลักการความปลอดภัย 
ทีต้่องรักษาไว้ตามมาตรฐาน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการรักษา
มาตรฐานแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ
ตัวเกษตรกรที่ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ และในส่วนของ
การวิจัยและพัฒนาด ้านโภชนาการอาหาร ยังคง 
ประสบปัญหาเนื่องจากผลงานวิจัยส่วนใหญ่มักสิ้นสุด
กระบวนการภายในห้องทดลอง ซ่ึงยังขาดกระบวนการ
ถ่ายทอดและน�ามาใช้งานจริงในภาคเกษตร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยให้ได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ 
สงูขึน้ในระยะต่อไป ควรเสรมิสร้างทกัษะและทศันคตขิอง 
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
ทั้งกลุ่มท่ีสามารถเข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง และกลุ่ม 
ที่ไม่เข้าสู่ระบบการตรวจรับรอง (แต่มีความปลอดภัย) 
รวมทั้งความสามารถในการศึกษาวิจัยพัฒนาต่อยอด
กระบวนการผลิตด้วยตนเอง เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตร
มีความปลอดภัยน ่าเชื่อถือ โดยให ้ความส�าคัญกับ
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค ้าเกษตร 
นอกจากนี้  ควรให้ความส�าคัญกับการสร ้างความรู  ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภค
อาหารปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน
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เป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วย 
วิธีการทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์และรักษาความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์  
การด�าเนินการดังกล่าวมีส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีมูลค่า
เพ่ิมขึ้น โดยปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (ด้านพืช 
ปศุสัตว์ ประมง และจุลินทรีย์) การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร การวิเคราะห์ข้อมูลพืชสมุนไพรและ
ก�าหนดเป้าหมายเพื่อน�าไปสู่การแปรรูปขั้นสูง การส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ชีวภาพระดับชุมชน การยกระดับการแปรรูปสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม 
การตลาดเกษตรชีวภาพและตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมและผลักดันการใช้สมุนไพร/เวชภัณฑ์ 
ที่สกัดจากสารธรรมชาติในการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการ 
ส่งออกของสินค้าเกษตรชีวภาพ โดยพิจารณา
จากมูลค่าการส่งออกเครื่องเทศและสมุนไพร
ในปี 2561 มีการขยายตัวถึงร้อยละ 5.66  
เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ในปี 2562 มูลค่า 
การส่งออกฯ ลดลงถึงร้อยละ 11.91 จึงท�าให้
อัตราการขยายตัวเฉลี่ย ปี 2560-2562 ลดลง
ร้อยละ 3.12 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากวัตถุดิบที่ได้
จากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งสมุนไพรหลายรายการ
ตามต� า รั บยาแผนโบราณต ้ อ ง เก็ บจาก 
ป ่ าธรรมชา ติ  ประกอบกับข ้ อจ� า กัด ใน 
การจัดการท่ีดินและการปลูกหรือขยายพันธุ์
ทดแทนท�าให้สมนุไพรธรรมชาตมิปีรมิาณน้อยลง 
รวมถึงความไม่แน่นอนของตลาดต่างประเทศ 
เมื่อพิจารณาค่าเป้าหมายสินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี จึงมีความท้าทายในการบรรล ุ
เป้าหมาย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ/สมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน 
คุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการด�าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

ที่มา : ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมศุลกากร
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030301

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ปี 2561-2562 มีความหลากหลายตามขอบเขต
ภารกิจ โดยขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมด้านการพัฒนาฐาน
ทรัพยากรการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(พืช ประมง ปศุสัตว ์ ) การส ่งเสริมเกษตรอินทรีย ์  
การพัฒนาด้านการตลาดเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร และการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและแหล่งผลิตรองรับการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร ซึ่งมีผลต่อการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร
ชีวภาพให้ขยายตัวได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
ในระยะต ่อไปควรให ้ความส�าคัญตั้ งแต ่การศึกษา 
ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ การพัฒนา
และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อน�าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เกษตรกรมีข้อมูลและองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร
ชีวภาพ/สมุนไพร และข้อมูลด้านตลาดไม่เพียงพอที่จะน�า
ไปสู ่การตัดสินใจในการผลิตและสร้างรายได้ การน�า 
ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรชีวภาพ/
สมนุไพร มาประยกุต์ใช้กบัภมูปัิญญาท้องถิน่ยงัมปีริมาณน้อย 

ท�าให ้การใช ้สมุนไพรและเวชภัณฑ์ ท่ีสกัดจากสาร
ธรรมชาติในการรักษาโรคและสร ้างเสริมสุขภาพ 
ขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงความรู้ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ท�าให้การขับเคล่ือน 
การพัฒนาสินค ้า เกษตรชีวภาพขาดเอกภาพและ 
ความเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่า
เ พิ่ ม ใ ห ้ กั บ สิ นค ้ า เ กษตรชี วภ าพ ในระยะต ่ อ ไป  
ควรประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อร่วม
ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายร่วมกันของการพัฒนาร่วม
กัน โดยต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการจัดท�าระบบ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความส�าคัญ
ทางเศรษฐกิจ ผ่านการด�าเนินโครงการความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์
สมุนไพร ผ่านโครงการอนุรักษ์คุ ้มครองสมุนไพรพื้นที่ 
ถิ่นก�าเนิดของสมุนไพรและใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ของทรัพยากรพันธุกรรม ส่งเสริมการตลาดเกษตร
ชีวภาพและตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ โดยโครงการ
ขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริม 
ผู ้ ป ร ะกอบการผลิ ตผลิ ตภัณฑ ์ ส มุน ไพรภาย ใต ้  
พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ  
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เป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรและวิสาหกิจในการน�าความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 
เพิ่มขึ้น ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญประกอบด้วย การส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และก�าหนดมาตรการจูงใจในการจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรชีวภาพของชุมชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ทั่วประเทศ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน พบว่า ในปี 2561 มีการส่งเสริมกลุ ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
ได้ 28 วิสาหกิจ ใน 27 ต�าบล และในปี 2562 มีการส่งเสริมได้ 27 วิสาหกิจ ใน 25 ต�าบล รวมทั้งสิ้น 55 วิสาหกิจ 
ใน 52 ต�าบล ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการด�าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 1 ต�าบล 1 วิสาหกิจ อย่างไรก็ตามวิสาหกิจ
ชมุชนต่าง ๆ ยงัคงต้องได้รบัการสนบัสนนุเพือ่พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์จากฐานชวีภาพให้มมีลูค่าทางเศรษฐกจิท่ีเพ่ิมขึน้ 
เพื่อส่งผลต่อเป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชีวภาพให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

030302 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้ง 
ทุกต�าบลเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ
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030302

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ชุมชนและภาคธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ชีวภาพ ผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนจากฐานชีวภาพ และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ 
มีค ่าเป ็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่ งการด�าเนินการดังกล ่าว 
จะเป็นการให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�ารวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้าง
มูลค ่าทางเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและภูมิป ัญญา 
ท้องถิ่น ตลอดจนมีการจัดท�าโครงการเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร ์และการเงิน เพื่ อการใช ้ประโยชน ์
ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนื เพือ่เป็นการจงูใจ 
ในการจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรชีวภาพของชุมชน ซ่ึงจะช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น นอกจากน้ี ในระยะต่อไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดและการท่องเที่ยว 
ควรสนับสนุนการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เข ้าถึงตลาด 
ในระดับต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า 
จะมีการจัดตั้งวิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่วิสาหกิจการเกษตร
ส่วนใหญ่ยงัคงต้องการค�าแนะน�าในหลายส่วน ทัง้องค์ความรู ้
จากความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ควบคู ่ไปกับการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน 
การพัฒนาต ่อยอดผลิตภัณฑ ์จากฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้น  
รวมทั้งข้อจ�ากัดและทักษะในการบริหารจัดการวิสาหกิจ
การเกษตรในรูปแบบธุรกิจ และการตลาดที่เข้ามารองรับ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพยังมีปริมาณน้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างความ
เข็มแข็งและยั่งยืนให้กับวิสาหกิจการเกษตรจากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ตั้งข้ึน ควรจะต้องม ี
การส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
และฟื้นฟู  และน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้
ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้น  
โดยให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิโครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ของวิสาหกิจชุมชนจากฐานชีวภาพ โครงการส่งเสริม 
การปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงการเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยืน เพ่ือเป็นมาตรการ 
จูงใจในการจัดต้ังวิสาหกิจการเกษตรชีวภาพของชุมชน
ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงต้องผลักดันให้มีการด�าเนินโครงการ 
ในลักษณะให้ความรู ้เรื่องการบริหารจัดการวิสาหกิจ
เกษตรในรูปแบบธุรกิจ และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพด้านการตลาด เพื่อให้วิสาหกิจสามารถ
ด�าเนินของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ที่มา : ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
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มีปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการ
ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเป้าหมายเพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้า สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขั้นสูง และเพิ่มช่องทางการตลาดท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงช่องทางการตลาด
แบบออนไลน์ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนในการบรรลุเป้าหมายท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตรเพิ่มมากขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซ่ึงพิจารณากลุ่มที่เกี่ยวกับ
สนิค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครือ่งดืม่ ไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ เครือ่งหนงัและผลติภณัฑ์ ยางและผลติภณัฑ์ ซึง่ในปี 2561 
มีมูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมของอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูรวม 1.399 ล้านล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจาก 1.397 ล้านล้านบาท 
ในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ลดลง ร้อยละ 0.11 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของผลิตภัณฑ์ยางพารา  
และยาสูบ ซึ่งตลาดมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปเฉลี่ยที่ร้อยละ 3 จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการที่จะบรรลุเป้าหมาย จึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการ 
กับผลิตภัณฑ์ที่ได ้รับผลกระทบด้านราคาและตลาด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการแปรรูปไปสู ่สินค้าข้ันสูง 
ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

030401 สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ ์
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรแปรรูป

      ที่มา : ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
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030401

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานที่ส�าคัญของ
หน่วยงานจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตร ผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
และการแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการ
แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการเสริมสร้าง
ศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอด 
เชิงพาณิชย์ เพื่อเชื่อมโยงไปสู ่กระบวนการแปรรูป 
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพิ่มช ่องทาง 
การจัดจ�าหน่าย ผ่านโครงการเชือ่มโยงตลาดผ่านเครอืข่าย 
สหกรณ์ การจัดแสดงสินค้าและเชื่อมโยงการกระจาย
สินค ้าเกษตร การเสริมสร ้างศักยภาพการแข ่งขัน 
ด้านการตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาและส่งเสริม 
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกษตร และการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพดิจิทัล ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
เป้าหมาย และการเพิ่มช่องทางการตลาด 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงผลิตสินค้า
เกษตรในรูปแบบเดิม และไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรได้ ประกอบกับค่าใช้จ่าย
ในการจั ดหา เทคโนโล ยีการแปรรูปค ่ อนข ้ า งสู ง  
ซึง่เกษตรกรยงัไม่เหน็ถงึความคุม้ค่าในการลงทนุ จงึไม่จงูใจ 
ให ้ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรลงทุนผลิตสินค ้ า 
เกษตรแปรรูป นอกจากนี้ โครงการท่ีมารองรับปัจจัย 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูง และส่งเสริม
สถาบันเกษตรกรในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  
ยังคงมีน้อยและเป็นเฉพาะกลุ่มสินค้า ตลอดจนยังขาด
โครงการท่ีขับเคลื่อนในภาพรวม และขาดการเชื่อมโยง
ของหน่วยงานที่มารับช่วงต่อในด้านการแปรรูปสินค้า 
ไปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่มีมูลค่า รวมถึงปัจจัยการต่อยอด
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู ่การผลิตเชิงพาณิชย์  
มีการสนับสนุนทุนโครงการวิ จัย ท่ีมีศักยภาพและ 
การผลักดันผลงานวิจัยสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเริ่ม
ด�าเนินการในปี 2564

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปในระยะต่อไป ควรให ้
ความส�าคัญกับการเข้าถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปสินค้า
เกษตร การรวมกลุ ่มในรูปสหกรณ์ เพื่อลดต ้นทุน 
ค่าเครื่องจักรกลการเกษตร การพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพ
เข้าสูร่ะบบการผลติในกลุม่เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรย์ี 
และเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมทั้งส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู ่การผลิตเชิงพาณิชย์  
เพ่ือให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรน�ามาใช้ในการแปรรูป
สินค้าเกษตร และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรแปรรูป และสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูงมากขึ้น 
รวมถึงการเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

      ที่มา : ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
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เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ซ่ึงเกิดจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
การผลิต และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตรให้เพิ่มขึ้น โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์ม ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจริยะ  
และการขยายตลาดสินค้าเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการสนับสนุนการท�าระบบฟาร์มอัจฉริยะ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลก�าไรจากการด�าเนินงานส่งเสริมผลผลิตโครงการเกษตร 
แปลงใหญ่สมยัใหม่ (ภาคเอกชนร่วมบรหิารจดัการ) ซ่ึงในปี 2561 ผลก�าไรของเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากเดิม 
จ�านวน 631.50 ล้านบาท ที่ด�าเนินการใน 38 จังหวัด จ�านวน 88 แปลงใหญ่ พื้นที่ 159,114 ไร่ ซึ่งเป็นการเพาะปลูก
พืชหลัก (ข้าว มันส�าปะหลัง และอ้อย) สัตว์เล็ก (ไก่ สุกร) สัตว์ใหญ่ (วัว) สัตว์น�้า (กุ้ง ปลา) และพืชสร้างรายได้เร็ว  
(ผัก ผลไม้ สมุนไพร หม่อนไหม ถั่วเหลือง) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการด�าเนินงานในลักษณะดังกล่าว สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับการท�าเกษตรกรรมในโครงการเป็นอย่างมาก ข้อมูลดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างสะท้อนให้ทิศทางการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ชัดเจนจากการท�าเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ หากมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ  
ของประเทศก็ยกจะสามารถยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรของไทย รวมทั้งจะเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ไปสู ่การบรรลุเป้าหมายได้แม้ว่าจะเป็นความท้าทายอย่างสูง ดังนั้น ในการเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าท่ีได้ 
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรเร่งด�าเนินการในลักษณะความร่วมมือ  
และประสานการจัดท�าข้อมูลมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะดังกล่าวเพ่ือใช้ในการติดตาม
การด�าเนนิงานทีช่ดัเจนและครอบคลุมต่อไป รวมทัง้ยงัต้องเร่งส่งเสรมิการขยายผลการท�าเกษตรแปลงใหญ่สมยัใหม่ด้วย 

030501 สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ

    ที่มา : คณะท�างานโครงการเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม ่
            (ภาคเอกชนร่วมบริหารจัดการ)

พืชหลัก 41 แปลง 

พื้นที่ 105,572 ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อป ี
200,540,000 บาท

สัตว์บกขนาดเล็ก 7 แปลง 

พื้นที่ 17,081 ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อป ี
21,630,000 บาท

สัตว์บกขนาดใหญ่ 11 แปลง 
พื้นที่ 16,140  ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อปี
335,870,791 บาท

สัตว์น�้า 13 แปลง
พื้นที่ 11,056 ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อป ี
25,857,500 บาท

Cash Crop 16 แปลง 
พื้นที่ 8,502 ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อป ี
47,600,000 บาท

“ก�าไรที่เพิ่มขึ้น”ของแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

จ�านวน 88 แปลง พื้นที่ 158,000 ไร่ มูลค่ารวม 631,000,000 บาท/ปี
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030501

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ที่ผ่านมาได้ด�าเนินการในลักษณะของการพัฒนา
ระบบการผลิตโดยน�าเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ และการพฒันาเครอืข่ายองค์กรเกษตรกร Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer ซึง่มผีลต่อการปรับ 
เปล่ียนโครงสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินงานพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมาย
สินค้าโดยการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี ผ ่านโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motorpool) 
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีส�าคัญ ซึ่งการด�าเนินงาน
จะมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอัจฉริยะ  
ทั้ ง ในเชิงปริมาณและคุณภาพให ้กับสินค ้าเกษตร  
อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปควรวจิยัพฒันาและการส่งเสริม 
การเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ของเกษตรกร 
ควบคู่ไปกับการขยายผลไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและการเข ้าถึงของเกษตรกรยังมี 
ค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในแปลงที่มีขนาดเล็ก  
รวมทั้งความไม่มั่นใจและไม่เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากเทคโนโลยีของเกษตรกรรายย่อย ถึงแม้ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายไม่สูง นอกจากนี้ 
การรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการแปลงร่วมกันขนาดใหญ่
ยังมีข้อจ�ากัดในด้านพ้ืนที่ที่ท�าให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยี
ร่วมกันได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การส่งเสริมสินค้า
ท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
ควรสนับสนุนบทบาทของสถาบันการศึกษาและอาชีวะ
ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให ้ เหมาะสมกับพื้นที่ 
ทั้ ง ในมิติปริมาณและคุณภาพ และสอดคล ้องกับ 
ความต้องการของเกษตรกรท่ีสามารถเข้าถึงได้ รวมท้ัง
การจัดท�าแปลงสาธิตต้นแบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่เพื่อ
เป็นตวัอย่างในการเลอืกใช้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ 
ควรสนับสนุนให ้ ใช ้กลไกการรวมกลุ ่ ม เกษตรกร 
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ 
ความส�าคัญกับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
โครงการพัฒนาศั กยภาพด ้ าน เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 
เพื่อเกษตรกรยุค THAILAND 4.0 และโครงการเชื่อมโยง
การตลาดสินค้าเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือส่งเสริมการขยาย
ตลาดสินค้าเกษตรอัจฉริยะและรองรับผลผลิตเกษตร
อัจฉริยะจากเกษตรกร
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เฉล่ียร้อยละ 10 ต่อปี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรในเชิงปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด  
โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิต 
เพื่อทดแทนการผลิตแบบดั้งเดิม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งการขับเคลื่อน 
ภาคเกษตรกรให้เข้าสูร่ะบบฟาร์มอจัฉรยิะมากขึน้นัน้ มส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุให้บรรลเุป้าหมายผลติภาพการผลิต 
ของภาคเกษตรเพ่ิมมากข้ึน โดยการวิจัยและพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ การส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ และการสนับสนุนการท�า
ระบบฟาร์มอัจฉริยะ จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก 
ผลก�าไรต่อไร่จากการส่งเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ่
สมัยใหม่ (ภาคเอกชนร่วมบริหารจัดการ) ใน 5 กลุ่ม
สินค้า ได้แก่ พืชหลัก (ข้าว มันส�าปะหลัง และอ้อย)  
สตัว์บกเลก็ สตัว์บกใหญ่ และพืชสร้างรายได้เร็ว ซึง่ในปี 2561 
พบว่า สินค้าเกษตรแต่ละชนิดมีก�าไรต่อไร ่เพิ่มขึ้น  
อาทิ ข้าว ก�าไรเพ่ิมขึ้น 691 บาท มันส�าปะหลัง ก�าไร 
เพิม่ขึน้ 2,180 บาท อ้อย ก�าไรเพิม่ข้ึน 4,281 บาท สตัว์บกเลก็ 
ก�าไรเพ่ิมขึ้น 1,266 บาท สัตว์บกใหญ่ ก�าไรเพิ่มขึ้น 
12,269 บาท และสัตว์น�้า ก�าไรเพ่ิมขึ้น 176,444 บาท 
จะเห็นได้ว่าเป็นการด�าเนินงานท่ีส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย
ผลผลิตต ่อหน ่วยของฟาร ์มหรือแปลง ท่ีมีการใช ้
เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม  
เป็นรปูแบบการด�าเนนิงานน�าร่องเพยีง จ�านวน 88 แปลง 
พ้ืนที่ 158,000 ไร่ ซ่ึงต้องเร่งขยายผลในวงกว้างเพื่อให้
เกิดผลในการเพิ่มผลผลิตและก�าไรต่อไร่ให้กับเกษตรกร

030502 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลง 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/ 
อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย เกษตรอัจฉริยะ

ที่มา : คณะท�างานโครงการเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม ่
        (ภาคเอกชนร่วมบริหารจัดการ)

“ก�าไรที่เพิ่มขึ้น”ของแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

จ�านวน 88 แปลง พื้นที่ 158,000 ไร่ มูลค่ารวม 631,000,000 บาท/ปี
พืชหลัก 41 แปลง 
พื้นที่ 105,572 ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่
- ข้าว 691 บาท
- มัน 2,180 บาท
- อ้อย 4,281 บาท

สัตว์บกขนาดเล็ก 7 แปลง 
พื้นที่ 17,081 ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร ่
จ�านวน 1,266 บาท

สัตว์น�้า 13 แปลง 
พื้นที่ 11,056 ไร่

สัตว์บกขนาดใหญ่ 11 แปลง 

พื้นที่ 16,140  ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร ่
จ�านวน 176,444 บาท

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่

จ�านวน 12,269 บาท

Cash Crop 16 แปลง 
พื้นที่ 8,502 ไร่

ก�าไรที่เพิ่มขึ้น ต่อไร่
- พืชพัก 3,695 บาท
- ผลไม้ 12,465 บาท

- สมุนไพร 3,000 บาท
- หม่อนไหม 7,155 บาท
- ถั่วเหลือง 1,120 บาท
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030502

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ในการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป ้าหมาย  
ผ่านโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉรยิะ ซึง่จัดท�าขึน้ 
เพื่อพัฒนาระบบการท�าการเกษตรอัจฉริยะในการผลิต 
พืชเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นย�า 
(Precision Agriculture) การบริหารจัดการแปลงเรียนรู้ 
และประมวลผลข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Smart Data  
management) เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการผลิตพืชของเกษตรกร  ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัย 
สู ่ความส�าเร็จด ้านการวิจัยพัฒนากระบวนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในฟาร์ม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐ
ควรมีการส ่งเสริมการเข ้าถึงและการใช ้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะให้มากขึ้น เพื่อเป็น 
การผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การท�า
ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตนั้น แม้ว่าบางโครงการจะมีเอกชนเข้าร่วมบริหาร
จัดการ แต ่มี เงื่อนไขในการบริหารจัดการท่ีต ้องม ี
การรวมกลุ ่มเป็นสหกรณ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน  
และการสร้างผู ้น�าที่เป็น smart farmer มาท�าหน้าท่ี 
ผู้จัดการแปลง ท�าให้เกษตรกรรายย่อยท่ียังไม่สามารถ
รวมกลุ ่ม เป ็นสหกรณ ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน 
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ รวมถึงผู ้น�าเกษตรกร 
ทีเ่ป็น smart farmer ยงัมจี�านวนค่อนข้างน้อย นอกจากนี ้
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีข้อก�าจัดของพ้ืนที่การเพาะปลูก
ในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ และขาดการเข้าถึงและ 
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ
และแหล่งเงินทุนท่ีจะมาช่วยสนับสนุนการท�าฟาร์ม
อัจฉริยะที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การสนับสนุน 
การท�าฟาร์มอัจฉริยะ โดยควรให้ความส�าคัญกับโครงการ
วจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีกษตรอจัฉริยะ โครงการส่งเสรมิ 
การใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
โครงการสร้างเกษตรกรให้เป็นผู ้ประกอบการที่เป็น 
smar t  f a rmer  และโครงการพัฒนา ศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ รวมถึง
โครงการเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้
เกษตรกรมีตลาดรองรับในการจ�าหน่ายสินค้า
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ การวางแผนการผลิต การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ และการส่งเสริมการผลิตอย่างคุ้มค่า การด�าเนินการดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมีประเด็นการพัฒนาที่ต้องให้ความส�าคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาฐาน
ทรัพยากรการผลิต (แหล่งน�้าและท่ีดิน) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร การสนับสนุนให้เกษตรกร
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ การส่งเสริมการร่วมกลุ่มและการท�า
เกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูป  
การบริหารจัดการผลผลิตตลอดโซ่ และการพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตรเพื่อลดการสูญเสียระหว่างการเก็บรักษาและ
การขนส่ง 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากมูลค่า
เพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจากการด�าเนินงาน 
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ปี 2561 พบว่า มูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.38 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2560 หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 11,185.83 ล้านบาท 
ในปี 2560 เป็น 22,078.49 ล้านบาท ในปี 2561 
นอกจากนี้ ยั ง มีการผลิตสินค ้ าที่ ได ้ รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร รวม 142,850 ราย  
เพิม่ขึน้จาก 102,443 รายในปี 2560 และสามารถเชือ่มโยง 
การตลาดของสมาชิก ป ี  2559-2561 รวมท้ังสิ้น 
45,172.83 ล้านบาท ซ่ึงผลการประเมินสะท้อนให้เห็น 
ถึงทิศทางที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตในกลุ ่ม
ตัวอย่าง อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ยังคงเป็นความท้าทายส�าหรับประเทศไทย 
เน่ืองจากสัดส่วนท่ีด�าเนินการยังคงเป็นสัดส่วนน้อย 
เม่ือเทียบกับพื้นท่ีเกษตรทั้งหมดกว่า 150 ล้านไร่ ซึ่งคง
ต ้อง เร ่ งขยายและพัฒนารูปแบบการด� า เนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

4,747.04

6,836.87

6,438.80

15,241.62

11,185.83

22,078.49

1,408

3,175

4,583

14,711,472,323

30,461,358,198

45,172,830,521
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030601

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินการ
ในส ่วนท่ี เกี่ยวกับการเ พ่ิมประสิทธิภาพต ่อหน ่วย  
ผ่านโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้
เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการการผลิต
และการตลาดร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
รวมถึงมีการเชื่อมโยงการตลาดกับผู ้รับซื้อ ผู ้รวบรวม
ผลผลิต โรงงานแปรรูป ตลาด Online และ Modern 
Trade ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี
การเกษตรและเพิม่อ�านาจต่อรองได้ นอกจากน้ี มนีโยบาย 
การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีเพาะปลูกให้สอดคล้องกับแผนที่
เกษตรเพื่อบริหารเชิงรุก (Agri-map) โดยเฉพาะ 
การปรบัเปลีย่นพื้นที่ปลูกข้าวไปเป็นการเกษตรชนิดอื่น ๆ  
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาอ้อย เกษตรผสมผสาน  
และปศุสตัว์ เป็นต้น การประกนัภยัพืชผล รวมถงึการจดัท�า 
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ และ
จั ด ตั้ ง ศู น ย ์ ค ว าม เป ็ น เ ลิ ศ ด ้ า นก า ร เ กษตรและ 
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงข้อมูลและน�าองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด ้านการเกษตรมาใช ้ในการวางแผนการผลิตและ 
การตลาด ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องค�านึงถึงตลาดท่ีรองรับ
ผลผลิตจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค ้า 
เกษตรด้วย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เกษตรกร 
ส ่วนใหญ่เผชิญกับความเส่ียงจากภัยแล ้ง/น�้าท ่วม  
และปัญหาที่ดินท�ากินที่มีผลต่อการลงทุนและพัฒนา
ระบบการผลิตในพื้นที่  รวมทั้ งยังขาดแรงจูงใจใน 
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนการผลิตโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด อีกทั้งขาดการบริหารจัดการผลผลิต
ก ่ อนและหลั งการ เก็บ เกี่ ย ว  รวมถึ งการบริหาร 
ด้านการตลาดที่ดี ท�าให้เกษตรกรต้องรับความเสี่ยง 
จากความผันผวนด้านราคา ซ่ึงมผีลต่อการเพ่ิมประสทิธภิาพ 
การผลิตในที่สุด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไป ควรเร่งขยายพื้นที่ชลประทานขนาดกลาง
และขนาดเล็ก รวมถึงแหล่งน�้าในไร ่นา ควบคู ่กับ 
การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ การสนับสนุนการจัดหา
ที่ดินท�ากินผ่านกลไกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ อาทิ ส�านักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นต้น ตลอดจน
สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ในระดับพื้นที่ในการวิจัยความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่  และถ ่ายทอดไปสู ่ การปฏิบัติจริ ง 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน/เพ่ิมผลผลิตได ้
เป็นรูปธรรม
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ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง และเป็นกลไกในการดูแล
เกษตรกรให้ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซ่ึงเป็นส่วนสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมาย
ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ การจัดการองค์กร และการบริหารงาน รวมถึงความสามารถในการให้บริการแก่
สมาชิก

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากการประเมิน ศักยภาพสหกรณ ์  ข ้อมูล  
ณ 30 กันยายน 2562 พบว ่า สหกรณ์ ท่ีมี 
ความเข้มแขง็อยู่ในระดับชั้น 1 และชั้น 2 มีจ�านวน 
6,394 แห่งคิดเป็นร้อยละ 94.04 ของจ�านวน
สหกรณ์ที่มีการด�าเนินงานทั้งหมด ซึ่งด�าเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม ควรมี
การพัฒนาในส่วนของสหกรณ์ระดับช้ัน 3 และ
ผลักดันการรวมกลุ ่มเกษตรกรให้มีการจัดตั้ง
สหกรณ์ใหม่เพ่ิมมากข้ึน พร้อมท้ังพัฒนาสหกรณ์
ให้มีความเข้มแข็งไปสู ่ระดับ 1 และ 2 ต่อไป  
ในขณะท่ีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
จ�านวน 62,334 แห่ง ข้อมูล ณ 30 กนัยายน 2562 
พบว่า วสิาหกจิชมุชนท่ีอยูใ่นระดบัด ี19,223 แห่ง 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 30.57 ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้
รับการประเมินศักยภาพ ซึ่งด�าเนินการได้เกินกว่า
เ ป ้ า ห ม า ย ท่ี ก� า ห น ด ไ ว ้  อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  
หากพิจารณาเปรียบเทียบจากจ�านวนวิสาหกิจ
ชุมชนที่ ได ้รับอนุมัติการจดทะเบียนทั้ งหมด 
85,669 แห่ง พบว่า สัดส่วนของวิสาหกิจชุมชน 

 

ที่มา: กรมส่งเสริมสหกรณ์

030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน 
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
มีความเข็มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
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ที่อยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ 22.43 เท่านั้น ซึ่งยังคงต�่ากว่า
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้เพียงเล็กน้อย ดังน้ันยั งจ�า เป ็น 
ที่จะต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความเข้มแข็ง 
ของวิสาหกิจชุมชนทั้งในส่วนที่มีผลการประเมินศักยภาพ
ในระดับปานกลางและระดับปรับปรุงให้อยู ่ในระดับดี 
รวมทั้งสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทุกแห่งให้เข้าสู ่ระบบ 
การประเมินศักยภาพต่อไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ปี 2561-2562 หน่วยงานของ
รัฐได ้ด�าเนินการสร ้างความเข ้มแข็งให ้กับสถาบัน
เกษตรกรผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก  
การพัฒนาความสามารถในการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญแบบครบวงจร 
การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม องค์ความรู ้ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา Smart Production 
(High quality, Safety and Competitive) ออกสู่ตลาด 
รวมท้ังการด�าเนินโครงการปรับปรุงข ้อมูลทะเบียน
เกษตรกร ในปี 2561-2562 โดยผลักดันให้เกษตรกร 
จดทะเบียนผู ้ เลี้ ยงสัตว ์  และผู ้ เพาะเลี้ ยงสัตว ์น�้ า  
ท�าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงการให้
บริการและการให ้ความช ่วยเหลือได ้อย ่างสะดวก 
และรวดเร็ว ตลอดจนยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
การก�าหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันปัญหา
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร
ได ้อย ่างตรงจุด สอดคล้องกับปัจจัยสู ่ความส�าเร็จ 
ด้านประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งท�าให้สถาบัน
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน) ส่วนใหญ่ประสบ
ป ัญหาการบริหาร จัดการในเชิ งธุ รกิ จ ให ้ประสบ 
ความส�าเร็จ ทั้งในด้านการวางแผนการผลิต การแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด รวมถึง 
การสร ้างความร ่วมมือจากสมาชิก ซ่ึงเป ็นป ัญหา 
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความสามารถของกรรมการบรหิารทีจ่ะสะท้อน 
ถึงความเข้มแข็งของกลุ ่ม นอกจากนี้ข ้อมูลในระบบ
ทะเบียนเกษตรกรยังไม่เป็นข้อมูล ณ ปัจจุบัน และยังขาด
เสถียรภาพ และขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการฐาน
ข้อมูลทะเบียนกับหน่วยงานอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาสถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) 
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให ้
มคีวามเขม็แขง็ในระดบัมาตรฐานเพิม่ขึน้ ควรให้ความส�าคญั 
กับการสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกในการประกอบ
อาชีพ (การผลิต การแปรรูป และการตลาด) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล  
การก�ากับดูแลและตรวจสอบ มาตรการสนับสนุนด้าน
การเงินและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้ความส�าคัญกับ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์
และสถาบันเกษตรกร ส ่งเสริมพัฒนาและการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในสหกรณ์และสถาบัน
เกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ
สินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ และโครงการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์



“พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ไปสูอ่ตุสาหกรรมอนาคต ขับเคลือ่นใหเ้กดิการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 และเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก” 

      อตุสาหกรรมและ   
 บรกิารแหง่อนาคต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 04

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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04อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐาน
ของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ�านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ 
ทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ�าเป็น และในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลัก
ของเศรษฐกิจไทย สร ้างมูลค่าเพิ่มด ้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู ้น�าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ 
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ  และ (2) ผลิตภาพการผลิตของ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจารณาจาก
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ในปี 2562 พบว่า 
ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอตุสาหกรรมขยายตวั 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของ
มาตรการกีดกันทางการค ้า ในส ่วนของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศในสาขาบริการขยายตัวอยู ่ที ่
ร้อยละ 3.98 เนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่มีส่วนในการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชน 
และผลจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม 
จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบรกิาร ยงัห่างจากการบรรลุค่าเป้าหมายตามทีก่�าหนด
ไว้ที่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 และอัตราการขยายตัว
ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบรกิาร ร้อยละ 5.4 
ในปี 2565

2 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของ
อุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้าน
บุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และใน
ระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก  โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น
ดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ ในปี 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และความไมแ่น่นอนของมาตรการ
กีดกันทางการค้า ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาบริการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 3.98 
เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มี
ส่วนในการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชน และผลจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ยังห่างจากการ
บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ที่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 
และอตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ร้อยละ 5.4 ในปี 2565  
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของ
อุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้าน
บุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และใน
ระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก  โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น
ดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ ในปี 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และความไมแ่น่นอนของมาตรการ
กีดกันทางการค้า ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาบริการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 3.98 
เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มี
ส่วนในการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชน และผลจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ยังห่างจากการ
บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ที่อัตราการขยายตัวของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 
และอตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ร้อยละ 5.4 ในปี 2565  
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ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อัตราการขยายตัว GDP สาขาการบริการ
อัตราการขยายตัว GDP ภาคอุตสาหกรรม
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(2) ผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร
เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของผลิต
ภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  
ในปี 2561 พบว่า ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 0.17 เนือ่งจากบทบาทการลงทุนโดยเฉพาะ
ความก ้ า วหน ้ าของ เทคโน โลยี  การพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร ์  นวัตกรรมในการใช ้ป ัจจัยการผลิต 
ก ร ะบ วนก า ร ผลิ ต แ ล ะ ร วม ถึ ง คุณภ าพ วั ต ถุ ดิ บ 
ต่อการขยายตัวของ GDP มีน้อยลง ซึ่งยังห่างจากการ
บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ (ผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.2) แต่ผลิตภาพ 
การผลิตของภาคบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.26 เนื่องจาก
แรงงานในภาคบริการมีการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ธุรกิจสปา ไกด์ เป็นต้น  
และมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการค้าอย่างแพร่หลาย อาทิ การค้าในรูปแบบ E-commerce  
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ (ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการขยายตัวร้อยละ 2.7)  
ในปี 2565

ท้ังน้ี ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมายท่ีสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อาทิ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 
และความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล (3) การเตรียมความพร้อมแรงงานในทุกระดับเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (4) การ
ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เป็นผู้ผลิตในระดับ Tier ท่ีสูงข้ึน (5) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ (6) สร้างฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อน�าไปใช้ส�าหรับการคาดการณ์ในอนาคต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึง
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์

3 
 

ในส่วนของเป้าหมาย (2) ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น โดย
พิจารณาจากอัตราการ ขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ในปี 
2 5 6 1  พ บ ว่ า  ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.17 เนื่องจาก
บทบาทการลงทุนโดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม
ในการใช้ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตและ
รวมถึงคุณภาพวัตถุดิบต่อการขยายตัวของ GDP มี
น้อยลง ซึ่งยังห่างจากการบรรลคุ่าเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ (ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.2) 
แต่ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.26 เนื่องจากแรงงานในภาคบริการมีการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น ด้วย
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ธุรกิจสปา ไกด์ เป็นต้น และมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการค้าอย่าง
แพร่หลาย อาทิ การค้าในรูปแบบ E-commerce ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ (ผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 2.7) ในปี 2565 
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ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อาทิ สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 
และความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล (3) การเตรียมความพร้อมแรงงานในทุกระดับเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ (4) การ
ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เป็นผู้ผลิตในระดับ Tier ที่สูงขึ้น (5) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และ (6)  สร้างฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ส าหรับการคาดการณ์ในอนาคต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการได้เข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (2) อุตสาหกรรมและบริการ
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ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ 
ที่มา : สศช. 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (2) อุตสาหกรรมและบริการ 
การแพทย์ครบวงจร เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการและเชื่อมโยงกับ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ พร้อมท้ังส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและมีมูลค่าเพิ่มสูง สามารถขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพ (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ เน้นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมและบริการ 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู ้ผลิต พร้อมทั้งสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ (4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม เน้นการสนับสนุนการเสริมสร้าง 
ขดีความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสายการบิน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุง
และผลติชิน้ส่วนอากาศยาน เพือ่ให้ไทยเป็นศนูย์กลางทางอากาศยานของภมูภิาคในระยะยาว (5) อตุสาหกรรมความมัน่คง 
ของประเทศ การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
โดยการส่งเสริมผู ้ประกอบการและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พร้อมท้ังสนับสนุน 
การสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ และ (6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
ของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า สนับสนุนให้มีการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และก�าหนดให้มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการวางแผนการท�างานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
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อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ 

อุตสาหกรรมชีวภาพเป็นการต่อยอดวัตถุดิบภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นฐานหลักของประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ สู ่อุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูง อันจะส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
อย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมชีวภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาด้วยอัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งสามารถสะท้อน
ได้จากการคาดการณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า 
อุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลกจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 
13.8 ต่อปี (ช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2568) โดยแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคมีชีวภาพ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร ้อยละ 16 ต่อปี กลุ ่มพลาสติกชีวภาพมีอัตราการ 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.8 ต่อปี และกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์  
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.6 ต่อปี ประกอบกับ
ส�านักงานคณะกรรมการส ่ง เสริมการลงทุนได ้ ให ้ 
ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม 
เป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต  
โดยมี ก ารอนุ มั ติ ใ ห ้ ก า รส ่ ง เ สริ มการลง ทุนด ้ าน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมีซ่ึงมีมูลค่า
การลงทุน 39.05 พันล้านบาท 221.9 พันล้านบาท และ 
103.58 พันล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล�าดับ  
จากแนวโน้มความต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
ในประเทศไทยดั งกล ่ าว  แสดงให ้ เห็นถึ ง โอกาส 
ในการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย แต่ยัง
คงมีความท้าทายค่อนข้างสูงท่ีจะต้องมีการพัฒนาและ 
ยกระดับปัจจัยสนับสนุนอีกมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2562

040101
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040101

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ การจัดท�ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 โดยเริ่มมีการลงทุนตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพแล้วในหลายพื้นที่ เช่น 
โครงการไบโอ ฮับ เอเชีย จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการไบโอคอมเพล็กซ์ จังหวัดลพบุรี และโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
และผู้ที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งมีความสอดคล้อง 
กับปัจจัยสู่ความส�าเร็จด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมชีวภาพ นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพแล้ว 6 มาตรฐาน อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้มีการ
ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้ว จ�านวน 13 เร่ือง ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ และ 
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อุตสาหกรรมชีวภาพในด้านเกษตรยังคงมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย 
ในส่วนของการน�าวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต นอกจากนี้ ยังต้องเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู ้ประกอบการ และผลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 
ในอุตสาหกรรมชีวภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดัน คือ การเร่งรัดผลักดันกฎหมายกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู ้ประกอบการ โดยต้องให ้
ความส�าคัญกับโครงการเพิ่มจ�านวนและความหลากหลายของผู้ประกอบการ และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมท้ังการผลิตและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ชีวภาพที่หลากหลาย พร้อมเร่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้
เกิดการพัฒนาทั่วทั้งระบบอุตสาหกรรมชีวภาพ
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อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

โดยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้วยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในทุกมิติ อันจะส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 
ท้ังน้ี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ
การให้บริการเทียบเท่าระดับสากล และส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์  
ซ่ึงสามารถสะท้อนได้จากข้อมูลการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ พบว่า ในปี 2560 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีการ
อนุมัติการลงทุนท่ีมีมูลค่าการลงทุน 7.13 พันล้านบาท 
ในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุน 15.97 พันล้านบาท และ 
ในปี 2562 มีมูลค ่ากรลงทุน 13.49 พันล ้านบาท  
จากสถานการณ์ดังกล่าว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง 
ในการบรรลุเป ้าหมายตามท่ีก�าหนดไว ้ในปี 2565  
(ขยายตัวร้อยละ 5) เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือแพทย์ในประเทศได้รับการส่งเสริมการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง และมีปัจจัยสนับสนุนจากความได้เปรียบ
ด้านคุณภาพการบริการ และมาตรฐานการรักษาซึ่งเป็น 
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะนโยบายสนับสนุนของ
ภาครัฐระยะยาวที่สนับสนุนการพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(Thailand Medical Hub) 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ที่มุ ่งเน้นการเป็น
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ และพัฒนาด้านมาตรฐานและ
บริการทางการแพทย์

การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงานภาครัฐได ้มี 
การด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ การด�าเนินโครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนา
เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่ ง มีส ่วนที่สนับสนุน 
ให้สามารถขยับสู ่เป้าหมายผ่านปัจจัยสู ่ความส�าเร็จ 
ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ
การให้บริการเทียบเท่าระดับสากล

040201
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ�าเป็น
ต้องผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานก่อนน�าไปใช้งานจริง ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์อยู่จ�านวนน้อย ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์บางส่วนยังต้องส่งไป
ทดสอบที่ต่างประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทยเองยังไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้อย่างเท่าที่ควร 
ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นเร่งด่วนที่ควรผลักดัน คือ เพิ่มจ�านวนศูนย์ทดสอบและอุปกรณ ์
ที่ใช้ส�าหรับทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอกับความต้องการ และยกระดับมาตรฐานและ 
ความน ่าเ ช่ือถือให ้กับผลิตภัณฑ ์และการบริการทางการแพทย ์ของไทยให ้ เป ็นที่ยอมรับในระดับสากล  
ซึ่งหน่วยงานควรจัดท�าโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นเร่งด่วนดังกล่าว โดยให้ค�านึงถึงการส่งเสริมการวิจัย 
และนวัตกรรม รวมทั้งเน้นการสร้างการรับรู้และยอมรับให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสถานรักษาพยาบาลที่ม ี
ต ่อผลิตภัณฑ์ของคนไทย เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร อันจะน�าไปสู ่
การขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
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040301 อตุสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ขอ้มลู 
และปัญญาประดิษฐ ์มกีารขยายตัวเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

โดยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมและบริการ ยกระดับขีดความสามารถของผู้ผลิต และสร้างโอกาสและ 
ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะน�าไปสู่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย ความพร้อม 
ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการขยายอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากข้อมูล 
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล พบว่า  
ในปี 2560 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ได้มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล  
มีมูลค่าการลงทุน 5.39 พันล้านบาท ในปี 2561 มีมูลค่า
การลงทุน 8.4 พันล้านบาท และในปี 2562 มีมูลค่า 
การลงทุน 8.62 พันล้านบาท จากสถานการณ์ดังกล่าว 
มีความเป็นไปได้ค ่อนข้างสูงในการบรรลุเป ้าหมาย 
ตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (ขยายตัวร้อยละ 5) เนื่องจาก
มีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี 
อีกท้ังยังมีการส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ และมีการน�าเทคโนโลยี
ป ั ญญาประดิ ษ ฐ ์ ม า ใ ช ้ ใ น ก ร ะบวนก า รผลิ ต ใ น 
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 
การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงานภาครัฐได ้มี 
การด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย
ไทยแลนด ์ 4.0 ที่ มุ ่ ง เน ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด้วยนวัตกรรม โดยอาศัยการเปลี่ยนผ่านผลิตภัณฑ์ 

แบบเดิมไปสู่ผลิตภณัฑ์อนัเกดิจากนวตักรรม ซ่ึงหน่วยงาน 
ได้ด�าเนินการสร้างความตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการ 
มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 และมีความต้องการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีหุ ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกได ้มี เขตส ่ง เสริมอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลท่ีเป็นพ้ืนท่ีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกับปัจจัยสู ่ความส�าเร็จด้านการใช้
เทค โนโลยี ดิ จิ ทั ล  ข ้ อ มูล  และป ัญญาประ ดิษฐ  ์
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ในภาคอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมได้มีกิจกรรมการด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข ่ายอินเตอร ์ เน็ตระหว ่างประเทศสู ่การเป ็น
ศูนย ์กลางการแลกเปลี่ยนข ้อมูลดิจิ ทัลของภูมิภาค
อาเซียน เพื่อ เพิ่มศักยภาพไทยให ้ เป ็นศูนย ์กลาง 
การติดต่อสื่อสารส�าหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน 
(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ปัจจัยสู ่ความส�าเร็จด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ 
การขยายอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
อีกท้ังได้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในการจัดท�าหลักสูตรการพัฒนาทักษะและ
การเป็นพลเมืองดิจิทัล เพ่ือพัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการขับเคลื่อนพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจของชุมชน อันจะเป็นการช่วยสร้างและ
ยกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็น รูปธรรม 
จะเห็นได้ว่าการด�าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ป ัจจัยสู ่ความส�าเร็จด ้านความพร ้อมของบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ฉะนั้น  
เพื่อกระตุ ้นให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
บริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

อย่างรอบด้านในทุกมิติ จึงควรเร่งรัดการผลิตและพัฒนา
บุ คลากร ให ้ มี ทั กษะ เพื่ อ รอ ง รั บการ เติ บ โตของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน และต้องมีการถ่ายทอด
องค์ความรู ้และประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อให้สามารถน�ามาประยุกต์และปรับใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ 

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  แนวโน ้ม 
ในปัจจุบันทุกภาคส่วนเกิดการตื่นตัวและน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ 
กันอย่างแพร่หลาย อันส่งผลให้เกิดการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิ ทัล ข ้อมูล และป ัญญาประดิษฐ ์ 
ในภาพรวมเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงควรเร่งด�าเนินการทาง 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมในการรองรับ 
กับการขยายตัวดังกล่าว และเน้นการส่งเสริมการใช้
เทค โนโลยี ดิ จิ ทั ล  ข ้ อ มูล  และป ัญญาประดิษฐ  ์
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการยกระดับผลิตภาพและ 
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต พร้อมทั้งควร 
เร่งด�าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับ
อุตสาหกรรมดิจิ ทัล ข ้อมูล และป ัญญาประดิษฐ ์  
โดยให้ความส�าคัญทั้งด้านทักษะและปริมาณแรงงาน 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ประกอบการทั้ง 
ภาครัฐและภาคเอกชน
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040302 ความสามารถในการพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิดิจิทลัของไทยดีขึน้ 

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

เป้าหมาย

โดยเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม อันจะน�าไปสู่การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย ความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา
ประดิษฐ์ โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการขยายอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากอันดับ
ของ Digital Evolution Index ของไทย โดยการ 
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD 
ในปี 2562 พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านดิจิทัลของไทยอยู่ในอันดับที่ 40 ซึ่งตกลงจากเดิม 
ที่อยู่ในอันดับที่ 39 จาก 63 ประเทศ ในปี 2561 โดยจะ
เห็นได้ว่าอันดับของประเทศไทยเมื่อปี 2562 บรรลุเป้า
หมายที่ก�าหนดไว้โดยให้ไทยเป็น 1 ใน 40 ประเทศที่มี
ความความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ภายในปี 
2565

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการในภาครัฐในหลายหน่วยงาน และในส่วนของภาคเอกชนมีความตื่นตัวและมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเห็นได้จากการที่รัฐบาลไทยกับอาลีบาบา กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจภายใต้
กรอบความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเข้ากับตลาดพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหวังของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และ
นวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จในด้านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ และในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับการขยายอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ด�าเนินการให้มีศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีตรงตามความต้องการของตลาดในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับปัจจัยสู ่ความส�าเร็จด้านการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยยังคงมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย 
อาทิ กฎหมายความเป็นส่วนตัวท่ีสามารถเป็นเกราะป้องกันทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร กฎหมายภาษีที่ยังไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลการบริหารจัดการสิทธิต่าง ๆ 
อีกทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกภาคส่วน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นส�าคัญคือการปรับเปลี่ยนกฎหมาย เพื่อเร่งให้เกิดการน�าระบบดิจิทัล 
มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน การส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลควรม ี
การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยต้องให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมส�าหรับภาคประชาชนด้วย เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล 
ให้กับประชาชนเกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อีกทั้งควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์
ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กันไปด้วย

040302
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040401 ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการซอ่มบ�ารงุ
อากาศยานในภมูภิาคโดยเฉพาะอากาศยานรุน่ใหม่ 

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

เป้าหมาย

โดยเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศให้ก้าวไปสู่ระดับโลก  
และส่งผลดีต่อแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ของรัฐบาล อันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาก�าลังคน 
ให้รองรับการเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาค

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก 
ส่วนแบ่งการตลาดของจ�านวนอากาศยานที่เข้าซ่อม 
ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสามารถเทียบเคียงจากข้อมูล
รายงานทีเ่กีย่วข้อง โดย Aviation Week MRO Database 
คาดการณ์ว่า ในปี 2560 มูลค่าการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมสูงถึง 13,896 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะที่ประเทศไทยมีมูลค ่าการซ ่อมบ�ารุง
อากาศยานเพียง 974 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.8 จากมูลค่าการซ่อมบ�ารุงในภูมิภาค 
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยานของไทย 
มีส่วนแบ่งตลาดท่ีค่อนข้างต�่าเมื่อเปรียบเทียบในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ธุรกิจการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 40 ของการซ่อมบ�ารุงทั้งหมด  
เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานท่ีท่าอากาศยานอู่ตะเภาท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2022 จะท�าให้มูลค่า 
การซ่อมบ�ารุงอากาศยานภายในประเทศเพิ่มข้ึนเป็นจ�านวน 19.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2035 จะมีมูลค่า 
การซ่อมบ�ารุงอากาศยานเพิ่มขึ้นเป็น 1,181 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการเติบโตของเฉลี่ยร้อยละ 11.8 ต่อปี  
สูงกว่าการเติบโตแบบปกติซึ่งเท่ากับร้อยละ 5.13 ต่อปี (ที่มา:กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน)

การด�าเนินการท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมการบินและอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีรัฐบาลต้องการ 
ผลักดัน มีนโยบายสนับสนุน คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในเขตพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการเติบโต 
ของอตุสาหกรรมการบนิของประเทศในอนาคต ซึง่ขณะนีโ้ครงการดังกล่าวอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ จึงมคีวามเป็นไปได้ 
ค่อนข้างสูงในการบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในปี 2565 คือส่วนแบ่งการตลาดของจ�านวนอากาศยานที่เข้าซ่อม 
ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เฉลี่ยร้อยละ 1 โดยการด�าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยสู ่ความส�าเร็จ 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับอุตสาหกรรมอากาศยาน ที่จะท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุง
อากาศยานในภูมิภาค 
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040401

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตรา 
การเติบโตที่ขยายตัวสูง อันเนื่องจากความต้องการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันการให้บริการ 
ซ่อมอากาศยานของไทยยังมีจ�านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยซ่อมและบ�ารุงรักษา
เครื่องบินของสายการบินเท่านั้น ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวจึงท�าให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการส่งอากาศยาน 
ไปซ่อมบ�ารุงยังต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก อีกทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรก็เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการรองรับ
ขยายการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคตที่ต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เร่งด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเป็นโครงการในรายการโครงการลงทุนของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การซ่อมบ�ารุงรักษาอากาศยานท่ีส�าคัญในภูมิภาค โดยต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพร้อมของแรงงาน 
ทั้งด้านทักษะและจ�านวนแรงงาน รวมถึงความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิด 
การขาดแคลนแรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการเร่งรัดออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนท่ีอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา
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040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานสูงขึ้น (Tier)

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

เป้าหมาย

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ในการก้าวสู่ยุคของการผลิตด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม และก�าหนดมาตรการสนับสนุนการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตต่างประเทศ
ย้ายฐานการผลิตเข้ามาภายในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ ท้ังน้ี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการทดสอบและระบบการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและบุคลากร และการพัฒนา
ก�าลังคนให้รองรับการเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาค

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก
จ�านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 
2 Tier 3 และ Tier 4 ซึ่งสามารถเทียบเคียงข้อมูลได้จาก
รายงานที่เก่ียวข้อง คือ สถานการณ์การเติบโตของกลุ่ม
อตุสาหกรรมสายการบนิในประเทศไทย พบว่า ในปี 2561 
มีจ�านวนผู ้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าขาย 
ในการเดนิอากาศและให้บรกิารอยูใ่นปัจจบัุน จ�านวน 40 ราย 
และจากสถิติของส� านักงานการบินพลเรือนแห ่ ง
ประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมีอากาศยานที่ให้บริการ
จ�านวน 708 ล�า ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเครื่องบินหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอากาศยานของไทย ในช่วงปี 2535 – 2561 พบว่า มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิต 
ช้ินส่วนอากาศยานทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 มจี�านวนรวมทัง้หมด 27 ราย  
นอกจากนี้ ในปี 2561 ยังได้มีการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
มูลค่าเงินลงทุน 21,287 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 25,042 ล้านบาท โดยมีกิจการที่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ประกอบการในการลงทุนมากที่สุด คือ กิจการผลิตล�าตัวอากาศยาน ชิ้นส่วนล�าตัวอากาศยาน ชิ้นส่วน
ส�าคัญ และชิ้นส่วนอากาศยานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิต 
ชิ้นส่วนอากาศยานของไทยในระยะต่อไป อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากขอบเขตของผู้ประกอบการระดับ Tier 4  
ในประเทศไทยซ่ึงครอบคลมุการผลติและให้บริการทางด้านวศิวกรรมการผลิตวสัดสุ�าหรบัอากาศยาน เช่น วสัดคุอมโพสิต 
ประเภทคาร์บอนไฟเบอร์ และวัสดุยางล้อ เป็นการผลิตที่ไม่แตกต่างจากการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งไทยมี 
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพอยู่เป็นจ�านวนมาก ดังนั้น เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ระบุให้มีผู้ผลิตอุตสาหกรรมอากาศยาน
ระดับ Tier 4 ภายในปี 2565 จึงถือได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายแล้ว
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การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงานภาครัฐได ้มี 
การด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
อุตสาหกรรมการบิน ในฐานะ ท่ี เป ็นหนึ่ ง ในกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ทั้งยังม ี
ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีการขับเคลื่อนที่
ส�าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานและการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ประกอบด้วย 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย คือ การออกพระราชบัญญัติ
เดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมื่อวันท่ี 25 พ.ศ. 2562) โดยมีสาระส�าคัญ
เพื่อยกเว้นเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติที่ประกอบ
กิจการผลิตอากาศยาน ส่วนประกอบส�าคัญอากาศยาน 
และซ่อมบ�ารุงอากาศยาน ให้สามารถถือหุ้นได้มากกว่า
ร้อยละ 49 และยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและใบรับรองดังกล่าว รวมทั้ง มาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ของกิจการพิเศษเมืองการบินภาคตะวันออก 
(Eastern Airport City : EEC - A) เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตช้ินส่วนอากาศยานท่ีส�าคัญของโลก  
ซึ่งมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 
จะเป็นส่วนสนับสนุนที่ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตอากาศยานได้

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
จากสถานการณ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศที่เติบโตจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปริมาณเที่ยวบิน 
การขนส่ง อันส่งผลดีและประโยชน์ต่อโอกาสทางธุรกิจ
ของผู้ผลิตช้ินส่วนอากาศยาน แต่ในขณะเดียวกันผู้ผลิต
ในระดับ Tire 1 และ Tire 2 ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง
และการลงทุนที่ สู งมาก ส� าหรับประเทศไทยนั้น 
มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 3 เช่น  
ชุดฐานล้อ ล้อและชุดเบรค และระดับ Tier 4 เช่น  
การผลิตวัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบินคาร์บอนไฟเบอร์ 
แต่ยังมีผู้ประกอบการอยู่จ�านวนน้อย จึงต้องมีการน�าเข้า
ชิ้นส่วนจากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลท�าให้เกิดต้นทุน 

ที่ สู ง ข อ งภาค เ อกชน  อี กทั้ ง ยั ง มี ก า รสนั บสนุ น 
ในด้านเทคโนโลยี การวิจัย ทักษะแรงงาน และขีด 
ความสามารถในการแข ่ งขันของผู ้ ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานไม่มากเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตท่ีส�าคัญ และท�าให้มีบริษัทต่างชาติ 
เข้ามาลงทุน ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนภาคเอกชน
ในการจั ดท� าหรื อพัฒนา โครงสร ้ า งพื้ น ฐานทาง 
การทดสอบและระบบการรั บรองมาตรฐานให ้ 
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
ชิ้นส ่วนอากาศยาน ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต และพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีทักษะ
ขั้นสูง เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถให้กับ 
ผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตในระดับ Tier ที่สูงขึ้น และจาก
การท่ีประเทศไทยมีฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์
อ ยู ่ แ ล ้ ว จึ ง ค ว ร จ ะ ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก ศั ก ย ภ า พ 
ด้านประสบการณ์และความช�านาญในกระบวนการ
วิศวกรรมเคร่ืองยนต์ และความช�านาญของแรงงาน  
เพื่อเสริมสร ้างให ้ประเทศไทยกลายเป ็นฐานของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่เข้มแข็ง 
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040501 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

เป้าหมาย

การพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพต่อระบบเศรษฐกิจ 
โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก ผ่านเครือข่ายและคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการผลิตและส่งออก เพื่อลดการพึ่งพาการน�าเข้าจากต่างประเทศและน�าไปสู่ประเทศที่สามารถ
ผลิตเพื่อการส่งออก อันจะเป็นส่วนสนับสนุนผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ คือ การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงและการต่อยอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตลาดของไทยและภูมิภาค

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
ซึ่ งสามารถเทียบเคียง ได ้ จากข ้อมูลมูลค ่ าตลาด 
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของโลก พบว่า มูลค่าตลาด
ของอุตสาหกรรมความม่ันคงของโลกมีอัตราการเติบโต
เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 6.1 หรอืมมีลูค่ารวมสงูถึง 10.5 พนัล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ ค�านวณจากปี 2559 ถึง ป ี 2566  
โดยในปี 2557 มีมูลค่ารวม 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลประกอบจากการที่รัฐบาลได้มี 
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคงของกองทัพ

และระบบการป้องกันให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยการส่งเสริมและพัฒนาทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศท่ีมีการวิจัยและพัฒนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสองทางเพ่ือลด
การพึ่งพาการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมความม่ันคงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีโอกาส
และศักยภาพการต่อยอดในการสร้างและพัฒนาให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของกองทัพและส่งผล 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศในภูมิภาค
อาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคง  
จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่มี 
ความท้าทายเป็นอย่างมาก
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ รัฐบาลได้ก�าหนดให้อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายล�าดับที่ 11 ซึ่งให้การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ซื้อ และส่งเสริมความความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิต อีกทั้งส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การให้การส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีสองทาง และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์
เชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการด�าเนินการ 
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมความมั่นคงและ 
การต่อยอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตลาดของไทยและภูมิภาค 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศให ้ มี 
ความเข้มแข็งนั้น ต้องอาศัยนโยบายท่ีให้การสนับสนุน 
ส่งเสริมภาคการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน 
ผู ้ประกอบการยังคงต้องมีการปรับตัวไปสู ่การเน ้น
นวัตกรรม โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลติ และเพิม่ผลติภาพให้สงูขึน้ รวมไปถงึการสร้างคณุค่า
และต่อยอดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์ท่ีอาจน�าไปใช้ในการรบหรือ 
การสงครามยังคงอยู ่ภายใต้การก�ากับและดูแลของ 
คณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
อาจท�าให้มีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการของภาคเอกชน 
ในเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งไม่เอื้ออ�านวยต่อการส่งเสริม
การประกอบธรุกิจในห่วงโซ่อปุทานเท่าทีค่วร ท�าให้นกัลงทนุ 
ขาดแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การสนับสนุน
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศให้มีการขยายตัว 
ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
โดยด�าเนนิโครงการส�าคญั อาท ิโครงการการสร้างระบบนเิวศ 
ที่มีคุณภาพด้านศูนย ์ทดสอบและระบบการรับรอง 
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
ให้สามารถผลิตยุทโธปกรณ์พื้นฐานตามความต้องการ
ของกระทรวงกลาโหม เพื่อขยายตลาดสินค้าไทยและ 
ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีข้ันสูง เพื่อให้
สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ในระยะต่อไป ทั้งนี้ 
เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการเป็นประเทศที่สามารถ 
ยกระดับเป ็นผู ้ผลิตยุทโธปกรณ์และระบบป้องกัน
ประเทศ และส ่ ง เส ริมการพัฒนาเทคโนโลยีทาง 
ด้านการป้องกันประเทศ
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040502 การส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น 

แผนแม่บทย่อย แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

เป้าหมาย

โดยมุ่งเน้นการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ 
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม และอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร อันจะน�าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา 
การสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย การต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบัน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีการ 
จัดเก็บข้อมูลมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมความม่ันคง 
ของประเทศไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียง
จากข ้อมูลที่ เ ก่ียวข ้องจากผู ้ประกอบการไทยที่ มี 
ความสามารถในการพัฒนาและส ่งออกผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมความม่ันคง อาทิ บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล
แอนด์รับเบอร์ จ�ากัด มีสินค้าส่งออก อาทิ ตีนตะขาบ 
รถถัง ล้อรถถัง ช้ินส่วนยางติดเหล็ก ข้อต่อสายพาน  
ล้อกดสายพาน ยานยนต์หุม้เกราะล้อยาง ซ่ึงสามารถส่งออกสนิค้าให้กบั 37 ประเทศทัว่โลก โดยบรษิทัฯ มผีลประกอบการ 
ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากในปี 2558 มีรายได้ 344.77 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 25.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นรายได้  
1,068.66 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 90.29 ล้านบาท ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนา
และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมในอนาคต จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม 
ของการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ อาทิ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงานทหาร ได้ด�าเนินการให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์  
เพ่ือลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดท�าระบบสารสนเทศ
อัจฉริยะที่ใช้ในการเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ เพื่อรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม  

กระทรวงพลังงาน ได้จัดท�าโครงการการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน 
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ โดยการด�าเนินการดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในปัจจุบัน 
ยังเป็นเพียงอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเสียส่วนใหญ่ และมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมความมั่นคง
อยู่จ�านวนน้อย อีกทั้งภาครัฐยังให้ความส�าคัญในการส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมความมั่นคงไม่มากเท่าที่ควร  
อันจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ควรให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ พร้อมทั้งผลักดัน
และส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมมีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือต่อยอดการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมความมั่นคงและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ อีกทั้งหน่วยงาน 
ภาครัฐควรด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ เช่น การผลักดันโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพ  
เพือ่ต่อยอดการพฒันาเป็นอตุสาหกรรมความมัน่คง โครงการวจัิยและพฒันาองค์ประกอบพืน้ฐานของระบบยานไร้คนขบั 
เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง 
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานให้มีมูลค่าเพิ่ม  
อีกทั้งควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมมั่นคงของประเทศไทย

040502
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040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

เป้าหมาย

โดยการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มศักยภาพความสามารถในการท�างานของแรงงานให้สูงขึ้น เช่น การฝึกอบรมแรงงาน 
ทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และส่งเสริมให้
แรงงานได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน อันจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น 
ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ คือ ยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการและการพัฒนาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก 
ก า ร จั ด อั น ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ่ ง ขั น 
ด้านประสิทธิภาพแรงงานของ WEF พบว่าในปี 2560 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 65 จากการจัดอันดับทั้งหมด 
141 ประเทศ ซ่ึงดีขึ้นกว่าปี 2559 ท่ีอยู่ในอันดับที่ 71 
และในปี 2561 อยูใ่นอนัดับที ่44 ซึง่ขยบัข้ึนมา 21 อนัดบั 
จากปี 2560 และในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
46 ซึ่งลดลงจากปีก ่อน 2 อันดับ โดยจะเห็นได้ว ่า  
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานของ
ประเทศไทยในปี 2562 บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
โดยให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 60 ภายในปี 2565 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ การให้ความส�าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยมุ่งเน้นการยกระดับฝีมือแรงงาน
ในการปรบัตวัเพือ่รองรบักระบวนการผลติและเทคโนโลยกีารผลติในเศรษฐกจิยคุดจิทิลั ตลอดจนพฒันาผูป้ระกอบการ  
บุคลากร และแรงงานในอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการท�างานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ด้วยองค์ความรู ้และนวัตกรรม และยกระดับแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลายรองรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจ 
สู ่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ ในการตอบสนองต่อการเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุซึ่งกระทบต่อก�าลังแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรม ได้มีมาตรการภาษีในการสนับสนุนให้สถานประกอบการมีความสมัครใจจ้างและแรงงานสูงอาย ุ
มีความสมัครใจที่จะท�างานในสถานประกอบการ ซึ่งการด�าเนินการข้างต้นมีความสอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
ด้านการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการและการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สภาพปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังมีลักษณะที่ใช้
แรงงานเข้มข้น มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนัก โดยผลิตภาพของ
อุตสาหกรรมการผลิตจ�าเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงจากข้อมลูกรมการจดัหางานพบว่า มกี�าลงัแรงงานในกลุ่มผู้สูงอาย ุ
ในอัตราที่สูงอันเป็นสาเหตุท�าให้มีก�าลังแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกท้ังยังเกิดความไม่สอดคล้องกัน 
ระหว่างความต้องการและการผลิตก�าลังคนที่มีทักษะความรู้ไม่ตรงกับความต้องการการใช้แรงงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมีมาตรการในการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐในการฝึกอบรมทักษะ
แรงงาน โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้มีมาตรการสนับสนุนหรือดึงดูดการสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
ในการให้ความส�าคญักบัการพฒันาทกัษะแรงงานมอียูเ่ดิมและเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตแรงงานใหม่ให้มทัีกษะรอบด้าน 
มีความสามารถที่หลากหลาย และพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยเชื่อมโยงทักษะด้านเทคนิคในการท�างานที่เน้นการคิดในเชิงนวัตกรรม และความคิดในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ เข้ากับ
ระบบการศึกษาของประเทศ อีกทั้งควรก�าหนดมาตรการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน ทั้งการพัฒนาทักษะเดิม
ให้ทันองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับทักษะที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และการสนับสนุนการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานในอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต หรือทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตด้วย

040601
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040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

เป้าหมาย

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตเป็นความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินค้า
และบริการดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
สามารถตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อันจะส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ คือ การพัฒนาฐานข้อมูล และองค์ความรู ้  
เพื่อใช้คาดการณ์ส�าหรับอุตสาหกรรมอนาคต 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนี 
World Digital Competitiveness Ranking ของ IMD 
พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 40 จากทั้งหมด 63 ประเทศ
ทั่ วโลก และเมื่อพิจารณาป ัจจัยด ้านความพร ้อม 
ในอนาคต พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่50 
ลดลง 1 อันดับจากปี 2561 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี 2561 ปัจจัยย่อยด้านความคล่องตัวทางธุรกิจและ 
ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างมีอันดับ 
ขีดความสามารถดีขึ้น 4 อันดับ ท�าให้ขยับขึ้นมาอยู ่
ที่อันดับ 30 และ 51 ตามล�าดับ ในขณะที่ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติต่อการปรับตัวทางดิจิทัล มีอันดับลดลงถึง 3 อันดับ 
มาอยู่ที่อันดับที่ 58 ในปี 2562 จากสถานการณ์ของประเทศไทยดังกล่าวยังเป็นความท้าทายอย่างมากในการ 
ที่จะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่อันดับที่ 45 ในปี 2565

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมระบบนิเวศด้านดิจิทัลให้แก่ผู ้ประกอบการให้มี 
ขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับกับสถานการณ์ในอนาคต อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ในรูปแบบ
ฐานข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทางท่ีมีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ในการน�าไปใช้ เพื่อก�าหนดมาตรการหรือนโยบาย 
ได้อย่างแม่นย�าและถูกต้อง เช่น การจัดท�าฐานข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม รายงานสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
มหภาคของภาคการผลติ การจดัท�าฐานข้อมลูอตุสาหกรรมรายสาขา ข้อมลูน�าเข้า – ส่งออก และจ�านวนผูป้ระกอบการ 
เป็นต้น รวมทั้งยังมีการให้บริการการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่า 
การด�าเนินการเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัย 
สู่ความส�าเร็จด้านการพัฒนาฐานข้อมูล และองค์ความรู้ เพื่อใช้คาดการณ์ส�าหรับอุตสาหกรรมอนาคต
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040602

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ารัฐบาลได้ก�าหนดให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ แต่การพัฒนาในแต่ละอุตสาหกรรมต้องอาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างรอบด้าน 
ซึ่งพบว่ายังขาดฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการน�าไปใช้ส�าหรับการคาดการณ์ในอนาคต  
และมีหลายหน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความซ�้าซ้อนกัน อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ 
ได้เข้าถงึฐานข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ในการวางแผนด�าเนนิการทางธรุกจิไม่มากเท่าทีค่วร และหลายภาคส่วน 
ยังมีการสื่อสารไม่มากพอในการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในการปรับตัวให้มีความพร้อมและยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงในการน�าเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีความจ�าเป็นที่ต้องเร่งผลักดันให้มีแพลตฟอร์มข้อมูลกลางที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
รวมทัง้การวเิคราะห์สภาวะเศรษฐกจิ การจดัท�าดัชนชีีว้ดัต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการน�าไป 
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้อย่างบูรณาการต่อไปในอนาคต ลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้าซ้อนกัน และเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต 
ของประเทศไทยให้ดีข้ึน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรเร่งสร้างแพลตฟอร์มฐานข้อมูลกลาง และองค์ความรู้เชิงลึก  
ให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีส�าคัญ เพ่ือให้สามารถสะท้อนสภาวะอุตสาหกรรมของไทย 
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า และทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ ควรเร่งผลักดันให้มีการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการปรับทัศนคติของบุคลากรในทุกภาคส่วนให้เกิดความตระหนักต่อการปรับตัว และส่งเสริมการเรียนรู้เทคนิควิธี
การท�างานใหม่ ๆ  ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสามารถน�าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้การท�างานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 



       การทอ่งเทีย่ว
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 05

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“ท่องเที่ยวไทย 
ก้าวไกลระดับโลก”
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แผนแม่บทประเด็น (05) การท่องเท่ียว ให้ความส�าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลก จึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความ        
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
สาขาที่มีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์
ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน รายได้จากการท่องเที่ยวของ   
เมืองรองเพิ่มขึ้น และความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

05001

ในการประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการตามแผนแม่บทประเด็นข้างต้น สามารถสะท้อนได้จากสัดส่วนผลิตภัณฑ  ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น โดยใน ช่วงปี 2560 – 2562  
มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 17.99 18.13 และ 17.96 ตามล�าดับ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ แม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ในช่วงปี 2562  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทั้งจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งกระทบต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวและส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่โตตามที่คาดการณ์ ดังนั้น  
ในการบรรลุเป้าหมายสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 22 ในปี 2565 จึงเป็นประเด็นท้าทายส�าหรับประเทศไทยที่ต้องรับมือจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
โดยเฉพาะการมีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สศช.

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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050003

050002

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองต่อรายได้
จากการท่องเทีย่วทัง้หมดเพิม่ขึน้ โดยในปี 2562 มรีายได้
ของเมืองรองอยู่ท่ีร้อยละ 9.84 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.66  
ในปี 2561 ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างสูงในการบรรลุ 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ทีส่ดัส่วนร้อยละ 20 ภายในปี 2565 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องให้ความส�าคัญ
กับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ส่ิงอ�านวยความสะดวก และทรัพยากรมนุษย์ 
ตลอดจนการตลาดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากเมืองหลัก 
ให้ท่องเทีย่วในเมอืงรอง ดังนัน้ ในระยะต่อไป ประเทศไทย
ควรให ้ความส�าคัญในการส ่ ง เสริมการท ่องเที่ ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย และการท่องเทีย่วเชือ่มโยง
ภมูภิาคผ่านการท่องเท่ียวเมอืงรอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ทีก่�าหนดภายในกรอบระยะเวลา

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีข้ึน ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดย 
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เป็นอันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 2560 
คงท่ีในอันดับท่ี 3 ของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย แม้ว่าจะมีความใกล้เคียงกับ 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับที่ 30 ภายในปี 2565 แต่ประเทศไทยยังมีความท้าทายในหลายด้านที่ต้อง
เร่งพัฒนาเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย ได้แก่ ด้านความมั่นคงและปลอดภัย ด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเล
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อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว (TCCI) โดย WEF

2558           2560                      2562

ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อันดับรวม

ด้านนโยบาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

ที่มา : TTCI 

อันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศในอาเซียน ป 2562

ประเทศ
ป 2562 ป 2560

อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน

สิงคโปร 17 4.8 13 4.85

มาเลเซีย 29 4.5 26 4.50

ไทย 31 4.5 34 4.38

อินโดนีเซีย 40 4.3 42 4.16

เวียดนาม 63 3.9 67 3.78

บรูไน 72 3.8 N/A N/A

ฟลิปปนส 75 3.8 79 3.6

สปป.ลาว 97 3.4 94 3.4

กัมพูชา 98 3.4 101 3.32

ที่มา: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

เมืองรอง เมืองหลัก

สัดสวนรายไดจากการทองเท่ียวเมืองรอง
ตอรายไดจากการทองเท่ียวท้ังหมด
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นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีต้องด�าเนินการ 
เพื่อให ้บรรลุเป ้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย อาทิ  
(1) การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศที่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทาง 
ท่องเท่ียว (2) การสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวและนักท่องเที่ยว  
(3) การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวของไทย (4) การยกระดับทักษะและ
มาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และ (5) การจัดท�า
ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) การท่องเท่ียว ประกอบด้วย  
6 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคญัได้ดงันี ้(1) การท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลาย
ทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเท่ียว (2) การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการ 
ท ่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นรางวลั การจดัการแข่งขนักฬีาระดบันานาชาติ 
การท่องเทีย่วเชิงกีฬา และการพักผ่อนระหว่างหรือหลัง
การประกอบธุรกิจหรือการท�ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการ
ดึงดูดกลุ ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้การจัดงานธุรกิจและกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม 
เป ้าหมายของประเทศ และเป ็นเวทีแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู ้และเทคโนโลยีที่น�าไปสู ่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และการสร้างเวทีเจรจาการค้าและการลงทุน
ของธุร กิจที่ เกี่ ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป ้าหมาย  

(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า 
บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว 
ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้าง
ความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการให้บริการ
ตามแบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล 
ร่วมกับการใช้องค์ความรู ้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนา 
ต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรม เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กับสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวข้อง (4) การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า ส่งเสริม
การท่องเท่ียวทางน�้าให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการ 
ท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ 
โดยค�านึงถึงความยั่งยืนของแหล่ง ท่องเที่ยวและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเล
และชายฝั่ง และการท่องเท่ียวในลุ่มน�้าส�าคัญ โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
และส่ิงอ�านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน�้าให้ได้
มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวทีห่ลากหลาย 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่ว รวมถึงบรบิท
ของพืน้ทีแ่ละชมุชนในพ้ืนที่ (5) การท่องเทีย่วเชื่อมโยง
ภมูภิาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้
ประโยชน์จากท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมทัง้ทางถนน ทางราง ทางน�้า และอากาศ 
และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการ
เชื่ อมโยง เส ้นทางการท ่อง เที่ ยวภายในประเทศ  
อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อ
ส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวร่วมกัน 
และ (6) พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทย
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในประเทศเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาขึ้นโดยเริ่มจากชุมชน 
ในแต่ละท้องถิ่นที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สามารถเป็นทางเลือกใหม่ทางการท่องเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีสนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นโอกาสส�าคัญในการสร้างรายได้ เพ่ือน�าไปสู่การ
สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวให้กับพื้นที่เมืองรอง ทั้งนี้ ควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาสินค้า 
แหล่งท่องเทีย่ว และบริการเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว การต่อยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การบริหารจัดการฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ และการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด�าเนินงานของภาครัฐเพื่อ
รองรบัการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี และการสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย 
ยั ง ไม ่ มี การ เ ก็บข ้อมู ลรายได ้ จากการท ่อง เที่ ยว 
เชิงสร ้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง แต่สามารถ
พิจารณาจากรายงานรายได้จากการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ใน 7 จังหวัด 
ได้แก่ ตราด ชลบุรี สุโขทัย ก�าแพงเพชร เลย น่าน และ
สุพรรณบุรี ที่มีรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงวิถีชุมชนที่
สะท้อนถึงการผสมผสานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
และการจ�าหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น จากการศึกษา
พบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน ปี 2562  
รายได ้จากการท ่องเ ท่ียวโดยชุมชนท้ัง 22 ชุมชน  
นั้นมีการขยายตัวอย ่างรวดเร็ว ถึงร ้อยละ 20.13  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลรายได้ดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญส�าหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม แต่เมื่อ
พิจารณาค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้รายได้จากการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี ยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายในระดับสูงของประเทศไทยที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

การด�าเนินการท่ีผ่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด�าเนินการด้านพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม เช่น องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ด�าเนินการ 
เชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้กับชุมชนที่มี
ความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้า
และบริการ OTOP เพื่อให้ได้มาตรฐานและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล ในส่วนของการตลาด ในปี 2562 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมจุีดเน้นการส่งเสริมเมอืงรอง
และชุมชนที่ต ้องการท่องเที่ยวเป ็นกลไกในการลด 
ความเหล่ือมล�้า และมีการสื่อสารตลาดในประเทศที่

050101

ที่มา: อพท.

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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กระตุ ้นให้คนไทยสนใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
สัมผัสวิถีชีวิตแบบลึกซึ้งเข้าถึงผ่านโครงการ Amazing 
ไทยเท่ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการท่องเท่ียว 
ในกลุ่มนี้

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะ
ที่ผ่านมา แม้จะมีการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึง    
ส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมยังเป็นรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่มีความชัดเจน และการสนับสนุนส่งเสริมยังต้อง
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ท�าให้การพัฒนาสินค้าและบริการของแต่ละหน่วยงานยัง
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของการส่งเสริม   
การตลาด แม้ว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส�าคัญส�าหรับการ
ท่องเทีย่วในกลุม่นี ้แต่ทีผ่่านมามุง่เน้นการส่งเสรมิการตลาด
ภายในประเทศเป็นหลัก และอีกประเด็นส�าคัญ คือ ไม่มี
การจัดเก็บและรวบรวมข ้อมูลของการท ่องเ ท่ียว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงการไม่มีเจ้าภาพ
หลักที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการจัดท�ามาตรการในการ 
ส่งเสริมที่ชัดเจนและเหมาะสม ในขณะท่ีปัญหาด้าน 
ศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน 
ยังคงเป็นความท้าทายของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จากปัจจัยส�าคัญที่
จะน�าไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้กับพื้นที่
เมืองรอง พบว่า ประเด็นส�าคัญที่ต้องเร่งพัฒนา คือ  
การบริหารจัดการฐานข ้อมูลของการท ่อง เที่ ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลส�าคัญที่ทุกภาคส่วนสามารถน�ามาใช้ก�าหนด
แนวทางในการพัฒนาตามอ�านาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
นอกจากนี้  หน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องควรบูรณาการ 
การท�างานร่วมกัน ตั้งแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และบริการ ตลอดจนเชื่อมโยงสู ่การท่องเที่ยวอย่าง 
ครบวงจร ซึ่งจะท�าให้พื้นที่สามารถด�าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้แบบยั่งยืน ทั้งนี้ การด�าเนินงานควรมีพื้นที่
เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความ
ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่
อื่น ๆ โดยการระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายในการพัฒนา จากการ
พิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด มีการก�าหนดพื้นที่พัฒนา 
จ�านวน 20 จังหวดั เป็นต้น นอกจากนี ้ในส่วนของการท�า
ตลาด ควรให้ความส�าคัญกับการท�าตลาดในต่างประเทศ
ที่มีความสนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยควรด�าเนิน
โครงการ Amazing ไทยเท่   ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญ
ส�าหรับตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น

050102

เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่นอกจากจะช่วยสนบัสนนุให้เกดิการกระจายรายได้จากการท่องเทีย่วสู่เมอืงรองได้มากขึน้แล้ว ยงัเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว    
เชิงธุรกิจ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายควรให้ความส�าคัญต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเมืองและชุมชนตามเกณฑ์รับรองมาตรฐานสากล และส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันจังหวัดใน
ประเทศไทยที่ ได ้ รั บการประกาศเป ็น เครือข ่ าย 
เมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโกมีจ�านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย ภูเก็ตในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
ในปี 2558 เชียงใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด ้าน
หัตถกรรมพื้นบ้านในปี 2560 กรุงเทพมหานครในฐานะ

เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบในปี 2562 และสุโขทัย
ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านในปี 
2562 การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนั้น 
จะได ้รับการพัฒนาด ้านอุตสาหกรรมสร ้างสรรค ์  
การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และ
กิจกรรม และสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับ

เป้าหมาย

313,005.63 
377,878.09 423,012.85 449,100.73 
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ป

822,454.21 

947,284.30 
1,040,509.51 

3,032.30 3,162.75 3,510.33 3,753.98  -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

2558 2559 2560 2561

รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด

ท่ีไดรับการประกาศเปนเมืองสรางสรรคของยูเนสโก

ภูเก็ต เชียงใหม กรุงเทพฯ สุโขทัย

ท่ีมา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

หนวย : ลานบาท

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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050102
โลก อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากสถิติรายได้จากการ 
ท่องเที่ยวในจังหวัดท่ีได้รับประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์
ของยูเนสโกนั้น พบว่า ภูเก็ตและเชียงใหม่ที่ได้รับการ
ประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ก่อนท่ีแผนแม่บทฯ 
บังคับใช ้ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกทั้ง  
ในห้วงเวลาของการเตรียมความพร้อมเมืองสุโขทัยและ
กรุงเทพมหานคร รายได้จากการท่องเที่ยวของทั้ง 2 เมือง 
มีการเติบโตอย่างต ่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าการเป็น 
เมืองสร้างสรรค์ส่งผลกระทบเชงิบวกให้กบัรายได้จากการ
ท่องเทีย่ว ทัง้นี ้หากนบัจากการผลกัดนัผ่านแผนแม่บทฯ 
ประเทศไทยมีเมืองสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเพียง 2 แห่ง 
(สุโขทัยและกรุงเทพฯ) ซ่ึงห่างจากเป้าหมายที่ก�าหนดให้
ประเทศไทยต้องมีเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจ�านวน 5 เมือง 
ภายในปี 2565 ค่อนข้างมาก จึงยังคงเป็นประเด็นที่
ท้าทายส�าหรับประเทศไทยในการพัฒนาเมืองรอง และ
ผลักดันให้ได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามเกณฑ์ของ
องค์การยูเนสโก 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หลายหน่วยงานเริ่มต่ืนตัวกับ
การค้นหาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเมืองและดึงดูด
นักท่องเที่ยว ในส่วนของการพัฒนาที่จะน�าไปสู่การเข้า
เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก องค์การ
บรหิารการพฒันาพืน้ท่ีพเิศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยนื 
(อพท.) ร่วมกบักระทรวงวัฒนธรรม และส�านกังานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ประสานกับยูเนสโกเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
น�าร่องในหลายพื้นที่ เช่น ย่านเก่าใน กทม. เมืองเก่าน่าน 
เมืองโบราณอู่ทอง และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จาก
การด�าเนินการดังกล่าว ท�าให้ สุโขทัย และ กทม. ได้รับ
การประกาศเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด ้าน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) 
และเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) 
ตามล�าดับ ส่วนเมืองน่าน และสุพรรณบุรี (เมืองโบราณ
อู่ทอง) อยู่ในระหว่างการพัฒนาและเสนอเข้าเป็นเมือง
สร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโกในรอบต่อไป 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมืองที่จะ
พัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้แต่ละหน่วยงานมี
พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน และด�าเนินการโดยไม่มี    
การบูรณาการร่วมกัน ท�าให้งบประมาณที่ลงไปเพื่อ
พฒันาไม่มทีศิทางทีช่ดัเจน และไม่ได้ก�าหนดพ้ืนทีเ่ป้าหมาย
และแนวทางการด�าเนินงานเชิงรุกเพื่อคัดเลือกเมืองที่มี
ศักยภาพเพิ่มจากเมืองน่านและสุพรรณบุรี นอกจากนี้ 
เม่ือพิจารณาจ�านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการ 
ท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีได้รับการประกาศเป็นสมาชิกเมือง
สร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่า แม้รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวจะขยายตัว แต่ไม่ได้ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด 
กล่าวคอืใกล้เคยีงกบัอตัราการขยายตวัในภาพรวมของการ
ท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์ของการเป็น
เมืองสร้างสรรค์ยงัไม่เต็มที ่อาจไม่สามารถท�าให้บรรลเุป้า
หมายของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวด้านการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมเมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยเร่งบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการก�าหนดค้นหาทุนทางวัฒนธรรมให้มี
กิจกรรมท่ีหลากหลายและมีความสร้างสรรค์ รวมทั้ง
พัฒนาเมืองและสภาพแวดล ้อมให ้ เ อ้ือต ่อการเกิด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ นอกจากนี้  
เมืองสร้างสรรค์ที่ได้รับการประกาศแล้ว ควรให้ความ
ส�าคัญกับการจัดกิจกรรมระดับเมืองหรือจังหวัดที ่
หลากหลายเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ 
ของเมืองอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 
ในพื้นท่ีเมืองสร้างสรรค์ เช ่น โครงการ Thailand  
creative city branding ของส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม



160

05 การท่องเที่ยว

สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น

050103

สินค้าและบริการเป็นปัจจัยหนึ่งในการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเท่ียว สินค้าและบริการท่ีมีเอกลักษณ์เชิงสร้างสรรค์
และวฒันธรรมทีแ่ปลกใหม่จะดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วใช้จ่ายมากข้ึน ซึง่ก่อให้เกดิการขยายตัวของรายได้จากการท่องเทีย่ว
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ควรให้ความส�าคัญในประเด็น ด้านการตระหนักรู ้ถึงประโยชน์และความส�าคัญ 
ของการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าที่มีอัตลักษณ์และมีคุณภาพขั้นต�่าตามมาตรฐานที่ก�าหนด สินค้า  
แหล่งท่องเที่ยว บริการเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่า

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมาประเทศไทย
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการจาก      
อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา แม้ว ่าปัจจุบันจะยังไม่มีการจดทะเบียน
ทรั พย ์ สิ นทา งป ัญญา ในหมวดสิ นค ้ าท ่ อ ง เที่ ย ว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง ซึ่งสามารถสะท้อน
ได้จากรายงานการเพิ่มขึ้นของสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรพัย์สนิทางปัญญาเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง (เฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 
17 ต่อปี) โดยเฉพาะในปี 2561 จ�านวนสินค้า GI ที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียนขยายตัวอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 20  
จากปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นทิศทางที่เพิ่มขึ้นของสินค้า
ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่าหน่วยงานหลักด้านการ
ท่องเท่ียว ด้านการวิจัย และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ด�าเนินโครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้กับชุมชนที่มี
ทรัพยากรที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
และสร ้างสรรค ์ได ้ ซ่ึงกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะ 
ด�าเนินการประสานกับหน่วยงานท่ีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนถึงแนวทางใน
การยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ถูกต ้องตามหลักการ โดย 
ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความรู้ด้านการขอจดทะเบียน GI 
อี กทั้ งพัฒนาขีดความสามารถของหน ่ วยงานใน 
การตรวจสอบและจดสิทธิบัตรด้วยการเพ่ิมและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบสินค้าและ
บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
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ท่ีมา : กรมทรัพยสินทางปญญา

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้
ปัจจุบันจะมีการพัฒนาสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์และบริการ
จากทุนทางวัฒนธรรมของแต ่ละพื้นที่  ตลอดจนมี
มาตรการส ่งเสริมให ้มีการจดทะเบียนส่ิงบ ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีช่องทางในการรับ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส�าหรับสินค้าท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ค�าจ�ากัดความของสินค้าท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งอาจท�าให้ไม่ได้ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยตรง นอกจากนี้ การยื่น
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลาในการ
ด�าเนินงานค่อนข้างนาน เฉลี่ยประมาณ 3-5 ปี 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ประการส�าคัญคือ
การเร่งจดัท�าค�าจ�ากดัความกลางทีใ่ช้ร่วมกบัทกุหน่วยงาน 
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ให้ไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการ 
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน มีการพัฒนาสินค้าและบริการจาก
ทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งเร่งรัดกระบวนการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความส�าคัญกับโครงการ
สร้างสรรค์ผลงานจากทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาความรู ้
ทรัพย ์ สินทางป ัญญาสู ่การต ่อยอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถตอบโจทย์การท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์ได้โดยตรง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมขึ้น 050201

ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพท่ีมีการใช้จ่ายสูง สามารถสร้างรายได้ทางตรงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และรายได้
ทางอ้อมให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายควรด�าเนินการในประเด็น 
ท่ีส�าคัญ ได้แก่ ความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุน ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ และ 
การส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในส่วนของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจพบว่ามีการขยายตัวจาก 176,068 
ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 212,924  ล้านบาท ในปี 2561 
หรือขยายตัวร้อยละ 20.9 และในปี 2562 ลดลงเป็น 
202,362 ล้านบาท หรือหดตัวร้อยละ 5.0 ซึ่งลดลงทั้ง 
ในส่วนของรายได้จากต่างประเทศและภายในประเทศ 
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสิ้นสุดของมาตรการส่งเสริม
การจัดประชุมสัมมนาในจังหวัดรองในปี 2561 อย่างไร
ก็ตาม เ ม่ือพิจารณาการขยายตัวโดยรวมในช ่วงป ี  
2560 – 2562  ที่ร้อยละ 15.9 พบว่าการจะบรรลุค่า 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ในช่วงปี 
2561-2565  นั้น ยังคงมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูง แต่ยัง
คงมีความท้าทายที่จะต้องรักษาอัตราการขยายตัวไว้ภาย
ใต้สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่าในช่วงปี 2560 – 2562 
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีการเติบโตโดยมีปัจจัยสนับสนุน
ส�าคัญมาจากการท�าตลาดที่มีศักยภาพทั้ ง ในและ 
ต่างประเทศ ที่สามารถดึงดูดการประชุมนานาชาติ และ
งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่มายังประเทศไทย โดยมี 
หน่วยงานขับเคล่ือนหลักคือส�านักงานส่งเสริมการ 
จัดประชุมและนิทรรศการ ที่มีบทบาทในการพัฒนาและ 
เพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของ
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ มาตรการระยะสั้นของ
ภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ 2561 ท่ีก�าหนดให้นิติบุคคล
สามารถน�าค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรมสมัมนาในจงัหวดัรอง 
สามารถน� ามาหักลดหย ่อนภาษี ได ้ ร ้ อยละ 100  
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการท่องเท่ียว 
เชิงธุรกิจ แต่ในช่วงปี 2562 ท่ีเป็นช่วงการเลือกต้ังและ 
ยังไม่มีการตั้งรัฐบาลจึงท�าให้ไม่มีการออกมาตรการที่
สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงอาจท�าให้ส ่งผลต่อการลดลงของรายได้จากการ 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ในขณะที่ความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจส ่วนใหญ่อยู ่ ใน  
MICE City หลักของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต 

ล้านบาท

ที่มา: TCEB

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

เป้าหมาย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าโดยรวมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่ยังคงเป็นการกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักท่ีมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  
ในขณะที่มาตรการส่งเสริมของภาครัฐที่ผ่านมายังคงเป็นมาตรการระยะสั้นและกระตุ้นการประชุมสัมมนาภายใน
ประเทศเท่านั้น อีกท้ังในสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันและผลกระทบจากโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งอาจ 
ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายด้านการสร้างรายได้ของการท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ 
รวมถึงการกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่น ควรให้ความส�าคัญกับการท�าตลาดเชิงรุกเพื่อเข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมาย  
สร้างโอกาสทางการขยายพื้นที่ในการจัดงาน รวมท้ังสนับสนุนการกระจายพ้ืนท่ีการจัดงานไปยังส่วนภูมิภาคอื่น 
ให้ครอบคลุมทุกประเภทของกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยเร่งการด�าเนินโครงการการส่งเสริมการจัดประชุม
และการท่องเที่ยวเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย นอกจากนี้ ภาครัฐควรมี
การออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการ 
ลดความเสี่ยงจากนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีอาจลดลง อีกทั้งในส่วนของปัจจัยด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและ 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นในการรองรับการท่องเท่ียวในกลุ่มนี้ เช่น สถานท่ีจัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้า  
และบริการขนส่งเพื่อการเข้าถึงพื้นที่งาน ควรเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เขตพื้นที่พัฒนาโครงการ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เป็นต้น
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การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติของไทย 

เป้าหมาย

ท�าให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพจ�านวนมากเดินทางมายังประเทศไทย เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ทางตรงให้แก่การ 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสามารถกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง นับเป็นส่วนสนับสนุนส�าคัญในการ
เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายด้านรายได้มีประเด็นการพัฒนาท่ีต้องให้ความส�าคัญ ได้แก่ การก�าหนดนโยบายด้านการประชุมนานาชาติ
เป็นวาระแห่งชาติ ความพร้อมของข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับการประชุมนานาชาติของไทย การมีแผนบูรณาการ 
เพื่อก�าหนดเป้าหมายในภาพรวมของประเทศที่ชัดเจนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตรการจูงใจและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกในการรองรับการจัดประชุมนานาชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ/ระดับโลก 
ความเข้มแข็งและความพร้อมของสมาคมเจ้าภาพในประเทศไทยและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการจัดอันดับของสมาคมศนูย์ประชมุนานาชาต ิ(International Congress and 
Convention Association หรือ ICCA) พบว่า ในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  25 ของโลก และอันดับที่ 6 ของ
เอเชีย ในการเป็นจุดหมายในการจัดประชุมนานาชาติ และขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 21 ของโลก และอันดับที่ 5 ในปี 2561 
ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการถูกคัดเลือกเป็นสถานที่จัดงานประชุมนานาชาต ิ เมือ่พจิารณาจากค่าเป้าหมาย
ในปี 2565 พบว่า ณ ปี 2561 ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นจุดหมายในการจัดประชุมนานาชาติได้แล้ว 
นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ว (Travel & Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) โดยสภาเศรษฐกจิโลก (World Economic Forum: WEF) ปี 2562 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจของประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 37 ในปี 2560 
เป็นอันดับที่ 34 ในปี 2562 โดยพิจารณาจากจ�านวนการจัดประชุมนานาชาติ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24  
ของโลก และอันดับที่ 3 ของภูมิภาคเอเชีย เป็นรองประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2560 – 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายในการจัดประชุม
นานาชาติจากองค์กรระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวในล�าดับที่สูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อม 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเทีย่วเชงิธรุกจิใน 4 เมืองหลัก (MICE CITY) คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชยีงใหม่ 
และภเูกต็ ทัง้ด้านศนูย์ประชมุ ท่ีพกั ความสะดวกในการเดินทาง และความหลากหลายของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
รวมทั้งการท�าตลาดที่มีศักยภาพในต่างประเทศสามารถดึงดูดการประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่
มายังประเทศไทย อีกทั้งการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต ท�าให้ประเทศไทยเป็นท่ีสนใจ
ส�าหรับการจัดงานประชุม งานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น ในปี 2561 มีการจัดงานในอุตสาหกรรม  
5 กลุ่มหลักของไทย คือ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโยโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
และหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กว่า 200 งาน นอกจากนี้ ความพร้อมของข้อมูลเชิงลึก  

050202

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
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ได้มีการด�าเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านไมซ์ของภาค 
(MICE Intelligence) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติและการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียว 
เชิงธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับ
การวางแผนหรือเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาธุรกิจนี้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นจุดหมาย
ของการประชุมนานาชาติในปี 2561 แล้ว แต่การรักษา
และเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ 
เนื่องจากการเดินทางมายังประเทศไทยของนักท่องเท่ียว
คุณภาพเหล่าน้ีส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
และยังส่งผลต่อการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศไทย 
ที่จัดโดยสภาการท่องเท่ียวโลกด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาประเด็นที่ต ้องให้ความส�าคัญ ในการบรรลุ    
เป้าหมายนั้น ประเทศไทยยังสามารถยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศได้ โดยให้ความส�าคัญ
กับการบูรณาการท�างานร ่วมกันของหน ่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในทุกมิติของการท่องเท่ียวเชิงธุรกิจเพื่อให้
สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังในด้านการอ�านวยความ

สะดวก กฎระเบยีบ และมาตรการจงูใจ นอกจากนี ้ในการ
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
ระดับโลก ยังคงต้องให้ความส�าคัญกับความพร้อม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อ
รองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย สนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการประชุมนานาชาติ โดย
การบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ัง
ให้ความส�าคัญกับการท�าตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ�านวยความสะดวก และน�าเสนอจุดขายด้าน
นโยบายของรฐับาลในการสนบัสนนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อดึงดูดความสนใจในการจัดงานประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สนับสนุนการกระจายพื้นที่ การจัดงานไปยังส ่วน 
ภูมิภาคอื่นให้ครอบคลุมทุกประเภทของกิจกรรมในการ 
ท ่องเที่ ยวเชิ ง ธุรกิจ โดยเร ่ งการด�า เนินโครงการ 
การส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเป็นรางวัล 
และการจัดแสดงสินค ้าและนิทรรศการนานาชาต ิ
ในประเทศไทย นอกจากน้ี ควรสนับสนุนโครงการ 
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาด้านกีฬาระดับโลก 
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นที่รู ้จักและ 
ได้รับความไว้วางใจในวงการกีฬานานาชาติด้วย  

ที่มา: TTCI

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
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และการทองเท่ียวเชิงธุรกิจ ป 2562

  มาเลยเซยี                 ไทย                   สิงค์โปร์                   ญึปุ่น่                     จนี

คะแนน
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รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
050301

ประเทศไทยมีศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย รวมถึงความงาม 
ประกอบกับปัจจุบันกระแสการใส่ใจในสุขภาพและความงาม และการเข้าสู่สังคมสูงวัย ท�าให้มีนักท่องเที่ยวซึ่งมีอ�านาจ
ในการซื้อสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส�าหรับประเทศไทยในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งน้ี เพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มข้ึน จึงต้องอาศัยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสุขภาพ ความงาม และ 
การแพทย์แผนไทย การพัฒนาสถานประกอบการให้มีศักยภาพและมาตรฐาน และการตลาดที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
จากการจัดอันดับโดย Global 
Wellness Institute ประจ�าปี 
2561 ซ่ึ ง เป ็นสถาบันที่ จั ดท� า
รายงานข้อมูลและจัดอันดับรายได้
จากการท ่อง เที่ ยว เ ชิ งสุขภาพ 
(Wellness tourism) เป็นประจ�า
ทุก 2 ปี พบว่า ประเทศไทยม ี
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในปี 2560 จ�านวน 12,000 ล้านบาท  
ซึ่งเติบโตเฉล่ียจากปี 2554 ร้อยละ 
13 ต่อปี ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถรักษาอัตราการเติบโตในระดับนี้อย่างต่อเนื่อง จะมีความเป็นไปได้ในการบรรลุ
เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วงปี  
2561 – 2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในการสร้างความเชื่อมั่นในบริการทางการแพทย์ ความงาม และแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะ
แพทย์แผนไทย ประเทศไทยได้ผลักดันการนวดไทยจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกจากองค์การยูเนสโก
ในปี 2562 ในขณะเดียวกันกรมพัฒนาบริการสุขภาพได้สนับสนุนผู้ประกอบการในเร่ืองมาตรฐานและการขึ้นทะเบียน
สถานประกอบการทั้งในส่วนของการนวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ซ่ึงสามารถสร้างความม่ันใจให้แก ่
ผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและนักท่องเท่ียว รวมท้ังการส่งเสริมการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการด�าเนินโครงการด้านการตลาดที่ส�าคัญ เช่น โครงการ Amazing Health 
and Wellness in Thailand ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

5.6

8.8 9.4

12

0

2

4

6

8

10

12

14

2554 2556 2558 2560

ท่ีมา : Global Wellness Institute

รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน 
แม้ว ่าทุกหน่วยงานให้ความสนใจและตื่นตัวกับการ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มข้ึน แต่การพัฒนาและควบคุม
สถานประกอบการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐานนั้น ยังมี
ความท้าทายจากประเภทและพืน้ทีข่องสถานประกอบการ 
ที่ มีหน ่วยงานรับผิดชอบแตกต่างกัน จึงท�าให ้การ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาและส่งเสริม 
ผู้ประกอบการไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ในปัจจุบันจึงมี
สถานประกอบการด้านสุขภาพจ�านวนมากที่ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบมาตรฐาน ซ่ึงส่งผลให้ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด ้านการท่องเที่ยวด ้านสุขภาพและอนามัย 
ของไทยยังอยู่ในระดับต�่า นอกจากนี้ ประเด็นส�าคัญที ่
ส ่งผลต่อความเชื่อม่ันและการตัดสินใจเดินทางของ 
นักท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพคือ ปัญหาด้านสุขอนามัยและ
โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ารายได้จาก
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยจะมีแนวโน้มขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ แต่จากภาวะเศรษฐกจิโลกและสถานการณ์อืน่ ๆ 
ทีก่ระทบต่อการตดัสนิใจเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้
การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพอย่างรวดเร็วของประเทศ
เพ่ือนบ้าน ท�าให้ประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาสถานประกอบการด้าน
สุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยการแบ่งขอบเขต
การด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนและควบคุม
มาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ         
ผูบ้รโิภค นอกจากนี ้ ต้องท�าการตลาดทีต่รงกลุม่เป้าหมาย
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่รกัษาและขยายส่วนแบ่งการตลาด ท้ังนี้ 
ต้องเร่งผลักดันโครงการพัฒนาเมืองสุขภาพต้นแบบให้
สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับพ้ืนที่อื่น
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญกับ
มาตรการสาธารณสุขที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา 
สุขอนามัย และโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่  
ได ้อย ่างมี ศักยภาพ เ พ่ือสร ้างความเชื่อมั่นให ้แก ่ 
นกัท่องเทีย่วในการตัดสินใจเดินทางมายงัประเทศไทยด้วย
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อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย 

เป้าหมาย
050302

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีจุดแข็งในการบริการทาง 
การแพทย์ อย่างไรก็ดี จากกระแสการใส่ใจในสุขภาพและความงาม และการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่จะท�าให้มีนักท่องเที่ยว
ซึ่งมีอ�านาจในการซื้อสูงเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสส�าหรับประเทศไทยในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวสุขภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนเป้าหมาย
การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้
บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความเชื่อมั่นของผู ้บริโภคต่อสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย การพัฒนา 
สถานประกอบการให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน และการตลาดที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายธุรกิจสุขภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากการจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจ�าปี 2561 ประเทศไทย 
มีอันดับรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักเดินทางมาเพื่อ
รักษาโรคเฉพาะทาง และบริการด้านศัลยกรรมความงาม เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการแพทย์ของไทยค่อนข้างทันสมัย 
และค่าใช้จ่ายต�่ากว่าประเทศอื่น แต่เมื่อพิจารณาอันดับรายได้ของประเทศไทยในช่วงปี 2557-2561 ยังอยู่ในระดับ
คงที่ในอันดับที่ 13 มาโดยตลอด ดังนั้น เป้าหมายท่ีอันดับ 12 ของโลก จึงมีแนวโน้มท่ีประเทศไทยจะบรรลุ 
เป้าหมายได้ไม่ยากนัก โดยยังต้องพยายามรักษาและพัฒนาคุณภาพของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือดึงดูด 
นักท่องเที่ยวต่อไป 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่า มีการเตรียมความพร้อมด้านบริการทางการแพทย์ และส่งเสริมการตลาดที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการด�าเนินโครงการด้านการตลาดที่
ส�าคัญ เช่น โครงการ Amazing Health and Wellness in Thailand ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นอกจากนี้ ยังมีการให้ความส�าคัญกับ
การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องโดยการด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษา
สุขภาพ และโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านสุขภาพ และภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีชื่อเสียงด้านการบริการทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะในกลุ ่ มลูกค ้ าต ่ างชาติ ท่ีมี ก� า ลั ง ซ้ือ สูง  
อย่างไรก็ดี ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านสุขภาพ
และสุขอนามัย พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 88 ในปี 
2562 ซึ่งดีขึ้นจากอันดับที่ 90 ในปี 2560 สะท้อนถึง
ระบบสาธารณสุขในประเทศไทยยังไม่ดีพอ อาจกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเทศไทยต้องเร่งรัดการ
ด�าเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
ต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขของไทย โดยเร่ง
พัฒนาบริการทางการแพทย์และอนามัยส�าหรับคนใน
ประเทศ มุ ่ ง เน ้นการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านการส่งเสริม
และสร้างบุคลากรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพ
มากข้ึน เช่น โครงการ Travel Medicine Excellent 
Center และการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แบบใหม่ ที่กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย050303

คุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการ เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย โดยการเพิ่มจ�านวนสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพ จะท�าให้มีโอกาสในการรองรับ 
นักท่องเที่ยวที่มากขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองรองที่มีทรัพยากร
บุคคลและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพจ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม ควรให้ความส�าคัญในประเด็นการพัฒนาการยกระดับ
สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และบริการทางการแพทย์ที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
สามารถเทียบเคียงจากข้อมูลของกรมส่งเสริมบริการ
สขุภาพ ทีไ่ด้เกบ็ข้อมลูจ�าสถานประกอบการสปา นวดเพือ่
สุขภาพ และความงาม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 มีจ�านวนสถานประกอบการที่ได้รับ
มาตรฐานจ�านวน 3,312 แห่ง ขยายตัวร้อยละ 37 ต่อปี 
ทั้งนี้ หากมีการเช่ือมโยงสถานประกอบการเหล่านี้กับ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวได้ จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่ง
ผลให้ประเทศไทยสามารถบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดให้
มีการขยายตัวของจ�านวนสถานประกอบการด้านการ
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพและบรกิารทางการแพทย์ร้อยละ 5 ต่อปี 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านสุขภาพ เช่น พ.ร.บ. 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป ็นหน่วยงานหลัก 
ด้านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ได้ด�าเนินการสร้างความรู ้ให ้กับผู ้ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานให้กับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
โดยบูรณาการและให้อ�านาจกับท้องถ่ินในการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

ที่มา: CLIA
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สถานประกอบ (กทม.) สถานประกอบ (ภูมิภาค) ผู้ให้บริการ (รวม)

จ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ

2560
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050303

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การบังคับใช ้กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
ด้านสุขภาพ ได้ก�าหนดให้หน่วยงานหลักมีอ�านาจในการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้าน
สุขภาพ และสามารถเอาผิดกับสถานประกอบได้ ซ่ึงเป็น
ไปตามที่ระบไุว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการ
ด�าเนินคดีต้องใช้เวลาถึง 120 วนั ส่งผลให้สถานประกอบ
การส่วนใหญ่ไม่เห็นความจ�าเป็นของการขอรับมาตรฐาน  
นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรอง 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะผู้ให้บริการด้านสปา 
การนวด และความงาม 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย แม้การด�าเนินงานที่
ผ่านมา จะมีจ�านวนสถานประกอบการและผู้ให้บริการที่
ได ้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้นค ่อนข้างมาก แต่ยังมีสถาน
ประกอบการและผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ยังไม่ได้รับ
มาตรฐานด้วยเช่นกัน จึงควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การตรวจสอบมาตรฐานให้รวดเร็วขึ้น และบูรณาการกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู ้บริโภคเห็นความ
ส�าคญัของการใช้บรกิารกบัผูใ้ห้บรกิารและสถานประกอบการ 
ที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อจูงใจและสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้ประกอบการเห็นถึงความจ�าเป็นในการได้รับมาตรฐาน 
นอกจากนี้ ควรมีการให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรและสถานประกอบการแก่ผู ้ประกอบการ 
ที่ต้องการรับรองมาตรฐานเพื่อให้สามารถรักษาระดับ
มาตรฐาน และควรมีการก�ากับติดตามสถานประกอบการ
ที่ได้รับมาตรฐานแล้วอย่างต่อเนื่อง
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รายได้จากการท่องเที่ยวส�าราญ
ทางน�้าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

เน่ืองจากประเทศไทยมทีรพัยากรเพือ่การท่องเท่ียวทางน�า้ และมท่ีาเรอืเพือ่การท่องเทีย่วทัง้แม่น�า้และทะเลจ�านวนมาก  
จึงควรใช้โอกาสจากกระแสการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าที่ก�าลังเติบโต ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า  
เพ่ือเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ถือว่าเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุน 
เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวส�าราญ
ทางน�้ามีมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยสูง แต่ความนิยมยังอยู่ในวงจ�ากัด ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย การสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยนั้น 
ควรให้ความส�าคัญในประเด็นด้านความปลอดภัย พัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวทางน�้า 
การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทางน�้า และการตลาดที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวส�าราญ
ทางน�้าโดยตรง แต่สถานการณ์การเติบโตของการ 
ท่องเทีย่วส�าราญทางน�า้ในภาพรวมมกีารเตบิโตในทางบวก 
แม้ในปี 2562 จะหดตัวเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลกระทบด้าน
ความเ ช่ือม่ันจากสถานการณ์เรือล ่มที่ภู เก็ต ทั้ งนี้  
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลจ�านวนวันของการท่องเที่ยว
ส�าราญทางน�้าที่เติบโตเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อปี อีกท้ัง  
มีจ�านวนเรือส�าราญที่เข้าจอดในท่าเรือของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งเป็นสัญญาณในทางบวก

ต่อการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าของไทย อย่างไรก็ดี 
ข้อมูลดังกล่าวแม้ว ่าจะสะท้อนให้เห็นโอกาสในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางน�้าของไทยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในกลุ ่มน้ีต่อไป แต่ปัจจัยที่น�ามา
วิเคราะห์ยังเป็นเพียงปัจจัยในส่วนน้อย ซ่ึงหากจะพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวทางน�้าของไทยในภาพรวม ยังคงมี
ป ัจจัยส�าคัญด้านความปลอดภัยโครงสร ้างพื้นฐาน  
สิ่งอ�านวยความสะดวก รวมถึงการตลาดอีกมากที่ต้องเร่ง
ด�าเนินการ 

050401

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

422 438 427

87

143
123

624

861
788

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2560 2561 2562
จํานวนเรือ Transit จํานวนเรือ Turnaround และ overnight จํานวนวันของการทองเที่ยว

จํานวนเรือและวันทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสําราญทางเรือในไทย

จํานวนเรือ (ลํา) จํานวนวันทองเที่ยว (K)

ท่ีมา : Cruise Lines International Association (CLIA)
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่า กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ได้จัดท�าแผนที่น�าทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เรือส�าราญระยะ 10 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเรือส�าราญ พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งในระยะที่
ผ ่านมา ได ้ ให ้ความส�าคัญกับการปรับปรุงท ่าเรือ 
ท ่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท ่องเที่ยวให ้ มี
ประสิทธิภาพ การขยายตลาดด้วยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและสายการเดินเรือส�าราญให้เข้ามา
ในประเทศไทยเพิ่มเติม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
เชื่อมโยง และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เช่น พิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองของผู้โดยสารและลูกเรือ เป็นต้น

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย นกัท่องเทีย่ว 
ส�าราญทางน�้าส่วนใหญ่ ให้ความส�าคัญกับความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัย อีกทั้งความหลากหลายของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจ แต่ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้าของประเทศไทยยังถูก
จ�ากัดด ้วยคุณภาพและจ�านวนท่าเรือท ่องเท่ียวท่ีม ี
ความพร้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการรองรับเรือ
ส�าราญขนาดใหญ่ไม่เพียงพอ ท�าให้จ�านวนนักท่องเท่ียว
ส�าราญทางน�า้ท่ีเดนิทางมายงัประเทศไทยยงัมจี�านวนน้อย 
ซึ่ งมีผลต ่อความเช่ือมั่นของภาคเอกชนที่จะลงทุน 
พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เก่ียวข้อง ให้มีศักยภาพ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวมูลค่าสูง รวมไปถึงการลงทุนระบบ
ขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงตามแผนที่น�าทางไว้ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้า 
ประเทศไทยต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าให้กับนักลงทุน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยวท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความ
ปลอดภัย สิ่งอ�านวยความสะดวก และธุรกิจเก่ียวเนื่องที่
จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการ
ท�าการตลาดเชิงรุกที่เหมาะสม ซึ่งการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย มีโครงการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว 
กลุ่มนยิมความหรูหรา ส�าหรับความพร้อมด้านโครงสร้าง 
พืน้ฐาน โดยเฉพาะท่าเรอืขนาดใหญ่ ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ต้องเร่งศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมจ�านวนท่าเรือ
ขนาดใหญ่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว 
ขณะเดียวกัน ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น โครงการการตรวจ
คนเข้าเมืองท่ีรวดเร็ว และส่งเสริมการลงทุนในการขนส่ง
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทย
ต้องให้ความส�าคัญกับมาตรการสาธารณสุขที่สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาสุขอนามัย และโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคอุบัติใหม่ได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือสร้างความ 
เชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางมายัง
ประเทศไทยด้วย
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การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
050402

การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกหนึ่งที่สามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ส�าคัญให้กับประเทศไทย 
ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะมีท่าเรือจ�านวนมากทั้งทางทะเลและแม่น�้า เพ่ือการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และบริการ  
แต่รูปแบบการท่องเท่ียวทางน�้าท่ีหลากหลายในปัจจุบัน ท�าให้ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาและเตรียมพร้อมในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของจ�านวนท่าเรือท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยเพื่อรองรับการท่องเท่ียวทางน�้าท่ีจะขยายตัว เป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยควรให้ความส�าคัญในประเด็นด้านการส�ารวจและการตลาด 
การสร้างท่าเรือที่มีศักยภาพ การพัฒนาปรับปรุงท่าเรือ และการตลาดที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีท่าเรือที่ใช้ส�าหรับการท่องเที่ยวทั้งหมด 34 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพัฒนาปรับปรุงให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จ�านวน 5 แห่ง แบ่งเป็นท่าเรือบริเวณชายฝั่ง
อันดามัน 2 แห่ง และชายฝั่งทะเลตะวันออก 3 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่านมาไม่ได้มีการสร้างท่าเรือแห่งใหม่ แต่เป็นการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ในแหล่งใหม่ ๆ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อศึกษาและได้รับการ
รับรองจากทุกหน่วยงานเก่ียวข้องก่อน เพื่อสร้างเป็นท่าเรือขนาดใหญ่แห่งใหม่ จึงเป็นไปได้ยากที่จะด�าเนินการ 
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) และบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  

ที่มา: กรมเจ้าท่า

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือส�าราญ (ท่าเรือ
หลัก ท่าแวะพัก ท่าเรือเล็กรองรับจุดทอดสมอ และท่าเรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียว) และส่ิงอ�านวยความสะดวก
หลังท่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือส�าราญ พ.ศ. 2561-2570 ที่ให้ความส�าคัญกับการศึกษาความ
เหมาะสมและส�ารวจออกแบบท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่าเรือยอช์ท เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างท่าเรือส�าราญ และท่าเรือ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยที่ผ่านมาได้
ร่วมกับกรมเจ้าท่า ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่เมื่อด�าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นได้ 2 เท่า เป็นต้น

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

บริเวณ จํานวนทาเรือทองเท่ียว
และอเนกประสงค ทาเรือท่ีอยูระหวางการพัฒนาปรับปรุง

ชายฝงทะเลอาวไทย 5 -

ชายฝงทะเลอันดามัน 23 2 แหง ไดแก 1) ทาเทียบเรือปากคลองจิหลาด
 และ 2) ทาเรือนํ้าลึกภูเก็ต

ชายฝงทะเลตะวันออก 6
3 แหง ไดแก  1) ทาเทียบเรือเฟอรรี่ เกาะสมุย 

         2) ทาเทียบเรือทองศาลา เกาะพะงัน 
   และ 3) ทาเทียบเรือหาดริ้น เกาะพะงัน 
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050402

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การ
ขยายตัวของท่าเรือการท่องเที่ยวส�าราญทางน�้าแห่งใหม่
เป ็นประเด็นท่ีค ่อนข้างท้าทายส�าหรับประเทศไทย 
เนื่องจากแหล ่งท ่องเที่ยวทางน�้ าที่ส� าคัญของไทย 
ส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ที่น�้าไม่ลึกจึงไม่เพียงพอท่ีจะสร้าง 
ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ หรือ Cruise ท�าให้การศึกษาและ
ประเมินความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง และผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม (EIA) ค่อนข้างยากและใช้เวลานาน 
นอกจากน้ี ท่าเรือเดิมท่ีมีอยู่ไม่สามารถบริหารจัดการ
เช่ือมโยงกับแหล่งซ้ือสินค้าและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ 
ไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวรูปแบบนี้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการสร้าง
ท่าเรือใหม่ต้องใช้ระยะเวลานาน อาจท�าให้ไม่สามารถ
ด�าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561-
2565) อกีทัง้ปัจจบุนัประเทศไทยมท่ีาเรือเป็นจ�านวนมาก  
จึงควรให้ความส�าคัญในการพัฒนา ปรับปรุง และ 
ขยายท่าเรือที่มีอยู่เพื่อให้สามารถรองรับเรือส�าราญได้  
ในขณะเดียวกันอาจพิจารณาสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่าง
เรือส�าราญกับท่าเรือขนาดเล็ก โดยควรเร่งรัดการด�าเนิน
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว และ
โครงการส�ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างจุดทอดสมอเรือ
ส�าราญ (Cruise) และท่าเทียบเรือเล็ก (Landing Pier) 
บริเวณอ่าวไทยและชายฝั ่งอันดามันของกรมเจ้าท่า  
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวส�าราญทางน�้า 
ให้แก่ประเทศไทยด้วย 
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ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านท่ีตั้งท่ีอยู่กลางของภูมิภาคอาเซียน ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญต่อการค้าขายและ
การเดินทางท่องเที่ยว อีกท้ังความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งที่ครบถ้วนทั้งทางบก น�้า และอากาศ  
ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคจึงถือได้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมโดยเฉพาะการเป็นจุดเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศอืน่ ๆ นอกจากน้ี การสร้างเส้นทางการท่องเทีย่วเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านและในภมูภิาค ซึง่เป็นทางเลอืก 
ใหม่ของการท่องเที่ยว และยังเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เมืองรองที่อยู่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของรายได้จากการท่องเท่ียวในเมืองรอง ท้ังนี้ ควรให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาค ความพร้อมด้านส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกผ่านแดน ความร่วมมือด้านการตลาด การส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง และการผ่อนปรนกฎ
ระเบียบในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 

เป้าหมาย
050501

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย การเดนิทางผ่านแดนของนกัท่องเทีย่ว 
เข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนทั้งทางบก ทางน�้า และทางอากาศ 
ในช่วงปี 2561 -2562  พบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียน และนอกอาเซียน
เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และ 6.6 ตามล�าดับ และ
หากพิจารณาจ�านวนนักท่องเท่ียวที่เข้ามายังประเทศไทยทางด่าน
ชายแดนทางบก และทางน�้า ซึ่งเป็นจุดเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
พบว่ามีอัตราการขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมี 
นัยส�าคัญคือ ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 60 ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นถึง
ความนิยมในการเดินทางท่องเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเป็นผล
จากการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานที่มี ศักยภาพ และการอ�านวย 
ความสะดวกในการเดินทางข้ามแดน รวมถึงการยกเว้นการขอวีซ่าใน
การเข้าออกประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ดังน้ัน จากปัจจัยดังกล่าว
จึงมีความเป็นได้สูงที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่
ก�าหนดให้อตัราการขยายตวัของนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดินทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชกิอาเซยีนเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ต่อปี
 การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
เช่ือมโยงภูมิภาค เช่น คณะท�างานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย กมัพชูา 
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน และคณะท�างานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ได้ด�าเนินการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงและสอดรับ
กับการส่งเสริมการตลาดและเส้นทางท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง อีกท้ังปรับปรุงระเบียบการเดินทางระหว่างประเทศ 
ให้สะดวก และการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในการผ่านแดน เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
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ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

050501

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายส�าคัญของการท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค คือ ข้อมูลทาง
สถิตินักท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครบถ้วน อันจะน�าไปสู่การวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งมีกิจกรรม
เช่ือมโยง และการตลาดร่วมกันระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเช่ือมโยง
การท่องเที่ยวกับภูมิภาคในส่วนของประเทศไทยใช้เวลานานในการด�าเนินการเมื่อเทียบกับประเทศเพือ่นบ้าน เนือ่งจาก
การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศเพื่อนบ้านเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน ที่มีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างรวดเร็ว ซ่ึงการด�าเนินการล่าช้าดังกล่าวอาจส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสที่จะดึงดูด 
นักท่องเที่ยวได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยควรให้ความส�าคัญกับการจัดท�าฐานข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุน 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเร่งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาวิธีเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยอาจขอความร่วมมือจากส�านักงานตรวจคน
เข้าเมือง ให้เก็บข้อมูลการเข้าออกประเทศในอาเซียนก่อนจะมาประเทศไทยและหลังจากออกจากประเทศไทย เป็นต้น 
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว และการตลาดท่องเที่ยวเชื่อมโยง นอกจากนี้ ควรเร่งให้ความส�าคัญ
กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก และอ�านวยความสะดวก
ด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่าง ๆ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่ประเทศไทยด�าเนินการแล้ว ควรมีโครงการด้านการตลาด 
เชิงรุกที่เหมาะสม เช่น โครงการปั่นข้ามโขง 2 สะพาน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย - ลาว) เพื่อให้สะพานดังกล่าว 
และเส้นทางท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับ สปป.ลาว เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสส�าคัญในการดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมา
โดยทางรถไฟ จีน-สปป.ลาว ให้เข้ามาเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มแม่น�้าโขงของไทย เป็นต้น
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นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

เป้าหมาย
050601

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นประเด็นส�าคัญท่ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวยัง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวท่ีทุกประเทศให้ความ
ส�าคัญ ทั้งในแง่ของคุณภาพของสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ตลอดจนการมีกฎหมายและการบังคับใช้
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายควรให้ความส�าคัญในด้านมาตรการด้านความปลอดภัย การบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และความน่าเชื่อถือของการบริการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (TTCI) ในปี 
2562 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 
111 ปรับตัวดีขึ้น 7 อันดับ จากปี 2560 ซึ่งยังห่างจากค่า
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในอันดับที่ 70 ค่อนข้างมาก แม้จะ
ปรับตัวดีขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง แต ่ปรับตัวค ่อนข้างช ้า 
เน่ืองจากตัวช้ีวัดภายในส่วนใหญ่น้ันเป็นจุดอ่อนและ 
ไม่ได้มีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดด 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่า กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ได้ด�าเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการให้บริการของต�ารวจ
ท่องเท่ียว โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์บริการ 
รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว และก�าหนดให้แต่ละแหล่ง 
ท่องเที่ยวหลักมีต�ารวจท่องเที่ยวท่ีมีสัญชาติเดียวกับ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้น เพ่ือให้การบริการ
สะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจยังไม่เพียงพอต่อการ 
ยกอันดับขีดความสามารถในการแข ่งขันในด ้านนี้ 
เนื่องจากอันดับดังกล่าวรวมถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในภาพรวมของทั้งประเทศด้วย ซึ่งที่ผ่านมา
หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศได้ให้ความส�าคัญ
ด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการสร้าง
ส�านึกด้านความปลอดภัย โดยมุ ่งเน้นการสร้างความ 
ร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในพื้นที่

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ที่มา : TTCI

ต้นทุนทางธุรกิจส�าหรับ
อาชญากรรม

ดัชนีการเกิดการ
ก่อการร้าย

อัตราการเกิด
ฆาตรกรรม

ต้นทุนทางธุรกิจส�าหรับ
การก่อการร้าย

ความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการของต�ารวจ

อันดับความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
กรมการท่องเที่ยวจะก�าหนดและควบคุมมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของธุรกิจการท่องเท่ียวมาอย่างต่อเน่ือง  
แต่รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ก็มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องเช ่นเดียวกัน ท�าให้ไม ่สามารถก�าหนดและ
ควบคุมมาตรฐานส�าหรับธุรกิจใหม่ได้อย่างครบถ้วน  
อีกทัง้ ทีผ่่านมาการบังคบัใช้กฎหมายยงัไม่มปีระสทิธภิาพพอ 
รวมทั้ง การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานยังไม ่
ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 
ขณะเดียวกันยังคงมีธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เช่น บริษัท 
น�าเที่ยวที่หลอกลวงนักท่องเที่ยว และที่พักที่ไม ่ได ้ 
จดทะเบียน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย จากความท้าทายใน
ประเด็นด้านมาตรฐานและคุณภาพของธุรกิจท่องเที่ยว 
ประเทศไทยควรเร ่งสร ้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจ 
ท่องเที่ยว ผ่านการเร่งรัดด�าเนินโครงการส่งเสริมการ
ประเมนิและรบัรองมาตรฐานธรุกจิท่องเทีย่วประเภทต่าง ๆ 
ในส่วนของมาตรฐานด้านความปลอดภัย ควรมีการ 
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
แก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือ
แก่นักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุร ้าย โดยเร่งผลักดัน
โครงการอ� านวยการแก ้ ไ ขป ัญหานั กท ่ อ ง เที่ ย ว 
ถูกหลอกลวงและช ่วยเหลือนักท ่อง เที่ ยว เพื่ อ ให ้ 
นักท่องเท่ียวรู ้สึกเชื่อมั่นกับการช่วยเหลือของภาครัฐ 
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ดี หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความส�าคญักบัการบงัคับใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย
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โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 

เป้าหมาย

การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของหลายประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดการแข่งขัน
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านราคาไม่สามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนได้อีกต่อไป การพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ 
จึงมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางมายังจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันความพร้อม 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ 
ควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวอย่างไร้รอยต่อ และ 
การส่งเสริมการลงทุน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ในปี 
2562 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบก
และทางทะเลของประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 72 ซึ่ง
เป็นการคงอยู่ในอันดับเดิมนับตั้งแต่ปี 2560 และในส่วน
ของโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ ประเทศไทยอยู ่ใน
อันดับที่ 17 ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 2560 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ ่มอาเซียนไทยยังคงอยู ่ต�่ากว่า
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เมื่อพิจารณาค่าเป้าหมาย
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมทางบกและทาง
ทะเลที่ก�าหนดไว้ที่อันดับ 50 ในปี 2565 ยังคงเป็นความ
ท้าทายอย่างมากของประเทศไทยที่จะบรรลุเป้าหมาย
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่า กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาร่วมกับกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในส่วน
ของโครงสร้างพื้นฐานทางอากาศได้มีการเพิ่มเที่ยวบิน
ภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งขยายขีดความ
สามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวของสนามบินหลัก
และรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับจ�านวนนักท่องเที่ยว
เมืองรองที่ก�าลังขยายตัว ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางน�้า ประเทศไทยมีท่าเรือท่องเที่ยวทั้งบริเวณแม่น�้า
และทะเลจ�านวนมากท่ีสามารถสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทางน�้า และในส่วนโครงสร้างพื้นฐานทางบก ประเทศไทย
มีโครงข่ายถนนที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ  
รวมถึงมีจุดเชื่อมโยงกับเครือข ่ายถนนของประเทศ 
เพื่ อนบ ้ าน  โดยที่ ผ ่ านมากระทรวงคมนาคมได ้ 
ด�าเนินการตามภารกิจเพื่อพัฒนาโครงข่ายถนน ราง  
และน�้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมาย

050602

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
ประเทศไทยมีโครงสร ้างพื้นฐานและการคมนาคม 
ค่อนข้างดีในเมอืงท่องเทีย่วส�าคญั มสีนามบินทีก่ระจายตวั
อยู ่ทั่วประเทศ มีถนนที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างจังหวัดต่าง ๆ แต่คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
เหล่านี้ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ประเด็นความสะอาด และความปลอดภัย รวมถึงการ
คมนาคมทีส่ามารถเข้าถงึและเชือ่มโยงกบัแหล่งท่องเทีย่ว
แบบไร้รอยต่อ นอกจากน้ี โครงสร้างพื้นฐานทางน�้า 
ในส่วนของท่าเรือขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานยังคงเป็น 
ข้อจ�ากัดของประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางน�า้ซึง่เป็นทางเลอืกใหม่ทีป่ระเทศไทยให้การสนับสนนุ
 
ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย จากอันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพ 
ประเด็นท่ียังเป็นจุดอ่อน คือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

การคมนาคมทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะประเด็น
ด ้านคุณภาพท่ียังไม ่เป ็นท่ีพึงพอใจของผู ้ใช ้บริการ  
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรให้ความส�าคัญกับคุณภาพ
ของโครงการต่าง ๆ เช่น กรมทางหลวงชนบทควรให้
ความส� าคัญกับคุณภาพของถนนและสิ่ ง อ� านวย 
ความสะดวกภายในโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 
เลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ และกรมเจ้าท่าควรยกระดับ
คุณภาพของท่าและสิ่งอ�านวยความสะดวกภายใน 
ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ เกาะสมุยที่อยู ่ระหว่างปรับปรุง 
เป็นต้น นอกจากนี้ จากแนวโน้มการท่องเที่ยวแบบอิสระ
ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองพึ่งพาการขนส่งสาธารณะ
ก�าลังขยายตัว จึงควรเร่งส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเล โดยค�านึง
ถึงความครอบคลุมทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่จะ
เข้าสู ่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม โดย WEF

ที่มา: TTCI

โครงสร�างพื้นฐาน
ป� 2558 ป� 2560 ป� 2562

ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย

โครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมทางอากาศ 17 6 21 20 6 21 22 7 25

โครงสร้างพื �นฐานด้านการคมนาคมทางบก

และทางทะเล
71 2 35 72 2 34 72 2 27
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การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เป้าหมาย

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเท่ียวใหม ่
แนวอนุรักษ์ที่ก�าลังเติบโต ยังเป็นการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่าง
ยั่งยืน ส่งผลต่ออันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ทั้งน้ี ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 
ควรด�าเนินการสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และพัฒนาระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ในการจัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข ่งขันด ้านการท่องเที่ยว  
ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดย WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 130 ลดลง 8 อันดับ 
จากปี 2560 และเป็นอันดับที่ 7 ของอาเซียน ซึ่งห่างจาก
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ อีกทั้ง 
ยังมีปัจจัยท่ีส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัดที่ควบคุมยาก 
เช่น ค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ซึ่งถือเป็นความท้าทาย
ในการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่า ประเด็นความยั่งยืนเป็น
ประเด็นที่ทุกหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวให้ความส�าคัญ 
โดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
ต่าง ๆ โดยเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
และน�าเสนอแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ให้เป็นท่ีรู้จัก 
ส ่งเสริมการท ่องเที่ยวแบบยั่ งยืน รวมถึงเส ้นทาง 
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการ 
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก อีกท้ัง  
รณรงค์สร้างวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวแบบใหม่สู่การ 
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยจะเน้นน�าเสนอเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ ่ม เพื่อสร้างการมีจิตส�านึกท่ีดีต่อการท่องเที่ยวให ้
ตรงกับความต้องการมากขึ้น

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหา
ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาหลักส�าหรับ 
การท่องเท่ียวของไทย ท่ีไม่สามารถจัดการระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพได้ แม้จะมีกฎหมายเพื่อดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวหลักที่มี
จ�านวนนักท่องเที่ยวเกินความสามารถในการรองรับ 
นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวรอง เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว 
แต่แหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อ 
นักท่องเท่ียวมากนัก และความพร้อมทั้งในด้านของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากรการท่องเท่ียว ท�าให้ 
ไม่สามารถถ่ายเทนักท่องเท่ียวออกจากแหล่งท่องเท่ียวหลกั
ได้เท่าที่ควร 

050603

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
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050603

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ
โครงการสื่อสารสร้างกระแสท่องเที่ยวและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ท่ียังไม่มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนาระบบ
การจัดการที่ยั่งยืน และเพิ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการกระจาย
พื้นที่และช่วงเวลาท่องเที่ยวของ ททท. ประสบผลส�าเร็จอันจะน�าไปสู่การลดลงของการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว 
ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
ของอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แหล่งท่องเที่ยวรองมีความดึงดูดและมีความพร้อมท่ีจะรองรับ 
นักท่องเที่ยว
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อันดับขีดความสามารถดานความย่ังยืนของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม

ความเขมงวดของกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม

การบังคับใชกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอม

ความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและการทองเที่ยว
คา PM 2.5

การทําสนธิสัญญาดานส่ิงแวดลอม

แรงดันน้ํา

ส่ิงมีชีวิตที่มีความเส่ียงตอการสูญพันธุ

การเปล่ียนแปลงของสภาพปา

การบําบัดน้ําเสีย

อันดับ

ที่มา : TTCI



พ้ืนทีแ่ละ
เมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 06

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“พัฒนาเมืองนา่อยู่อจัฉรยิะ ศนูยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ด้วยผงัภูมินิเวศอย่างยัง่ยืน พร้อมระบบการจัดการเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนในทกุพ้ืนที”่
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060001

060002

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้างงานและที่อยู่อาศัย 
เพือ่กระจายความเจรญิในทกุภมูภิาคของประเทศอย่างมรีะบบการบรหิารจดัการเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยม ี3 เป้าหมาย
ระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ เกดิศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที ่
มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมท้ังผงัพืน้ทีอ่นรัุกษ์ ทรพัยากรธรรมชาต ิแหล่งโบราณคด ีและ (3) ช่องว่างความเหลือ่มล�า้ระหว่างพืน้ทีล่ดลง 
ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ

(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด ้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากมูลค ่า 
การลงทุนในเมืองในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.8 ต่อปี โดยพิจารณาเทียบเคียงจากมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่ามีมูลค่าทุนจดทะเบียน
นิติบุคคลปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ทุกจังหวัดพื้นที่
เป้าหมาย โดยมี 7 จังหวัดพื้นที่เป้าหมายที่มีมูลค่า 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยท่ีก�าหนดไว้ (ร้อยละ 5.8 ต่อปี) ได้แก่ 
นครปฐม สมุทรสาคร ระยอง ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม่ 
และขอนแก่น ขณะท่ี 6 จังหวัดพื้นท่ีเป้าหมายที่มูลค่า
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลขยายตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยต่อปี 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

(2) ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี พิจารณาจากแผนผังภูมินิเวศ
ระดับภาคจ�านวน 1 ภาค ภายในปี 2565 พบว่าปัจจุบันส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) อยู่ระหว่างการด�าเนินโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การก�าหนดเขตพื้นที่แนวกันชน การก�าหนดสัดส่วน 
ของพื้นที่ป่า พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีชนบท พื้นที่เมือง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศและการพัฒนา 
โดยในปี 2563 อยู่ระหว่างจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ

 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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060101 060201 060202

060003

(3) ช่องว่างความเหล่ือมล�้าระหว่างพ้ืนที่ลดลง พิจารณาจากสัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 
ที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด พบว่า ในปี 2560 สัดส่วน GPP per capita 
ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด (จ�านวน 15 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร ภูเก็ต สมุทรปราการ สระบุรี นครปฐม พังงา ปทุมธานี จันทบุรี และกระบี่) กับสัดส่วน GPP 
per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด (จ�านวน 15 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ แพร่ สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน อ�านาจเจริญ ชัยภูมิ นราธิวาส กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวล�าภู) อยู่ที่ 6.65 
เท่าซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อปี 2559 ที่ 6.40 เท่า แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที ่
ที่เพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น จากข้อมูลสถานการณ์เป้าหมายระดับประเด็นทั้ง 3 เป้าหมายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีความท้าทายอย่างมาก
ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท

ประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท คือ การประสานโครงสร้างพื้นฐานและระบบการ
บริหารจัดการเมืองระหว่างหน่วยงานของภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของเมืองในพ้ืนที่
เป้าหมาย การจัดท�าแผนผังภูมินิเวศ และการสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการพื้นที่เมือง

แผนแม่บทฯ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 
(1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งพัฒนาและผลักดันการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกกลุ่มพื้นท่ี โดยการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง 
มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง การรักษาและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ตลอดจนส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (2) การพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนภูมินิเวศอย่างยั่งยืน มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้นการจัดท�าฐานข้อมูลที่ใช้ได้
ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ การจัดท�า
แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ การให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้เรื่องการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนท่ีป่าอย่างสมดุล ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริม
กลไกการให้บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน
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ประชากรไทยมีแนวโน ้มอาศัยในพื้นท่ีเมืองมากขึ้น 
โดยปี 2563 ประชากรไทยร้อยละ 57.2 อาศัยอยู่ในเมือง 
และมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง คาดการณ์ว ่า 
จะเพิ่มเป็นร้อยละ 74.3 ในปี 2583 (สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) แนวโน ้มดังกล ่าว 
ส่งผลให้มีความจ�าเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การสร้างงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถ
รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให ้ เป ็นเมืองน ่าอยู ่ส� าหรับคนทุกกลุ ่มในสังคม 
โ ด ยมี คุ ณภ าพชี วิ ต  สภ าพแวดล ้ อ ม  เ ศ รษฐกิ จ 
และการบริ ห ารจั ดการ ท่ี สอดคล ้ อ ง กับภู มิ สั ง คม 
แผนแม่บทย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ จึงมุ ่ง 
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของเมืองในทุกภาค 
ของประเทศ ซึ่งก�าหนดเมืองในพื้นที่เป้าหมายเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ภายในปี 2565 
จ�านวน 6 เมือง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก ( ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ) สงขลา และภูเก็ต ทั้งนี้ การจะพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะในจังหวัดพื้นที่ เป ้าหมาย ซึ่ งจะได ้รับการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญและ 
ลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิตินั้น  ควรพิจารณาที่จะให้ความส�าคัญกับประเด็น การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการบริหารจัดการเมืองให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและการสนับสนุน
กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับประชาชนท่ีเหมาะสมกับเมืองในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เกิดการบรรลุผล 
อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จ�านวนเมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ พิจารณา 
จากเมืองที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งท่ี 1/2561 หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหาร
จัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้น 
การออกแบบท่ีดี และการมีส ่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง 

060101เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ือกระจายความเจริญและ 
ลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

แผนแม่บทย่อย พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ

เป้าหมาย
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060101

ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู ่  เมืองทันสมัย 
ให ้ประชาชนในเ มืองมีคุณภาพชี วิ ตที่ ดี มี ความสุข 
อย ่ าง ยั่ งยืนในกรุ ง เทพและภู เก็ต  เป ็น  2 ใน 26 
เมืองอัจฉริยะน�าร่องของ ASEAN Smart City Network 
รวมถึงพื้นที่เป้าหมายมีการยื่นข้อเสนอโครงการที่ขอรับ
การประกาศเขตเมืองอัจฉริยะในป ี  2562 ได ้แก ่ 
กรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล (โครงการพัฒนา 
เมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี) เชียงใหม่ (โครงการเมือง
อัจฉริยะ Chiangmai Life เทศบาลนครเชียงใหม่) 
ขอนแก่น (โครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้) ภูเก็ต (โครงการ
ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) สงขลา (โครงการ
หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว 2567)

การด� า เนินการ ท่ีผ ่ านมา  หน ่ วยงานภาครั ฐ ได ้ม ี
การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองในมิติ ต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน ์
ที่ดิน อาทิ โครงการด้านผังเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่ 
ตามผงัเมืองด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และด้านทีอ่ยูอ่าศยั อาทิ 
โครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั โครงการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการ รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการ
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย อาทิ โครงการสนับสนุน 
การประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เมืองในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาและลดความเหลื่อมล�้า
ในทุกมิติ มีความท้าทายที่ส�าคัญ อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ในพื้นที่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาและขับเคล่ือนการบริหารจัดการเมือง 
รวมท้ัง การก�าหนดมาตรการส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับประชาชนท่ีเหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้ 
หน่วยงานภาครัฐควรพัฒนาด้านข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองส่วนใหญ่เป็นข้อมูล 
ระดับจังหวัด จึงควรส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและโครงการท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ โครงการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีสอดคล้องกับเมืองในพื้นที่เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ (เศรษฐกิจ ขนส่ง พลังงาน 
ประชาชน การใช้ชีวิต ระบบบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อม) และลดความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ 
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรด�าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมาย 
เป็นเมืองระดับกลาง ระยะ 2566 – 2570 จ�านวน 7 เมือง ได้แก่ เชียงราย กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก 
นครราชสีมา หนองคาย และมุกดาหาร ต่อไป เพื่อให้เมืองในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเพ่ือกระจายความเจริญ
และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ
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การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชน และความหนาแน่นของเมือง ส่งผลให้มีปริมาณ
ขยะ น�้าเสีย และมลพิษในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น สร้างศูนย์กลางและกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ รวมท้ังผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และลดความเหล่ือมล�้า 
ในพื้นที่ ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายเมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และได้มาตรฐานนั้นจะต้องอาศัย ศักยภาพในการจัดการของเสียและมลพิษในเมือง และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เมือง

060201เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 

และได้มาตรฐาน

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามผัง 

ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
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060201

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาเทียบเคียงจาก
ข ้อมูลที่ เกี่ยวเนื่อง ได ้แก ่  (1) จ�านวนเมืองคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยในปี 2562 มีเทศบาลที่ผ่านเกณฑ ์
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ จ�านวน 
55 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลนคร 5 แห่ง เทศบาลเมือง 
16 แห่ง และเทศบาลต�าบล 86 แห่ง และมีเทศบาลที ่
ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ 
จ�านวน 107 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลนคร 6 แห่ง 
เทศบาลเมือง 12 แห่ง และเทศบาลต�าบล 37 แห่ง โดยมี
เทศบาลที่ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 52 แห่ง ดีมาก 40 แห่ง และดี 15 
แห่ง (2) ปริมาณขยะในเขตเทศบาลในพื้นที่เป้าหมาย 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางพื้นท่ี ปี 2561 เชียงใหม่ 
มีปริมาณขยะ 1,252 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) ขอนแก่น 
มีปริมาณขยะ 992 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2) และสงขลา 
มีปริมาณขยะ 1,133 ตัน (เพิ่มขึ้นร ้อยละ 2) ขณะที่ 
เมื่อเทียบกับปริมาณขยะในเขตเทศบาลทั่วประเทศปี 2561 
ซึ่งมีปริมาณทั้งสิ้น 44,030 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 
12 อย่างไรก็ดี พบว่าพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ 
การจัดการขยะสูงกว่าค่าเฉลี่ยท่ัวประเทศ (3) ปริมาณ 
น�้าเสียต่อน�้าเสียที่บ�าบัดได้ในพื้นที่ เป ้าหมาย จังหวัด
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และสงขลา สามารถบ�าบัด
น�้าเสียในพื้นที่  อปท. ของตนเองได ้ทั้งหมด ส ่วนใหญ่ 
มีปริ มาณน�้ า เ สี ยที่ ส ามารถบ� าบั ด ได ้ สู งกว ่ าปริ มาณ 
น�้าเสียจริง ในทางกลับกัน เชียงใหม่ ภูเก็ต มีปริมาณน�้าเสีย
มากกว่าปริมาณน�้าเสียที่สามารถบ�าบัดได้เล็กน้อยแต่ขอนแก่น นครปฐม และสมุทรสาคร มีปริมาณน�้าเสีย 
มากกว่าปริมาณน�้าเสียท่ีสามารถบ�าบัดได้อย่างมากและ (4) ร้อยละของจ�านวนวันที่พบสารมลพิษอากาศ 
เกินค่ามาตรฐานปี 2561 พบว่า พื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่มีจ�านวนวันที่พบสารมลพิษในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (มากกว่าร้อยละ 20) นนทบุรี (ร้อยละ 6 – 10) สมุทรปราการ (ร้อยละ 11 – 20) สมุทรสาคร 
(ร้อยละ 11 – 20) ปทุมธานี (ร้อยละ 1 – 5) เชียงใหม่ (ร้อยละ 11 – 20) - ขอนแก่น (ร้อยละ 11 – 20) และสงขลา 
(มากกว่าร้อยละ 20) ขณะท่ีมีเพียงจังหวัดภูเก็ตที่สารมลพิษในอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน จากข้อมูลสถานการณ ์
เทียบเคียงข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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060201

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานของรัฐขับเคลื่อน 
เป้าหมาย โดยมีการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับเมือง
อุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิ เวศระดับที่  2 – 3 โครงการยกระดับเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงมุ ่งเป้าในการส่งเสริม 
การจัดการสิ่ งแวดล ้อมและเพิ่มพื้นที่สี เขียว อาทิ 
โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมือง
นิเวศ(เพื่อการจัดการสิ่ งแวดล ้อมเมืองและชุมชน 
ที่ยั่งยืนในด้านข้อมูล มีการด�าเนินงานการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียและมลพิษ 
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรม อาทิ โครงการจัดท�าฐานข้อมูล 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน และโครงการ 
ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้าง
และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เมืองมีระบบ
จัดการสิ่ ง แวดล ้ อมและมลพิษ ท่ีมี ประ สิทธิภาพ 
ครอบคลุม และได้มาตรฐาน การให้ภาคีการพัฒนา 
ทุ กภาคส ่ วน ได ้ มี ส ่ วนร ่ วม  รั บรู ้  และตระหนั ก 
ถึงความส�าคัญของการจัดการและการบริหารพื้นที่เมือง 
เพ่ือจัดการของเสียและมลพิษในพื้นที่เมือง ล้วนเป็น
ประเด็นท ้าทายท่ีส� าคัญ เ พ่ือให ้บรรลุ เป ้ าหมาย 
การมีระบบจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ
ในระดับนโยบายควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย 
ส ่ ง เส ริมการวางแผนการใช ้ประโยชน ์ที่ ดินและ 
การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการของท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด�าเนินการได ้
อย ่างมีประสิทธิภาพและยั่ งยืน นอกจากนี้  อปท. 
ควรสร้างการตระหนักรู้ของประชาชนและผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่  เ พ่ือการมีส ่วนร ่วมในการลด คัดแยกและ 
จัดการขยะและของเสียตั้ งแต ่ต ้นทาง โดยด�าเนิน 
โครงการที่ส�าคัญ อาทิ โครงการเสริมสร้างจิตส�านึก 
และคว าม รู ้ ใ นก า รผ ลิ ตและบ ริ โ ภค ท่ี เ ป ็ น มิ ต ร 
กับสิ่งแวดล้อม  โครงการส่งเสริมให้เทศบาลเข้าร่วม
โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อให ้การติดตาม
ประเมินผลศักยภาพในการจัดการของเสียและมลพิษ 
ในพื้นที่เมืองสามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย มีแนวโน้มในการใช้พื้นท่ีป่ามาพัฒนาเป็นพื้นท่ีชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมมากขึ้น พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างเพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 4.8 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 6 ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ในปี 2561 หรือมีอัตราเพิ่มขึ้น 
สูงถึงร้อยละ 27 พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.2 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 57.4 ในปี 2561 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แทนที่พ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลงจากร้อยละ 37.4 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 33.6 
ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 9 (ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์โดย ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น คือ การม ี
ส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาที่ค�านึงถึงพื้นฐานของพื้นที่ในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อาทิ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ต้นทุนทางธรรมชาติ เงื่อนไขทางสังคม อาชีพ และการด�าเนิน
ชีวิตของชุมชน และวัฒนธรรม เพื่อให้แผนผังภูมินิเวศเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการก�าหนดการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยค�านึงถึงศักยภาพและข้อจ�ากัดของพื้นที่

เปา้หมายระดบัแผนแมบ่ทย่อย ความยัง่ยนื
ทางภมิูนิเวศ ภมูสิงัคม และภมูวิฒันธรรม

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามผัง 
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

060202

2551 2561

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4.8 6.0

พื้นที่เกษตรกรรม 55.2 57.4

พื้นที่ป่าไม้ 37.4 33.6
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2551-2561 (ทั่วประเทศ)
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก การด�าเนินการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศอย่างน้อย 3 จังหวัด 
ของ 1 ภาค ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)อยู่ระหว่างการเริ่มด�าเนินงาน
โครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยจัดท�าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์
และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การก�าหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วน 
ของพื้นที่ป่า พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีชนบท พื้นท่ีเมือง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยปี 2563 จัดท�าแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ 
ภาคเหนือ จ�านวน 1 ผัง ตามความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศ

การด�าเนินการที่ผ ่านมา นอกจากโครงการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ  
ด�าเนินงานโดย สผ.แล้ว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มีการด�าเนินงานโครงการแผนผังภูมิ
นิเวศช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืนมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของเทศบาล ในการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนาผังภูมินิเวศ ระยะแรก (2562 - 2563) เน้นอบรมวิธีการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศให้กับ
เทศบาลจ�านวน 40 แห่ง และจะมีการจัดท�าแผนผังภูมินิเวศในระดบัเทศบาลในระยะต่อไป (2563 - 2565)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
แผนผั ง ภู มิ นิ เ ว ศ เป ็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก า ร ว า ง แผน 
ที่มีการจัดท�า เป ็นครั้ งแรก ความท ้าทายที่ส� าคัญ 
คือ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจของภาคีการพัฒนา 
ต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อ กระบวนการวางแผนการสร้างความ
สมดุลการบูรณาการร่วมกันระหว่างการอนุรักษ์และ 
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม-วัฒนธรรม และมิติส่ิงแวดล้อม บนรากฐาน 
ของระบบนิเวศและการมีส่วนร่วมของทุกภาคี 

060202

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให ้เกิด 
การมีส ่วนร ่วมของทุกภาคส ่วนในการด�าเนินการ 
ตามผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สผ. 
ส.ท.ท. ควรสร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนโครงการจัดท�าแผนผังภูมิ
นิ เวศเพื่ อการจัดการสิ่ งแวดล ้อมชุมชนเชิ งนิ เวศ 
เพื่อจัดท�าแผนผังภูมินิเวศให้ได ้อย ่างน ้อย 1 ภาค 
ตามเป้าหมายภายในปี 2565 รวมถึงโครงการที่สนับสนุน
เกิดความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
อาทิ โครงการผลักดันการจัดท�าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที ่
สีเขียวในเมือง โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : 
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า



       โครงสรา้งพ้ืนฐาน    
 ระบบโลจสิติกส ์และดิจทัิล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 07

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“โครงสรา้งพ้ืนฐานทีพั่ฒนา ตอ่ยอดกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
กระตุ้นใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพ่ิม ยกระดบัผลติภาพของภาคการผลติและบริการ 

ทีล่ดต้นทนุการผลติและบริการทีแ่ข่งขันไดใ้นระดบัสากล”
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (07) โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส์ และดจิทิลั มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ที่ถือเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงท่ีผ ่านมาประเทศไทย 
ได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ พลงังาน ดิจทิลั เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  
จนท�าให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญของประเทศท่ีครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของประชาชน 
ในระดบัครวัเรอืน  โดยมเีป้าหมายประเดน็ คอื ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศทีด่ขีึน้ ทัง้นี้ 
แผนแม่บทประเด็นดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าให้บรรลเุป้าหมายการเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว เศรษฐกิจ
เตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื เพือ่รองรบัและสนบัสนนุการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในด้านต่าง ๆ

070001

ในการประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการตามแผนแม่บท
ประเด็นข้างต้น ได้ก�าหนดตัวชี้วัด คือ อันดับความ
สามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นอนัดับ
ที ่45 ในปี 2565 ปัจจบุนั ปี 2562 มผีลเป็นอนัดับที ่45 
แม้ว่าเป้าหมายของแผนแม่บทจะบรรลแุล้ว แต่ยงัคงมี
องค์ประกอบหลายด้านทีเ่ป็นความท้าทาย ทีต้่องได้รับ
การพัฒนาเพื่อยกระดับให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ในระดบัแผนย่อย ท้ังด้านคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ 
ด้านพลงังาน และด้านดจิทิลั ทีจ่ะส่งผลต่อความสามารถ
การแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ฐานในภาพรวม

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายข้างต้น ยังมีประเด็นท้าทายซึ่งในระยะต่อไปยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษา 
อับดับความสามารถในการแข่งขัน เกิดการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 
ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต และบริการ  
ลดต้นทุนการผลิตและบริการท่ีแข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
อย่างเป็นระบบ รวมถงึช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกจิของประเทศทีเ่หมาะแก่การค้า การลงทนุ ตลอดจนสามารถ 
รองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต 
 
แผนแม่บทฯ ประเดน็ โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิติกส์  
และดจิทิลั ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรปุสาระส�าคญัได้ 
ดังนี้  (1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบ 
โลจสิติกส์ ให้ความส�าคญักบัการพฒันาระบบขนส่งทางราง 
ให้เป็นโครงข่ายหลกัในการขนส่งของประเทศและรองรบัการ
เช่ือมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ  
พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการระบบ 
โลจสิตส์ิทีม่กีารใช้ระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่เพิม่ขึน้ ตลอดจน
การพัฒนายกระดับศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
ของประเทศ เพือ่ให้สามารถสนบัสนนุการขนส่งสนิค้าต่อเนือ่ง
หลายรปูแบบอย่างไร้รอยต่อและสอดรบักบัการพฒันาพ้ืนที่

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเท่ียวและ
อตุสาหกรรมของประเทศได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และมต้ีนทนุ
โลจสิตกิส์ของประเทศในระดบัทีแ่ข่งขนัได้ พฒันาให้เกดิการใช้
พลังงานในภาคขนส่งทีม่ปีระสิทธภิาพ เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
พฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
รวมทัง้เมอืงหลกัในภมูภิาค เพือ่สนบัสนนุการกระจายความ
เจริญและการสร้างศนูย์เศรษฐกจิใหม่ พร้อมท้ังพัฒนาการ
เชือ่มโยงระบบการคมนาคมเพ่ือยกระดับคณุภาพชีวติของ
ประชาชน รวมถงึการพฒันาและบรูณาการระบบฐานข้อมลู
การเดินทางและขนส่งทกุรูปแบบ เพือ่น�าไปสูก่ารควบคมุ 
ส่ังการและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะท้ังในระดับพ้ืนที ่
และระดับประเทศ ตลอดจนการปฏรูิปองค์กรปรับโครงสร้าง
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การก�ากับดแูล และปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้มคีวามทนัสมยัและสามารถตอบสนองต่อการพฒันาคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล (2)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยจัดหาพลังงาน 
และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคง ทันสมัย รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ 
และมีการกระจายชนดิของเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าเพือ่ให้สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื  ส่งเสรมิให้เกิดการพฒันา
เทคโนโลยีปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อน�าไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ  
และทนักับแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยด้ีานพลังงานในอนาคต รวมทัง้เพ่ือรองรับการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
ในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่  ตลอดจนพัฒนาระบบก�ากับดูแลด้านพลังงาน 
ให้มกีารแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม รวมทัง้เป็นกลไกในการสนบัสนุนให้เกดิการน�าเทคโนโลยแีละการพัฒนาธรุกจิพลงังาน 
รปูแบบใหม่ พร้อมท้ังปรบัโครงสร้างราคาพลงังานให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิและสามารถจงูใจให้มกีารใช้พลงังานในช่วงเวลา 
ที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ  และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ  (3)  โครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลั พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล ท้ังในส่วนของโครงข่ายส่ือสารหลกัภายใน
ประเทศและระหว ่างประเทศให ้สามารถบริการได ้อย ่างต ่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน ้ม 
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยด้ีานดจิทัิล สนบัสนนุการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ น�าไปสูก่ารยกระดบัเศรษฐกจิ 
ของประเทศและการเป็นศนูย์กลางด้านดจิทิลัของภมูภิาคอาเซยีนในอนาคต  สนบัสนนุให้เกดิการบรูณาการการใช้งานโครงสร้าง
พืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกด้านดิจิทลัร่วมกนั รวมทัง้สนบัสนนุให้มกีารพฒันาระบบนเิวศ ปรบัปรงุกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส�าหรับกิจการ 
ทีใ่ช้เทคโนโลยข้ัีนสงู ตลอดจนก�าหนดมาตรการแนวปฏบิติัในการคุม้ครองสิทธแิละข้อมูลส่วนบคุคล จัดให้มมีาตรการเฝ้าระวงั
และรับมอืภัยคกุคามไซเบอร์ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพือ่รองรบัการเตบิโตของการใช้งานเทคโนโลยดีจิทิลั
ในอนาคต
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น้อยกว่าร้อยละ 12 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้บริการของผู้ประกอบการ 
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านโลจิสติกส์ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการขนส่งสินค้า ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  
และต้นทนุการบริหารจดัการโลจสิตกิส์ ซึง่การลดต้นทุนโลจสิตกิส์จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนส�าคญัทีส่่งต่อการบรรลเุป้าหมาย
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น โดยต้องให้ความส�าคัญด้าน 
ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานทีมี่ประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน และการบรูณาการการบรหิารจดัการการให้บรกิารทีมี่
ประสทิธภิาพและได้มาตรฐาน

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2560 ต้นทุน 
โลจิสติกส์ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) ลดลงจากร้อยละ 13.8 ต่อ GDP ในปี 2559 
ประกอบด้วย ต้นทนุค่าขนส่งร้อยละ 7.4 ต่อ GDP ต้นทนุ 
การเกบ็รกัษาสนิค้าคงคลงัร้อยละ 5.0 ต่อ GDP และต้นทุน 
การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ร้อยละ 1.2 ต่อ GDP และมีแนว
โน้มลดลงในปี 2561 เหลอืร้อยละ 13.4 ต่อ GDP จากแนวโน้ม

การลดลงของต้นทุนโลจิสติกส์ในระยะที่ผ่านมา 4 ปี  
เฉล่ียร้อยละ 0.2 ต่อปี ซ่ึงยงัห่างจากค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ีต้อง
ลดลงให้ได้น้อยกว่าร้อยละ 12 ในปี 2565 จงึเป็นประเดน็
ท้าทายอย่างสูงทีภ่าครฐัและภาคเอกชนต้องมคีวามร่วมมือ 
ในการพฒันาในปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการลดต้นทนุและการ 
เพิม่ประสทิธภิาพของระบบโลจสิตกิส์เพือ่ลดความเสีย่งการ
ด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายตามก�าหนดไว้

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านโครงการปรับปรุง
และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งทั้งในระบบราง ถนน น�้า และอากาศ โดยเน้นการพัฒนาระบบรางที่จะเป็น
โครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศในการลดต้นทุนการขนส่ง อย่างไรก็ตามการด�าเนินการโครงการขนาดใหญ่ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาวซึ่งจะสะท้อนผลการด�าเนินการในระยะถัดไป ท้ังนี้ผลการด�าเนินงานในช่วงปี  
2561 - 2562 เป็นการด�าเนินการที่สอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นหลัก โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปควรต้องมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานและการบูรณาการการบริหารจัดการการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานควบคู่ไปด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ยังมีข้อจ�ากัดในประเด็น
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การน�าโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบรางมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
มาสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงาน ข้อจ�ากัดของการจัดสรรงบประมาณในการจัดท�าแผนงาน/โครงการ และความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ การจัดท�ามาตรการสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ และการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวก 
และการพัฒนาบุคคลากร เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาร่วมกัน 
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจากต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP เป็นการมองภาพรวมของการพัฒนา โดย 
ภาครัฐควรเร่งรัดและผลักดันการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในการ
เชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งจากแหล่งแหล่งผลิตสู่มือผู้บริโภคหรือประตูการค้า เช่น ศูนย์กระจายสินค้า สถานีบรรจุและ
คัดแยกสินค้า การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนของระบบราง การพัฒนาท่าเรือบก การพัฒนากิจกรรมพื้นที่หลังท่า  
รวมทั้ง เร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินการกิจกรรม 
หน้าท่า การใช้ประโยชน์จากความเช่ือมโยงของท่าอากาศยานในภูมิภาค และการก�าหนดมาตรการสนับสนุน 
ภาคเอกชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 

070101
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070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

โดยมีอันดับหรือคะแนนดีข้ึน (Logistics Performance Index : LPI) อยู่ใน  
25 อันดบัแรก หรอืคะแนนไม่ต�า่กว่า 3.50 คะแนน ซึง่ศกัยภาพด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ จะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดย LPI มีเกณฑ์ ประกอบด้วย ด้านพิธีการศุลกากร  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสมรรถนะ 
ผูใ้ห้บรกิารโลจิสติกส์ทัง้ภาครฐัและธรุกจิ ด้านการเตรยีมการขนส่งระหว่างประเทศ 
ด้านความตรงต่อเวลาของการบรกิาร และด้านระบบติดตามและตรวจสอบสนิค้า  
ซึง่การด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายสิง่ทีค่วรให้ความส�าคัญกบัความพร้อมของ
โครงสร้างพืน้ฐานทีมี่ประสทิธภิาพและได้มาตรฐาน และการบรูณาการการบริหาร
จดัการให้บรกิารทีมี่ประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2561 LPI ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32  
จาก 160 ประเทศทัว่โลก ปรบัตวัสงูขึน้อย่างก้าวกระโดดจากอนัดับท่ี 45 ในปี 2559  
(มกีารประเมินผลทกุ ๆ 2 ปี) นบัเป็นอนัดบัทีด่ทีีส่ดุในรอบทศวรรษทีผ่่านมา โดยมี
คะแนนอยูท่ี ่3.41 คะแนน อย่างไรกต็าม การประเมนิ LPI เป็นการวดัผลโดยวธิกีารจดั
เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามความพึงพอใจของประเทศคู่ค้าเป็นหลัก ผลคะแนนจึงขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดเห็นและ 

ความพงึพอใจของผูป้ระเมินซ่ึงผันผวนตามความน่าเชือ่ถือในการด�าเนินธรุกจิในประเทศ 
จงึอาจเป็นประเดน็ทีท้่าทายต่อการบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ในปี 2565 ทีต่ัง้ไว้ทีอ่ยูใ่น 25 
อันดบัแรก หรอืคะแนนไม่ต�า่กว่า 3.50 โดยเกณฑ์การชีว้ดัด้านโครงสร้างพืน้ฐานเป็น
เกณฑ์ชีว้ดัด้านทีม่กีารปรับตัวดีขึน้น้อยทีสุ่ดจึงควรมกีารเร่งรัดการพัฒนาให้แล้วเสร็จและ
เกดิการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่าและมีประสิทธภิาพสงูสดุ

การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน 
เป้าหมายในช่วงทีผ่่านมา ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิง่อ�านวยความสะดวกในทุกรปูแบบของการขนส่งซึง่ต้องใช้เวลาด�าเนนิการระยะยาว 
จงึจะเกดิผลสมัฤทธิ ์ ในขณะเดียวกนัได้มกีารพัฒนาระบบ National Single Window 
(NSW) และ Asean Single Window (ASW) ให้สมบรูณ์เพ่ือสนบัสนนุการเชือ่มโยง 
การน�าเข้า – ส่งออกในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกให้ผูป้ระกอบการ 
ท้ังนี ้ผลการด�าเนนิงานในช่วงทีผ่่านมา เป็นการด�าเนนิการทีส่อดคล้องส่งผลต่อการบรรลุ 
เป้าหมายในการเตรยีมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ฐานให้มปีระสทิธิภาพและได้มาตรฐาน
เป็นหลกั และการบูรณาการการบรหิารจดัการการให้บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและได้มาตรฐาน 
 

 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
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070102

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานยังมีข้อจ�ากัดของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเฉพาะในการสนับสนุนการปรับลดขั้นตอนการด�าเนินงานการน�าเข้า – ส่งออก รวมถึงข้อจ�ากัด 
ของการจดัสรรงบประมาณในการจดัท�าแผนงาน/โครงการ ซึง่ระบบ NSW ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเข้า – ส่งออก 
ยงัคงต้องเพิม่ความสามารถในการเชือ่มต่อกบัระบบกลางเพือ่ให้เกิดการเชือ่มโยงในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้แบบ G2G และ 
G2B ตลอดจนการสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการสนบัสนนุการพฒันาประสทิธภิาพและการสร้าง
การรบัรูเ้กีย่วกบัการพฒันาด้านโลจิสตกิส์ของประเทศ
ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหมาย ภาครฐัควรเร่งการสร้างความน่าเชือ่ถือต่อระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย โดยเพิม่การ
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกบัการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทยในระดบันานาชาตเิพือ่น�าเสนอผลการพฒันาท่ีส�าคัญ 
อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการแก้ไขอปุสรรคการค้าระหว่างประเทศด้วยการมุง่เน้นการเจรจาความร่วมมอืทางการค้าระหว่าง
ประเทศในเชิงรกุ พร้อมทัง้เร่งรดัการพัฒนาระบบ NSW ให้สมบรูณ์ ครอบคลมุการเชือ่มโยงข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ท้ังแบบ G2G 
G2B และการพฒันาระบบช�าระเงนิแบบ e-Payment และขยายการเชือ่มโยงระบบไปสูร่ะบบ Port Community System  
ทีท่่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรอืกรงุเทพฯ และท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิรวมทัง้เร่งรดัการปรบัลดขัน้ตอนกระบวนการภาครัฐ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเข้า - ส่งออก เพือ่ลดต้นทนุ ระยะเวลาให้แก่ผูป้ระกอบการ ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางราง 
โครงข่ายถนน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของโครงข่ายและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ทีส่นบัสนนุการขนส่งต่อเนือ่งหลายรปูแบบ
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยสดัส่วนการขนส่งสนิค้าทางราง 
ต่อปรมิาณการขนส่งสนิค้าทัง้หมดภายในประเทศ ณ ปี 2561 เป็นร้อยละ 
1.43 ท�าให้เป็นประเด็นท่ีมีความท้าทายสูง เนื่องจากยังคงห่างจาก 
ค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลตุามในปี 2565 เป็นร้อยละ 4 จากทีผ่่านมา
ปรมิาณการขนส่งสนิค้าทางรางมแีนวโน้มคงที ่ซึง่เป็นผลมาจากการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ยงัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคูจ่�านวน  
7 เส้นทาง ท�าให้ยงัไม่สามารถควบคมุระดับการให้บริการโดยเฉพาะด้าน 
ความตรงต่อเวลา อีกท้ัง ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ในการขนส่งของผู้ประกอบการได้ ประกอบกับ รฟท. ยังมีปัญหา 
ความขาดแคลนรถจกัรและล้อเลือ่น และยงัไม่สามารถก�าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาด โดยเฉพาะด้านราคา เพือ่ให้สามารถแข่งขนักบัการขนส่ง 
รปูแบบอืน่ ๆ ท�าให้ยงัไม่สามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการหนัมาขนส่งสินค้า
ทางรางเพิม่ขึน้ได้
การด�าเนนิการทีผ่่านมา ภาครฐัให้ความส�าคญักบัการลงทนุทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง โดยเน้นการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟ 
ทางคู่และทางสายใหม่ รวม 9 เส้นทาง เพ่ือแก้ปัญหาความจุทาง 
และขยายความครอบคลมุโครงข่ายระบบราง ซ่ึงคาดว่าจะทยอยแล้วเสรจ็
ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป นอกจากนีร้ฐับาลยงัสนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้ 
กรมการขนส่งทางราง เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลกจิการระบบขนส่งทางราง 
ซึง่ปัจจุบนัร่างพระราชบัญญติัการขนส่งทางราง พ.ศ. .... อยูร่ะหว่าง 
การตรวจพิจารณาของส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา อย่างไรกด็ี  
กรมการขนส่งทางรางอยูร่ะหว่างเตรยีมความพร้อมในการออกประกาศ 
และระเบียบท่ีเกี่ยวข ้องกับการก�ากับดูแล มาตรฐานและ 
ความปลอดภัย การประกอบกิจการขนส่งทางราง และการวิจัย 
และพัฒนา เ พ่ือรองรับการบังคับใช ้กฎหมายดังกล ่าวได ้ 
อย่างมปีระสทิธิภาพต่อไป

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น  
เป้าหมาย 

โดยก�าหนดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 4  
ภายในปี 2565 ซึง่การลดต้นทนุการขนส่งจะสนบัสนนุให้ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ดีขึ้น โดยการลดสัดส่วนต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รวมท้ัง เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน และลดผลกระทบทางอากาศทีเ่กิดขึน้ในภาคขนส่ง โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�าเนนิการเพือ่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ในเส้นทางที่ไม่สามารถรองรับความต้องการเดินรถ การจัดหารถจักรและล้อเลื่อน 
รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวก การพฒันาบคุลากรและขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบรางท่ีมปีระสิทธภิาพ 
และการส่งเสรมิให้เอกชนมส่ีวนร่วมในการให้บรกิาร (Public Private Partnership; PPP) 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
ปัจจุบันการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางสายใหม่รวมจ�านวน  
9 เส้นทาง แต่มแีนวโน้มทีจ่ะแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนประมาณ 
1-2 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2565  
เป็นต้นไป อย่างไรกดี็ ปัจจุบัน รฟท. อยูร่ะหว่างการเสนอแผน
จดัหารถจักรและล้อเลือ่นให้ คณะรฐัมนตรีพจิารณาซึง่คาดว่า
จะสามารถทยอยรับมอบรถจักรและล้อเลื่อนตั้งแต่ปี 2565 
เป ็นต ้นไปเช ่นกัน นอกจากน้ี ยั งจ�า เป ็นต ้องเร ่ งให ้  
ร่างพระราชบญัญติั การขนส่งทางราง พ.ศ. .... มผีลบังคบัใช้ 
โดยเร็ว เพือ่ให้กรมการขนส่งทางรางสามารถก�าหนดมาตรฐาน
และความปลอดภยั ส�าหรับการประกอบกจิการขนส่งทางราง 
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ภาคเอกชนเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการ 
ให้บรกิารได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มสัดส่วน 
การขนส่งสนิค้าทางรางในระยะต่อไปจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
กับการ เร ่ งรั ดการจัดหารถจักรและล ้อ เลื่ อนควบคู ่ 
กับการเร ่งด�าเนินการตามแผนฟื ้นฟูกิจการของ รฟท.  
โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากร การจัดท�าแผนก�าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะการก�าหนดราคา และการปรบั
ตารางเดินรถโดยสารและสินค ้าให ้มีความสอดคล ้อง 
กบัความต้องการของผูโ้ดยสารและผูป้ระกอบการ รวมถึงการ
ก�าหนดรปูแบบการบรหิารจดัการย่านกองเกบ็สนิค้าในเส้นทาง
รถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบัน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากถนนสู่ราง นอกจากนี้  
ในระยะต่อไป ควรเพิม่บทบาทของภาคเอกชนในการให้บรกิาร
ในกิจการระบบขนส่งทางราง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานทางรางที่ภาครัฐลงทุนไปแล้วได้อย่างคุ้มค่า 
และสนับสนุนให้เกิดการขนส่งสินค้าทางรางมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ภาครัฐจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการให้ร่างพระราช
บญัญติัการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพ่ือให้มผีลบงัคบัโดยเรว็ 
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070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองเพ่ิมขึ้น  

เป้าหมาย 

โดยมสีดัส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมอืงหลักในภมูภิาคโดยก�าหนด 
เป้าหมายให้สัดส่วนการเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ในเมอืงหลกัในภมูภิาค ซึง่การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นผลมาจากการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศทีด่ขีึน้ ส่งผลต่ออนัดบัความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศตามมาด้วย 
ทัง้นี ้มีเป้าหมายเพ่ือบรรเทาปัญหาจราจรตดิขัดในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวมถงึเมอืงหลกัในภมูภิาค เพ่ิมประสทิธภิาพ 
ในการใช้พลงังานในภาคขนส่ง ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม การบรรลุเป้าหมายจึงต้องอาศยัปัจจัยส�าคญั ประกอบด้วย  
การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะท่ีเหมาะสมกบัความต้องการเดินทาง การพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกเพือ่รองรบัการเชือ่มต่อ
การเดินทาง และการบรหิารจดัการการให้บรกิารขนส่งสาธารณะท่ีมีประสทิธภิาพ

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยสดัส่วนการเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล/ในเขต
เมอืงหลกัในภูมภิาค ณ ปี 2560 (ร้อยละ 20/n.a.) โดยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะประมาณร้อยละ 15 รถไฟฟ้าประมาณร้อยละ 4 และรถตู้ร่วมบริการประมาณร้อยละ 1 
ซึง่ในปี 2561 ปรมิาณผูโ้ดยสารในระบบขนส่งสาธารณะมแีนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ 0.15 ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมาจาก 
ผูใ้ห้บรกิารรถโดยสารสาธารณะไม่สามารถรกัษาระดบัการให้บริการทัง้ในส่วนคณุภาพในการให้บรกิารจากสภาพจราจร 
ที่ติดขัด และสภาพรถโดยสารที่ทรุดโทรมตามอายุการ 
ใช้งาน ท�าให้แม้ว่าปริมาณผู ้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 4.95 แต่เน่ืองจากโครงข่ายรถไฟฟ้าจ�านวน 
10 เส้นทางส่วนใหญ่ยงัอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง ท�าให้ยงัมี
โครงข่ายที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลให้คาดว่าอาจจะ 
ไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
ในปี 2565 (ร้อยละ 30) ส�าหรับปริมาณการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลกัในภมิูภาคนัน้ ปัจจุบนั
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเร่ิมให้ความส�าคัญในการ 
เร่งปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองท่ีมีอยู ่ 
ในปัจจบุนัและจัดท�าแผนการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในอนาคต ให้สามารถรองรบัความต้องการเดนิทางในพืน้ที่ 
อาทิ การพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะในจังหวัด
ขอนแก่น จงัหวดัภเูกต็ และจังหวดัเชยีงใหม่ ท�าให้คาดว่า
ปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
หลักในภูมิภาคจะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่ม ี
การรวบรวมข้อมลูดงักล่าวอย่างเป็นระบบ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาครฐัให้ความส�าคญักบัการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะทางราง 
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่คาดว่าจะทยอยแล้วเสรจ็
ตัง้แต่ปี 2564 การจัดหารถโดยสารใหม่ทดแทนรถโดยสาร 
ที่ให้บริการในปัจจุบันขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) และการพัฒนาระบบเชื่อมต่อเพื่อสนับสนุน 
การเดินทางต่อเนือ่งหลายรปูแบบ (Multi-modal Transport) 
อาท ิการพฒันาท่าเรอืพระนัง่เกล้าเพือ่รองรบัผูโ้ดยสารของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงบางใหญ่ - บางซ่ือ การพฒันา
ระบบตัว๋ร่วม ซ่ึงคาดว่าการด�าเนนิการดงักล่าวจะมส่ีวนส�าคญั
ในการสนบัสนนุให้ประชาชนหนัมาเดินทางในระบบขนส่ง
สาธารณะเพิม่มากขึน้ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าสดัส่วนการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะเป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน 
อยูร่ะหว่างการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล 10 เส้นทางภายใต้แผนแม่บทการพฒันาโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลสายหลักและสายรองในกรุงเทพฯ และ 
ปริมณฑล (M-MAP) ในช่วงปี 2572 แต่เนือ่งจากการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ด�าเนินการบนเขตทางถนน ซึ่งแม้ว่า 
หน่วยงานรบัผดิชอบจะให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการตาม
มาตรการเพือ่ลดผลกระทบจากการก่อสร้างแล้ว แต่ยงัท�าให้
เกิดป ัญหาจราจรติดขัดบนโครงข ่ายถนนทั้งในพื้น 
ทีม่กีารก่อสร้างและพืน้ท่ีเกีย่วเนือ่ง ประกอบกบัความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่ง 
กึง่สาธารณะได้อย่างสะดวกบนค่าใช้จ่ายทีย่อมรับได้ ท�าให้
สดัส่วนการเดนิทางในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลส่วนใหญ่
ยังคงเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่  ส�าหรับ 
การเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงหลักในภูมภิาค 
ปัจจบุนัการให้บรกิารระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงหลักใน
ภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นการให้บริการด้วยระบบรถโดยสาร
สาธารณะ (รถสองแถว) ทีไ่ม่ได้มกีารก�าหนดมาตรฐานและ
ระดบัการให้บรกิารท่ีเข้มงวด อาทิ การก�าหนดจดุจอด ความถี่
ในการให้บรกิาร ท�าให้นกัท่องเท่ียวไม่นยิมใช้บรกิารดังกล่าว 
ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมเดินทาง 
ด้วยรถจักรยานยนต์ที่มีค ่าใช้จ ่ายในการเดินทางต�่า  
ส่งผลให้การเดินทางในเขตเมืองหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็น 
การเดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนบคุคลเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภาครฐัควรเร่งก�าหนด
โครงสร้างอตัราค่าโดยสารร่วมทีเ่หมาะสมและไม่เป็นภาระ
ทางการเงนิของภาครฐั ส�าหรบัการเพิม่สดัส่วนการเดนิทาง 
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงหลกัในภมูภิาค เนือ่งจาก 
ส่วนใหญ่ยงัอยูร่ะหว่างการศกึษาความเหมาะสมของแผนการ
พฒันาระบบขนส่งสาธารณะและโครงการน�าร่อง ซ่ึงคาดว่าจะ
สามารถเร่ิมเหน็ผลเป็นรปูธรรมได้ต้ังแต่ปี 2567 อย่างไรก็ดี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรให้ความส�าคัญกบัการปรบัปรงุ
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีมอียูใ่นปัจจุบนัให้มรีะดับการให้บริการ
ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการเดนิทางในพืน้ทีไ่ด้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้การเพิม่สดัส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมอืง ภาครัฐควรเร่งก่อสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตาม 
เป้าหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ระบบรอง ท้ังในส่วนการปรับปรุงคณุภาพการให้บรกิารและ
การปรบัเส้นทางเดนิรถของรถโดยสารสาธารณะ รวมถงึการ
พัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวก อาท ิทางเท้าพร้อมไฟส่องสว่าง 
จดุจอดจกัรยาน เพือ่ให้สามารถรองรบัการเดนิทางต่อเนือ่ง 
จากระบบขนส่งสาธารณะหลกัในพืน้ทีไ่ปสูต้่นทาง/ปลายทาง 
ได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากน้ี ภาครฐัควรให้ความส�าคัญกับการ
บงัคบัใช้กฎหมายเพือ่ให้เกดิการใช้รถจกัรยานยนต์ในเขตเมอืง 
ที่เหมาะสม และเร่งพัฒนาแอปพลิเคช่ันที่ครอบคลุม 
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ เพื่อให้
ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะได้อย่างแม่นย�า
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070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
เป้าหมาย 

โดยอตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน มเีป้าหมายการลดลงของอตัราผู้เสียชวีติเป็น 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน  
ซ่ึงเป็นการก�าหนดเป้าหมายตามปฏิญญาบราซเิลยีท่ีก�าหนดให้ทกุประเทศลดอตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุติัเหตุทางถนนประมาณ
ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 โดยปัจจยัหลกัทีต้่องด�าเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมาย ประกอบด้วย การบรหิารจดัการวศิวกรรม
จราจร และวนิยัของผูใ้ช้รถใช้ถนน ท้ังนี ้การบรรลเุป้าหมายดังกล่าวยงัสะท้อนถงึการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม 
ทีส่ะดวกและปลอดภยั ซึง่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศทีด่ขีึน้อกีด้วย

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยอตัราผูเ้สยีชีวติจากอบุติัเหตุทางถนน ณ ปี 2561 (30.9 คนต่อประชากร 1 แสนคน)  
ซึง่ลดลงจากปี 2560 ทีม่อีตัราผูเ้สยีชวีติประมาณ 33.4 คนต่อประชากร 1 แสนคน โดยคาดว่าอาจจะไม่สามารถด�าเนนิการ 
ให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในปี 2565 (12 คนต่อประชากร 1 แสนคน) ท้ังน้ี จากการพิจารณาข้อมลูสถิติการเกดิ
อบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปีใหม่ (ปี 2559 - ปี 2562) ของศูนย์อ�านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) พบว่า
สาเหตกุารเกิดอุบตัเิหตทุางถนนส่วนใหญ่เกดิจากมีระดบัแอลกอฮอล์เกนิกว่าปรมิาณทีก่ฎหมายก�าหนด (ร้อยละ 41.47)  
ซึง่จกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะทีเ่กดิอบุตัเิหตุสูงสดุ รองลงมาคอื การขบัรถเรว็เกนิก�าหนด (ร้อยละ 28.17) และมบีางส่วน 
ที่เกิดจากปัญหากายภาพของโครงสร้างพื้นฐานทางถนน (ร้อยละ 7.57) โดยมีพฤติกรรมหลักที่เส่ียงต่อการเสียชีวิต 
คือ การไม่สวมหมวกนริภยั (ร้อยละ 53.32)

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของ 
หน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินงาน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาจุดเส่ียงและจุดอนัตรายทางถนน 
และการจัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันและปราบปรามพฤตกิรรมการขับขี ่
ท่ีเส่ียงต่อการเกดิอบุติัเหตุ รวมถึงการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางเพือ่ลดการพึง่พาการเดนิทางและขนส่ง
สินค ้าทางถนน ในขณะที่จากกรณีศึกษา 
ในต่างประเทศ พบว่าการขบัเคลือ่นการลดอตัรา 
ผู้เสียชีวิตทางถนนที่ประสบผลส�าเร็จส่วนใหญ ่
เป็นผลจากการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม และวนิยั 
ของผูใ้ช้รถใช้ถนนให้ตระหนักรูถ้งึผลกระทบจาก 
อุบัติ เหตุทางถนนทั้ งต ่อตนเองและผู ้อื่น  
รวมถึงการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเยาวชน  
และบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ปัจจบุนัการขบัเคลือ่นความปลอดภยัถอืเป็นวาระแห่งชาต ิและได้มกีารจดัท�า
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 - 2564 ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2561 
แล้ว แต่เนือ่งจากการขับเคลือ่นความปลอดภัยทางถนนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัหลายหน่วยงานและจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ
จ�านวนมากในการป้องกนัและปราบปรามเพือ่ลดอตัราการเกดิอบุติัเหตุทางถนน ซ่ึงทีผ่่านมาแม้ว่าภาคเอกชนจะเข้ามา 
มส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นแผนดงักล่าวและลดข้อจ�ากดัทางงบประมาณของภาครฐัในระดบัหนึง่แล้วก็ตาม แต่กย็งัไม่สามารถ
ลดอตัราการเสยีชวีติจากอบัุติเหตทุางถนนได้อย่างเป็นรปูธรรม เนือ่งจากการเดนิทางและขนส่งสนิค้าของประเทศในขณะนี ้
ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนนเป็นหลกั นอกจากนี ้สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุางถนนส่วนใหญ่เป็นผลจากพฤตกิรรมส่วนบุคคล 
อาท ิการดืม่แอลกอฮอล์แล้วขบัขี ่หรอืการไม่สวมหมวกนริภยัขณะขบัขี ่ซึง่จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความตระหนักรู้
ให้แก่ผูข้บัขี่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป ภาครัฐจ�าเป็นต้อง 
ให้ความส�าคญัในการขบัเคลือ่นแผนแม่บทความปลอดภัย พ.ศ. 2561 – 2564 ไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะ 
ในส่วนของการก�าหนดแนวทางการบูรณาการการท�างานและงบประมาณร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดทั้งในส่วนบุคลากรและงบประมาณ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีค้วรเร่งสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากอบุติัเหตุทางถนนทัง้ต่อตนเอง
และผูอ้ืน่ และปลกูฝังจติส�านกัในการขับข่ีและการปฏบิติัตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครดัให้กบัเยาวชน เพือ่ให้เกดิวฒันธรรม 
ความปลอดภยัทางถนนในสงัคมไทย โดยอาจเร่งด�าเนนิการปรบัปรุง
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070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา้ลดลง
เป้าหมาย 

โดยมสีดัส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า ไม่เกนิร้อยละ 60 ของแหล่งเชือ้เพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม
ของประเทศ สนบัสนนุให้ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน จากโครงสร้างการใช้เช้ือเพลงิ 
ในการผลติพลงังานไฟฟ้าท่ีผ่านมา ประเทศไทยมกีารพึง่พาแหล่งเชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาตใินสดัส่วนทีค่่อนข้างสงู (ประมาณ
ร้อยละ 65) ซึ่งการพึ่งพาแหล่งเชื้อเพลิงจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไป ท�าให้เกิดความเส่ียงและความไม่มั่นคง 
ต่อการให้บรกิารด้านพลงังานของประเทศ จงึต้องสร้างความสมดุลด้วยการกระจายประเภทเชือ้เพลงิ เพือ่ลดความเสีย่งและ
เสรมิระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมัน่คง โดยมปัีจจยัส�าคัญทีจ่ะส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ได้แก่ การเพ่ิมสดัส่วน 
ของแหล่งเชือ้เพลงิประเภทอืน่ โดยการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน อาท ิแสงอาทติย์ ลม ชวีมวล ขยะ และการผลติไฟฟ้า
จากถ่านหนิ 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย จากการประเมนิสถานการณ์การใช้ก๊าซ
ในการผลติไฟฟ้า พบว่า มสีดัส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า 
ลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยลงลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 56.91 ในปี 2561 
ซึง่บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดให้มสีดัส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติ
ไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ 60 ในปี 2565 แล้ว อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป 
ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้คงที่ 
อย่างต่อเนือ่งหรอืไม่เพิม่ขึน้ไปจากสถานการณ์ปัจจุบนั เพือ่ให้ยงัคงมี
สดัส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาตเิฉลีย่เป็นไปตามกรอบเป้าหมาย ในปี 2565

 
 
 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ภาครฐัได้มกีารด�าเนนิโครงการเพ่ือ
เพิม่สดัส่วนการใช้เช้ือเพลงิประเภทอ่ืน ๆ  นอกจากก๊าซธรรมชาติ 
เช่น โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยมี
วตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารใช้พลงังานทดแทนทีเ่ป็น
พลงังานสะอาด เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ทดแทนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาต ิและโครงการบูรณาการงานด้านถ่านหนิ โดยส่งเสรมิ 
ให้เพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานถ่านหินเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คง
ทางพลงังานของประเทศในอนาคต และมาตรการส่งเสรมิ 
การผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยการก�าหนดราคารบัซือ้
ไฟฟ้าทีจ่งูใจให้มกีารปรบัเปลีย่นมาผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนมากขึน้ เป็นต้น ท�าให้สามารถลดสดัส่วนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าขณะนี้
สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะลดได ้
ตามเป้าหมาย แต่มแีนวโน้มว่าในระยะต่อไปอาจมกีารน�าก๊าซ
ธรรมชาตกิลบัมาใช้ในการผลติไฟฟ้าเพิม่สงูขึน้ได้ เนือ่งจาก
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ประกอบ
กบัประเทศไทยสามารถผลติก๊าซธรรมชาตใิช้เองได้บางส่วน 
รวมทั้งปัจจุบันมีการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก 
ได้อย่างเสรี และภาครัฐมีนโยบายเปิดเสรีด้านพลังงาน 
โดยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในตลาดก๊าซธรรมชาติ  
ซึง่จะท�าให้สามารถจดัหาได้ในปรมิาณทีม่ากขึน้ และจะส่งผล 
ให้โรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิจะเป็นโรงไฟฟ้าทีม่ี
ความเชื่อถือได ้ สูงด ้วยต ้นทุนการผลิตที่แข ่งขันได ้  
นอกจากนีย้งัมปัีญหาการต่อต้านจากประชาชนในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงอื่น อาทิ ถ่านหิน และขยะ  
ซึง่จะส่งผลให้มกีารใช้ก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้ได้ 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

2557 2558 2559 2560 2561

สัดสวนการใชกาซธรรมชาติ

ในการผลิตไฟฟา (เฉลี่ยรอยละ)
64.68 66.85 63.18 60.17 56.91
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สัดสวนการใชกาซธรรมชาติ

ในการผลิตไฟฟา (เฉลี่ยรอยละ)
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย แนวทางการพัฒนาท่ีให้กระจายประเภทเชือ้เพลิงเพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามคีวามมัน่คง 
ยังเป็นแนวทางท่ีส�าคัญ ภาครัฐจึงต้องพิจารณาสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในภาพรวมของประเทศด้วยความรอบคอบ  
โดยค�านงึถงึสถานการณ์ทีอ่าจมผีลกระทบด้านพลังงานในอนาคต อาท ิกรณเีกดิวกิฤตพลังงาน และการเกดิความขดัแย้ง
ระหว่างประเทศในกลุม่ประเทศท่ีมกีารส่งออกก๊าซธรรมชาติ นอกจากนัน้การพฒันาด้านพลงังานทดแทนยงัคงเป็นประเดน็ที่
ต้องให้ความส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากเป็นพลงังานทีส่ะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากทีส่ดุ โดยควรต้องเร่งศกึษา
และด�าเนนิโครงการพฒันาเทคโนโลยด้ีานพลงังานอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังาน เนือ่งจากเป็นส่วน
ประกอบหลักที่ท�าให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานจากพลังงานทดแทน และหาก
ประเทศไทยสามารถด�าเนนิการผลติได้เองจะท�าให้มต้ีนทนุถกูลงและกระตุน้ให้เกดิการใช้พลงังานทดแทนเพิม่ขึน้ และจดัท�า
แนวทาง มาตรการ ในการส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจกบัประชาชนและ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการพฒันาโรงไฟฟ้าจากแหล่งเชือ้เพลงิอืน่ เพือ่ลดการต่อต้านจากประชาชน  
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070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได ้
ภายในประเทศ 

เป้าหมาย 

โดยเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนในการผลติไฟฟ้า ความร้อน และเชือ้เพลงิชวีภาพ เป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลงังาน 
ขัน้สดุท้าย โดยค�านงึถงึต้นทนุค่าพลงังานทีเ่หมาะสม ให้มกีารแข่งขนัทีเ่สรแีละเป็นธรรม เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศ ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั อกีทัง้เพือ่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทีเ่กดิจาก
การสันดาปเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาภาวะ 
โลกร้อน โดยมปัีจจยัทีจ่ะท�าให้ประสบความส�าเรจ็ได้ตามเป้าหมายทีส่�าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
ทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทาน และการจดัท�ากฎระเบยีบเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการใช้และผลติพลงังานทดแทนมากยิง่ขึน้

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สดัส่วนการใช้พลงังาน
ทดแทนต่อการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายมกีารขยายตวัเพิม่ข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12.94 ในปี 2558  
เป็นร้อยละ 15.48 ในปี 2561 ซึง่บรรลตุามเป้าหมายของ
แผนทีก่�าหนดไว้ระดบัหนึง่แล้ว อย่างไรกด็ ียงัจ�าเป็นต้อง 
มกีารส่งเสรมิให้มีการเพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนต่อ
พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเพิ่มสัดส่วน 
ดงักล่าวได้ถงึร้อยละ 18 ตามเป้าหมายสงูสดุของแผนเมือ่สิน้
สดุแผนในระยะ 5 ปี

การด�าเนนิการทีผ่่านมา ในช่วงทีผ่่านมาภาครัฐมนีโยบาย 
ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้น  
เช่น การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 20 กโิลวตัต์ ส�าหรับใช้งานในสถานีต�ารวจ 540 แห่ง 
เพือ่ช่วยผลติไฟฟ้ารองรบัความต้องการใช้งานของสถานตี�ารวจ
ทัว่ประเทศ ช่วยเพิม่สดัส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสง
อาทิตย์ และโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
ทีส่่งเสริมให้มกีารใช้พลังงานทดแทนทีเ่ป็นพลงังานสะอาด 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล 
ในชมุชน เป็นต้น นอกจากนีไ้ด้ก�าหนดส่วนเพ่ิมราคารบัซือ้
ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ Adder  
และต่อมาปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)  
รวมทั้งในปี 2560 ภาครัฐได้เปิดประมูลเพื่อรับซื้อไฟฟ้า 
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm ส�าหรับด้าน 
เชื้อเพลิงชีวภาพภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้น�้ามัน 
ไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการใช้น�้ามันดีเซล 
หมนุเร็ว B10 และน�า้มนัดีเซลหมนุเร็ว B20 ในภาคขนส่ง 
ผ่านมาตรการจงูใจด้านราคา ซ่ึงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ 
ทีภ่าครฐัด�าเนนิการล้วนส่งผลท�าให้สดัส่วนการใช้พลงังาน
ทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 
ทีก่�าหนดไว้

2557 2558 2559 2560 2561

11.9 12.94 13.83 14.53 15.48

สัดสวนการใชพลังงานทดแทนท่ีผลิตไดภายในประเทศ 

ในการผลิตไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 

(เฉลี่ยรอยละของพลังงานขั้นสุดทาย) 

สัดสวนการใชพลังงานทดแทนที่ผลิตไดภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยรอยละ

ของพลังงานขั้นสุดทาย) 
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าขณะนีส้ดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนทีผ่ลติภายในประเทศจะเพิม่ขึน้ 
ได้ตามเป้าหมาย แต่ยังพบปัญหาบางประการในการน�านโยบายไปปฏิบัติ อาทิ ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
ทีต้่องผ่านหลายหน่วยงาน การพฒันาไฟฟ้าพลงังานทดแทนระดบัชมุชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านการเข้าถงึแหล่งเงนิลงทนุ 
เพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานได้ตลอดอายขุองโรงไฟฟ้า รวมถงึข้อจ�ากัดด้านเสถยีรภาพของไฟฟ้าพลงังานทดแทน ส�าหรับด้านการ 
ส่งเสริมให้เกดิการใช้เชือ้เพลิงชวีภาพทีต้่องใช้วตัถุดิบทางการเกษตร ได้แก่ อ้อย มันส�าปะหลัง และปาล์ม ในบางช่วงเวลา 
อาจท�าให้พชือาหารขาดแคลน เนือ่งจากพชืเหล่านีเ้ป็นทัง้วตัถดุบิด้านอาหาร และวตัถดุบิส�าหรบัเชือ้เพลงิชวีภาพ นอกจากนี้ 
การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงแรกจะประสบกับปัญหาความเช่ือมั่นว่าผลิตภัณฑ์น�้ามันชีวภาพ 
จะสามารถใช้กบัรถยนต์ทุกรุ่นหรือไม่ ท�าให้การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพด�าเนินการได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภาครฐัควรเร่งให้เกดิการบรกิารเบด็เสรจ็จดุเดยีว ในการขออนญุาตผลติไฟฟ้า โดยค�านงึถงึ
มาตรฐานและความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า รวมถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง ส่งเสริมให้เกดิการลงทุนรูปแบบใหม่ 
เพือ่เพิม่โอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงินทนุ อาท ิการร่วมทุนระหว่างชมุชน รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน หรอืสนบัสนนุให้ชมุชนรวมกลุม่
กนัเพือ่สร้างความเข้มแข็งให้สามารถระดมทุนและด�าเนนิโครงการได้อย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้ในการใช้เชือ้เพลงิชวีภาพจ�าเป็น 
ต้องมกีารบรหิารจดัการอปุทานวตัถดุบิทางการเกษตรทีเ่กีย่วข้องอย่างเหมาะสม และส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
ในการผลิตเช้ือเพลงิชีวภาพเพือ่ให้เกดิการต่อยอดในเชงิพาณชิย์อย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้ ควรประสานกบับรษิทัผู้ผลติรถยนต์ 
ในการรบัรองการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิชวีภาพและประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวาง และผลกัดนันโยบายการลดชนดิ 
ของน�า้มนัเชือ้เพลงิ เพือ่ก�าหนดทศิทางการวางแผนการผลิตในอตุสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต 
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คาความเขมการใชพลังงานขั้นสุดทาย 

(พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ/พันลานบาท)

คาความเขมการใชพลังงานขั้นสุดทาย (พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ/พันลานบาท)
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070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย 

โดยลดค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ/พันล้านบาท  
เพือ่สนบัสนนุขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศทีดี่ข้ึน ซ่ึงจะเป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึ
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานของประเทศ เพราะหากประเทศสามารถลด EI ได้ แสดงว่าประชาชนในประเทศมกีารใช้พลงังาน
ทีม่ปีระสทิธิภาพดขีึน้ และมกีารใช้พลงังานอย่างคุม้ค่ามากขึน้ จากการใช้พลงังานน้อยลงในการผลติสนิค้าและบรกิาร  
โดยประสทิธภิาพการใช้พลงังานทีด่ขีึน้จะส่งผลให้ภาครัฐตัดสินใจลงทนุจัดหาพลังงานลดลง เป็นการประหยดัทรัพยากร 
เพือ่น�าไปใช้พฒันาประเทศในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป ท้ังน้ี มปัีจจยัทีจ่ะท�าให้ประสบความส�าเรจ็ได้ตามเป้าหมายทีส่�าคญั คอื  
การด�าเนนิโครงการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการลดการใช้พลงังาน อาท ิการใช้พลงังานในภาคขนส่ง กฎระเบยีบรองรบัต่อการปฏบิตัิ
ตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน และการพัฒนาเทคโนโลยนีวตักรรมเพือ่อนรัุกษ์พลงังาน

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปี 2561 ประสทิธิภาพการ
ใช้พลงังานของประเทศ มค่ีาความเข้มข้น 7.85 พนัตนัเทยีบ
เท่าน�า้มนัดบิ/พนัล้านบาท ปรบัตวัดขีึน้จากปี 2560 – 2561  
ท่ีมีการใช้พลงังาน 7.89 – 8.21 พนัตนัเทียบเท่าน�า้มนัดิบ/ 
พนัล้านบาท จากสถานการณ์แนวโน้มดงักล่าว  จึงสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย ในปี 2565  
ท่ีก�าหนดไว้ว่าควรมกีารใช้พลงังานประมาณ 7.4 พนัตนัเทยีบ
เท่าน�า้มนัดบิ/พนัล้านบาทได้ อย่างไรกด็ ีการจะด�าเนนิการ 
ให้ได้ตามเป้าหมาย มเีงือ่นไขส�าคญัว่าการอนรุกัษ์พลังงานภาค
ขนส่งในช่วงเวลาดงักล่าวต้องได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ด้วย
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070203

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เนือ่งจาก
พลงังานของประเทศประมาณร้อยละ 40 ถกูใช้เพือ่กจิกรรม
ภาคการขนส่ง ท�าให ้ประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน 
ของประเทศขึน้อยูก่บัการอนรุกัษ์พลงังานในภาคการขนส่ง
เป็นส�าคัญ โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง 
ทีย่งัคงมกีารด�าเนนิการล่าช้ากว่าเป้าหมาย เนือ่งจากต้องมี
การบรูณาการร่วมกนัหลายหน่วยงาน แต่เป็นปัจจยัส�าคญั
ต่อการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ของประเทศภายในปี 2565 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภาครฐัและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันโครงการที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วน 
การขนส่งทางรางให้ส�าเร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการการท�างานร่วมกัน  
เพือ่ให้ทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมและปฏิบตัติามแผนการ
อนุรักษ์พลังงานที่จะน�าไปสู ่การใช ้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ภาครัฐควรสนับสนุน 
ให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 
อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลการวิจัย รวมถึงการสาธิต
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานอย่างกว้างขวาง เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให ้กับประชาชนและผู ้ประกอบการ 
ในการน�าเทคโนโลยอีนรุกัษ์พลงังานมาประยกุต์ใช้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐมีการด�าเนินงานในปี 2561 - 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน�้าในภาคอุตสาหกรรม โครงการวิศวกรรมเชิงลึก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม และการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท�ามาตรฐาน
ประสทิธิภาพพลงังานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ภาคการขนส่ง ซึง่เป็นภาคทีม่สีดัส่วนการใช้พลังงานมากทีส่ดุ ประมาณ
ร้อยละ 40 อาท ิมาตรการส่งเสรมิการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบราง โดยการลงทนุโครงการต่างๆ เพือ่ขยายการ 
ให้บรกิารให้ครอบคลมุในหลายพืน้ที ่อาท ิโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โครงการรถไฟทางคู ่และโครงการ
รถไฟความเร็วสูง การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้เกิดการผลิตและใช้พลังงาน 
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในกลุม่ปิโตรเลยีมทีปั่จจบุนัมกีารปรบัโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และราคา
น�า้มนัเชือ้เพลงิให้เป็นไปตามกลไกตลาด การบงัคบัใช้กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์พลงังาน ในปี 2561 
กระทรวงพลงังานได้เร่ิมบงัคบัใช้กฎกระทรวงก�าหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและหลักเกณฑ์วธิกีารในการออกแบบ
อาคารเพือ่อนรุกัษ์พลงังาน (BEC) กบัอาคารทีจ่ะก่อสร้างใหม่หรอืดดัแปลงอย่างจรงิจงั รวมทัง้ได้ก�าหนดมาตรการบงัคบัใช้
เกณฑ์มาตรฐานอนรุกัษ์พลงังานส�าหรับผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายพลงังาน (EERS)
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070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา้ของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

เป้าหมาย 

มเีป้าหมายคอื จ�านวนแผนงาน และ/หรอืโครงการทีก่�าลังพัฒนา/โครงการน�าร่อง/โครงการทีม่กีารใช้งานทีเ่กีย่วข้องกบัการ
เพิม่ประสทิธภิาพระบบไฟฟ้า อย่างน้อย 8 โครงการ ปัจจบุนัเทคโนโลยด้ีานพลงังานมกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงไปจากอดตี
ค่อนข้างมาก ซึ่งกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งการผลิตและการใช้พลังงาน  
ท�าให้รปูแบบการใช้พลงังานต่างไปจากอดตีทีป่ระชาชนเป็นได้เพียงผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer) เท่านัน้ แต่ขณะนีผู้้ใช้ไฟฟ้า
สามารถทีจ่ะผลติไฟฟ้าใช้เองได้ (Prosumer) ส่งผลให้ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจ�าเป็นทีจ่ะต้องก�าหนดทศิทาง นโยบาย 
และวางแผนการลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ ้าแบบสมาร ์ทกริดของประเทศรองรับกับสถานการณ์ดังกล ่าว  
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีปัจจัยที่จะท�าให ้
ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีส�าคญั ได้แก่ นโยบายทีส่่งเสรมิระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ และการพฒันาเทคโนโลย ี
โครงข่ายสมาร์ทกรดิ 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  
ทีผ่่านมามกีารด�าเนนิโครงการด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า 
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย 
สมาร ์ทกริดเพิ่มขึ้นอย ่างก ้าว
กระโดด จากเพยีง 2 โครงการในปี 
2559 เป็น 10 โครงการในปี 2562  
ซ่ึงบรรลุเป้าหมายของปี 2565  
ท่ีตั้งไว้จ�านวน 8 โครงการแล้ว  
โดยเป็นการด�าเนนิการตามแผนการ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน 
สมาร ์ทกริดของประเทศไทย 
ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นระยะของการพัฒนาโครงการน�าร่องเพ่ือทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิค  
และความคุม้ค่าของการลงทนุในแต่ละเทคโนโลย ีอาท ิการพัฒนาระบบไมโครกรดิ (Micro grid) และระบบกักเกบ็พลงังาน 
(Energy Storage System: ESS) ทีไ่ด้ด�าเนนิโครงการน�าร่องในพืน้ที ่อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน  
โดยผลการด�าเนนิโครงการจะท�าให้ทราบถงึวิธกีารท�างานของระบบไมโครกรดิ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในการท�างาน
ของระบบ ซึง่จะน�ามาวเิคราะห์และต่อยอดพฒันาระบบไมโครกรดิในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทัว่ประเทศต่อไป
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จํานวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กําลังพัฒนา / โครงการนํารอง / โครงการที่มีการใชงานที่เก่ียวของกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบไฟฟาในแตละระยะ (แผนงาน/โครงการ)
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ริเร่ิมโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่าย 
สมาร์ทกรดิเพิม่ขึน้จ�านวน 8 โครงการ (เพิม่ขึน้จาก 2 โครงการในปี 2559 เป็น 10 โครงการในปี 2562) เช่น โครงการน�าร่อง
การตอบสนองด้านโหลดในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบส�าหรับการตอบสนองด้านโหลด 
และการจดัการพลงังานบนสมาร์ทกรดิ โครงการศกึษาการพยากรณ์การผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน โครงการ
พฒันาระบบไฟฟ้าแบบไมโครกรดิท่ี อ.เบตง จ.ยะลา และการพฒันารูปแบบธรุกจิระบบไมโครกรดิ และความเป็นไปได้ 
ในการร่วมทนุภาครฐั/ภาคเอกชน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ของประเทศให้มปีระสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ ผ่านการด�าเนนิโครงการต่าง ๆ แล้ว แต่ยงัคงต้อง 
ให้ความส�าคัญในการก�ากับให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนจะเป็นประเด็นที่หน่วยงานต้องให้ความส�าคัญ ประกอบกับ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมพลงังานมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ และผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถผลติไฟฟ้าใช้ได้เอง ส่งผลให้โครงการ 
ทีถ่กูพฒันาแล้วเสรจ็ในบางพืน้ทีไ่ม่ถกูใช้งานอย่างเตม็ศักยภาพ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย การด�าเนนิการในระยะต่อไป หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องเคร่งครดัในการก�ากับและเร่งรดั
ให้การด�าเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบไฟฟ้าแล้วเสรจ็ให้ได้ตามแผน และควรพจิารณาการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบไฟฟ้า โดยค�านึงถึงความสมดุลระหว่างการลงทุนเพ่ือรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ และการลงทุน 
เพือ่รองรบัเทคโนโลยีโครงข่ายสมาร์ทกรดิเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ซึง่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพ
และรองรบัการพฒันาระบบพลงังานไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างยัง่ยนื
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070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

เป้าหมาย 

โดยมีอตัราส่วนของครวัเรอืนทีม่กีารใช้อนิเทอร์เนต็ร้อยละ 70 ส่งผลต่อการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ 
สามารถครอบคลมุตัง้แต่การใช้เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ 2G ถงึเทคโนโลยบีรอดแบนด์ ทัง้ในรูปแบบประจ�าทีแ่ละเคลือ่นที่  
เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารภาครฐั ลดความเหลือ่มล�า้ของประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลจากการมช่ีองทางการ
สร้างรายได้เพิม่ขึน้ โดยปัจจยัหลกัท่ีต้องด�าเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมาย ได้แก่ โครงข่ายทีไ่ด้มาตรฐานครอบคลมุทกุพืน้ที ่
ทัว่ประเทศและระหว่างประเทศ และทกัษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยดิีจทิลัของประชาชน เพือ่ให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึการติดต่อสือ่สารการค้าและพาณชิย์ และการบรกิารจากภาครฐัและเอกชน

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2557 มีครัวเรอืน 
ทีส่ามารถเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตคดิเป็นร้อยละ 35 ของจ�านวน
ครวัเรอืนทัว่ประเทศ (20.56 ล้านครวัเรอืน) และปรบัตวั 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นร้อยละ 67.7 ของจ�านวนครวัเรอืน
ทั่วประเทศ (21.42 ล้านครัวเรือน) ในปี 2561 ท�าให้ 
มีความเป็นไปได้สงูทีจ่ะบรรลเุป้าหมายในปี 2565 ทีร้่อยละ 
70 ของครวัเรอืนทัง้ประเทศ ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
กบัตวัชีว้ดัในระดบันานาชาต ิ ท่ีรวบรวมโดย WEF Global 
Competitiveness Report ทีม่กีารวดั Internet users % 
of adult population โดยวดัจากร้อยละของประชาชน 
ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต พบว่าประเทศไทยมีการเข้าถึง
อนิเทอร์เนต็เพิม่ขึน้จากร้อยละ 47.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
56.8 ในปี 2561 อย่างไรกต็าม ในระดบัอาเซยีนประเทศไทย
ยงัเป็นรองประเทศบรไูน (ร้อยละ 94.6) สงิค์โปร์ (ร้อยละ 
88.2) มาเลเซยี (ร้อยละ 81.2) และเวยีดนาม (ร้อยละ 70.3) 
ตามล�าดบั

การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินการของหน่วยงาน 
ภาครฐัและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุ
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด ์
ความเรว็สงูทัง้ระบบสายและไร้สายให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
โดยการให้บริการในระบบสาย ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อยู่ระหว่างการด�าเนิน
โครงการขยายโครงข ่ายอินเทอร ์ เน็ตความเร็วสูง 
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ และ
โครงการการจัดให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ
และบริการเพื่อสังคม) โดยได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต ่
ช่วงปี 2559 คงเหลือต้องเร่งด�าเนินการในพ้ืนท่ีชายขอบ  
รวมประมาณ 19,652 หมูบ้่าน หรอืร้อยละ 26 ของหมูบ้่าน
ท้ังหมด ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2564 ส�าหรับการให้
บริการระบบไร้สาย ส�านักงาน กสทช. ได้จัดประมูล 
คลืน่ความถี ่ เพือ่รองรบัเทคโนโลย ี5G โดยมผีูป้ระกอบการ
จ�านวน 5 รายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประมูล  
การด�าเนนิการดงักล่าวจะเป็นการจดัสรรเพือ่ขยายขอบเขต
การให้บริการ รวมถึงรองรับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เพิม่มากขึน้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่ม 
การเข้าถึงอนิเตอร์เนต็ความเรว็สงูของประชาชนมปีระเด็น
ส�าคัญ อาทิ ประชาชนจ�านวนมากยังใช้งานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น  
Social Network เป็นหลกั ประกอบกบัการขยายโครงข่าย
ยงัไม่ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ที ่ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ เช่น การหารายได้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
จงึต้องเร่งขยายความครอบคลุมของโครงข่ายการให้บริการ
ในพื้นที่ชายขอบ การพัฒนาระดับมาตรฐานและอัตรา 
ค่าบริการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
อย่างเท่าเทยีม รวมท้ังส่งเสรมิทกัษะและความเข้าใจในการ
ใช้เทคโนโลยดีจิิทัลเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการใช้ประโยชน์สงูสดุ
จากโครงข่ายที่ได้ลงทุนพัฒนาแล้ว เพื่อให้มีศักยภาพ 
ในการรองรับความต้องการใช ้งานบรอดแบนด์ได ้
เทยีบเท่ากบัประเทศในภูมภิาค

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหมาย การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทลั เพ่ือให้ประชาชนมคีวามสามารถในการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในระยะต่อไป นอกจากการ 
เร่งพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 
ตามก�าหนดแล้ว ควรให้ความส�าคัญกับการเตรียม 
คว ามพร ้ อมประชาชน ให ้ มี ทั กษะความ เ ข ้ า ใ จ 
และใช้เทคโนโลย ี(Digital Literacy) โดยต้องให้ความส�าคญั
กบัการด�าเนินโครงการท่ีจะสามารถส่งเสริมให้เกดิการใช้งาน
จากอนิเทอร์เนต็ทัง้ในมติเิศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างมีประสทิธิภาพ



08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

218

“พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น 
“ผู้ประกอบการยุคใหม่” 
ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ”

    ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม่

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 08

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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แผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติ ประเด็น (08)  
ผู้ประกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยคุใหม่ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
ให้เป็น “ผูป้ระกอบการยคุใหม่” ทีก้่าวทนัและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ  
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจาก
การประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบการมีบทบาทส�าคัญ 
ต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและความเข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด�าเนนิการแก้ไขนยิาม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับใหม่ ซึ่งจะ
ครอบคลมุผูป้ระกอบการรายย่อย เพือ่ให้สะท้อนถงึสภาพ
ความเป็นจริงของวสิาหกจิของประเทศได้อย่างชัดเจนมากขึน้ 
ท�าให้เมือ่มกีารประกาศใช้นยิามดงักล่าวอย่างเป็นทางการ
จะส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดย่อยมีจ�านวนเพ่ิมขึ้นเป็น

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
080001

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ในการประเมิน
ผลลัพธ์การด�าเนินการตามแผนแม่บทฯ ต้องพิจารณาจาก 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
เพิ่มขึ้น ส�าหรับภาพรวมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของ SME ในช่วงปี 2560 - 2562 มแีนวโน้มขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู ่ที่ร ้อยละ 43.6 ซึ่งห่างจาก 
ค่าเป้าหมายตามแผนทีก่�าหนดให้บรรลภุายในปี 2565 อยู่ที่
ร้อยละ 1.4 จากสถานการณ์และทิศทางการขยายตวัดังกล่าวจึงมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะการบรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้
ทีร้่อยละ 45 ในปี 2565 แต่อย่างไรกด็ ียงัมอีงค์ประกอบอกีหลายด้านของ SME ทีต้่องได้รบัการพัฒนาและยกระดบั 
เพือ่เป็นส่วนสนบัสนนุส�าคญัในการบรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้

  GDP ของ SMEs ปี 2557 – 2562 (Q3) 

ล้านบาท 

ท่ีมา: สสว. 

ร้อยละ 

ทีม่า: สสว.

ของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันใน
ระดับเวทีการค้าโลกได้โดยผู้ประกอบการยุคใหม่จะต้อง
มีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ 
ทักษะความสามารถ  และความรู้ส�าหรับการรับมือกับ
การแข่งขันที่จะรุนแรงข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 
คือ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

อนัดบัทีห่นึง่ สงูกว่าผูป้ระกอบการขยาดย่อมและขนาดกลาง
และยังส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางปรับตัวขึ้นไปเป็น 
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ ส่งผลต่อโครงสร้างของ SME อย่าง
มนียัส�าคญั อย่างไรก็ตาม รฐับาลควรเร่งผลกัดนัการพฒันา
ผูป้ระกอบการในทกุระดับผ่านการอ�านวยความสะดวกใน
การท�าธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท�าโครงการส่งเสริม
วิสาหกิจในทุกระดับของภาครัฐให้มีศักยภาพมากข้ึน 



08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

220

เพ่ือพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ท่ีสามารถขยายบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจและสามารถด�าเนินธุรกิจได้เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ยัง่ยนื

แผนแม่บทฯ ประเดน็ ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 แผนแม่บทย่อย 
สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 1)  การสร้างความเข้มแข็ง 
ผูป้ระกอบการอจัฉรยิะ โดยให้ความส�าคญักบัการจดัการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนา
ทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและ 
หลากหลายของแรงงานโดยเฉพาะที่ เกี่ยวข ้องกับ
เทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้ม ี
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลย ีนวตักรรม และความคดิสร้างสรรค์ในการ
พฒันาเพิม่มลูค่าธรุกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุม่และ
สร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ 2) การสร้างโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุนและพัฒนา 
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง พัฒนา
ระบบประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิในรปูแบบต่าง ๆ เพือ่ใช้เป็น
หลักประกันทางธุร กิจ พัฒนาระบบการประเมิน 
ความน่าเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู้จักลูกค้าท่ี
สะดวกมากขึน้ รวมท้ังสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนสามารถเข้า
ถึ ง บ ริ ก า รท า ง ก า ร เ งิ น ด ้ ว ย ต ้ น ทุ น ท่ี เ หม า ะสม  

3) การสร้างโอกาสเข้าถงึตลาด โดยสนบัสนนุผูป้ระกอบ
การให้มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความส�าคัญ
กบัการผลติโดยใช้ตลาดน�าทีค่�านงึถงึความต้องการของตลาด 
โดยเฉพาะตลาดทีม่มีลูค่าสงู  ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและ 
ต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถงึตลาด 
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น มีแผนกลยุทธ์การเข้าถึง 
ตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส�าหรับสินค้าและบริการของไทย 
ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส�าหรับสินค้าที่
มคีณุภาพมาตรฐาน รวมทัง้ตลาดสนิค้าส�าหรบักลุม่เฉพาะ  
4) การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสนับสนุนและ
เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิ โดยการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ สถิติ ผลการวิจัยและ
พัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาดและนวัตกรรมให้
เป ็นระบบที่ เป ็นป ัจจุบัน บูรณาการและต ่อเนื่อง  
เพ่ือส่งเสริมการเข้าถงึและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ในการสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจ รวมถึงสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน  ภาคการศกึษา และสถาบัน
วิชาการทั้งในและระหว่างประเทศในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู ้ประกอบการร่วมกัน  ยกระดับบริการและ
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพให้เอือ้ต่อการประกอบธรุกจิ 
และการพัฒนานวตักรรมและประยกุต์ใช้ท้ังในภาครัฐและ
เอกชน

080202080101

080301 080302 080303

080201080102

080401
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สะท้อนความต้องการเป็นผูป้ระกอบการและความพร้อมในการก่อต้ังธรุกจิของบคุคลทัว่ไปทีเ่พ่ิมสูงขึน้ ซ่ึงเป็นผลจากการ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุของภาครฐัและศนูย์บ่มเพาะต่าง ๆ โดยการส่งเสริมดงักล่าวจะช่วยให้ผูท้ีต้่องการเป็นผูป้ระกอบการ
ได้รับการสนับสนุนเพียงพอพร้อมสู่การประกอบธุรกิจจริง และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มจีติวญิญาณของผู้ประกอบการ และรูจ้กัใช้เทคโนโลยี นวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์เป็นตวัขบัเคลือ่นธรุกิจมากยิง่ขึน้ 
โดยเพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบ่มเพาะผู้ประกอบการ การเตรียม
ความพร้อมในการประกอบธรุกจิของเยาวชน และการสร้างตลาดส�าหรบัวสิาหกจิเริม่ต้น

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิารณาอตัราการขยายตัวจ�านวนการก่อต้ังวสิาหกจิเร่ิมต้น พบว่ามกีารลดลงจาก 
76,390 ราย ในปี 2560 เป็น 74,376 ราย ในปี 2561 หรือหดตัวลงคิดเป็นร้อยละ 2.64  และในช่วง 9 เดือนแรก  
ของปี 2562 มกีารก่อตัง้วิสาหกจิรวมทัง้สิน้ 57,608 รายซ่ึงมากขึน้กว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกนั 1,337 ราย ดงัน้ัน 
จงึคาดการณ์ได้ว่าจ�านวนการก่อตัง้ธรุกจิเริม่ต้นอาจขยายตัวข้ึนเล็กน้อยจากปีก่อน อย่างไรกต็าม ในการบรรลเุป้าหมาย
การขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 10  ในช่วงปี 2561-2565 ทีต่ัง้ไว้ยงัคงมคีวามท้าทายอย่างสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนบัสนนุ
การก่อตั้งธุรกิจใหม่จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาและยกระดับปัจจัยสนับสนุนที่จ�าเป็นต่อการก่อตั้งธุรกิจ  
และสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการก่อต้ังธรุกจิ

ทีม่า สสว.
หมายเหต:ุ ข้อมลูปี 2562 เป็น ต.ค. 61 – ก.ย. 62
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา  พบว่า อัตราการขยายตัวของ
จ�านวนการก่อตั้งธุรกิจที่สูงขึ้นในปี 2559 และ 2560  
ส ่วนหนึ่งเป ็นผลมาจากความส�าเร็จของการด�าเนิน
มาตรการส่งเสริม SME ในลักษณะบูรณาการท�าให้มี
ทศิทางการส่งเสรมิทีชั่ดเจนและเป็นเอกภาพมากขึน้ โดยที่
ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความส�าคัญในการสร้างและพัฒนา 
ผู้ประกอบการใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนการสร้าง
และพัฒนาผู ้ประกอบการใหม่ด ้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง โดยมีผู้ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ยุคใหม่รวมทั้งสิ้น 38,999 ราย 
และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและ 
ผูป้ระกอบการรายใหม่ หรอืศนูย์บ่มเพาะได้รบัการพฒันา
ทัง้สิน้ 178 แห่งทัว่ประเทศ
ประเดน็ท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่าภาครฐั
จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการก่อตั้งธุรกิจใหม่
เพ่ิมมากขึ้น แต่จ�านวนการจัดตั้งกิจการของ SME ยังคง
ทรงตวั สะท้อนให้เหน็ว่าการสนบัสนนุด้วยความรูพ้ื้นฐาน
การบริหารจัดการธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวตักรรมในธรุกิจ ยงัไม่เพียงพอต่อการสร้างผูป้ระกอบการ
รายใหม่ ซึง่จ�าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุการเข้าถงึปัจจัย

อื่นที่ส�าคัญต่อการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ แหล่งเงินทุน ตลาด 
และการสนบัสนนุเชงิลึกจากสถาบนัเฉพาะทางตามกิจการ
เป้าหมาย นอกจากนี้ ภาครัฐยังขาดการส่งต่อกลุ ่ม 
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาแล้วให้เข้าถึงการพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการที่เข้มข้นยิ่งขึ้นหรือความรู้เฉพาะทาง 
รวมทัง้ส่งต่อกลุม่เป้าหมายไปยงัการสนบัสนนุในปัจจยัอืน่
ทีจ่�าเป็นต่อการก่อตัง้ธรุกจิ
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายการขยายตัวของจ�านวนการก่อตัง้วสิาหกิจ
เร่ิมต้นเพิ่มขึ้น ควรให้ความส�าคัญกับส่งเสริมการเข้าถึง
ปัจจยัอืน่ทีส่�าคญัต่อการเริม่ต้นธรุกจิ อาท ิการเพิม่โอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับผู ้ต ้องการก่อตั้งธุรกิจ  
การสร้างตลาดรองรับส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม ่ 
รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ผ่านการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะและสถาบันเฉพาะทางให้
สอดคล้องกบัรปูแบบธรุกิจและเทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ท่ี
หลากหลาย รวมทัง้ ควรให้ความส�าคญักบัการส่งต่อกลุม่
เป้าหมายทีไ่ด้รบัการพฒันาแล้วให้เข้าถงึปัจจยัพืน้ฐานอ่ืน
ทีจ่�าเป็นต่อการก่อต้ังธรุกจิ เพือ่ให้สามารถเริม่ต้นธรุกจิได้
จรงิและบรหิารจดัการธุรกจิได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ยืน
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ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย

โดยการจัดอันดับดังกล่าวจัดท�าขึ้นโดย IMD เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม
เกีย่วกบัการเสรมิสร้างความรูด้้านดจิิทลัและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีการสร้างปัจจัยแวดล้อมทีส่นบัสนนุการ
พฒันาเทคโนโลย ีและความพร้อมท่ีจะน�าเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาใช้ในอนาคต ซ่ึงการรู้จกัประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทัล
ในธุรกจิและความพร้อมในการน�าเทคโนโลยใีหม่มาใช้ในอนาคตจะเป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผูป้ระกอบการให้เป็น 
ผู้ประกอบการอัจฉริยะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความ
ตระหนักในการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ให้กับ SME  
และการประยกุต์ใช้ดจิทัิลในการประกอบธรุกิจของ SME 

อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการใช้เครือ่งมือและเทคโนโลยี

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
ของไทย พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 40 จากท้ังหมด 63 ประเทศ ลดลงจากปีก่อน 1 อันดบั เนือ่งจาก
อันดับย่อยด้านความพร้อมในอนาคต ลดลง 1 อันดับ อยู่ที่อันดับที่ 50 ในส่วนของอันดับย่อยด้านความรู้ด้านดิจิทัล  
และด้านเทคโนโลย ีดีขึน้จากปีก่อน 1 อนัดบั อยูท่ี่อนัดบั 43 และ 27 ตามล�าดบั เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุม่อาเซียนไทย
ยงัคงเป็นรองมาเลเซยี และสงิคโปร์ เมือ่พจิารณาเป้าหมายทีก่�าหนดให้ไทยอยูใ่น 36 อนัดบัแรก ยงัคงเป็นความท้าทาย
ส�าหรับประเทศไทยที่ต้องเร่งพัฒนาและยกระดับประเด็นท่ีเป็นข้อจ�ากัด เช่น ทัศนคติต่อการปรับตัวทางดิจิทัล  
และการสร้างองค์ความรูผ่้านระบบการศกึษาและฝึกอบรม เป็นต้น 

ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการใช ้
เครือ่งมอืและเทคโนโลยีดิจิทลัดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

080102
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่าประเด็นด้านเทคโนโลยี 
ดจิทิลั และนวัตกรรมเป็นประเดน็ทีภ่าครฐัให้ความส�าคญั
เป็นอนัดบัต้น ๆ โดยผลกัดนัผ่านนโยบาย Thailand 4.0 
อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้บูรณาการการท�างานทุกภาคส่วนให้
ช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีและดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่าง 
ทั่วถึง ที่ผ่านมาโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ SME  
ได้มุง่เน้นการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยดีจิทัิลและนวตักรรม
แก่ผู ้ประกอบการทุกระดับ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิต การบริหารจัดการ และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสู่ระดับสากล โดยได้มีการด�าเนินโครงการสร้าง
และพัฒนาผู ้ประกอบการใหม่ด ้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านรปูแบบธรุกจิ โครงการสนบัสนนุการพฒันา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย และโครงการจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการ

ประเดน็ท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ผูป้ระกอบ
การยังไม่ให้ความส�าคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในธุรกิจมากนัก และการยกระดับธุรกิจด ้วย
เทคโนโลย ีนวตักรรมและ R&D มกัใช้เงนิทนุทีค่่อนข้างสงู 
ในด้านแรงงานยังไม่ให้ความส�าคัญกับการยกระดับความ
สามารถด้วยความรูท้างเทคโนโลยใีหม่ จึงมคีวามจ�าเป็นท่ี
จะต้องสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์
การใช้เทคโนโลยีดจิทิลัในวงกว้าง นอกจากนี ้การจัดอนัดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบไปด้วยปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ  
ซึ่งครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งการศึกษา การบังคับใช้
กฎหมาย ความพร้อมของภาคเอกชน และการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลั ซึง่บางปัจจยัใช้ระยะเวลานาน
ในการด�าเนินการ ดังนั้น จ�าเป็นต้องบูรณาการความ 
ร่วมมอืทกุภาคส่วนในการผลกัดนัให้อันดับดขีึน้ พร้อมทัง้
คงอนัดบัในด้านท่ีไทยมขีดีความสามารถสงูไปพร้อมกนั
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการ
บรรลเุป้าหมายอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัด้านการ
ใช้เคร่ืองมอืและเทคโนโลยดีีขึน้ ควรให้ความส�าคญักบัการ
สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ และแรงงานใน
วสิาหกจิให้เกดิการเรียนรู้และประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทลั
มากข้ึน เช่น ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจต้นแบบที่ผ่านการ 
ยกระดับด้วยเทคโนโลยีจากโครงการผู ้ประกอบการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านรูปแบบธรุกิจ เป็นต้น รวมท้ัง
ควรสนับสนนุให้ SME ลงทนุในนวตักรรมและการวิจยัและ
พัฒนามากขึ้นเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกจิ นอกจากนี ้ภาครฐัควรพฒันาปัจจยัแวดล้อมเพ่ือ
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืทางเทคโนโลยต่ีาง ๆ อาท ิการพัฒนาศกัยภาพ
ศูนย์บ่มเพาะและที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ และการออก
มาตรการเชือ่มโยงภาคเอกชนรายใหญ่กบั SME เพือ่ให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินเช่ือธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่ สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลอัตราการ
ขยายตวัของสนิเช่ือธรุกจิพบว่า ในปี 2559 - 2561  สนิเชือ่
ธุรกิจ SME ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตรา
การขยายตวัร้อยละ 1.8  2.0 และ 4.3 ตามล�าดบั แต่เริม่
หดตวัในปี 2562 โดยมอีตัราการหดตวัคดิเป็นร้อยละ 2.1 
ซึง่อาจสะท้อนถงึความสามารถในการเข้าถงึแหล่งเงนิของ 
SME ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่มีการจ�าแนกข้อมูล
ของการให้สินเช่ือส�าหรับผู ้ประกอบการใหม่ และ 
ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นระบบ แต่ทศิทางทีล่ดลงของสินเชือ่ 
SME ในภาพรวม มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายอัตราการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจรายใหม่ที่
ไม่ใช่รายใหญ่ทีร้่อยละ 10 ในปี 2565 ดงัน้ันจงึเป็นความ
ท้าทายอย่างสงูของไทยในการด�าเนนิมาตรการเพือ่ส่งเสรมิ
การเข้าถงึสนิเชือ่ของ SME รายใหม่
 
การด�าเนนิการทีผ่่านมา พบว่าในช่วงทีผ่่านมารฐับาลและ
กลุ่มผู้บริการทางการเงินได้ด�าเนินมาตรการการส่งเสริม
การเข้าถงึแหล่งเงนิทุนแก่กลุม่ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยคุใหม่ (SMEs) อย่างต่อเน่ืองใน
หลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อกระตุ้นการเสริม 
สภาพคล่องให้ธุรกิจของผู ้ประกอบการและวิสาหกิจ 

 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

สนิเชือ่ธรุกจิรายใหม่ทีไ่มใ่ชร่ายใหญ่
เฉลีย่ต่อปีเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

080201

โดยมุง่สะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทนุของผู้ประกอบการและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยคุใหม่ (SME) รวมทัง้ ความยากง่ายในการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิจากสถาบนัทางการเงนิของไทย เนือ่งจากแหล่งเงนิ
ทนุเป็นปัจจัยพืน้ฐานส�าคญัทีจ่�าเป็นต่อความอยูร่อดและการยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยคุใหม่ โดยในการบรรลเุป้าหมายดงักล่าว จ�าเป็นต้องด�าเนนิการสนบัสนนุการเข้า
ถงึสนิเชือ่ และการประเมนิความสามารถทีแ่ท้จรงิของ SMEs 



08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

080201

226

ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ให้เดินหน้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อาท ิสนิเชือ่เพ่ือธุรกจิ SMEs ในรปูแบบของ 
วงเงนิกู้ระยะยาว และ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โครงการค�้า
ประกนัสนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการระดบัต่าง ๆ โดยบรรษทั
ประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม โครงการค�า้ประกนั
สนิเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะต่าง ๆ และ
โครงการค�้าประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ มาตรการ
สนิเชือ่พเิศษต่าง ๆ เช่น สนิเชือ่เศรษฐกจิฐานราก รวมถงึ
การให้ความช่วยเหลือกลุม่ผูป้ระกอบการเป้าหมายในการ
เพิ่มองค์ความรู้ในการท�าธุรกิจ อาทิ การอบรมการจัดท�า
บัญชีและความรู้ในการท�าแผนธุรกิจพื้นฐานเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนขอสนิเชือ่ และการวางแผนการบรหิารเงนิ
ทนุอย่างมีประสทิธิภาพ การอบรมด้านการบรหิารจดัการ 
รวมทั้งการเงินและบัญชีเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ 
ให้กับผู ้ประกอบการและกลุ ่มวิสาหกิจ และการให ้
ค�าปรึกษาในการจัดท�าแผนธุรกิจ นอกจากน้ีรัฐบาลได้
ด�าเนินการเร่งรดัการออกกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกจิ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ทุก 
ภาคส่วนจะเร่งรัดการด�าเนินการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เติบโตในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ หากแต่การ
ด�าเนินการโครงการของภาครัฐยังคงให้ความช่วยเหลือได้
อย่างจ�ากัดจึงยังมีผู้ประกอบการจ�านวนมากที่ยังไม่ได้รับ
การพฒันาและเตรยีมความพร้อม ท�าให้ไม่สามารถเข้าถงึ
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ นอกจากนี้ด ้วย 
หลกัเกณฑ์การประเมนิความน่าเชือ่ถอืทางเครดติ และการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ ของธนาคาร
พาณิชย์ในปัจจุบันจึงส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของการอนุมัต ิ
สินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบการยุคใหม่เป็นไปได้ยาก แม้จะมี
การผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ๆ แก่ธนาคารพาณิชย์จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้พิจารณาหลักประกันอื่น
ทดแทนได้  ในส่วนของการพัฒนาการให้ความรู้ในเชิง 
พ้ืนฐานหรือความรู้เบื้องต้นนั้นยังคงต้องมุ่งเน้นการขยาย

การให้องค์ความรูผ่้านรปูแบบการใช้สือ่ออนไลน์ให้มากขึน้ 
ตลอดจนการปรับปรุงกิจกรรมให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุน/นกัลงทุน ของกลุม่ผูป้ระกอบการยคุใหม่

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายในการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนให้แก่ผู ้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น ควรให้
ความส�าคัญกับการส ่งเสริมให ้ ผู ้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ให้เข้าถึง 
สินเช่ือได้มากขึ้นผ่านการเตรียมความพร้อมทางความรู้
พื้นฐาน การจัดการบัญชี และการใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ การเร่งผลักดันให้มีการ
ประเมินความสามารถที่แท ้จริงของผู ้ประกอบการ 
ยุคใหม่ด้วยการประเมินโดยใช้เทคโนโลยีทางการเงินใน
รูปแบบดิจิทัลเข ้ามาร ่วมติดตามและประเมินความ 
น่าเชื่อถือทางเครดิต พัฒนาระบบการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจ ตลอดจนผ่อนคลายข้อจ�ากัดและลดกระบวนการ
ที่ยุ ่งยากในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสนับสนุน
การใช้ข้อมูลทางเลือก อาทิข้อมูลการใช้จ่าย และการ
จัดอันดับร้านค้าเป็นส่วนสนับสนุนและพัฒนาระบบ
การประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิต
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เงนิทนุถอืเป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคญัต่อการด�าเนนิกจิการและมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อความอยูร่อดและการยกระดบัความ
สามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการยคุใหม่ซึง่ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีส่งูขึน้ ไม่เพยีงแต่กับคูแ่ข่งขันภายในประเทศ
เท่าน้ัน แต่ยงัรวมถงึคูแ่ข่งขันภายนอกอกีด้วย  ดงันัน้ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องจงึควรให้ความส�าคญักบัการพฒันาช่องทางการ
เข้าถงึแหล่งเงินทนุทีเ่ป็นนวตักรรมรปูแบบใหม่ ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูป้ระกอบการ SMEs ในแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเช่ือของ 
ผูป้ระกอบการ การประเมนิความสามารถทีแ่ท้จรงิของ SMEs และการพัฒนาระบบการประเมนิความน่าเชือ่ถอืทางเครดติ

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ส�าหรบัเป้าหมายดงักล่าว ท่ีได้ก�าหนดตวัชีว้ดัคอื อตัรามลูค่าการระดมทุนผ่านตลาดทนุ
ของกิจการทีเ่ริม่ต้นและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ท้ังนีห้ากเทยีบเคยีงข้อมลูจากการระดมทนุในตลาดหลักทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ (mai) พบว่าในปี 2562 มบีรษิทัจ�ากดั (บจ.) เข้าร่วมการระดมทุนในตลาด mai จ�านวน 161 บรษิทั มีการระดม
ทนุผ่านการเสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนท่ัวไป (IPO) มลูค่ารวมกว่า 56,162 ล้านบาท และการใช้เคร่ืองมอืทางการเงนิ

 

มลูค่าการระดมทนุผา่นตลาดทนุของกจิการ 
 ทีเ่ริม่ตัง้ตน้และวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพ่ิมขึน้  

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

080202
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เพือ่ส่งเสรมิการระดมทุนกว่า 74,204 ล้านบาท นอกจากนี้
ยงัมกีารเพิม่ขึน้ของอตุสาหกรรมการร่วมลงทนุ (venture 
capital) และการให ้บริการ Crowdfunding ใน
ประเทศไทยซึ่งขยายตัวตามการเติบโตของกระแสการ
ริเริ่มด�าเนินธุรกิจของกลุ ่ม Startup จะเห็นได ้ว ่า
สถานการณ์การระดมทุนผ่านตลาดทุนมีทิศทางขยาย
ตวัอย่างต่อเนือ่ง และส่งสญัญาณทีด่ต่ีอการเปิดโอกาสให้
กจิการผูป้ระกอบการยุคใหม่รวมทัง้ผูป้ระกอบการกจิการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีไม่สามารถเข้าถึง
บรกิารทางการเงินอืน่ ๆ หรอื ไม่สามารถเข้าระดมทนุใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสในการระดม
ผ่านตลาดทนุและเข้าถงึบริการทางการเงนิต่าง ๆ มากขึน้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนิน
มาตรการการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ ่ม 
ผูป้ระกอบการ SMEs อย่างต่อเนือ่ง อาทิ การจดัท�าแผน
พฒันาตลาดทนุไทย ฉบบัที ่3 และ ส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) อยูร่ะหว่าง
การออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุนในวงกว้าง 
(Crowdfunding) ของ SMEs ในขณะเดียวกันหลาย 
ภาคส่วนเร่งด�าเนินนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ทางการเงิน ผ่านกลไก Regulatory Sandbox โดยม ี
เป ้าหมายเพ่ือสนับสนุนให ้ผู ้บริการทางการเงินน�า
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนินการ
และการให้บริการ ซ่ึงท�าให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง
นโยบายการส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) 
หรือโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ของ กลต. และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านการออกประกาศหลัก
เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัล 
ต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการกระตุ้น 
การลงทุนและการ เข ้ าถึ งแหล ่ ง เ งินทุนแก ่ กลุ ่ ม 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ (SMEs)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ทุก 
ภาคส่วนจะเร่งรัดการด�าเนินการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เติบโตในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการและ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยคุใหม่ (SMEs) แต่การ
ระดมทุนในตลาดทุนยังคงมีหลักเกณฑ์พ้ืนฐาน อาทิ  
หลกัเกณฑ์ว่าด้วยคณุสมบตัขิองบรษัิททีจ่ะเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ mai ต้องมีทุนช�าระแล้วขั้นต�่าของ 
หลักทรัพย์ในตลาด 40 ล้านบาท ซึ่งอาจยังเป็นข้อจ�ากัด
ส�าหรับผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยคุใหม่ (SMEs) ซึง่อยูใ่นขัน้เริม่ต้น

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เร่งรัดสนับสนุน
การน�าเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ มาใช้อ�านวยความ
สะดวกและพัฒนาการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้
แก่ผู้ประกอบการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการ
อ�านวยความสะดวก อาทิ National Crowdfunding 
Funding Platform การสนบัสนนุการขยายตัวของมลูค่า
การระดมทนุผ่านตลาดทนุของผูป้ระกอบการและวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (SMEs) โดยลด 
หลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือขั้นตอนที่ซับซ้อนส�าหรับ 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยคุใหม่ (SMEs) ในการเข้าร่วมการระดมในตลาดทนุ mai 
นอกจากนีค้วรเร่งรัดด�าเนนิการเผยแพร่องค์ความรู้เกีย่วกบั
การระดมทุนผ่านตลาดทุนให้แก่ผู้ประกอบการยุคใหม่
ตลอดจนนักลงทุนและประชาชน รวมทั้งควรเร่งรัดการ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินความน่าเชื่อถือทาง
เครดติ รวมถงึระบบประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิในรปูแบบต่าง ๆ 
เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัทางธรุกจิ ตลอดจนลดกระบวนการ
ทียุ่ง่ยากในการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ
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วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมถอืเป็นผูข้บัเคล่ือนระบบเศรษฐกจิของประเทศทีส่�าคญั ซ่ึงการสนบัสนนุให้วสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมโีอกาสเข้าถงึตลาดทัง้ในและต่างประเทศผ่านช่องทางพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์จะส่งผลให้มลูค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งสะท้อนการ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมของประเทศให้เพิ่มขึ้น โดยในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องให้
ความส�าคญักบัการพฒันาผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ และการสนบัสนนุตลาดและปัจจัยแวดล้อมด้านพาณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส์

หน่วย : ล้านบาท

ทีม่า : Value of e-Commerce Survey 2561, ETDA 

ปี 2558

925,644.47

365,263.35

1,859,415.81 1,813,130.53

1,970,915.12

376,083.60
504,229.65

607,026.21

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561P

Enterprises SMEs

มลูค่าพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของ
ประเทศเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080301
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณามูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ พบว่ามีการขยายตัวจาก 
2,762,503 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 3,150,233 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคดิเป็นร้อยละ 14 โดยเมือ่พิจารณามลูค่า
พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์จ�าแนกตามขนาดของธรุกจิพบว่าวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารขยายตวัอยูท่ี ่ ร้อยละ 20 
เตบิโตจาก 504,230 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 607,026 ล้านบาท ในปี 2561 ซึง่ยงัห่างจากการบรรลคุ่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
ที่การขยายตัวเพิ่มขึ้น 1 เท่า ในช่วงปี 2561-2565 จึงจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เข้มข้นเพือ่เพ่ิมโอกาสให้สามารถบรรลคุ่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้

การด�าเนนิการทีผ่่านมา พบว่าทีผ่่านมาภายใต้แผนบรูณาการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2561 มโีครงการ 
ส่งเสรมิการเข้าถงึตลาดพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs สู่ผู้ประกอบการทีข่บัเคล่ือน
ด้วยนวตักรรม (Smart Enterprise) ของกรมพฒันาธรุกจิการค้าและกจิกรรมส่งเสรมิ พฒันาตลาดอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรับ 
SMEs ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมตลาด
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์กว่า 54,403 ราย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าพาณชิยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศยงัขาด
ประเด็นขับเคล่ือนที่ส�าคัญ ได้แก่ ขาดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน แพลตฟอร์ม
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์มหีลายหน่วยงานด�าเนนิการท้ังภาครฐัและภาคเอกชนท�าให้ขาดเอกภาพ ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยังขาดความรู้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและขาดความเข้าใจและกลยุทธ์ในการใช้
แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในฐานะช่องทางการตลาด รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเทอร์เนต็ให้ครอบคลุมเพือ่เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ผูป้ระกอบการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
เพิม่ขึน้ รวมถงึผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ประโยชน์จากช่องทางพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ควรให้ความส�าคญักบัการเร่งรดัการจดัท�าแผนปฏบิตักิารพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์เพ่ือบงัคบัใช้เป็นเคร่ืองมอืในการก�าหนด
ทศิทางในการขบัเคลือ่นการพฒันาพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของประเทศ ภาครฐัและเอกชนควรบูรณาการกนัในการสร้าง
แพลตฟอร์มที่เป็นเอกภาพ และเร่งสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขยายโอกาสในการเข้าถึง
เทคโนโลยสีารสนเทศและอนิเทอร์เนต็ของผูป้ระกอบการ และการประยกุต์ใช้ข้อมลูเพือ่วเิคราะห์ตลาดทีมี่ศกัยภาพ  
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สภาวะทางเศรษฐกิจ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศของสถาบัน IMD  
โดยปัจจยัย่อยด้านการค้าระหว่างประเทศถอืเป็นปัจจัยย่อยทีส่�าคญัในการสะท้อนความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม
ของประเทศท้ังในด้านดุลบัญชีเดินสะพดั การน�าเข้าและส่งออกสนิค้าและบริการและอตัราแลกเปลีย่นโดยหากพฒันาให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภาพสูง
และสามารถส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกได้ย่อมส่งผลในเชิงบวกต่อการขับเคลื่อนอันดับความสามารถในการ
แข่งขนัด้านค้าระหว่างระหว่างประเทศ โดยในการบรรลเุป้าหมายดงักล่าว จ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการพัฒนาสนิค้า
และบรกิารให้ตรงกบัความต้องการของต่างประเทศ

ทีม่า : IMD

อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั
ด้านการค้าระหว่างประเทศ

1
6
11
16
21
26
31

ไทย         3           6   6
สิงคโปร์        1           2   1
มาเลเซยี       26          9          14

2017             2018              2019

อนั
ดบั

3
6 6

อันดับความสามารถในการแขง่ขันด้านการคา้
ระหวา่งประเทศของประเทศไทยดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080302
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิารณาอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ในกลุม่อาเซยีนในปี 2562 พบว่าไทยอยูใ่นอันดบัท่ี 6 ซึง่สงูกว่ามาเลเซยีในอนัดบัที ่14 แต่ยงัคงต�า่กว่าสงิคโปร์ซึง่อยูใ่น
อันดับที่ 1 และในช่วงปี 2560 -2562 ไทยอยู่ในอันดับที่ 3  6 และ 6 ตามล�าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ให้ต้องมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2565 ดังนั้นจึงมี 
ความเป็นได้สูงที่ไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่าทีผ่่านมาภายใต้แผนบรูณาการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2561 การส่งเสรมิ
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล อาทิ โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดสากล  
ซึง่ช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้มขีีดความสามารถเพ่ิมข้ึนพร้อมแข่งขนั
กบัสากล รวมท้ังภาครฐัยงัมกีารบูรณาการการขบัเคลือ่นตวัชีวั้ดอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัอย่างสม�า่เสมอจงึท�าให้
เกิดเจ้าภาพและผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ชัดเจน ท�าให้สามารถรักษาอันดับให้คงท่ีและเพ่ิมโอกาสในการบรรลุตาม 
ค่าเป้าหมายได้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขับเคลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจโลก เสถียรภาพของสภาวะเศรษฐกิจและ
การเมอืงภายในประเทศซึง่เป็นปัจจยัท่ียากจะควบคมุ อกีทัง้ผูป้ระกอบการยงัขาดการเตรยีมความพร้อมและไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากเท่าที่ควร รวมถึงการบูรณาการการขับเคลื่อนตัวชี้วัดระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์และบริบทโลกที่เปลี่ยนไป

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ค้าระหว่างประเทศดีขึ้น ควรให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการท�างานที่เข้มข้นมากขึ้นในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งควรส่งเสริมและให้องค์ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก ่
ผู้ประกอบการเพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและใช้ประโยชน์จาก
กรอบเสรีทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ภาครัฐควรอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 
โดยการลดอุปสรรคท้ังในด้านภาษีและกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดโลก
อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศในภาพรวม
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ทีม่า: สสว.

การขยายตวัการส่งออกของวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080303

การส่งออกถือเป็นกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความส�าคัญในการผลักดันภาพรวมการส่งออกของประเทศ ดังน้ัน 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความพร้อมและสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีศักยภาพย่อมสะท้อนถึง 
เป้าหมายของแผนแม่บททัง้ในระดบัแผนหลกัและแผนย่อย ซ่ึงมปัีจจัยสู่ความส�าเร็จทีส่�าคญั ได้แก่ การสร้างและขยาย 
ช่องทางการตลาดต่างประเทศและการเพิ่มความสามารถด้านการส่งออกของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการส่งออกของ SMEs ต่อการส่งออกรวมทั้งประเทศ ในช่วง  
2560 - 2561 รวมถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 พบว่าสามารถรักษาสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.8 ซึ่งเม่ือพิจารณา 
เป้าหมายท่ีก�าหนดให้สัดส่วนของการส่งออกของ SMEs ต่อการส่งออกรวมทั้งประเทศที่ร ้อยละ 25 ซึ่งถือว่า 
บรรลุเป้าหมายแล้ว

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ที่ผ่านมาการสนับสนุนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมจาก 
ภาครฐัมาโดยตลอด โดยภายใต้แผนบรูณาการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2561 มโีครงการส่งเสรมิการส่งออก
สินค้าและบริการสู่ตลาดต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ เช่น โครงการส่งเสริมและ 
เพ่ิมศกัยภาพผูป้ระกอบการ SMEs สูต่ลาดสากล และโครงการยกระดบัผู้ประกอบการ SMEs สูผู่ป้ระกอบการทีข่บัเคลือ่นด้วย
นวัตกรรม (Smart Enterprise) ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้รับการส่งเสริมการขยายธุรกิจไปลงทุนใน 
ต่างประเทศ จ�านวน 170 ราย และการเจรจาจับคู่ธรุกจิ 2,780 ราย จงึท�าให้สามารถบรรลคุ่าเป้าหมายทีต้ั่งไว้ได้อย่างน่าพอใจ

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสดัส่วนการส่งออกของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออก
รวมของประเทศจะอยู่ในระดับที่ดีตามค่าเป้าหมาย แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวบวกกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น  
อีกทั้งตลาดส่งออกที่ส�าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างกลุ่มประเทศอาเซียนยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว  
ส่งผลกระทบต่อรายได้และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ส่งออกอย่างมีนัยส�าคัญโดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออก
สินค้าท่ีส�าคญัหลายรายการ ทัง้ในส่วนของสนิค้าเกษตรและสนิค้าวตัถดุบิในอตุสาหกรรม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายการขยายตวัการส่งออกของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เพ่ิมมากยิง่ข้ึนนัน้ ควรให้ความส�าคัญกบัการเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการรบัมอืกับความเสีย่งของสภาวะเศรษฐกจิโลกด้วยการให้ความรูแ้ละเสนอช่องทางในการบรหิารความเสีย่งทางการค้า 
แก่ผูป้ระกอบการ รวมทัง้เร่งรดัการด�าเนนิโครงการพฒันาช่องทางการตลาดส�าหรับผูป้ระกอบการ SMEs เพ่ือเตรยีมความ
พร้อมและให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการตัง้แต่ต้นทางจนถึงการเกดิมูลค่าทางการค้า ควบคูก่บัการขับเคลือ่นการให้ความรู้
เร่ืองโอกาสและสทิธปิระโยชน์จากกรอบการค้าเสรรีะหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถใช้ประโยชน์
และขยายโอกาสทางการตลาดไปสูต่ลาดท่ีมศัีกยภาพอืน่ได้
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศซ่ึงต้องการความช่วยเหลือจากนโยบาย 
ภาครฐัเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัในการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ทีส่�าคัญในการสนบัสนนุ
ผูป้ระกอบการ ได้แก่ การเพิม่ประสิทธภิาพการให้บริการภาครัฐแก่ SMEs ท่ีมคีณุภาพ การเพิม่บทบาทภาคเอกชนในการ
เป็นหน่วยให้บริการ SMEs และการบรูณาการข้อมลูและการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ

ทีม่า : Global Entrepreneurship Index

อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ต่ีอวสิาหกจิและ
ผูป้ระกอบการด้านการสนับสนนุและ 
ความสอดคลอ้งของนโยบายดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาอันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนบัสนนุและความสอดคล้องของนโยบายในช่วงปี 2559 ถึง 2561 พบว่าประเทศไทยมอีนัดับดีข้ึนอย่างมนียัส�าคญัคอื
จาก 34 เป็น 19 ซึง่เป็นผลจากการทีภ่าครฐัให้ความส�าคญักบัการพฒันา SMEs และมมีาตรการส่งเสรมิออกมาในหลาย 
รูปแบบ ต่อมาในปี 2561 มีอันดับลดลงไปท่ี 22 ซึ่งอาจเป็นผลจากนโยบายการส่งเสริม SMEs ที่อาจไม่ตรงกับความ
ต้องการ รวมทัง้ขนาดและรปูแบบการท�าธุรกจิของ  SMEs ทีเ่ปลีย่นแปลง นอกจากนี ้เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุม่อาเซียน
นโยบายด้านการส่งเสรมิ SMEs ของไทย ยงัถือว่าเป็นรองมาเลเซยี และอนิโดนเีซียมาโดยตลอด อย่างไรกด็ ีในการบรรลุ
เป้าหมายทีอ่นัดับ 15 ภายในปี 2565 ยงัเป็นความท้าทายส�าหรบัการด�าเนนินโยบายส่งเสรมิ SMEs ของไทยเป็นอย่างมาก

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ทีผ่่านมาภาครฐัให้การสนบัสนนุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ง
ผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนบูรณาการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2561 มีโครงการ 
ทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันาการให้บรกิารและอ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการจากภาครัฐ เช่น การจดัท�าแผนพฒันา
ฐานข้อมลูและสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามแผนการส่งเสริม SMEs ซ่ึงจะเป็นกจิกรรมทีก่�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
นเิวศทีเ่อือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะยาวอนัจะส่งผลดต่ีออนัดบั
นโยบายของภาครฐัท่ีมต่ีอวสิาหกิจและผูป้ระกอบการด้านการสนบัสนนุและความสอดคล้องของนโยบายของประเทศให้
สามารถตอบตามค่าเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทได้
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่าในปี 2560 ประเทศไทยจะมอีนัดบัทีด่ขีึน้ แต่เนือ่งด้วยจ�านวนของ
ประเทศทีถ่กูจดัอันดบัเปลีย่นไปจากเดมิในปี 2559 รวมกบัสภาพแวดล้อมในการประกอบธรุกจิทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้
ท�าให้ในปี 2561 อันดบันโยบายของภาครัฐท่ีมต่ีอวสิาหกจิและผูป้ระกอบการด้านการสนบัสนนุและความสอดคล้องของ
นโยบายมีอนัดบัต�า่ลงและจ�าเป็นต้องปรับปรงุเพ่ิมมากขึน้ ทัง้น้ี การจดัอนัดบัดงักล่าวได้ใช้แบบส�ารวจผูเ้ชีย่วชาญเป็นหนึง่
ในเครือ่งมอืชีว้ดั ท�าให้ภาครฐัจ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเสนอนโยบายและมาตรการท่ีจะเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบการยคุใหม่ 
ทีแ่ตกต่างไปจากรปูแบบเดมิ ๆ เพือ่ให้สามารถสะท้อนการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ให้เป็นทีป่ระจกัษ์

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายอันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีต่อวิสาหกิจและ 
ผู้ประกอบการด้านการสนับสนุนและความสอดคล้องของนโยบายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและ
สร้างมาตรฐานการให้บรกิารของภาครฐัแก่ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะการพัฒนาบคุลากรภาครฐัให้มีความพร้อมและความ
เข้าใจต่อบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างสม�่าเสมอ อีกท้ังควรมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและเปิดโอกาสให้วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมบีทบาทในการจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐัเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้
ควรให้ความส�าคญักบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางธรุกจิและส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างรฐัและเอกชนเพือ่เพิม่บทบาท
ภาคเอกชนในการเป็นหน่วยให้บริการ SMEs ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น 
โดยภาครัฐควรให้ความส�าคัญกับการสื่อสารกับผู ้ประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายส่งเสริม SMEs  
เพ่ือประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการส่งเสริมที่เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในสายตาของ 
ผูป้ระกอบการอันจะน�ามาซ่ึงการสร้างระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อผูป้ระกอบการอย่างยัง่ยนืต่อไป



การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

    เขตเศรษฐกจิพิเศษ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 09

“เชื่อมโลก เชื่อมไทย 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ิมการลงทุนจากในและต่างประเทศ 

กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน”
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09เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์ในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
การลงทุน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมทั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
ในการกระจายสินค้าทางภูมิภาค พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่โดยต่อยอดการพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
กิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อสร้างโอกาสในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความสะดวก  
รวมถึงการให้สิทธิพิเศษบางประการในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การประกอบอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม  
การบริการ หรือกิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและ 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก ่ 
(1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ (2) การลงทุน 
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

090001

(1) การเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม 
ของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษทั้ งหมด 
เพิ่มขึ้น พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial 
Product : GPP) ของพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศทั้งหมด พบว่า ในปี 2560 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (ณ ปีปัจจุบัน) 
เท่ากับ 2,085,429 ล้านบาท  หรือเทียบเท่า
การเติบโตร้อยละ 2.72 จากปีก่อนหน้า 
อย่างไรกต็าม หากพจิารณาแนวโน้มการขยาย 
ตัวอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (2556 - 2560) ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  
2.35 แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการบรรลุค่าเป้าหมายในปี 2565 ที่เฉลี่ยร้อยละ 5 เนื่องจากในระยะต่อไปคาดว่าจะยังมี
การขยายตัวการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐทั้งในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
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ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
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090002 
(2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการยกระดับ ซ่ึงมีตัวชี้วัดคือ
มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด โดยในช่วงปี 2561-
2562 มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
รวม 920 โครงการ วงเงินลงทุน 613,245 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2560 ที่มีการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 331 โครงการ 
เงินลงทุน 326,728 ล้านบาท  ซึ่งได้บรรลุค่า
เป้าหมายในช่วง 5 ปีแรก ที่ก�าหนดไว้ที่ 
600,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�าคัญจากการลงทุนของภาครัฐด้านการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่อย่างต่อเน่ือง และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือการรองรับการลงทุน และการอ�านวยความสะดวกให้แก่ 
นักลงทุนที่จะเข้ามาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ยังคงมีประเด็น
ท้าทายที่ต ้องด�าเนินการ อาทิ (1) การจัดตั้งกลไก 
การบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษต่างๆให้มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่อง (2) การก�าหนดนโยบายหรือการให้สิทธิพิเศษ
ต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนจะต้องสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ (3) การเร่งรัดการลงทุน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการลงทุน 
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ให้แล้วเสร็จ (4) การพัฒนายกระดับทักษะ
บุคลากรและแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และ (5) การจัดท�าแผนการพัฒนาการรองรับการ 
ขยายตัวของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจต ่าง ๆ เพื่อให ้เกิด 
การพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่เมืองอย่างยั่งยืน

 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (09) เขตเศรษฐกจิพเิศษ ประกอบด้วย  
3 แผนแม่บทย่อย สรปุสาระส�าคญัได้ ดงัน้ี  (1) การพฒันา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการวางจุดยืนของ
ประเทศไทยส�าหรับการพัฒนาในระยะยาวตอบสนองต่อ
ความท้าทายภายในประเทศและระดับโลก วัตถุประสงค์
หลักเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบ 
ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศไทย
ก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนา ขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทย
ในฐานะประตูการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย (2) 
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของ 
ภาคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความได้เปรียบ
ทางกายภาพและที่ต้ังของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (3) การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน วัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อ 
ให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาส
ศักยภาพพื้นที่ของชายแดนไทย ซ่ึงเป็นช่องทางการค้า 
ที่ส�าคัญในการติดต่อค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประชาคมอาเซียน สร ้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ลดความ
เหลื่อมล�้าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดน รวมทั้ง 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

090101

090203 090301 090302

090201090102

090303

090202
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090101 การขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) เป็นการวางรากฐาน 
การพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว เพ่ือยกระดับพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้กลายเป็นจุดศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจในระดบัโลก รองรบัการลงทุนในอตุสาหกรรม 
คลัสเตอร์ และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งจะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า น�าไปสู่
การสร้างการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดให้เพิ่มขึ้นและการลงทุน
ใน พ้ืน ท่ี เ ขต เศรษฐกิ จพิ เ ศษ ได ้ รั บการยกระ ดับ  
ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายควรด�าเนินการ 
ในด ้าน ความพร ้อมของปัจจัยการผลิตและปัจจัย
แวดล้อมที่สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาและวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ นโยบายส ่ง เสริมการลงทุน

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย พิจารณาจาก 
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า ในปี 2560   
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 1,378,563 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.69 จากปีก่อน
หน้า เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายในปี 2565 ที่ร้อยละ 
6.3และมีอัตราการขยายตัว เฉลี่ ยในช ่วง 5 ป ี  
(2556 – 2560) ที่ร้อยละ 2.75 คาดว่าเป็นผลมาจาก
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
ท่ียั งอยู ่ ระหว ่างการด�า เนินโครงการซ่ึงต ้องใช ้
ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 

ที่ดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ที่สามารถกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนได้จากนักลงทุนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และการจ้างงานในพื้นท่ี จะช่วยส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นนัยส�าคัญ

 

ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
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090101

ขาดแคลนแรงงานทักษะสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต นอกจากนี้ประชาชนบางส ่วนยังมีความรู ้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกไม่เพียงพอ และได้รับผลกระทบจาก 
การพัฒนา อาทิ ปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหา 
การจราจร เป็นต้น ซ่ึงจ�าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให ้บรรลุเป ้าหมาย 
การพัฒนาจ�าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 
ให ้ประชาชนได ้ รับรู ้ ประ เด็นการพัฒนาในพื้ น ท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให ้เกิดการ 
มีส ่ วนร ่ วมในการพัฒนา โดยภาครั ฐจะต ้อง เร ่ ง 
การด�าเนินการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
ให้แล้วเสร็จตามแผน และก�าหนดนโยบายหรือมาตรการ
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ี และพัฒนาทักษะ
แรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ และจะก่อให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่ม 
ขึ้น อย่างไรก็ตามภาครัฐจะต้องจัดท�าแผนงานรองรับ 
การขยายตัวของเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิจเพื่อให ้
ประชาชนในพื้นที่ได้ผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนา
น้อยที่สุด ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นหน่วยงาน 
รับผิดชอบจ�าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีรัฐบาลต้องการให้เกิดการลงทุน 
พร ้อมทั้งยังต ้องเร ่งพัฒนาบุคลากรและแรงงานให้
สามารถรองรับและส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ให้
ได้เพ่ิมมากขึ้น
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลท่ีมีกลไก
และแผนการด�าเนินงานที่ชัดเจน โดยมีส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป็นผู ้รับผิดชอบขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว ซ่ึงใน 
ช่วงปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
อาทิ โครงการเชื่อมโยงการเดินทางของผู ้ โดยสาร 
สนามบินหลัก (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) โดยรถไฟ
ความเร็วสูงแบบไร้รอยต่อ โครงการพัฒนาสนามบิน 
อู ่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก และท่าเรือ
อุ ตสาหกรรมมาบตา พุด  ระยะที่  3  ทั้ งนี้ ยั ง ได  ้
ด� า เนินการ ท่ี เกี่ ย วข ้ องกับ เขต พ้ืนที่ พัฒนา  อาท ิ  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
(EECd) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
รวมถึง โครงการการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร (OSS)  เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมใน 
การรองรับการลงทุน ในส่วนของการเตรียมความพร้อม
ด้านแรงงาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิต
และ พัฒนาก� าลั ง คนอา ชี วศึ กษา ในพื้ นที่ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยด�าเนินโครงการผลิต
บัณฑิตพันธุ ์ใหม่และอาชีวะพันธุ ์ใหม่ ระยะเวลา 5 ปี 
(2561-2565) รองรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งแรงงานในระดับ
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และแรงงาน 
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงการจัด
ศูนย ์ความร ่วมมือ EEC Automation Park โดย 
เป็นความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างสถาบัน 
ภาครัฐและภาคเอกชน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การด�าเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ขยายตัวตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
เนื่องจากโครงการท่ีได ้รับการอนุ มั ติงบประมาณ 
ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะโครงการลงทุน 
ในโครงสร ้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ท่ียังอยู ่ ในช ่วงของ 
การด�าเนินงาน ซึ่งจะปรากฏผลในระยะต่อไป รวมทั้งยัง
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090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย

การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิภาคตะวนัออก มวีตัถุประสงค์หลกั
เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบของประเทศ
ในพื้นที่บริ เวณชายฝั ่งตะวันออก ช ่วยผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
ในปี 2580 โดยการปรับโครงสร้างการผลิต การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง เพื่อยกระดับ 
การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงของประเทศ สอดรับกับบริบท
โลกยุคใหม่ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นอัจฉริยะน่าอยู่ มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ทันสมัยและให ้ความส�าคัญกับการเป ็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสนับสนุนการขยาย
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ 
การยกระดับ ซึ่งความพร้อมของปัจจัยการผลิตและปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการลงทุน และนโยบายส่งเสริม 
การลงทุนที่ดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะช่วยส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกจิ พร้อมกับมลูค่าการลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้ของพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกได้อย่างเป็นนยัส�าคญั 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) 
 ในช่วงปี 2561-2562 มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 840 โครงการ เงินลงทุน 597,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ที่มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 300  โครงการ เงินลงทุน 312,574 ล้านบาท ซ่ึงปัจจุบัน 

ได้บรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ท่ี
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก วงเงิน 500,000 
ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการที่
ภาครัฐให้ความส�าคัญในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ให ้ครอบคลุมและได ้มาตรฐาน 
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และมีมาตรการส่งเสริม
การลงทนุทีดึ่งดูดนกัลงทนุทัง้จากใน
และต่างประเทศ 

 

52,696

199,145
269,695

623,908

444,880

292,544
357,701

312,574 343,392
254,582

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2558 2559 2560 2561 2562
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ล้านบาท)

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน (ล้านบาท)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



245

09เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090102

การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดท�ามาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ อาทิ การเพ่ิมกิจการเป้าหมาย
และสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการเพิ่มประเภทของกิจการเป้าหมายให้ครอบคลุมและกว้างข้ึน เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 
อาทิ (1) กิจการในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปีตามสิทธิพื้นฐานเกือบทุกประเภท หรือ ยกเว้นกิจการ
บางกลุ่ม เช่น กิจการที่ไม่ได้จัดตั้งสถานประกอบการชัดเจน กิจการที่มีเงื่อนไขบังคับเรื่องที่ตั้ง สถานประกอบการซึ่งไม่
อยู่ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น และ (2) กิจการในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ ไบโอเทค 
นาโนเทค วัสดุข้ันสูง และดิจิทัล และกลุ่มที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย อาทิ กิจการออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนา และการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ยกระดับทักษะบุคลากรในความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้วย การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
กับอุตสาหกรรมที่มีการมีการพัฒนาบุคลากรไทยในด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรูปแบบที่ก�าหนด เช่น 
โครงการ Work-integrated Learning (WiL) สหกิจศึกษาและทวิภาคี เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ผลประโยชน ์
ทางเศรษฐกิจ เช่น มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผลกระทบจากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้
ประชาชนบางส่วนในพ้ืนที่เคล่ือนย้ายแรงงาน ดังนั้นภาครัฐจะต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวและเร่งจัดท�าแผนงานหรือมาตรการเพื่อรองรับ
ผลกระทบเชิงลบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังทางตรงและทางอ้อม 
เช่น มลพิษทางอากาศ น�้าเสีย การขาดแคลนน�้า และผลกระทบทั้งทาง
ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาขยะ ปัญหา
ความแออัดในการรับบริการสาธารณะ และปัญหาสภาพแวดล้อมเมือง
ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของการผลิตภาค
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงที่มี
ความรู ้  ความสามารถ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ถือเป็นอีกปัจจัยส�าคัญของขับเคลื่อนในช่วย
ให้การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นประสบความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ที่ก�าหนดไว้ ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาศูนย์กลางทางการเงิน การวางแผนการขยายตัว 
ของเมือง รวมท้ังการพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อให้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความพร้อมท้ังด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านบุคลากรเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขั้นสูงของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดการด�าเนิน
โครงการท่ีได้รับอนุมติงบประมาณไปแล้ว นอกจากนี้ภาครัฐต้องก�าหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนให้มี
ความชัดเจน เหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมสูง อย่างไรก็ตาม ควรให้ความส�าคัญกับ
ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และวางแผนเพื่อรองรับผลกระทบเชิงลบ
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



246

09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

090201 อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม
ของพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ 

เป้าหมาย

การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) โดยใช้ศักยภาพของที่ตั้งฐาน
ทรัพยากรและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดการพัฒนายกระดับการผลิต
และแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบในพ้ืนท่ี  เพื่อให้เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เป็นต้นแบบของพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่และศูนย์กลางการพัฒนาที่ส�าคัญของภาค 
เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตก และเช่ือมโยงไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งจะน�าไปสู่การท�าให้
เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนขยายตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อน 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดให้เพิ่มข้ึน
และยกระดับการลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ซึ่งการท่ีจะ 
ด�าเนินการให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายนัน้บรรลจุะได้จ�าเป็นทีจ่ะต้องพิจารณาถงึ 
กลไกการบรหิารจดัการพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมและเป็นรปูธรรม การลงทนุพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ  
เพื่อสนับสนุนการลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ นโยบายส่งเสริมการลงทุนท่ีสนับสนุนและมีทิศทางชัดเจน การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยว ความพร้อมของปัจจัยการผลิตและปัจจัยแวดล้อมท่ีสนับสนุน และการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อให้เกิดการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของพืน้ที ่ก�าหนดเป้าหมายอตัราขยายตวั 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 2560  มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRP ณ ปีป ัจจุบัน) มูลค ่า 
470,790 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบ
กบัปีท่ีผ่านมา และมีอตัราการขยายตัวเฉล่ียในช่วง 5 ปี 
(2556 – 2560) ร้อยละ 3.11 แต่ยังคงห่างจากค่าเป้า
หมาย เนื่องจากแผนพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้เริ่มด�าเนินโครงการในปี 2562 เป็นช่วงเริ่มต้นของการด�าเนินงานโครงการ ประกอบกับหลายโครงการเป็นการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงาน ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งรัดการด�าเนินโครงการ
ให้แล้วเสร็จตามแผน

 

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ยังไม่ปรากฏผลส�าเร็จของการด�าเนิน
โครงการมากนัก เนื่องจากได้รับความเห็นชอบจากมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 การด�าเนินงานส่วน
ใหญ่จึงอยู่ระหว่างการเริ่มต้น โดยเฉพาะโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา 
สู่ประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) และ
การพัฒนาประตูสู ่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน 
(Royal Coast and Andaman Route) อาทิ การพัฒนา
ท่าเรือระนอง การก่อสร้างขยายถนนทางหลวง 4 ช่องจราจร 
โครงการรถไฟทางคูช่่วงชมุพร – สรุาษฎร์ธาน ีและการพัฒนา
ท่าอากาศยานระนอง เป็นต้น ในขณะที่โครงการพัฒนา
อตุสาหกรรมฐานชวีภาพและการแปรรูปการเกษตรมลูค่าสงู  
(Bio-Based & Processed Agricultural Product)  
บางส่วนอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในปี 2563 ทั้งนี้หากโครงการ 
ดังกล ่าวแล ้วเสร็จจะท�าให ้อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
เร่ิมด�าเนินงานในปี 2562 ท�าให้ภาคีการพัฒนาหลาย 
ภาคส่วนยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ จึงไม่ได้รับ
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเท่าที่ควร รวมทั้งขาดกลไก
การบริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ที่ชัดเจน นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ที่สนับสนุนและเอื้อต ่อการลงทุน การพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และ
การสร้างมลูค่าเพิม่สนิค้าจากการเกษตรและการท่องเทีย่ว 
เพื่อเป็นส่วนในการสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ นอกจากน้ี 
แผนงานโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานหลักของพ้ืนที่ ได้แก่ ถนน รถไฟ สนามบิน และ
ท่าเรือ ที่จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงาน  
ซ่ึงในช่วงแรกยังไม่สะท้อนผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่ให้การขบัเคลือ่น
การ พัฒนา พ้ืน ท่ี ระ เบี ย ง เศรษฐกิ จภาคใต ้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนด ควรเร่งด�าเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็น
กลไกการขับเคล่ือนและก�ากับการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจให ้เป ็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว ้อย ่างเป ็น 
รูปธรรม รวมทั้งเร่งด�าเนินงานโครงการส�าคัญภายใต ้
แผนงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด อาทิ 
โครงการก่อสร ้างรถไฟทางคู ่ช ่วงชุมพร – ระนอง 
โครงการก่อสร้างถนน Royal Coast ช่วงชุมพร – ระนอง 
โครงการส�ารวจและออกแบบก่อสร้างท่าเรือส�าราญ 
Thailand Riviera จ.ชุมพร โครงการพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือ
ระนอง ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนิน
โครงการพัฒนาด้านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Royal 
Coast & Andaman Route) ในพ้ืนที่ชุมพร – ระนอง 
และโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
และการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Base 
and Produced Agricultural Product) เพื่อเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าจากอุตสาหกรรมเกษตร
ส�าคัญของพื้นที่  (ยางพารา ปาล ์มน�้ามัน) ซึ่ ง เป ็น
โครงสร้างการผลิตหลักที่เป็นแหล่งรายได้ส�าคัญให้กับ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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เป้าหมาย

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออก 
ทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
ความได้เปรียบทางกายภาพและทีต่ัง้ของพืน้ที ่การลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้เพิม่ข้ึนนัน้ถอืเป็นการด�าเนนิงาน 
ที่สนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ทั้งยังช่วยยกระดับการลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ�าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ 
จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยควรพิจารณาให้ความส�าคัญในการด�าเนินการ การมีกลไก
การบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อสิทธิประโยชน์และมีทิศทางชัดเจน  
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่า
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช) ระหว่างปี 2561 – 
2562  มี ก ารอนุ มั ติ ให ้ ก ารส ่ ง เ สริ ม 
การลงทุนรวม 56 โครงการ เงินลงทุน 
11,347.20 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 
ซึ่งมีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
รวม 16 โครงการ เงินลงทุน 11,526.40 

ล้านบาท สะท้อนว่ายังห่างจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (มูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ระหว่างปี 2561–  
2565 จ�านวน 100,000 ล้านบาท) จึงจ�าเป็นที่ภาครัฐจะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีนโยบายหรือมาตรการเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ 
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ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนยังเป็นนโยบายใหม่
ของรัฐบาล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ดังนั้นการด�าเนินการของ
ภาครัฐในช่วงในช่วงท่ีผ่านมาจึงเน้นไปท่ีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การลงทุนในพื้นท่ี ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือระนอง 
โครงการก่อสร้างขยายถนน 4 ช่องจราจรทางหลวงตอน
ระนอง – พังงา โครงการรถไฟทางคู ่ช ่วงชุมพร – 
สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน Royal Coast ช่วง
ชุมพร – ระนอง (ต่อจากช่วงสมุทรสงคราม – เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์) และโครงการจัดตั้ง SECr ศูนย์ความ
เชี่ยวชาญการวิจัยเชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนปัจจัยหลัก 
สู่ความส�าเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ลงทุน อย่างไรก็ตาม กรณีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการและจะปรากฏผลการ
ด�าเนินการในช่วงต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน  
ยังเป็นนโยบายใหม่ที่เริ่มด�าเนินการในปี 2562 โครงการ
ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่ง 
ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จและยังไม่ปรากฏผลในช่วงที่
ผ ่ านมา นอกจากนี้ยั งขาดกลไกในการขับเคล่ือน 
การพัฒนาที่ชัดเจน ประกอบกับส ่วนราชการและ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 
การพัฒนาดั งกล ่ า ว  ส ่ ง ผล ให ้ ข าดความพร ้ อม 
ในการด�าเนินการและเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาดังกล่าวไม่มากนัก อีกทั้งมาตรการ 
ส ่งเสริมการลงทุนยังขาดความชัดเจนและไม ่ได ้มี
มาตรการจูงใจและสิทธิพิเศษท่ีแตกต่างจากพื้นที่ทั่วไป 
ไม ่สามารถจูงใจให ้ เ กิดการลงทุนในพื้นที่  รวมถึง 

การประยุกต์ใช ้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
พื้นบ้านในการต่อยอดการเพื่อก่อให้เกิดการลงทุน ดังนั้น
ต้องให้ความส�าคัญกับกลไกการบริหารจัดการ มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนและการสร้างศักยภาพของพื้นที่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสู่ความส�าเร็จ 
เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จะก่อให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อให้บรรลุ
ผลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ จึงต้องเร่งรัดการจัดตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนานโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและก�ากับให้ส่วนราชการ
ด�าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว รวมทั้ง
ก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มีความชัดเจนและ
เหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ ตลอดจน
เร่งรัดและติดตามการด�าเนินโครงการส�าคัญที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณแล้ว ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือ
ระนอง โครงการก่อสร้างถนน Royal Coast ช่วง 
ชุมพร – ระนอง และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพร –  
สุราษฎร์ธานี รวมถึงผลักดันโครงการส�าคัญที่ยังไม่ได้ 
รับการจัดสรรงบประมาณ ได ้แก ่ โครงการพัฒนา 
ท่าอากาศยานระนอง และโครงการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ดังนั้นเมื่อมี
กลไกบริหารจัดการรองรับ มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ และมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท่ีเหมาะสมจะท�าให้ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้ามา
ลงทุนมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
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090203 เมอืงในพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ทีไ่ด้
รบัการพัฒนาใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่  

เป้าหมาย

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเล
ของภาคใต้ตอนบน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความได้เปรียบ
ทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม นอกจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว เป้าหมายอีกประการหนึ่งคือ
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันและเป็นกลไกส�าคัญ
ในการขับเคล่ือนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญ
ของแต่ละเมือง สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งอนุรักษ์ จัดระบบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเมืองให้เพียงพอต่อจ�านวนประชากร โดยการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการยกระดับการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดท้ังยังเป็นผล
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกด้วย ท้ังนี้ การจะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม จะต้องพิจารณาให้ความ
ส�าคัญกับ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การก�าหนดและบังคับใช้ผังเมือง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเมืองเป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มีการประกาศใช้
ผังเมืองรวมจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ทั้ง  
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการด�ารงรักษาเมืองและบริเวณ 
ท่ี เกี่ยวข ้อง ในด ้านการใช ้ประโยชน ์ในทรัพย ์ สิน  
การคมนาคมและการขนส ่ ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต 
รวมทั้ งมีการก� าหนดประเด็นการพัฒนาเกี่ ยวกับ 
เมืองน่าอยู่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดชุมพรและระนอง ดังนี้ 
จังหวัดชุมพร ก�าหนดแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
เมืองน่าอยู ่ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
การสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล และ
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน จังหวัดระนอง ก�าหนดแนวทางการพัฒนา
ท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองน่าอยู่ ได้แก่ การพัฒนาเสริมสร้าง

ความม่ันคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน และการพัฒนาด้านการจัดการ อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป ็นไปตามปัจจัยหลักสู  ่
ความส�าเร็จในเรื่องการมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การก�าหนดและบังคับใช ้ผัง เมือง และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการบรรลุ 
เป ้าหมายการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ ในปี 2565 (พ้ืนที่ 
เป้าหมายได้แก่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง)

หมายเหตุ: ประมวลจากการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดและ
              แผนพัฒนาจังหวัด

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ภาครัฐมีการบูรณาการ 
งบประมาณเพ่ือพัฒนาเมืองน่าอยู่ในจังหวัดชุมพรและ
จังหวัดระนอง ท้ังงบประมาณของกระทรวง/กรม และ 
งบประมาณของจังหวัด โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
เช ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา 
ศูนย ์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือกในพื้นท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ การขยาย
พื้นที่จ�าหน่ายน�้าในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคใต้ การจัดหาแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  
การขยายเขตไฟฟ ้า การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการป ้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ นอกจากนี ้
ได ้มีความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในการเพิ่มศักยภาพการจัดท�า
แผนการพัฒนาเมืองน่าอยู ่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและ
ระนอง ซ่ึงการด�าเนินการข้างต้นเป็นไปตามปัจจัยหลัก 
สู ่ความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม ้
ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและ 
ในพ้ืนที่จะด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาเมืองไปสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ แต่การพัฒนาดังกล่าวจะส�าเร็จตามเป้าหมาย
ได ้จ� า เป ็นต ้องอาศัยความร ่วมมือจากประชาชน  
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ซึ่งปัจจุบันยังเข้ามามีส ่วนร่วมไม่มากนัก เนื่องจาก 
ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองน่าอยู ่  
จึงมีท้องถิ่นร่วมด�าเนินโครงการไม่มากนัก นอกจากนี้
เนื่องจากยังเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงการการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โครงการส่วนมากจึงเน้นการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทถนน การขยายเขต
ไฟฟ้าและประปา แต่ยังมีโครงการประเภทการพัฒนา
คุณภาพชี วิ ต  การสร ้ า งความปลอดภัย ใน ชุมชน  
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองค่อนข้างน้อย จึงจ�าเป็น
ต้องพัฒนาในประเด็นดังกล่าวต่อไปเพ่ือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้และขยายตัวของเมือง 
ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักสู่ความส�าเร็จในการผลักดันไปสู่การ
เป็นเมืองน่าอยู่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนา 
เมืองน่าอยู ่ในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ 
เกิดความยั่งยืนควรให้ความส�าคัญกับสร้างการรับรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตามเป้าหมาย
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ส�าหรับภาคเอกชนควรเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเขตเมืองและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ต้องมีการบังคับใช้ผังเมืองรวม
ของจังหวัดและสนับสนุนให้จัดท�าผังเมืองระดับย่อย 
ได้แก่ ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน และผังเมือง
เฉพาะท่ีมีความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีโดยเฉพาะพื้นที่
ศูนย์กลางของจังหวัดเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 
โดยมีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อให ้
การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถติดตาม
ผลการด�าเนินงานได ้  รวมทั้ งสนับสนุนให ้มีระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่น 
การก�าจัดขยะ การบ�าบัดน�้าเสีย และการจัดการมลพิษ 
ดังนั้นเมื่อมีการบังคับใช ้ ผังเมือง การพัฒนาระบบ 
การจัดการส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตลอดจนการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 
จะส่งผลให้เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ได้รับ
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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090301 การขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดน
เพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

ปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ 
ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จงัหวัด

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนใน 10 
พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด 
สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส และเชียงราย  
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการ
บรรลุเป้าหมายสู่ความส�าเร็จดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น  
ควรพิจารณาให้ความส�าคัญกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบการให้บริการเพื่อรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน การส่งเสริมการลงทุนและมาตรการสนับสนุน 
ผู้ประกอบการ รวมถึงการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ซึ่งการท่ีผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดให้เติบโต
และยกระดับการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ือมุ่งสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การจัดท�าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในปัจจุบันมีเพียงการจัดท�าข้อมูลในระดับประเทศ 
รายภาค และในระดับย่อยที่สุดคือรายจังหวัด ซึ่งขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนครอบคลุมระดับ
ต�าบล ท�าให้การประเมินผลการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังไม่สามารถประเมินจากอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีได้โดยตรง อย่างไรก็ดี ในปี 2562 การพัฒนาโครงการส�าคัญในพ้ืนที่ได้เริ่มแล้วเสร็จ 
อาทิ ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด สะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่ 2 ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และนิคม
อุตสาหกรรมสระแก้วซึ่งเปิดรับการลงทุนได้แล้ว นอกจากนี้ มีเอกชนลงทุนในพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรีและนครพนมแล้ว (ในช่วงปี 2561-2562) ตลอดจนมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และนิติบุคคลจัดต้ังใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้มูลค่าการลงทุนรวมในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิม่ขึน้จากประมาณ  17,000 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 24,000 ล้านบาท ในปี 2562 นอกจากนี ้
โครงการโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่และนิคมอุตสาหกรรมสงขลาจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2563-2565 ซึ่งคาดว่า 
จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบรรลุผลตาม 
เป้าหมายได้ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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090301

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2562 รัฐบาล 
ได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางเศรษฐกิจและสั งคม ท้ังด ้ านคมนาคมขนส ่ ง 
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ นิคมอุตสาหกรรม และ
ด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการลงทุน 
รวมทั้ งยังได ้ ให ้สิทธิประโยชน ์การลงทุนเ พ่ือจูงใจ 
ภาคเอกชน และการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจากนี้ 
รัฐบาลยังได้จัดหาที่ดินราชพัสดุและบริหารจัดการให้
เอกชนหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เช่าลงทุน ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะก่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม และ 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะสนับสนุนให้อัตราการขยายตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให ้
กับวัตถุดิบในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง เพิ่มศักยภาพ 
การส่งออก เพิ่มการจ้างงานและช่วยกระจายรายได้  
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ที่ผ ่านมาถือเป็นช่วงพัฒนาโครงการ โดยส่วนใหญ่
เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
พื้นท่ี โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการด�าเนินงาน เนื่องจากต้องส�ารวจ จัดหา

ที่ดิน ออกแบบ และก่อสร้าง และบางโครงการต้อง
ท�าความตกลงและหารือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในขณะที่
การได้มาซึ่งที่ดินราชพัสดุเพื่อน�าร่องให้เอกชนหรือ กนอ. 
เช่าในบางพืน้ทีต้่องใช้เวลาในการเจรจากบัราษฎรในพืน้ท่ี 
ทั้งน้ี ภาครัฐจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการก�าหนดนโยบาย
และสิทธิพิ เศษต ่าง ๆ และการยกระดับคุณภาพ 
ฝีมือแรงงานให้เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน 
เพ่ือให้เกิดการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 ในพื้นที่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษในระยะต ่อไปควรเร ่ ง 
การพัฒนาโครงสร ้ า งพื้ น ฐานด ้ านคมนาคมและ 
ด่านศุลกากร การอ�านวยความสะดวกในการผ่านแดน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า
และประปา) รวมทั้งการเร่งรัดจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จตามแผน 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนและก�าหนดมาตรการ
สนับสนุนผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับประเภทกิจการ 
รวมทั้งการด�าเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
เชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจากนี้ ควรให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แรงงาน 
และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่จะเกิดขึ้น



ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

โดยมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลดีต่อการยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด รวมถึงก่อให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดอีกด ้วย ซึ่ งมูลค ่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย การขอรับการ 
ส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) การลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุ 
การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใหม่ และการขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร ซึ่ง
ภาครัฐจ�าเป็นจะต้องให้การสนับสนุนเพื่อจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเพื่อผลักดันให้การลงทุนดังกล่าว
บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้โดยจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุนความพร้อมของพื้นที่ส�าหรับอุตสาหกรรม เช่น การจัดหาพื้นที่ส�าหรับน�าร่อง
การลงทุน ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ เป็นต้น การบริหารจัดการแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ รวมทั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษทั้งในเรื่องกฎระเบียบและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย โครงการพัฒนาส�าคัญ
เร่ิมแล้วเสร็จในปี 2562 และจะทยอยแล้วเสร็จใน
ช่วงปี 2563-2565 อย่างไรก็ดี แม้ว่าโครงการส�าคัญ
เพิ่งเริ่มแล้วเสร็จ ในช่วงปี 2561-2562 มูลค่าการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 
แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2560 รวมประมาณ 6,829 ล้าน
บาท โดยเป็นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
สกท. 2,055 ล้านบาท โครงการลงทุนของเอกชนใน
พื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
และนครพนม 2,105 ล้านบาท การจัดตั้งธุรกิจใหม่ 
2,669 ล้านบาท ซ่ึงมูลค่าการลงทุนดังกล่าวมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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มูลค่าการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

มูลค่าการลงทุนรวม 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  
และ:กรมพฒันาธรุกิจการค้า  

แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท 3 

โดยมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลดีต่อการยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขต4 

เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด รวมถึงก่อให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ5 

ทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย การขอรับการส่งเสริมการ6 

ลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) การลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุ การจด7 

ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ และการขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐ8 

จ าเป็นจะต้องให้การสนับสนุนเพื่อจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเพื่อผลักดันให้การลงทุนดังกล่าวบรรลุผล9 

ส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้าง10 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนความพร้อมของพื้นที่ส าหรับอุตสาหกรรม เช่น การจัดหาพื้นที่ส าหรับน าร่องการ11 

ลงทุน ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ เป็นต้น การบริหารจัดการแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ รวมทั้งการ12 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษทั้งในเรื่องกฎระเบียบและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 13 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย โครงการพัฒนาส าคัญเริ่มแล้วเสร็จ 14 

ในปี 2562 และจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2563-2565 อย่างไรก็ดี 15 

แม้ว่าโครงการส าคัญเพิ่งเริ่มแล้วเสร็จ ในช่วงปี 2561-2562 มูลค่า16 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 แห่ง เพิ่มข้ึน17 

จากปี 2560 รวมประมาณ 6,829 ล้านบาท โดยเป็นการขอรับ 18 

การส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. 2,055 ล้านบาท โครงการลงทุนของ19 

เอกชนในพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและ20 

นครพนม 2,105 ล้านบาท การจัดตั้งธุรกิจใหม่ 2,669 ล้านบาท  21 

ซึ่งมูลค่าการลงทุนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ23 

ชายแดนอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมส าหรับการ24 

ลงทุน โดยในช่วงปี 2561-2562 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนามาอย่าง25 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การบริหารจัดการแรงงาน สาธารณสุข และความ26 

มั่นคง การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการลงทุน การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนของ27 

ภาคเอกชน รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในระดับสูงสุดส าหรับกิจการเปูาหมาย 13 กลุ่ม การจัดตั้งและ28 

เปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ29 

ชายแดนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และ30 

คณะอนุกรรมการ 6 ชุด ภายใต้ กนพ. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  31 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะที่ผ่านมาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขับเคลื่อนโดย 32 

กนพ. ซึ่งแต่งตั้งโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 และมีคณะอนุกรรมการ 6 ชุดภายใต้ กนพ.33 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละด้าน อย่างไรก็ดี กนพ. ได้ถูกยกเลิกโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 34 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ท าให้การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขาดกลไกขับเคลื่อนนับแต่นั้น35 

เป็นต้นมา นอกจากนี้ การจัดหาที่ดินราชพัสดุเพื่อน าร่องการลงทุนในบางพื้นที่ยังมีปัญหาราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินท า36 

090302 
ส้ม 
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อให้
พื้นที่มีความพร้อมส�าหรับการลงทุน โดยในช่วงปี 2561-
2562 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การบริหาร
จัดการแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง การจัดหา
พื้ น ท่ีพัฒนา เพื่ อ ใช ้ ประ โยชน ์ ส� าหรั บการลงทุน  
การส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกการลงทุนของ 
ภาคเอกชน รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
ในระดับสูงสุดส�าหรับกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่ม การจัด
ตั้งและเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) และคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ภายใต้ กนพ. เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
 
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะ
ที่ผ่านมาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขับเคลื่อน
โดย กนพ. ซึ่งแต่งตั้งโดยค�าสั่งคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ที่ 72/2557 และมีคณะอนุกรรมการ 6 ชุด 
ภายใต้ กนพ.ขับเคลื่อนการด�าเนินงานในแต่ละด้าน 

อย ่างไรก็ดี  กนพ. ได ้ถูกยกเลิกโดยค�าสั่ งหัวหน ้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 ท�าให้การด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนขาดกลไกขับเคลื่อนนับแต ่นั้นเป ็นต ้นมา 
นอกจากนี้ การจัดหาที่ดินราชพัสดุเพ่ือน�าร่องการลงทุน
ในบางพ้ืนท่ียังมีปัญหาราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินท�าให้
เอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ยังไม่สามารถเข้าใช้ที่ดินราชพัสดุดังกล่าวเพื่อ
พัฒนาโครงการลงทุนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้การลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนบรรลุตาม 
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ควรเร่งจัดต้ังกลไกการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้การขับเคล่ือน
การด�าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีกลไก
การบริหารจัดการท่ีชัดเจน คล่องตัว สามารถผลักดัน 
การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการ
ก�าหนดมาตรการการส่งเสริมการลงทุน และการบริหาร
จัดการแรงงาน ส�าหรับการแก้ไขปัญหาราษฎรท่ีใช้
ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งรัดด�าเนินการตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ เพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมรองรับการลงทุน 
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ชายแดนทีไ่ดร้บัการพัฒนา
ใหเ้ป็นเมืองน่าอยูม่ากขึน้ 

เป้าหมาย

สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนท้ังจากในและต่างประเทศ และจะสนับสนุนการขับเคล่ือนพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจทั้งหมดและยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด โดยเน้น 
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ขั้นพื้นฐานที่สามารถส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1-5  
เน้นการพัฒนาเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุผลสู่ความส�าเร็จนั้น จะต้องให้
ความส�าคัญกับการก�าหนดและบังคับใช้ผังเมือง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2562 มีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดในปี 2565 ค่อนข้าง
สูง เนื่องจากมีการสนับสนุนให้เป็นเมืองน่าอยู่ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองทั้งถนน 
ระบบไฟฟ้าและประปา ระบบก�าจัดขยะ และการให้บริการสุขภาพ รวมทั้งการจัดท�าผังเมืองรวม นอกจากนี้ ยังมี
การน�าแนวคิดและเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู่ 
เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน จึงท�าให้เทศบาลเมืองสะเดาได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลเมือง ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ประจ�าปี 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561-2562  
เป็นการพัฒนาถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท อาคารสาธารณสุขการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ การจัดท�าผังเมืองรวม การบริหารจัดการขยะและน�้าเสีย การจัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน และปรับปรุงขยายการประปา รวมทั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาให้เป็น 
เมืองน่าอยู่อื่นๆ อาทิ ก่อสร้างถนนในชุมชน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับปัจจัยสู่ความส�าเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีข ้อจ�ากัดด้านงบประมาณใน 
การพัฒนาเมืองสะเดาให้เป็นเมืองน่าอยู่ จึงจ�าเป็นต้อง
ข อ รั บ ก า ร สนั บ ส นุ น ด ้ า น ง บปร ะม าณ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเมืองทั้ง 
การพัฒนาโครงสร ้ า งพื้ นฐานด ้ านคมนาคมและ 
การท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การให้บริการด้านสุขภาพ และการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที ่
มีรายได้เพิ่มข้ึนและคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ 
การวางและจัดท�าผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา (สะเดา และปาดังเบซาร์) มีกระบวนการในการ
ด�าเนินการเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายที่ต้องใช้เวลาใน 
การด�าเนินงานโดยป ัจจุบันอยู ่ ในข้ันตอนรวบรวม  
ตรวจสอบพื้นที่ค�าร้องและเตรียมจัดประชุมที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมฯ (ขั้นตอนที่ 7/18) 

ภาพท่องเที่ยว : เทศบาลเมืองสะเดา

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนา 
เมืองสะเดาซ่ึงอยู ่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ควรเร่งรัดขับเคล่ือนโครงการส�าคัญ 
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมือง 
ที่สะท้อนความต้องการของพื้นที่ โดยควรให้ความส�าคัญ
กับการด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
และการท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและยกระดับ
รายได้ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาระบบสาธารณสุข 
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ 
งานบริการเพื่อเสริมความมั่นคง นอกจากนี้ ยังควรเร่งรัด
การจัดท�าผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิ เศษสงขลา (สะเดา และ 
ปาดังเบซาร์) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน



“พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม

ที่พึงประสงค์”

    การปรบัเปลีย่นคา่นยิม
     และวฒันธรรม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 10

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการส่งเสริม
ให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มี
อัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งในด้านความมีน�้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมี
ไมตรี ความเป็นมิตร โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะ
ที่เป็นวิถีการด�าเนินชีวิต โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก�าหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
100001

 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
มีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น  
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ซึ่งพิจารณาโดย
ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความซื่อสัตย์สุจริต การ
มีจิตสาธารณะ การเป็นอยูอ่ย่างพอเพยีง การกระท�า
อย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม)  ในมิติ
ของความซื่อสัตย์สุจริตหากพิจารณาจากดัชนีการ
รับ รู ้การทุจริต (Corrupt ion Percept ion  
Index – CPI) พบว่าในปี 2562 ประเทศไทยได้รับคะแนนเท่ากันกับปี 2561 ที่ 36 คะแนน แต่ถูกจัดอันดับลดลงจาก
อันดับที่ 99 เป็น อันดับที่ 101 ส่วนในด้านความสุขของคนไทย เมื่อพิจารณาจากรายงานความสุขโลก ปี 2562 
(World Happiness Report 2019) พบว่าประเทศไทยได้รับคะแนนที่ 6.008 คะแนน ซึ่งลดลงจากปี 2560 และ 
2561 ที่ 6.424 และ 6.072 ตามล�าดับ ส่วนในมิติของการมีจิตสาธารณะหากพิจารณาจากการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2562 กระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศ
กว่า 37,574 ครั้ง และมีจิตอาสาที่เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 5,634,689 คน ดังนั้นในภาพรวมของการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ดังกล่าว ในมิติของการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะถือว่ามีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ส่วนในมิติของความซ่ือสัตย์สุจริต 
และการด�าเนินนโยบายเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสุขนับว่ายังเป็นประเด็นที่มีความท้าทาย 
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การด�าเนินการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้นเป็นสิ่งที่มีความท้าทาย เนื่องจากการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมน้ัน เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก นอกจากนี้การเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ ท�าให้ยากต่อการควบคุมและเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่สร้างค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ จึงต้อง
อาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงาน 
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ได้ก�าหนดแผนย่อยไว้ 3 แผน
แม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว การจัดการเรียน
การสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา และการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (2) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ เสริมสร้างและพัฒนากลไกเพื่อให้ภาคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง 
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมท่ีดี (3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยให้ 
ความส�าคัญกับการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
ให้กบัประชาชนทัว่ไป รวมทัง้ส่งเสริมให้สือ่และสือ่สารมวลชนปฏบิติังานบนเสรีภาพของส่ือควบคูไ่ปกบัจรรยาบรรณสือ่ 
อย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพ่ือเป็น 
ช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้

100101 100301100201
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ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จ�าเป็น
ต้องสร้างความสมดุลท้ังด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่วัยเด็กเพื่อให้ง่ายต่อการหล่อหลอมให้เป็นพลเมือง
ที่ดี มีจิตสาธารณะและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกทางสังคม อาทิ ครอบครัว โรงเรียน วัด 
ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม 
จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนทั้งในและ 
นอกสถานศึกษาท่ีสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางศาสนา การสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน และการพัฒนาผู้น�าชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ที่มา : การส�ารวจภาวะทางสังคม
วัฒนธรรมและสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2561

คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ ์มคีวามพรอ้ม
ในทุกมิตติามมาตรฐานและสมดลุ

ทัง้ดา้นสตปัิญญา คณุธรรมจรยิธรรม
 มจีติวิญญาณทีด่ ีเขา้ใจในการปฏบิตัติน

ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีด่ขีึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อน
จากประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการ
ป ฏิบั ติ ตนสะท ้ อนคุณธรรมจริ ย ธ ร รม  
ณ ปี 2561 โดยการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 56.5 การตอบแทนผู้มีพระคุณอยู่ที่
ระดับร้อยละ 83.2 ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2560 (ร้อยละ 54.1 
และ 82.8 ตามล�าดับ) ในระดับเป็นไปได้มาก 
อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวชี้วัดเรื่องการยกโทษ
และให้อภัยอย่างจริงใจที่มีการปรับตัวลดลง
เล็กน้อยจากข้อมูลปีฐาน (ร้อยละ 71.3) อยู่ที่
ระดับร้อยละ 65.7
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้มีการด�าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายดังกล่าว โดยในช่วงปี  
2561 – 2562 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินการผ่านสถานศึกษาในช่วงวัยเรียนเป็นหลัก อาทิ ด้านการพัฒนาการด�าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมบทบาทผู้น�าและ 
จิตอาสา ซึ่งนับว่าเป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา กติกาในการอยู่ร่วมกัน
ของชุมชน การพัฒนาผู้น�าชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมนั้น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก รวมท้ังการมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพล อาทิ เทคโนโลยีและส่ือที่มีการ 
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ความรักสนุกและรักสบาย ขาดความอดทน ขาดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจน 
ค่านยิมในการยอมรบัคนทีม่ฐีานะมากกว่าคนดมีคีณุธรรม โดยการปลกูฝังและปรบัเปลีย่นค่านยิมและวฒันธรรมทีด่นีัน้  
ต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การด�าเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาครัฐเป็นหลักในการด�าเนินการ  
และการด�าเนินการยังคงมีลักษณะการด�าเนินงานที่แยกส่วนกันตามกลุ่มเป้าหมายที่ตนรับผิดชอบเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมในระยะต่อไป ควรมีการด�าเนินการใน 
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการด�าเนินการสอดแทรกผ่านช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มคนจ�านวนมาก 
และมีเนื้อหาที่หลากหลายและเหมาะกับกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัย อาทิ การสอดแทรกผ่านสื่อดิจิทัลและส่ือสังคม
ออนไลน์ และเร่งขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
สร้างเสริมความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม การเพิ่มบทบาทและการ
เพิ่มศักยภาพของทุกภาคส่วน อาทิ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นธรรม โครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสังคมดี และการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน อาทิ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โครงการประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งการพัฒนาผู้น�าชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน และมีพื้นที่หรือเวทีในการแลกเปล่ียนความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาและ 
การท�าประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐาน และโครงการ
สร้างคนดีสู่สังคม นอกจากน้ี ควรเร่งพัฒนาความรู้นวัตกรรมด้านคุณธรรม โดยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลย ี
มาจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ อาทิ โครงการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านคุณธรรม 
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ภาคธรุกจิมบีทบาทส�าคญั
ในการลงทนุเพ่ือสงัคมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

100201

ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ค�านึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาด้านสังคม 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการก�าหนดมาตรการเพื่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่ดี
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จ ำนวนธุรกิจเพื่อสังคม

ที่มา : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อน
จากจ�านวนธุรกิจท่ีเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีเพ่ิม
ขึ้น โดยในป ี 2562 มีจ�านวนธุรกิจท่ีเป ็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึนอย่างมาก จากปี 
2561 จ�านวน 15 แห่ง เป็น 125 แห่ง ซึ่งเป็นผล
จากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ที่มีการจูงใจให ้ เกิดการจดทะเบียนบริษัท  
และท�าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในปี 2565 ที่จ�านวน 50 แห่งแล้ว
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้มีการด�าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายดังกล่าว โดยในช่วงปี  
2561 – 2562 ได้มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ อาทิ มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และ
ได้ขับเคลื่อนการท�างานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ท�าให้มีจ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมผ่านโครงการ SET Social Impact Gym 
โดยได้พัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมแล้วจ�านวน 32 รายและส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีผ่านโครงการประเมิน 
ความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จในการสร้างการรับรู้
กับองค์กรภาคธุรกิจ การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการด�าเนินการที่ผ่านมาท�าให้มีการเพิ่มขึ้นของจ�านวนธุรกิจ 
เพื่อสังคมเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นผลจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีการจูงใจให้เกิดการจดทะเบียน
บริษัท และท�าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงต้องมีการ
ด�าเนินการเพ่ือสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
อย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรเร่งด�าเนินโครงการในการติดตามประเมินผลธุรกิจ 
ที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท้ังในเรื่องของความยั่งยืนของการด�าเนินธุรกิจและการประกอบธุรกิจที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สังคมอย่างแท้จริง ผ่านการด�าเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ  โครงการ SET Social Impact Gym การส่งเสริมการรับรู้และ
สนับสนุนทางการเงินเพิ่มมากขึ้น อาทิ โครงการสร้างการรับรู้แก่องค์กรภาคธุรกิจและกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อสังคม 
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน (SE Bank) เสริมสร้างและพัฒนากลไก เพ่ือให้ภาคธุรกิจ 
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยการสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
พัฒนาด้านสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาข้อเสนอมาตรการทางภาษีที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจับคู่ธุรกิจกับความต้องการของสังคม การส่งเสริมการ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และค�านึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการประเมินความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
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สือ่ในสงัคมไทยมคีวามเขม้แขง็ 
สามารถสร้างภมูคิุม้กนัใหแ้กป่ระชาชน

ในสงัคม ท�าใหเ้กดิสงัคมแห่งการเรยีนรู้
ปลอดภยั และสรา้งสรรค์เพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

100301

 

สื่อและสื่อสารมวลชนนับเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยต้องส่งเสริมให้ส่ือและส่ือสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่าง
เคร่งครัด การจัดเวลาและพ้ืนท่ีออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้
สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  โดยต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์/สื่อ
คุณภาพ ส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพควบคู่กับจรรยาบรรณของสื่อและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งการพัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนโดยระดับความส�าเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่อ
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  หากเทียบเคียงจากข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและ
ส่ือสารสนเทศ ณ ปี 2562 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.1 ซ่ึงมีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนด
ในปี 2565 ในระดับเป็นไปได้มาก โดยยังคงต้องเร่งพัฒนาการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมของคนในสังคม ส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทัน
สื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 ได้มีการด�าเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้
เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรอง เฝ้าระวัง และการรู้เท่าทันส่ือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารกับ
สังคมให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาส่ือและ
นิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสถาบันการศึกษาภาครัฐ โดยได้มีการด�าเนินการ
สร้างความรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชนท่ัวไป เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารของรัฐ การจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เท่าทันสื่อ และการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการด�าเนินงานโดยภาคส่วนต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะสามารถ 
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ท�าให้ยาก
ต่อการควบคุมและเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การใช้ส่ือและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคมในระยะต่อไป ควรเร่งด�าเนินโครงการที่ส�าคัญในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาช่องทางเพื่อสื่อสารกับสังคม ให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ 
เฝ้าระวัง และการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาระบบเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีสื่ออยู่จ�านวนมาก 
โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างทักษะการประเมินข้อมูลให้กับประชาชน การเร่งเผยแพร่แหล่งข้อมูลกลางของภาครัฐ 
ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปทราบข้อเท็จจริงและใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
ที่ได้รับ รวมถึงพัฒนากระบวนการตรวจสอบและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ  
มีจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากสื่อในปัจจุบันมักจะมีการแข่งขันกันที ่
ความรวดเร็วในการน�าเสนอจนอาจท�าให้ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคม
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“พัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย ์
ในทุกมิติและในทุกช่วงชีวิต 

ให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม”

การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดชว่งชวีติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11      

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
฿
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต  
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ ให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ  
มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิต 
และการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สังคมและประเทศ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนา 
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได ้รับ 
การพัฒนาอย ่างสมดุล ทั้ งด ้านร ่างกาย  
ส ติ ป ั ญ ญ า แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  
เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
รักการเรียนรู ้ อย ่ างต ่อ เนื่ องตลอดชีวิต  
เมื่อพิจารณาดัชนีการพัฒนามนุษย์ พบว่า   
ในปี 2561 ประเทศไทยได้ 0.765 คะแนน  
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์
ระดับสูง โดยคะแนนได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560  
ทีไ่ด้รบั 0.755 คะแนน และเมือ่พจิารณาแนวโน้ม 
คะแนนของดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศ
ตั้งแต่ปี 2557 พบว่าคะแนนของประเทศไทย 
มีแนวโน ้มการพัฒนาท่ีดี ข้ึนอย ่างต ่อเนื่อง  
และมีโอกาสที่จะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
ในปี 2565 (0.79 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น พบว่า ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 77 ของโลก และส�าหรับ
กลุ่มประเทศในอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 4 โดยเป็นรองสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย 

ที่มา : Human Development Report 2019, 
        UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
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แม้ว่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยในภาพรวมเพิ่มขึ้น แต่คะแนนด้านความไม่เท่าเทียมกันกลับ 
มีคะแนนลดลง ซึ่งนับเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะลดทอนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนษุย์
อย่างเท่าเทียมในทุกช่วงวัย ท้ังในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ�าเป็น นอกจากนี ้
การด�าเนินการในหลายส่วน อาทิ การเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง การยกระดับสถานศึกษาปฐมวัย การพัฒนา 
เสริมสร้างทักษะทั้งวัยรุ่น วัยเรียน แรงงาน และผู้สูงอายุ ยังคงมีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนกลุ่มเป้าหมาย  
ท�าให้ไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 
(1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้นสร้าง 
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี 
ความเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ (2) การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย มีแนวทางในการพัฒนาท่ีให้ความส�าคัญกับการเตรียมความพร้อมท้ังสุขภาวะ 
เจตคติความรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดีและสมวัย พร้อมทั้ง 
มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น มีแนวทางในการพัฒนา 
ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ การวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท�างานในทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา  
(4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน มีแนวทางในการพัฒนาที่ให้ความส�าคัญกับการยกระดับศักยภาพ 
ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท�างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่พึงประสงค์และทักษะความรู้ทางการเงิน นอกจากนี้ยังส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
คนไทยและต่างชาติให้เข้ามาท�างานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ (5) การส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ มีแนวทางในการพัฒนาที่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการมีงานท�าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้
ทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมและระบบสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากดัชนีย่อย 
ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีย่อย
ของดัชนคีวามก้าวหน้าของคน โดยสถานการณ์ ในปี 2562 
ดัชนีด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน อยู่ที่ 0.6470 เพิ่มขึ้น 
จาก 0.6276 ในปี 2560 ถงึแม้จะมแีนวโน้มท่ีดขีึน้ แต่ยงัคง
น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตาม ควรเร่ง 
การด�าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็ง 
ของสถาบันครอบครัว ผ ่านการส ่งเสริมการสร ้าง 
สภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน เนื่องจากดัชนีดังกล่าวยังคงมี
แนวโน้มผันผวน โดยเฉพาะสถานการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัวที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 - 2562 หน่วยงานของรัฐได้ขับเคล่ือนเป้าหมายโดยด�าเนินการส่งเสริม 
การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพมนษุย์ในหลายด้าน อาท ิด้านการพฒันาความเข้มแขง็
ของครอบครัวชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพของคนในครอบครัวและ 
ลดความรุนแรงในครอบครัว ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน 
และโรงเรียน ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ให้ผู้น�าเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีเวลาร่วมกัน

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ครอบครวัไทยมีความเขม้แขง็ 
และมีจติส�านึกความเปน็ไทย ด�ารงชวีติ 

แบบพอเพียงมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

110101

มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ ซ่ึงจ�าเป็น 
ต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�าเป็นต้องด�าเนินการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง โดยเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน การเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้น�าครอบครัว และการมีเวลาให้
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

0.6600

0.6500

0.6400

0.6300

0.6200

0.6100

0.6527

0.6276

0.6470
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110101

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การด�าเนินโครงการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็งยังคงมีขอบเขตและจ�านวน
โครงการที่จ�ากัดเมื่อเทียบกับครอบครัวและชุมชน
ทั้งหมด และการด�าเนินการส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงการ 
ที่ เ น ้ น ก า รพัฒนา บุ คล ากร โดย เ ฉพาะ บุ คล ากร 
ทางการศึกษา ทั้งนี้  การเสริมสร ้างความเข ้มแข็ง 
ของครอบครัวจ�า เป ็นต ้องมุ ่ ง เน ้นการเสริมสร ้าง 
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทย 
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อส ่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว 
มีความรู ้ความเข ้าใจในบทบาทหน ้าที่ของตนเอง  
อันจะน�าไปสู่การเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องควรเร่งและเน้นการด�าเนินโครงการในลักษณะ
การส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม อาทิ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติส�าหรบัทุกช่วงวัยแบบบูรณาการ 

โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของครอบครัว 
และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง อาทิ โครงการบริหาร
และพัฒนาก� าลั ง คนของประเทศด ้านครอบครัว  
โครงการพัฒนาระบบบูรณาการเพื่อครอบครัวไทย 
ไร้ความรุนแรง โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว
ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม โครงการส่งเสริม
สัมพันธภาพของครอบครัว และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ 
บรูณาการข้อมลูด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  อาทิ โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศ
ด้านครอบครัวแห่งชาติ โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อมุ ่งเน้นการพัฒนาและ 
ยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
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เดก็เกดิอยา่งมคีณุภาพ  
มีพัฒนาการสมวยั สามารถเขา้ถงึ 

บรกิารทีม่คีณุภาพมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็ก 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

110201

มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริม 
การเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส ่งเสริมการให้สารอาหารที่จ�าเป็นต่อสมองเด็ก  
และการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน โดยความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานของพ่อแม่ 
ทั้งก่อนและหลังการมีบุตร สถานพัฒนาส�าหรับเด็กเล็กที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน การเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ
ส�าหรับเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�าหนดการประเมิน
สถานการณ์ด้วยดชันพีฒันาการเดก็สมวยัไว้ โดยปี 2562 
เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 92.99 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดในปี 2565 (ร้อยละ 80) อย่างไรก็ตาม  
ถึงแม ้สถานการณ ์จะบรรลุ เป ้าหมายที่ก� าหนดไว ้  
แต่ร้อยละการพัฒนาเด็กสมวัยในปี 2562 กลับลดลง 
จากปี 2561 ที่ร ้อยละ 93.47 ซึ่งการลดลงดังกล่าว 
อาจไม่ใช่การลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ แต่เป็นสถานการณ ์
ที่ควรได้รับความส�าคัญในการติดตามและประเมินต่อไป

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561 - 2562 โดยด�าเนิน
โครงการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมด้านปัจจัย 
พื้นฐานของพ่อแม่ท้ังก่อนและหลังการมีบุตร อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ โครงการ
ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ด้านการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงดู
เด็กอย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนสวัสดิการภาครัฐส�าหรับเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
อาท ิโครงการสนบัสนนุเงนิอดุหนุนเพือ่เลีย้งดูเด็กแรกเกิด โครงการมหศัจรรย์ 1,000 วนัแรก เพ่ือสนบัสนนุการเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่ การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ อาทิ โครงการเด็กไทยคุณภาพ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตปฐมวัย

93.6

93.4

93.2

93

92.8

92.6

2560 2561 2562

93.43
93.47

92.99
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110201

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การติดตามพัฒนาการของเด็ก เป ็นป ัจจัยส� าคัญ 
ที่ส ่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดสรรบริการ
สาธารณะและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับเด็กและครอบครัว
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
ปฐมวัย ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม 
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต ้อง ให ้ความส� าคัญ เพื่ อ ให ้ เด็ ก ได ้ เติบ โตขึ้ น ใน 
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมกับการเติบโต

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป 
ควรมุ ่งพัฒนาระบบติดตามการดูแลพัฒนาการของ 
เดก็ปฐมวยั และจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติป ัญญาให้สมกับวัย รวมถึง 
การยกระดับโรงเรียนพ่อแม่ (Parenting Schools)  
ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีระบบฝึกอบรมและระบบโค้ช/
ระบบพี่ เลี้ยงที่มีคุณภาพส�าหรับครูและผู ้ดูแลเด็ก 
อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวยั พฒันาศนูย์รบัเลีย้งเดก็เล็ก 
ทีม่คีณุภาพ น�าเครือ่งมอืใหม่ ๆ มาใช้ อาทิ การเปิดโอกาส
ให้องค์กรเอกชนหรือประชาสังคมที่มีศักยภาพด�าเนิน
ก า ร ยก ระดั บ ศั ก ยภ าพศู น ย ์ พัฒนา เ ด็ กป ฐมวั ย  
และการระดมทุนจากภาคประชาสังคม
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วัยเรยีน/วยัรุน่ มคีวามรู้และทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ครบถว้น รูจ้กัคดิ วเิคราะห์ 

รกัการเรยีนรู ้มสี�านกึพลเมอืง  
มีความกลา้หาญทางจรยิธรรม มีความสามารถ

ในการแกปั้ญหา ปรบัตัว สือ่สาร และท�างาน
รว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

ตลอดชวีติดขีึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
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การพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ การใช้เทคโนโลยี และทักษะอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการผู้ประกอบการใหม่  
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตและพลเมือง
สร้างสรรค์เหมาะสมกับการท�างานในศตวรรษที่ 21 ระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มุ ่งเน้นการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการเรียนการสอนมีคุณภาพ ปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการบริหารจัดการระบบการศึกษาที่ก�าหนดบทบาทภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�าหนดการประเมิน
สถานการณ์ด้วยคะแนนความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World  
Economic Forum (WEF) ไว้ โดยในปี 2562 อยู่ที่ 62.3 
คะแนน ปรับตัวลดลงจาก 63.0 คะแนน ในปี 2561  
โดยเป็นผลจากการลดลงของคะแนนในด้านทักษะ 
ของผู ้ ส� า เร็จการศึกษา จ�านวนป ีการศึกษาเฉลี่ ย  
และทักษะด้านดิจิทัลของประชากรเป็นหลัก ซึ่งยังคง 
ห่างไกลจากค ่า เป ้าหมายท่ีก�าหนดไว ้ ในป ี  2565 
(เพิ่มขึ้นร ้อยละ 20) ขณะที่อันดับของประเทศไทย 
ในด้านทักษะอยู่ท่ีอันดับ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก 
เพิม่ขึน้จากอนัดบัที ่66 จาก 140 ประเทศทัว่โลกในปี 2561

ที่มา : The Global Competitiveness Report 2019,  
World Economic Forum (WEF)

63.0 62.3

2561 2562

66

73
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561 – 2562 หน่วยงาน
ของรัฐได้ด�าเนินการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะ
ชีวิตและพลเมืองสร้างสรรค์เหมาะสมกับการท�างาน 
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท�างานร่วมกับผู้อ่ืน การพัฒนา
ทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิต
และวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเชื่อมต่อกับโลก
การท� า งาน โดย เป ็นการด� า เนินการในส ่ วนที่ ม ี
กลุ ่มเป้าหมายระดับประเทศ เช่น โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง โครงการ 
เสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รยีนด้านการพัฒนานกัคดิสร้างสรรค์ 
นวตักรรมเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 
เป ็นต ้น และเป ้าหมายระดับพื้นที่ /จั งหวัด เช ่น  
โครงการพัฒนานักศึกษาตามการจัดการเรียนรู ้ 
ในศตวรรษที่ 21 (จังหวัดเพชรบูรณ์) โครงการเพิ่มพื้นท่ี
สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน (จังหวัดกาฬสินธุ์) 
โครงการเสริมสร ้างค ่านิยมและปลูกฝ ังคุณธรรม 
จริยธรรม (จังหวัดลพบุรี) โครงการยกระดับคุณภาพ 
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) โครงการ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (จังหวัดอุบลราชธานี) 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร ้อมเข ้าสู ่อุตสาหกรรมหุ ่นยนต ์และระบบ
อัตโนมัติในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นต้น 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การด�าเนนิการในด้านการพัฒนาทักษะอาชพีให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของประเทศ และการเพิ่มทักษะชีวิต 
ให ้สามารถอยู ่ร ่วมและท�างานภายใต ้สั งคมที่ เป ็น 
พหุวัฒนธรรม รวมถึงโครงการสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพและอนามัยที่เช่ือมต่อระหว่างระบบสาธารณสุข
กับสถานศึกษา ยังมีการด�าเนินการไม่มากนัก นอกจากนี้ 
ระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานยังเป็นประเด็นท้าทายที่
ส�าคัญในการด�าเนินการในส่วนของการพัฒนาทักษะ 
ต่าง ๆ  ของวยัเรยีนและวยัรุน่ส่งผลให้การพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะอาจยังไม่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งรัด
การด�าเนนิโครงการต่าง ๆ ทีเ่ป็นพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันา 
ศักยภาพของกลุ ่มวัยเ รียนและวัย รุ ่น โดยเฉพาะ 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มุ่งเน้น
การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการเรียน 
การสอนให้มีคุณภาพ ปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และการบริหารจัดการระบบ 
การศึกษาที่ก�าหนดบทบาทภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน 
ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ภาษา การใช้เทคโนโลยี และควรให้ความ
ส�าคัญกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมตัใินเขตระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
สอดรับกับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 
และความต้องการของประเทศไทยต่อไป
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แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลติ  
มทีกัษะอาชีพสงู ตระหนกัในความส�าคญั 

ทีจ่ะพัฒนาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ  
สามารถปรบัตวัและเรียนรู้สิง่ใหม ่ตามพลวตั

ของโครงสรา้งอาชพีและความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพวัยแรงงาน

110401

มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความสามารถ
เฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่พึงประสงค์และความรู้
ความเข้าใจและทักษะทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว โดยปัจจัยหลัก
ที่ต้องด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน และแรงงานได้รับการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการมีงานท�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�าหนดการประเมิน
สถานการณ์ด้วยผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ) โดยวัดจาก
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผู้มีงานท�า 
พบว่า ในปี 2562 ผลิตภาพแรงงานมมีลูค่า 290,506 บาท 
ต่อคนต่อปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.1 จากปี 2561 โดยในปี 2561 
ผลิตภาพแรงงานมีมูลค่า 281,893 บาทต่อคนต่อปี 
ซึ่งการเติบโตของผลิตภาพแรงงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ (ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 2.5) ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานที่มี
ผลิตภาพแรงงานต�่ า ท่ีสุด ได ้แก ่  แรงงานในภาค
เกษตรกรรม ขณะที่แรงงานในภาคบริการมีผลิตภาพ
แรงงานสูงที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงงานในภาค
เกษตรกรรมมีทั กษะต�่ า  โดยแรงงานส ่ วน ใหญ  ่
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า  

ที่มา: ส�ารวจการท�างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2562,  
ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

2557 2558 2559 2560 2561 2562

1.4

3.3

4.3

4.7

3.0
3.1
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการ
ขบัเคลือ่นเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 ด้วยมาตรการ 
ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับ
การแข่งขนั เพือ่พฒันาสมรรถนะฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการฝึกอบรม 
ทักษะให้แก่แรงงานทั้งกลุ่มแรงงานท่ัวไปและกลุ่มเฉพาะ 
การส่งเสรมิการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งเป็นการด�าเนินงานในลักษณะ 
การแนะแนวอาชีพและการส ่ง เส ริมการมีงานท�า 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการพฒันาทกัษะ 
ฝีมือและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแบบ
บูรณาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน โครงการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานท�า 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและมีความพร้อมในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 
โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และโครงการ 
ส ่ง เสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยใน 
ต่างประเทศ เป็นต้น

110401

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานส่วนใหญ่เป็นการพัฒนา
ทักษะแรงงานในระบบ ขณะที่โครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่อยู ่ในภาคเกษตรกรรม 
อันเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพแรงงานต�่าที่สุดมีอยู่
อย่างจ�ากดั ท�าให้ผลติภาพแรงงานเพิม่ขึน้ได้อย่างไม่เตม็ที ่
ท้ังนี้ นอกจากการอบรมทักษะแรงงานเพ่ือให้ผลิตภาพ
แรงงานเพ่ิมขึ้นแล้ว จะต้องเชื่อมโยงกับผลิตภาพในด้าน
เทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ เพ่ือให้แรงงานมีรายได้และ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น รวมทั้งองค์ความรู้และระบบ
เก่ียวกับการวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน และทักษะ 
ที่เป็นที่ต้องการในอนาคตยังมีข้อจ�ากัด ท�าให้แรงงาน 
ไม่สามารถระบุทักษะที่ตนเองต้องการฝึกอบรมได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรด�าเนินการ 
จัดท�าสถานการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคต  
และทักษะที่ต ้องการให้เป ็นระบบ และเป็นข ้อมูล 
ชุดเดียวกัน เพื่อให้แรงงานสามารถพัฒนาทักษะแรงงาน 
ให้ได ้อย ่างตรงจุด อีกทั้งควรเน้นการพัฒนาทักษะ
แรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย ่ างยิ่ งแรงงาน 
ในภาคเกษตรกรรมท่ีเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพ
แรงงานต�่าสุด ควบคู่ไปกับการยกระดับผลิตภาพแรงงาน
ด้านอื่น เช่น ที่ดิน และเทคโนโลยี โดยให้ความส�าคัญกับ
โครงการยกระดับเพ่ือเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะ
แรงงาน โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ ่มเป ้าหมาย 
เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมทั้งในมิติ
การส่งเสริมการมีงานท�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตามโครงการเตรียมความพร ้อมแก ่ก�าลังแรงงาน 
โครงการวันมหกรรมอาชีพ เป็นต้น
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มีคนไทยทีม่คีวามสามารถและ 
ผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศเข้ามาท�า 

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ในอตุสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน

110402

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู ้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทย 
หรือคนต่างชาติที่ก�าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท�าประโยชน ์
และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�าเป็นต้องด�าเนินมาตรการภาครัฐที่ดึงดูดแรงงาน 
หรือผู ้เ ช่ียวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาท�างานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการส่งเสริม 
ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตท�างานสามารถเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�าหนดการประเมินสถานการณ์ด้วยสัดส่วนก�าลังแรงงานด้านวิทยาสตร์และ
เทคโนโลยีไว้ โดยในปี 2561 พบว่า มีก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 4,091,397 คน ลดลงจาก 
ปีก่อนร้อยละ 0.03 โดยในปี 2560 มีก�าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ�านวน 4,092,734 คน ซึ่งยังห่าง
กับค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)

ที่มา : ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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การด�าเนนิการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 หน่วยงาน 
ของรฐัได้ด�าเนนิโครงการพฒันานกัเรยีนผูม้คีวามสามารถ 
พิเศษต่าง ๆ อาทิ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษแตกต่างจากเด็ก
ปกติท่ัวไป รวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
ทัศนศึกษา ฝึกงานกับนักวิจัยท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 220 โรงเรียน โครงการศูนย์โรงเรียน
ขยายผล มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยการน�ากระบวนการ
พัฒนานักเรียนไทยให้ประสบผลส�าเร็จในการแข่งขัน
โอลิมป ิกวิชาการมาขยายผลให ้กับครู  เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์
ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ก�าลังแรงงานในด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
ยังไม่สามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการที่ด�าเนินการส่วนใหญ่เป็น

โครงการมุง่เน้นการพัฒนาศกัยภาพคน ซ่ึงเป็นกระบวนการ 
พัฒนาที่ต้องใช้เวลาในการสะท้อนผลลัพธ์ ดังนั้นใน 
ช่วงระยะสั้น จึงอาจไม่ส ่งผลต่อข้อมูลที่ใช ้ส�าหรับ 
การประเมินสถานการณ์ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนมากนัก 
รวมถึงโครงการดังกล่าวจ�าเป็นต้องใช้ทั้งงบประมาณ 
และความต่อเนือ่งในการด�าเนนิหากต้องการมุง่เน้นขยายผล 
ให้เกิดความครอบคลุมและผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โครงการท่ีด�าเนินการ 
อยู่ในปัจจุบันเป็นการพัฒนาศักยภาพของก�าลังแรงงาน
ในอนาคต จึงจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการติดตามผล 
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ควรมีมาตรการหรือกลไก 
ในการดึงดูดแรงงานหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
จากต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะที่สอดรับ 
กบัอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ขณะเดียวกนัภาครฐั 
ควรปรบัปรงุกฎระเบยีบในการรบัผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ 
เข้ามาท�างานในประเทศให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือเป็นการน�าเข้าความรู ้และเทคโนโลยีมาเผยแพร่ 
ให้กับแรงงานไทยได้ นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญ 
กับโครงการต่าง ๆ  ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ของผู้มคีวามสามารถพิเศษ อาทิ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

110402
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ผูส้งูอายุมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามมัน่คงในชวีติ  
มีทกัษะการด�ารงชีวิต เรยีนรูพั้ฒนาตลอดชวีติ  

มีสว่นรว่มในกิจกรรมสงัคม  
สร้างมูลคา่เพ่ิมใหแ้กส่งัคมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

110501

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยกลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ และให้มีการท�างานหลังเกษียณผ่านการเสริมทักษะ 
การด�ารงชวีติ ทกัษะอาชพีในการหารายได้ มงีานท�าท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพ รวมถงึการส่งเสรมิและพฒันาระบบการออม 
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักในการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงวัย ความมั่นคงทางรายได้ และการเปิดโอกาสจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการให้ผู้สูงวัยเข้ามามีส่วนร่วม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาสถานการณ์จากร้อยละผู ้อายุที่มีศักยภาพมีงานท�า ในปี 2562  
พบว่า ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท�า และรายได้เหมาะสมปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีงานท�า 
ต่อจ�านวนผู้สูงอายุท้ังหมดอยู่ที่ร้อยละ 34.5 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 36.9 ในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลของการลดลง 
ทั้งการท�างานในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม เช่นเดียวกับค่าจ้างเฉล่ียของผู ้สูงอายุในปี 2562  
อยู ่ที่ 11,336 บาทต่อเดือน ลดลงจาก 11,432 บาทต่อเดือน ในปี 2561 ตามค่าจ้างเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงใน 
กลุ่มภาคการผลิต และภาคการค้าและบริการเป็นหลัก ขณะท่ีค่าจ้างของผู้สูงอายุในกลุ่มภาคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เลก็น้อย ซ่ึงจากประเดน็สถานการณ์ผูสู้งอายขุ้างต้นถอืว่าค่อนข้างห่างจากเป้าหมายทีต้ั่งไว้ (เพิม่ข้ึนร้อยละ 10 ในปี 2565) 
ส่งผลให้ภาครัฐจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมในการออกแบบระบบและเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้ผู ้สูงอาย ุ
ที่มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตัวเองและร่วมเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่มา: ส�ารวจการท�างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2562,  
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้ขับเคลื่อน
เป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่เป็น 
การด�าเนินโครงการเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนา 
ในการส่งเสริมการมีงานท�าของผู้สูงวัยให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยและสร้างความ
มั่นคงทางรายได้ และร่วมเป็นพลังส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี เช ่น 
โครงการฝ ึกอบรมแรงงานผู ้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชพี การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน โครงการเสริม
สร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชพี  
เพิม่รายได้มัน่คง และมคีณุภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น รวมถึงการ
สร ้างมาตรการจูงใจทางการเงินเพื่อสร้างอาชีพและ 
สร้างรายได้ในการด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพของกลุ่ม 
ผู ้สูงวัยที่มีศักยภาพ อาทิ การให้บริการกู ้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ ่มของกองทุน 
ผู้สูงอายุ ส่วนการด�าเนินโครงการท่ีส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต 
เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนการออมแห่งชาติ 
เป็นต้น นอกจากน้ี ยังครอบคลุมถึงการด�าเนินงานท่ี
สนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงวัย และจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู ้สูงวัย อาทิ โครงการ

พัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย โครงการเครือข่าย
ชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาระบบ
ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ในด้านการส่งเสริมการมีงานท�าของผู้สูงวัยโดยส่วนใหญ่
การด�าเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัย 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการยังคงมีจ�านวน
น้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้สูงวัยทั้งหมด รวมถึงการรับรู้
และเข้าถงึการด�าเนนิโครงการต่าง ๆ ยงัพบปัญหาเก่ียวกับ 
ช่องทางการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์โครงการให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด ขณะท่ีมาตรการให ้
ผู ้สู งวัยเข ้าถึงแหล ่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพได ้
อย่างสะดวกมากขึ้น บางส่วนกลับมีการน�าเงินไปใช ้
ผิดวตัถุประสงค์ เช่น น�าไปให้ลูกหลานน�าไปใช้ด�ารงชีวิต 
เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณหนี้ค้างช�าระเพิม่ขึน้และเกดิการ
เพกิเฉยในการช�าระหนี ้ขณะทีด้่านการส่งเสรมิและพฒันา
ระบบการออมยงัไม่ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายผู้สูงวัยมากนัก 
โดยส่วนหนึ่งสืบเน่ืองจากการขยายผลของโครงการสร้าง
ความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศท�าให้ความตระหนักรู ้และ
การเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้สูงวัยยังไม่เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งรัดการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้สูงวัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงวัยที่มีศักยภาพได้มีงานท�าตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเหมาะสม 
ซึง่ส่วนใหญ่ค่อนข้างมจี�านวนกลุม่เป้าหมายโครงการน้อย เช่น การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงาน สร้างงาน  
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้มั่นคง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยสู่ตลาดแรงงาน เป็นต้น รวมทั้งการให้ความส�าคัญ 
กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนการออมแห่งชาติทั้งในมิติของคุณสมบัติผู ้เข้าร่วมโครงการ ความรู ้ 
ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของโครงการ และการสร้างแรงจงูใจเข้าร่วมโครงการ โครงการเครอืข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแล
ผู้สูงวัย เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการด�าเนินการและสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการการดูแลผู้สูงวัยท่ีจะสามารถ 
น�าไปสู่ขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู ่วัยสูงอายุให้ครอบคลุมทั้งประเทศให้มากขึ้น และขยายผลการน�าหลักสูตรดังกล่าวให้แก ่
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
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ศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบการเรียนรู ้
ตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ 
การเรยีนรูแ้ละมใีจใฝ่เรยีนรูต้ลอดเวลา มกีารออกแบบระบบการเรยีนรูใ้หม่ การเปลีย่นบทบาทคร ูการเพ่ิมประสทิธภิาพ 
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู ้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให ้
ความส�าคญักบัการส่งเสริมการพฒันาคนไทยตามพหปัุญญาให้เตม็ตามศกัยภาพ การสร้างเสรมิศกัยภาพผูม้คีวามสามารถ 
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า 
เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ 
และความเข้มแข็งของประเทศ โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร  
และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ (2) คนไทย 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
120001

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพิ่มขึ้น มทัีกษะทีจ่�าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ 
ในการแก้ปัญหาปรบัตวั สือ่สาร และท�างานร่วมกับผู้อืน่
ได ้อย ่างมีประสิท ธิผลเพิ่มขึ้น  มีนิสัยใฝ ่ เ รียนรู  ้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อพิจารณาจากการประเมิน
ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(PISA) ของประเทศไทยในปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมี
คะแนนเฉลีย่ในด้านการอ่าน 393 คะแนน คณิตศาสตร์ 419 
คะแนน และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน ขณะที่ประเทศ 
ในกลุ่ม OECD มีคะแนนเฉลี่ยที่ 487 489 และ 489 
คะแนน ตามล�าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA  
ในปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมคีะแนนด้านการอ่านลดลง 
16 คะแนน ด้านคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มคีะแนน
เพิม่ขึน้ 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตามล�าดบั ซึง่ในภาพรวม 
คะแนนเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ท่ี 412 คะแนน ลดลงจาก
คะแนนเฉลีย่ในปี 2558 ท้ังสิน้ 3 คะแนน ซึ่งยังห่างจาก 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 อยู่ถึง 58 คะแนน 
(คะแนนเฉลี่ย 470 คะแนน) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา 
ร่วมกบัอนัดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ด้านการศึกษา ประเมินโดย International Institute for 
Management Development (IMD) ในปี 2562 พบว่า ประเทศไทยอยูอ่นัดับที ่56 คงทีจ่ากปี 2561 ซึง่ยงัห่างจาก 
ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 45) เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนพบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นรอง 
สงิคโปร์ มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี ทัง้นี ้หากพิจารณาต้ังแต่ปี 2558 จะพบว่าอนัดับขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศด้านการศกึษามแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2558 ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่48 ในปี 2559 อยูอ่นัดบัที ่52 
และ ปี 2560 อยูอั่นดบัที ่54

ที่มา : International Institute for Management 
        Development (IMD)

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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120002
คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น พิจารณา 
การประเมินของ Global Talent Competitiveness  
Index (GTCI) จัดท�าโดย INSEAD สถาบันสอนธุรกิจ 
ชั้นน�าของฝรั่งเศส พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยได้ 41.3 
คะแนน ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 ที่ 39.96 อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ป ัจจุบันค่อนข้างห่างจากค่าเป ้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565  (50.1 คะแนน) และเมื่อพิจารณา
ร่วมกบัประเทศในกลุม่อาเซยีน พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่
อันดับ 6 ซึ่งห่างจากสิงคโปร์ (78.48 คะแนน) ที่เป็น
อันดับ 1 ในอาเซียนอย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ การเสริมสร้าง
ทกัษะความรู ้ความสามารถและศกัยภาพพืน้ฐาน การน�าไปประยกุต์ใช้ การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจดัการ 
การศกึษาของประเทศ และการพฒันาทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการในระดับสากล อาท ิทกัษะด้านดจิทิลั เทคโนโลย ีความคดิ
สร้างสรรค์ ซึง่เป็นทกัษะส�าคญัอย่างยิง่ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในยุคดจิทิลั

แผนแม่บทฯ ประเดน็ การพฒันาการเรยีนรู ้ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคญัได้ ดังนี ้  (1) การปฏริปู
กระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 มแีนวทางในการพฒันาทีเ่น้นการปรบัเปลีย่นระบบ
การเรยีนรูส้�าหรบัศตวรรษที ่21 ให้ความส�าคัญกบัการเปล่ียนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยคุใหม่ เพ่ิมประสิทธภิาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท มุ่งพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างระบบการศึกษา 
เพือ่เป็นเลศิทางวชิาการระดบันานาชาต ิ  (2) การตระหนักถงึพหปัุญญาของมนษุย์ทีห่ลากหลาย มแีนวทางในการพฒันา 
ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการพัฒนาและส่งเสรมิพหุปัญญา และเน้นการสร้างเส้นทางอาชพี สภาแวดล้อมการท�างาน และระบบ
สนบัสนนุทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษ
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ที่มา : รายงาน Global Talent Competitiveness Index 2563
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คนไทยไดร้บัการศึกษาทีม่คีณุภาพ 
ตามมาตรฐาน มทีกัษะการเรยีนรู้  

และทักษะท่ีจ�าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 
สามารถเขา้ถงึการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ตลอดชวีติดขีึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

120101

มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาการเรียนรู้ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จ�าเป็นต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนท้ังในมิติระบบบริหารจัดการ ผู ้สอน รวมทั้งการขยายโอกาสให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
และคนกลุม่ต่าง ๆ เพือ่ให้คนไทยได้รบัการศกึษาท่ีมคีณุภาพและมทีกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที ่21 ซึง่การบรรลเุป้าหมาย 
ดังกล่าว ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย การออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับศตวรรษ 
ที่ 21 การเปลี่ยนแปลงบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ การสร้างช่องทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการศึกษา

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�าหนดการ
ประเมินสถานการณ์ โดย 1) สัดส่วนครูที่ผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ 2) อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน และ 3) อัตรา
การเข ้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ซึ่ งการประเมินสัดส ่วนครูผ ่ านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ และอัตราความแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน อยู่ระหว่างการจัดท�า
ข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งนี้ สถานการณ์การบรรลุ
เป้าหมายสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลอัตรา
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ในปี 2558 โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.8 ซึ่งยังห่างไกลกับค่าเป้าหมาย
ในปี 2565 ท่ีก�าหนดให้อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ร้อยละ 20 อยู่มาก  
ขณะเดียวกันสถานการณ์ของอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2561 อยู่ร้อยละ 68.6 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 68.2 ในปี 2560 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2565 (ร้อยละ 80) ในภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน
ยังคงมีความท้าทายสงูต่อการบรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในปี 2565

ที่มา : การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการ
ขับเคลือ่นเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่
เป็นการด�าเนินโครงการที่มุ่งยกระดับและพัฒนาระบบ 
การเรียนรู ้  การสอน หลักสูตร และสื่อท่ีมีคุณภาพ
สอดคล้องกบัศตวรรษที ่21 และกระบวนการจดัการเรยีนรู้
เพือ่เสรมิสร้างทกัษะต่าง ๆ ช่วยเพิม่สมรรถนะของผูเ้รยีน
ให้รองรับความเปลี่ยนแปลงของบริบทอย่างเหมาะสม 
อาทิ โครงการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู ้ เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู ้
สะเต็มศึกษา (STEM Education) โครงการขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู ้วิทยาการค�านวณ (Computing  
Science) โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 รวมถึงการด�าเนนิการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างช่องทางการเรียนรู้ 
ที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ ด้วยการน�า
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ ให ้มีคุณภาพและครอบคลุม  
เช่น โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ 
(National Digital Learning Platform) โครงการ 
โรงเรียนประชารัฐ และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้
ระดบัต�าบล เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  การด�าเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ ท่ีตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ยังคงขาดข้อมูลในมิติท่ีสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอน โดยเฉพาะสัดส่วนคร ู
ผ ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้า 
ของการด�าเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะท่ีในด้านคุณภาพการศึกษาจะเห็นได้ว่าภาพรวมคะแนน 
PISA ปรับตัวลดลงตามคะแนนด้านการอ่าน ท�าให้เป็นอุปสรรคส�าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
และความแตกต่างระหว่างกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ส่วนด้านการเข้าเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแสดงให้เห็นปัญหา
เด็กตกหล่นที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่การเรียนในระบบได้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากคุณภาพของผู้สอนมีส่วนส�าคัญในการช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของกระบวนการศึกษา จึงควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ 
ครอูย่างต่อเน่ือง และการปรบัเปลีย่นบทบาทครูให้เป็นส่วนส�าคญัในการร่วมผลักดันกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเร่งรดั 
กระบวนการจัดท�าข้อมูลที่สามารถสะท้อนคุณภาพของครูได้อย่างชัดเจน รวมถึงการจัดให้มีการทดสอบครูผู้สอน 
โดยเฉพาะครูฝึกสอนให้มีความสามารถตามวิชาเอกที่จะด�าเนินการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ การส่งเสริมพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนให้สอดรับกับทักษะท่ีจ�าเป็นในอนาคตเป็นสิ่งส�าคัญ โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห ์
ที่มีระดับลดลง ตลอดจนการติดตามปัญหาเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 
การศึกษา เพื่อช่วยในการขยายโอกาสให้แก่เด็กในทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา โดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านผู้เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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มุ ่งเน้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาและรักษากลุ่มผู ้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท รวมทั้ง 
การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนให้เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาอย่างมั่นคงและครอบคลุม เพ่ือให้คนไทย 
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา โดยควรให้ความส�าคัญกับระบบข้อมูล 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา การสร้างการรับรู้ตามพหุปัญญา รูปแบบกระบวนการเรียนรู ้
แบบพหุปัญญา และแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบพหุปัญญา

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล 
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน ์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
120201

แผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�าหนดการประเมิน
สถานการณ์ด้วยสัดส่วนสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล และสัดส่วนเด็ก
และเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/
พหุปัญญา ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวสามารถเทียบเคียง
จากข้อมูลการด�าเนินการในทางปฏิบัติของประเทศไทย 
ซ่ึงมีโรงเรียนและสถานศึกษาหลายประเภทที่ส่งเสริม 
พหุปัญญาที่หลากหลาย โดยในปี 2560 มีจ�านวน
โรงเรียนทั้งหมด 57,238 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
สามัญศึกษาทั่วไป โรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
กีฬา และโรงเรียนเน้นนาฏศิลป์ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนประเภท
อ่ืน ๆ ไม่ว ่าจะเป็นโรงเรียนกีฬา หรือโรงเรียนเน้น
นาฏศิลป์ได้มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนความส�าคัญ
และตระหนักถึงความแตกต่างของความหลากหลายใน 
พหปัุญญาของเดก็ไทย นอกจากนี ้โรงเรยีนและสถานศกึษา 
ต่าง ๆ ยังมีแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและครอบคลุมความสามารถในมิติต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีความสามารถพิเศษในแต่ละประเภทสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

ที่มา : สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560,
        ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 – 2562 หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
ให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียน นักศึกษา
โรงเรียนเอกชน 2) ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และบุคลากร และ 4) ฐานข้อมูลกลางทะเบียนโรงเรียน และบูรณาการระบบ 
ฐานข้อมลูทะเบยีนโรงเรยีน ทะเบยีนประวตัผู้ิเรยีน คร ูบุคลากรของโรงเรยีน และบคุลากรทางการศกึษา ซ่ึงจะเป็นพืน้ฐาน 
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายต่อไป นอกจากน้ียังมีการด�าเนินงานท่ีสอดรับกับแนวทางการพัฒนาท่ีเน้นส่งเสริม 
การสร้างการรบัรู ้รปูแบบกระบวนการเรียนรู ้และแหล่งเรยีนรูท้ีส่นบัสนนุพหปัุญญา โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการคดักรอง 
และการส่งต่อเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาได้อย่างเตม็ศักยภาพของผูเ้รยีน เช่น โครงการห้องเรยีนกฬีา โครงการส่งเสรมิ 
และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการ
สนับสนนุและส่งเสริมเดก็พกิารและเดก็ด้อยโอกาสให้มคีวามเป็นเลศิด้านกฬีา ดนตร ีและศลิปะ เป็นต้น โดยเป็นส่งเสรมิ 
ให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาความสามารถพิเศษภายใต้ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง
การด�าเนินโครงการในมิติของการพัฒนาและยกระดับผู ้สอนให้สามารถช่วยผลักดันให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ เหมาะสม และมีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ เช่น โครงการด้านการพัฒนาครูและนักเรียน 
ผู้มีความสามารถพิเศษ โครงการพัฒนาทักษะดนตรีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพครูดนตรีไทย ตลอดจนโครงการบูรณาการ
การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินโครงการส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนตามพหุปัญญาแต่ละประเภท แต่ยังคงจ�ากัดอยู่ในพหุปัญญาแบบเดิม อาทิ วิทยาศาสตร์ กีฬา  
ซึ่งอาจไม่เพียงพอในการสนองต่อทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 และการด�าเนินงานภาครัฐยังขาดการพัฒนา 
ระบบข้อมูลเฉพาะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา ตลอดจนระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส�าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงให้กับผู้มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านในการพัฒนาตนเอง และกระบวนการ
มุ ่งเน้นการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท�างาน รวมทั้งการขยายขอบเขตการด�าเนินการโครงการ 
และหลักสูตรต่าง ๆ ตามพหุปัญญาให้มากขึ้น และพัฒนาข้อมูลที่สามารถสะท้อนและชี้ให้เห็นสถานการณ ์
ของพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการภาครัฐควรเร่งรัดการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือเป็นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับการก�าหนดนโยบาย มาตรการ และโครงการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการจัดท�าและประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยให้สามารถ
ติดตามการด�าเนินการตามเป้าหมายเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมถึงการเพิ่มจ�านวนหรือขยายขอบเขตการด�าเนิน
โครงการในมิติเชิงพหุปัญญาประเภทอื่น ๆ เนื่องจากหลักสูตรหรือสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังคงให้ความส�าคัญเพียงกลุ่ม 
ที่มีทักษะทางด้านกีฬา ดนตรี ตรรกะและคณิตศาสตร์ เป็นต้น

120201



      การเสรมิสรา้งให้คนไทย
      มสีขุภาวะทีด่ี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 13

“ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ 
น�าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ

ที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาวะที่ดี และมีทักษะสุขภาวะที่เหมาะสม”

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
฿
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
การจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ อันจะน�าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะให้มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม มีความรอบรู ้ 
ด้านสุขภาพ และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาและสร้างระบบรับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก�าหนดให้คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
130001

เมือ่พจิารณาจากอายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพดี 
จากฐานข้อมูล Healthy life expectancy 
(HALE) ซึ่งจัดท�าโดยองค์การอนามัยโลก พบว่า 
ในปี 2558 และ ปี 2559 มีอายุคาดเฉลี่ยของการ
มีสุขภาพดีอยู่ที่ 66.6 ปี และ 66.8 ปี ตามล�าดับ 
สะท้อนให้เหน็ถงึอายคุาดเฉลีย่ของการมสุีขภาพดี
ของประชากรประเทศไทยท่ีมีการเพิ่ ม ข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุค่า
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในปี 2565 (ไม่น้อยกว่า 68 ปี) 
ได้ส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม 

การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลบริการสาธารณสุขระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในบางหน่วยงาน 
ส่งผลให้ข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ท�าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานเท่าท่ีควร รวมท้ัง การให้ประชาชนยอมรับและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน เนื่องจากปัจจุบันประชาชนบางกลุ่มยังไม่เห็นถึงความส�าคัญของการมี 
สุขภาวะที่ดีเท่าท่ีควร จึงควรสร้างการตระหนักรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้อย่าง 
ถูกต้อง และเหมาะสม

ทีม่า : World Health Organization (WHO)
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระ
ส�าคัญได้ ดังนี้ (1) การสร้างความรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป ้องกันและควบคุมป ัจจัยเสี่ยง ท่ีคุกคามสุขภาวะ  
พัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได ้ให ้แก ่ประชาชน พร ้อมทั้งเฝ ้าระวัง 
และจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะท่ีไม่เหมาะสม อันก่อ
ให ้ เกิดทักษะทางป ัญญาและสังคมท่ีเป ็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของประชาชน (2) การใช้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ รวมทั้ง ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ีเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะ
จิตส�านึกการมีสุขภาพดีของประชาชนได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง (3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี มีการน�าเทคโนโลยีและ

130401130101 130501130301130201

นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริการทางการแพทย ์
และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้บริการระบบเทคโนโลยีได้อย่าง 
ทั่วถึงและเป็นธรรม (4) การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ มกีารกระจายบริการสาธารณสขุ
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล�้า 
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถาน
พยาบาลให้เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให ้เพียงพอ 
และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ 
รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน
สากลทั่วทุกพ้ืนที่ (5) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้มีการเตรียมการ
เฝ้าระวังและสร้างความพร้อมรับมือ เพื่อยับยั้งป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ รวมทั้ง จัดเตรียมยา
วัคซีนเพื่อแก้ไขและรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อเหล่านี้
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ประชาชนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
สามารถดแูลสขุภาพ มพีฤตกิรรมสขุภาพ

ทีพึ่งประสงค ์และสามารถปอ้งกนั 
และลดโรคทีส่ามารถปอ้งกนัได ้เกดิเปน็

สงัคมบม่เพาะจติส�านกึการมสีขุภาพดสีงูขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

130101

การพัฒนาองค์ความรู ้และการสื่อสารด้านสุขภาวะท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมท้ังเฝ้าระวัง 
และจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย สื่อที่ถูกต้องเข้าถึงได้น�าไป
ใช้จัดการสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคีเครือข่ายชุมชนมีความรู้และสามารถจัดการปัญหา
ด้านสุขภาวะในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และก�าหนดมาตรการส่งเสริมและควบคุมปัจจัยเสี่ยงของสุขภาวะ 

 

 

ทีม่า: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข
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สุขภาวะโมเดลสู ่การเป็นต้นแบบการพัฒนาสุขภาวะ
อย่างยั่งยืน โดยการด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับ
ปัจจัยสื่อที่ถูกต้องเข้าถึงได้น�าไปใช้จัดการสุขภาพตนเอง
อย่างเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลัก 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลการ
ด�าเนินงานท่ีผ่านมา แม้จะมีการสร้างการตระหนักรู ้
เกี่ยวกับสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันประชาชนส่วน
หนึ่งยังมีความรอบรู ้ เ กี่ยวกับสุขภาวะที่ ไม ่ เพียงพอ  
ซ่ึงสาเหตุท่ีส�าคัญเกิดจากการสร้างการตระหนักรู ้ยัง 
ไม ่ เ หมาะสมและครอบค ลุมประชาชนทุ กกลุ ่ ม  
และทุกพ้ืนที่ ประชาชนไม่ให้ความส�าคัญ และภาคี 
เครือข่ายไม่เข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ความรอบรู  ้
ด้านสุขภาวะเป็นส่ิงที่ส�าคัญ เนื่องจากจะส่งผลลัพธ์ 
ต่อด้านสุขภาพ กล่าวคือ เม่ือประชาชนมีความรอบรู้ 
ด้านสุขภาวะจะท�าให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ 
และยังช ่วยแนะน�าสิ่งที่ถูกต ้องให ้กับบุคคลใกล้ชิด 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อีกด้วย หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งรัดและด�าเนิน
การส่งเสริมความรอบรู ้ด้านสุขภาวะ เพื่อให้สามารถ 
เข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลด้านสุขภาพในชีวิตประจ�าวัน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างสรรค์รูปแบบการ
สื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู ้ให้มีความหลากหลาย 
และเหมาะสมกับประชาชนแต่ละกลุ ่ม และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างทั่วถึง รวมท้ังสร้างเครือข่าย
สุขภาพให้เข้มแข็ง โดยมีโครงการส�าคัญ อาทิ โครงการ
เสริมสร้างองค์ความรู ้และทักษะการจัดการสุขภาวะ 
ของภาคีเครือข่ายชุมชน โครงการนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทั กษะความรอบรู ้ ด ้ านสุ ขภาวะ  และ โครงการ 
สื่อสร้างสรรค์ รอบรู ้เรื่องสุขภาวะ ซ่ึงจะน�าไปสู ่การ 
ขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุตามที่ก�าหนดไว้อย่างเป็น 
รูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากอัตรา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร เทียบเคียงได้จาก
ข้อมูลของกรมอนามัย ณ ปี 2562  ซึ่งได้มีการส�ารวจ
ความรอบรูด้้านสขุภาพของประชาชนไทย อาย ุ15 ปี ขึน้ไป 
ในมิติของระบบสุขภาพ 4 มิติ ได้แก่ การบริการสุขภาพ 
การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา
และสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ การเข้าถึง
ข้อมูล การเข้าใจ การทบทวนซักถาม และการตัดสินใจ 
ในเร่ืองการดูแลสุขภาพและใช้บริการสุขภาพ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยอยู ่ที ่
88.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 136 คะแนน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ซึ่งมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ แม้ผลที่ได้จากการส�ารวจฯ 
อาจจะยั ง ไม ่ แสดงให ้ เห็น เป ็นอัตราความรอบรู ้ 
ด้านสุขภาวะของประชากร แต่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ ์ความรอบรู ้ ด ้ านสุขภาพในภาพรวม 
ของประเทศได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภาครัฐ 
มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ การสร้างการตระหนักรู้
เก่ียวกับสุขภาวะผ่านรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รูปแบบของ 
วีดิทัศน์ รูปแบบเอกสาร รูปแบบสื่อบุคคลและเครือข่าย 
รูปแบบการขับเคลื่อนไปสู ่การปฏิบัติ  เช ่น สูงเนิน 
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จ�านวนชมุชนสขุภาพดเีพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานรากในการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

130201

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เป็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือ
ของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดี และให้การใช้บริการทางการแพทย์ในการเข้ารับรักษาโรคหรือภาวะ 
ที่หากได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกท่ีเหมาะสมแล้วไม่จ�าเป็นที่จะต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นลดลง 
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจ�านวนชุมชนสุขภาพดี ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ที่ เอื้อต ่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชน และการมีส ่วนร่วมของภาคส่วนในการสร้างระบบอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมชุมชนจากภาคส่วนต่าง ๆ และการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจาก
อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม ่จ� า เป ็น  
ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู ้ป่วยนอก
ลดลง เทียบเคียงจากการด�าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล ในช่วงปี 2561 – 2562 ที่เก่ียวข้อง 
กับการยกระดบัการให้บรกิารสาธารณสขุเพือ่สร้าง
สภาพแวดล้อมชุมชนท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
โดยในระยะแรกได้มีการด�าเนินโครงการ คลินิกหมอครอบครัว เพื่อน�าร่องการให้บริการสาธารณสุขระดับชุมชน 
โดยให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้น และเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเองขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดัน รวมท้ังสิ้น 50 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
โดยในระยะต่อไปรัฐบาลได้มีแผนขยายการด�าเนินโครงการคลินิกหมอครอบครัวดังกล่าว ให้ครอบคลุมทั้งสถาน
พยาบาลระดับชุมชนและสถานพยาบาลขนาดใหญ่อย่างทั่วถึง ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่ง
เสริมให้อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก  บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภาครัฐมีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมและอ�านวย 
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับสุขภาวะของสังคม และการสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในสังคม โดยเน้นชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
ผ่านการด�าเนนิโครงการคลนิกิหมอครอบครวั ซึง่คลินกิหมอครอบครัวท่ีผ่านเกณฑ์ในระบบลงทะเบยีน จ�านวน 1,180 ทมี 
ครอบคลุมประชากร 12,793,734 คน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) คิดเป็นร้อยละ 18.16 ของเป้าหมาย 6,500 ทีม 
ภายในปี 2570 และมีการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จ�านวน 14 แห่ง รวมทั้ง การผลิตและพัฒนาศักยภาพ
บคุลากร อาท ิการผลติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั โดยผ่านการอบรมระหว่างการท�างาน/ประจ�าการ/หลกัสตูรระยะสัน้
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/การต่ออายุราชการ รวม 502 คน และอบรมหลักสูตรคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  
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ทั้งพยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์ กายภาพบ�าบัด ทันตาภิบาล เภสัชกร และสหวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,533 คน เพื่อให้มี
ความเช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้  
แลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์ด้านสุขภาพระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และคนในชุมชน รวมท้ังการเก็บข้อมูล
เพื่อประเมินผลส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาการด�าเนินโครงการดังกล่าวได้มีการเก็บประวัติผู้เข้าร่วม
โครงการ ประเมินอาการ และวางแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีอยู่ในชุมชนสามารถดูแล 
ตัวเองได้ในเบ้ืองต้นและลดการพึ่งพิงการใช้บริการจากสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมทั้งยังเป็นการจัดท�า 
ฐานข้อมูลสาธารณสุขชุมชนส�าหรับติดตามประเมินผลการด�าเนินงานเพ่ือสร้างชุมชนสุขภาพดีให้เกิดผลส�าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการม ี
สุขภาวะที่ดีในระยะที่ผ่านมานั้นพบว่า บุคลากรการแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับผู้ที่เข้ามารับบริการ 
ทางสาธารณสุขด้วยภาวะท่ีควรควบคุมบริการผู้ป่วยนอกและในระดับชุมชน รวมทั้งยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บ
แฟ้มประวัติของผู้ที่เข้ามารับบริการทางสาธารณสุขโดยเฉพาะในโรคเบาหวานและความดันเพื่อท่ีจะน�ามาใช้ส�าหรับ
ติดตามและประเมินอาการ รวมท้ัง วางแผนการรักษาและการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้  
ความเหลื่อมล�้าในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมีรายได้แตกต่างกันยังเป็นส่วนส�าคัญที่อาจท�าให้เกิดความแตกต่าง 
ในการเข้าถึงการให้บริการทางสาธารณสุข ซึ่งนับเป็นข้อจ�ากัดที่อาจท�าให้การจัดเก็บข้อมูลส�าหรับประเมินเพื่อชี้ให้เห็น
ว่ามีการเพิ่มขึ้นของจ�านวนชุมชนสุขภาพดีเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปภาครัฐควรให้ความส�าคัญจัดท�าระบบ Personal Health  
Records และ Health Information Exchange ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลส�าหรับเป็นฐานข้อมูล
ในการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการให้บริการทางสาธารณสุข 
รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นกับบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยตรง ซึ่งจะท�าให้
ด�าเนินงานสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีในระดับชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตส�านึกการมีสุขภาพดีของประชาชนผ่านการจัดการ
ความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างสุขภาวะท่ีดีร่วมกัน และเข้ามาเป็น
แนวร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน ซึ่งจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
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ดัชนีประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

ที่มา: ส�านักข่าวบลูมเบิร์ก

มีระบบสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐาน 
ทีป่ระชาชนทกุระดบัเขา้ถงึได้ดีขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

130301

น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน บุคลากรทางการแพทย์เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละพื้นที่ และสถานบริการทาง 
การแพทย์ทุกพื้นที่ได้รับการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดัง
กล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากการ 
จัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการ
จัดอันดับประเทศที่มีความคุ้มค่าด้านระบบดูแลสุขภาพ 
โดยค�านวณเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกับอายุขัย 
โดยเฉลี่ยของคนในประเทศ ซึ่งในปี 2561 พบว่า 
ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับที่  27 จาก 56 ประเทศ  
ปรับอันดับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากอันดับที่ 41 ในปี  
2560 โดยอันดับดี ข้ึนมากถึง 14 อันดับ เนื่องจาก 
มีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพต่อประชากร 1 คน ลดลง
อยู่ที่ประมาณ 7,086 บาท ขณะท่ีอายุคาดเฉลี่ยยังคง 
อยู่ที่ 75 ปี เท่าเดิม ท้ังนี้ หากจัดอันดับภายในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 9 ตามหลัง
ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน 
นิวซีแลนด์ และจีน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 1 ใน 25)  
ได้ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภาครัฐ 
มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข อาทิ การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิม
ศักยภาพการบริการโดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ ทันสมัยมาประยุกต ์ ใช ้  เช ่น ระบบคิวออนไลน ์  
ระบบเวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส ่วนบุคคล  
และระบบส่งต ่อผู ้ป ่วยฉุกเฉินวิกฤต เป ็นต ้น และ 
การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการบริการสาธารณสุข 
เช่น การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
และการจัดหาและจัดสรรเครื่ องมืออุปกรณ ์ทาง 
การแพทย์ เป็นต้น ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการ
บรกิารสาธารณสขุให้ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
โดยการด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยระบบ
บรกิารสขุภาพท่ีทนัสมยัมีประสทิธภิาพและยัง่ยนืเป็นหลกั 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลการ
ด�าเนินงานท่ีผ่านมาแม้จะมีการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ยังมีข้อจ�ากัดในการ
ด�าเนินการ อาทิ การบูรณาการระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ทันสมัยมีจ�านวนไม่เพียงพอ และการ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้ประชาชน
บางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ
สามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย หน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร ่งรัด 
และด�าเนินการให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม การกระจาย
เคร่ืองมืออุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขให้ครอบคลุม และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ทางไกล รวมทั้ง ผลักดันให้สถานพยาบาลได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล โดยมีโครงการ
ส�าคัญ อาทิ โครงการเสริมสร้างมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพอย่างยั่งยืน โครงการส ่งเสริมการประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โครงการ Smart Health 
Smart Care และโครงการระบบสุขภาพทางไกล 
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการระยะต่อไปควรให้ความ
ส�าคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
ที่ประชาชนทุกกลุ ่มสามารถเข ้าถึงได ้อย ่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสามารถบรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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การเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ
มคีวามเหลือ่มล�า้ลดลง 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

130401

การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพให้เพียงพอและสามารถให้บริการที่มี
คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนารูปแบบและคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบการบริการปฐมภูมิให้สามารถเข้าถึงบริการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นต้องมีกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่เหมาะสม 
และได้มาตรฐานในแต่ละพื้นที่ตามที่กฎหมายก�าหนด และผลิต พัฒนา บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพระดับ 
ปฐมภูมิและศักยภาพของเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ดัชนีความ
ก ้ า วหน ้ า ขอ งก า ร พัฒนาคนด ้ า นสุ ขภ าพ  
ณ ปี 2562 มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.5843 ซึ่งปรับลดลง
เล็กน้อยจากปี 2560 ที่มีค่าดัชนีอยู ่ที่ 0.5906  
โดยเมื่อพิจารณาจะเห็นว่าอาจมีแนวโน้มเสี่ยงต่อ
การบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ 0.67 ในปี 2565  
จึงจ�าเป็นท่ีภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ต้องเร่ง
ด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการบริการ 
ที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ  
การเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงต่อความ
ต้องการในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ จากข้อมูลของส�านักงาน
เลขาธิการแพทยสภา ณ เดือนธันวาคม 2562  
พบว ่า แพทย์ทั้ งหมดมีจ�านวน 58,555 คน  
แบ่งตามพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
จ�านวน 28,678 คน และ 29,877 คน ตามล�าดับ 
โดยจะเห็นได้ว่าแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



302

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภาครัฐ 
มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ได้แก่ โครงการการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐด้านสุขภาพ 
อาทิ ด้านเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ ทักษะวิชาชีพ
เฉพาะทาง และการผลิตบุคลากรทางการแพทย ์  
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐให้สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการด�าเนินงาน 
ดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยการผลิต พัฒนา และบริหาร
จัดการบุคลากรด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิและศักยภาพ
ของเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในการ
ด�าเนินการระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความ 
เป็นธรรมในสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลการ
ด�าเนินงานทีผ่่านมาแม้จะมกีารแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะการผลิตเพิ่มแพทย์ 
พยาบาล และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง  
แต่ปัจจบุนัปัญหาการขาดแคลนบคุลากรยงัคงอยู ่โดยเฉพาะ
ในพ้ืนทีต่่างจงัหวดัและพืน้ท่ีห่างไกล ส่งผลให้การรับบริการ
สาธารณสุขเกิดความเหลื่อมล�้า จึงท�าให้การด�าเนินงาน
ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาการ 
เข ้าถึงบริการสาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล�้ า 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
หน ่วยงานของรัฐและภาคส ่วนต ่าง ๆ ควรเร ่งรัด 
และด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมผลิตและความ
พร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ท้ังในเรื่องปริมาณและ
การกระจายบุคลากรไปยังพื้นที่ห่างไกล รวมทั้ง การเพิ่ม
แนวทางการบริหารจัดการที่ช ่วยดึงดูดให ้บุคลากร
ทางการแพทย์คงอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพบริการ และการสร้างความเท่าเทียม 
และเป็นธรรมในการเข้ารับบริการคุณภาพ โดยมีการ
ด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ การพัฒนาบุคลากรระดับ 
ปฐมภูมิสู่ความเป็นมืออาชีพ การก�าหนดสัดส่วนบรรจุ
เป็นข้าราชการตามบริบทของพื้นท่ี โดยให้สิทธิบรรจุ 
เป็นข้าราชการในพื้นที่ทุรกันดาร การปรับเพิ่มสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของครอบครัว การให้สิทธิการลาศึกษาต่อ 
และการย้ายกลับภูมิล�าเนาส�าหรับการจ้างงานในรูปแบบ
อื่นที่สามารถเทียบเคียงกับข้าราชการ รวมทั้ง การพัฒนา
รูปแบบการท�างานใหม ่ เ พ่ือลดข้ันตอนการท�างาน 
และลดการสูญเ สีย และการใช ้ เทคโนโลยี ท่ี เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�างาน ตลอดจนการออกหน่วย
สาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนในพื้นที่ห ่างไกล  
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อสังคม  
และการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อันจะน�าไปสู ่
การบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ประชาชนมีความรอบรู้สขุภาพ เรือ่งโรค
อบัุตใิหม่และโรคอุบติัซ�า้ทีเ่กดิจากการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การส่งเสริมการสร้างองค์ความรู ้ด้านสุขภาพ และความตระหนักรู ้ในประชากรทุกกลุ ่ม เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการป้องกันโรค และสามารถรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพน�าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งต้องเริ่มจากการสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้าใจและพร้อม
รับมือ โรงพยาบาล/หน่วยงานของรัฐท่ีมีการยกระดับและเตรียมพร้อมเชิงรุก เพ่ือรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และยกระดับสมรรถนะระบบการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข



304

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจารณา 
จากสัดส ่วนประชาชนที่มีความรู ้สุขภาพ เรื่องโรค 
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นหนึ่ง 
ในวาระแห่งชาติในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการมุ่งสู่สังคม
รอบรู้ด้านสุขภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพ
แวดล้อมและโรคภัยไข้เจ็บท่ีก�าลังเกิดข้ึนได้อย่างรู้เท่าทัน 
จึงจ�าเป็นที่ประชาชนต้องรู้เรื่องโรค เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ที่ถูกต้องและทันสมัย รู้จักปัจจัยเสี่ยง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการเกิดและแพร่กระจายของโรค 
ตลอดจนการป้องกันและดูแลตนเองก่อนการตรวจรักษา 
ทั้งนี้ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าเป็นหนึ่งในประเด็น
ส�าคัญที่ต้องสร้างความรอบรู ้แก่ประชาชน เนื่องจาก

หลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า
ที่ รุนแรงหลายโรค ซ่ึง เป ็นผลมาจากสิ่ งแวดล ้อม 
ที่ เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย ์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยง 
ของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของประชากร ประชาชน
ขาดความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนกัในการเฝ้าระวงั 
ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า รวมทั้ง 
การปฏิ บัติตนไม ่ถูกต ้องตามหลักสุขอนามัยหรือ
สุขลักษณะที่ ดี ซ่ึงส ่งผลกระทบและเป็นภัยคุกคาม 
ในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติสุขภาพ

130501
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภาครัฐ 
มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ ได้แก่ โครงการการเตรียม 
ความพร้อมของหน่วยงานภาครฐั เช่น การพฒันาเครอืข่าย
เตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ และการพัฒนา
สมรรถนะระบบการบริหารจัดการให้สามารถเฝ้าระวัง
และรับมือได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ โดยการด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้อง 
กับปัจจัยโรงพยาบาล/หน่วยงานของรัฐที่มีการยกระดับ
และเตรียมพร้อมเชิงรุก เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลการ
ด�าเนินงานที่ผ่านมาภาครัฐมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังไม่ครอบคลุม
และเข้าถึงทุกกลุ ่มเป้าหมาย จึงส่งผลให้ประชาชน 
ส่วนหนึ่งมีความรอบรู ้ เรื่องโรคดังกล่าวไม่เพียงพอ  
และไม่สามารถป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  การสร ้าง 
ความรอบรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หน่วยภาครัฐและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเร่งรัดและด�าเนินการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักรู ้เกี่ยวกับการเกิดโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศที่ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน 
ทุกเพศทุกวัย เพื่อให ้ประชาชนเตรียมความพร้อม 
ในการรับมือ ป้องกันและดูแลตนเองได้อย่างเท่าทัน 
นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเองจะต้องเตรียม
ความพร ้อมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ระบบบริหารจัดการ เครื่องมือ และกลไกในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า 
รวมทัง้พฒันาการตอบโต้การแพร่ระบาดของโรคอุบัตใิหม่
และโรคอุบัติซ�้าในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีมาตรการการยกระดับสมรรถนะ
ระบบการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันถ่วงที โดยมีโครงการ
ส�าคญั อาท ิโครงการรูเ้ท่าทนัโรคอบุตัใิหม่และโรคอุบัตซิ�า้
เพ่ือสร้างสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ และโครงการพัฒนา
นวัตกรรมป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า ซึ่งเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่จะสามารถน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้
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    ศกัยภาพการกฬีา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 14

ยุทธศาสตรชาติดาน

การพัฒนา
และเสริมสรางศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

“มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ รวมทั้งการใชก้ฬีา

และนนัทนาการในการสร้างความสามคัคขีองคนในชาต ิ
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี ตลอดจนการพัฒนาทกัษะดา้นกฬีา

สู่ความเปน็เลศิและกฬีาเพ่ือการอาชพี”
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่าง 
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน�้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการ 
ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคี โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา  
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

140001
การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา เมื่อพิจารณาจากอายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากฐานข้อมูล Healthy life expectancy (HALE) จัดท�าโดยองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization (WHO)) พบว่าอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรประเทศไทยมีค่าเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง  โดยในปี 2558 ที่ 66.6 ปี เพิ่มเป็น 66.8 ปี ในปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพด ี
ของประชากรประเทศไทยที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะบรรลุค่าเป้าหมายที่อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี ที่ 68 ปี ภายในปี 2565 ได้ส�าเร็จ

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรประเทศไทย

อายุ (ปี)
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50

อายุเฉลี่ย

2548          2553         2558        2559                        ปี พ.ศ.

ทีม่า : องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization)
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140101 140201 140301

ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การสร้างแรงจูงใจ 
ในการปรับพฤติกรรมการใช้เวลาของประชาชนเพื่อการออกก�าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (2) การคัดเลือก  
พัฒนา สร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขัน และการสร้างเส้นทางอาชีพให้กับนักกีฬาไทย และ (3) การสร้างความยอมรับ 
ในมาตรฐานคุณภาพ ความยุติธรรม และความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทางด้านการกีฬาและนันทนาการ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี ้(1) การส่งเสริม
การออกก�าลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ออกก�าลังกาย กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการออกก�าลังกาย  
การเล่นกีฬา และการนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจ ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่
และสิ่งอ�านวยความสะดวก และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต  
เพือ่พฒันาจติใจ ปลกูฝังคุณธรรมของความเป็นนกักฬีา มีระเบยีบวินยั และสร้างสขุภาวะท่ีดแีก่ประชาชน (2) การส่งเสริม
การกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ มุ่งเฟ้นหา สร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ เพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาและต่อยอด
ความส�าเร็จสู่การประกอบอาชีพกีฬาท่ีมั่นคงและนันทนาการเชิงพาณิชย์ในระดับสากล (3) การพัฒนาบุคลากร 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ มุ ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ อาทิ ครูผู ้ฝ ึกสอน  
ผู ้ ตัดสิน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู ้บริหารการกีฬา และอาสาสมัครกีฬา อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนากีฬาและนันทนาการ โดยมีผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ดังนี้
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140101คนไทยออกก�าลงักาย เลน่กฬีา
และนันทนาการอยา่งสม�า่เสมอเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการออกก�าลังกาย และกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�าลังกาย กีฬาและนันทนาการ

มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้อง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมออกก�าลังกาย กิจกรรมกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการท่ีต่อเนื่อง ท้ังนี้เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมความเป็นนักกีฬา ความมีวินัย และท�าให้ประชาชน 
มีสุขภาวะที่ดี โดยการจะบรรลุเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยได้นั้น ต้องให้ความส�าคัญกับค่านิยมในการรัก 
การออกก�าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ 

ทีม่า : กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา
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140101

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย โดยได ้ก�าหนด 
การประ เ มินสถานการณ ์จากจ� านวนประชาชน 
ทุกภาคส ่วนของประชากรทั้ งหมดออกก�าลั งกาย 
อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจากข้อมูลด้านการออกก�าลังกายกีฬา 
และนันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดท�าโดย 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า
อัตราส่วนประชาชนที่ออกก�าลังกายสม�่าเสมอมีค่าลดลง
จากร้อยละ 34.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 27.7 ในปี 
2561  ประกอบกับรายงานพฤติ กรรมผู ้ ใ ช ้ ง าน
อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 (ส�านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)) พบว่า 
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน  
โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน  
จึงอาจส ่งผลให ้มีข ้อจ�ากัดในการใช ้ เวลาว ่างเ พ่ือ 
การออกก�าลังกาย และแสดงให้เห็นถึงความท้าทาย 
อย่างมากในการบรรลุเป ้าหมายท่ีร ้อยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมดภายในปี 2565 ได้ 

ประชาชนทกุภาคสว่นของประชากรทัง้หมดออกก�าลงักายอยา่งสม�า่เสมอ

การด�าเนินการที่ผ ่านมา  หน่วยงานภาครัฐ อาทิ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์  วิ จัยและ 
นวัตกรรม และสถาบันการศึกษา ได้ด�าเนินการโครงการ
ในลักษณะต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) ลักษณะการให้ 
ค ว ามรู ้ ใ นการ เ ล ่ นกี ฬ าที่ ถู ก ต ้ อ งแก ่ ป ระชาชน  
อาทิ โครงการ Exercise Class (2) ลักษณะการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมทางกีฬา อาทิ โครงการพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการมวลชน โครงการส ่งเสริมวิถีชีวิต 
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ 
ที่ยั่งยืน และ (3) ลักษณะการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการเล่นกฬีาในกลุม่นกัเรยีน นกัศกึษา อาท ิการฝึกอบรม 
และการทดสอบสมรรถนะทางกีฬา ซ่ึงจะน�าไปสู่การ 
ออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
และการใช้เวลาของประชาชนในการออกก�าลังกาย 
อย่างสม�่าเสมอผ่านการจัดกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ

ทีม่า : กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ความท้าทายที่ส�าคัญในการท�าให้คนไทยออกก�าลังกาย 
เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม�่าเสมอ คือ การสร้าง
แรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมการใช้เวลาของประชาชน
เพือ่การออกก�าลงักาย เล่นกฬีา และนนัทนาการ ตลอดจน
การสร้างค่านิยมและการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ  
ที่มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกาย  
กีฬา และนันทนาการที่ เหมาะสมกับประชาชนใน 
ทุกระดับและทุกช่วงวัย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ 
อาทิ  กระทรวงการท ่องเ ท่ียวและกีฬา กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมกันส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความต้องการเล่นกีฬา ออกก�าลังกาย  
และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอ โดยให้ความส�าคัญ 
กับการส่งเสริมการเล่นกีฬาในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น  
กีฬาในระดับท้องถิ่น กีฬานักเรียนนักศึกษา ตลอดจน
กฬีาพ้ืนบ้าน โดยด�าเนนิโครงการส�าคญั เช่น การน�าบคุคล 
ที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นแบบอย่างในการออกก�าลังกาย 
การน�านักกีฬาที่ประสบความส�าเร็จเพ่ือเป็นต้นแบบ 
และแรงจูงใจในการเล่นกีฬาในพ้ืนท่ีบ้านเกิด การใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลวัดผลการออกก�าลังกายเพื่อแลกสิทธิ
ประโยชน ์ต ่ าง  ๆ เป ็นต ้น  เพื่ อส ่ ง เสริมค ่ านิยม 
ในการรักการออกก� าลั งกายและกีฬาขั้ นพื้ นฐาน 
ให้กลายเป็นกิจกรรมในวิถีชีวิตตามเป้าหมายต่อไป

140101
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นักกฬีาไทยประสบความส�าเรจ็ในการแขง่ขนั
ระดบันานาชาติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการกีฬา
เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

มุ ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในการแข่งขันระดับสากล เพื่อพัฒนานักกีฬาไทยสู ่กีฬาอาชีพ 
ในระดับสากล ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องแล้ว การพัฒนาดังกล่าวจะมีส่วนช่วย 
สร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในการมีน�้าใจนักกีฬา สร้างความนิยมในการเล่นกีฬา  
และช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ รวมท้ัง ช่วยสร้างชื่อเสียง ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
กับการคัดเลือก พัฒนา สร้างโอกาสการเข้าร่วมแข่งขัน และการสร้างเส้นทางอาชีพให้กับนักกีฬาไทย 

ผลการแขง่ขนัในมหกรรมกฬีา ASIAN GAME ปี 2561

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจารณา 
จากอันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ 
(ระดับเอเชีย) ของนักกีฬาไทย ซ่ึงผลอันดับการแข่งขัน 
ในมหกรรมกีฬา Asian Game ปี 2557 (ค.ศ. 2014)  
ไทยอยู ่ ท่ีอันดับ 6 ทั้ งนี้  ในป ี 2561 (ค.ศ. 2018)  
ผลการแข่งขันของไทยลดต�่าลงโดยอยู ่ในอันดับที่ 11 
แสดงให ้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการบรรลุ 
เป้าหมายในปี 2565 ซ่ึงก�าหนดไว้ท่ีอนัดับ 7 ของการแข่งขัน 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด�าเนิน
โครงการที่ส�าคัญ เช่น โครงการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 โครงการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โครงการการพัฒนา 
ส่งเสริมการบริการด้านกีฬาเวชศาสตร์ รวมถึง โครงการนักเรียนผู ้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (ช้างเผือก)  
ของสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น สมาคมกีฬาอาชีพต่าง ๆ ได้ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ เพื่อมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศและก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ตลอดจน การกีฬา
แห่งประเทศไทยและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ผลักดันให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการเป็นเจ้าภาพการแขง่ขัน  
โมโต จีพี ในปี 2561-2562 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดเป็นการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และน�าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก 

140201

อันดับ ประเทศ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1  China (CHN) 132 92 65 289
2  Japan (JPN) 75 56 74 205
3  South Korea (KOR) 49 58 70 177
4  Indonesia (INA)* 31 24 43 98
5  Uzbekistan (UZB) 20 24 25 69
6  Iran (IRI) 20 20 22 62
7  Chinese Taipei (TPE) 17 19 31 67
8  India (IND) 16 23 31 70
9  Kazakhstan (KAZ) 15 17 44 76
10  North Korea (PRK) 12 12 13 37
11  Thailand (THA) 11 16 46 73
12  Bahrain (BRN) 10 7 7 24
13  Hong Kong (HKG) 8 18 20 46
14  Malaysia (MAS) 7 13 16 36

ขอ้มลูจาก https://web.archive.org/web/20180827190940/https://en.asiangames2018.id/medals/
https://www.espn.com.au/olympics/trackandfield/story/_/id/27220824/adekoya-latest-bahrain-runner-get-doping-ban



313

14ศักยภาพการกีฬา

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ความท้าทายส�าคัญ คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ทาง 
การกีฬาของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าเพ่ือประยุกต์ 
ใช้เป็นฐานการพัฒนานักกีฬา และพัฒนาการแข่งขันกีฬา
อาชีพประเภทต่าง ๆ ในระดับประเทศ เพื่อสร ้าง 
เส้นทางอาชีพนักกีฬาท่ีสามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงชีพ 
ได้จริง รวมทั้ง การใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการดึงดูด
ผู้ท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าสู่ระบบการคัดเลือก
และพัฒนา และการส่งเข ้าร ่วมแข่งขันเป็นตัวแทน
ประเทศในระดับนานาชาติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรยกระดับ 
การพัฒนาและการน�าวิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาใช ้
เพือ่พฒันาการกฬีาในทกุระดบัและทุกภาคส่วน นอกจากนัน้
ควรร่วมมอืกบัสมาคมกฬีาต่าง ๆ และหนว่ยงานทุกภาคส่วน
ในการพัฒนานักกีฬาและส่งเสริมให้กีฬาเป็นอาชีพที่

พึ่ งพาตนเองได ้ ทั้ งนี้การพัฒนานักกีฬาให ้ประสบ 
ความส�าเร็จในระดับนานาชาตินั้น นอกจากการสรรหา
นักกีฬาที่มีความสามารถเฉพาะตัว และการสนับสนุน 
การเข ้ าแข ่ ง ขันในระดับต ่าง  ๆ แล ้ว  กระทรวง 
การท ่อง เที่ ยวและกีฬา ในฐานะหน ่วยงานหลัก 
ด้านการกีฬา ควรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสมาคมการกีฬาที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการ 
เช ่น การจัด ต้ังการแข ่ง ขันกีฬาอาชีพในประเภท 
ที่ประชาชนสนใจในระดับประเทศ การจัดกิจกรรมกีฬา
หรือการแข่งขันระดับนานาชาติควบคู่กับการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว การขยายผลการพัฒนาเมือง 
ด้านการกีฬา และการอาศัยสื่อบันเทิงต่าง ๆ  อาทิ การ์ตูน 
ภาพยนตร์ ในการกระตุ้นเยาวชนให้พัฒนาตนเองสูก่าร
เป็นนกักฬีาอาชพี เช่น กปัตนัฟตุบอลซึบาซะ บาสเก็ตบอล
แสลมดังก์ ภาพยนตร์ “สตรีเหล็ก” “โปรเมย์ อัจฉริยะ
ต้องสร้าง” เป็นต้น

140201
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บุคลากรดา้นการกฬีาและนนัทนาการ
มีคณุภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ

มุง่สรา้งและพฒันาบคุลากรดา้นการกฬีาและนนัทนาการ อาทิ ครผูู้ฝึกสอน ผูตั้ดสนิ นกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ผูบ้รหิาร 
การกีฬา และอาสาสมคัรกฬีา อยา่งเป็นระบบและมมีาตรฐาน สามารถถา่ยทอดความรูแ้กป่ระชาชนทุกกลุม่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และมคีวามสามารถในการพฒันานวตักรรมทีส่นบัสนนุการพัฒนากฬีาและนนัทนาการ น�าไปสูก่ารเลน่กฬีาอยา่งถูกตอ้ง 
และปลอดภยัในหมูป่ระชาชน รวมถึงสนบัสนนุการพฒันาของวทิยาศาสตรก์ารกฬีาซ่ึงจะน�าไปสูค่วามรู้ในการออกก�าลงักาย
และการสรา้งสุขภาพที่ดี โดยการจัดมาตรฐานและก�ากับคุณภาพบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาระบบขอ้มูลบุคลากร 
ดา้นการกฬีาและนนัทนาการ ซึง่จะเป็นปจัจยัส�าคญัทีจ่ะสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายดงักลา่วไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม

ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย  
โดยได้ก�าหนดการประเมินสถานการณ์จาก
การมีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ  
และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนได้
จากข้อมูลประกอบท่ีเกี่ยวเนื่อง คือ ข้อมูล
ทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ  
ซ่ึงจัดท�าโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยพบว่ามีจ�านวนบุคลากรเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 120 คน ในปี 2558  
เป็น 322 คน ในปี 2562 และคาดการณ์ว่า

จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 400 คนภายในปี 2565 ซ่ึงแสดงให้เห็นแนวโน้มการสามารถบรรลุเป้าหมายภายใน 
ปี 2565 ที่ก�าหนดให้มีบุคลากรดังกล่าวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 5 ได้ ประกอบกับที่ผ่านมาบุคลากรด้านการกีฬาของไทย
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาระดับชาติอยู่บ่อยครั้ง เช่น ในปี 2562 ที่ผ่านมาผู้ตัดสินฟุตบอลชาวไทยได้รับ
โอกาสท�าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลในระดับทวีปเอเชียในรายการ AFC Champions League ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงบุคลากรด้านการกีฬาของไทยที่มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และการกีฬา 
แห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินโครงการเพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาความสามารถและเพิ่มจ�านวนของบุคลากรการกีฬา 
ที่มีคุณภาพในลักษณะต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การก�าหนดมาตรฐานและเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ อาทิ โครงการบริหารจัดการระบบมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา โครงการส่งเสริม
มาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้น�าการออกก�าลังกาย ซึ่งมุ่งเน้น
การจัดท�ามาตรฐานกลางผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และ (2) การจัดท�าส่ือสาระองค์ความรู้และหลักสูตรอบรม 
ในการพัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครกีฬาให้มีความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว 

140301

ทีม่า : กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา
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ผูลงทะเบียนบุคลากรดานกีฬาระดับนานาชาติ 
บุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติ

คาดการณ์จ�านวนบุคลากรในอนาคต
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140301

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
คือ การยกระดับมาตรฐานและก�ากับคุณภาพบุคลากร 
ด้านการกีฬาและนันทนาการให้ครอบคลุมทุกประเภท
กีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ผู้เล่นกีฬาและนันทนาการ
ประ เภทต ่ า ง  ๆ  ยอมรั บ ในมาตรฐ านคุณภาพ  
ความยุติธรรม และความเป็นมืออาชีพของบุคลากร 
ทางด้านการกีฬาและนันทนาการของประเทศไทย

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาควรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงมหาดไทย ในการก�าหนดมาตรฐานและ

ก�ากับคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ให้มีการบังคับใช ้
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการอบรมทักษะที่จ�าเป็นต่าง ๆ 
ของบุคลากร กีฬาและนันทนาการให ้ตอบสนอง 
ต่อมาตรฐานดังกล่าว และมีความครอบคลุมบุคลากร 
การกีฬา ในทุกพื้ นที่  โดยด� า เนิน โครงการ  อา ทิ  
การประกวดหรือจัดอันดับบุคลากรทางด้านการกีฬา 
และนันทนาการของประเทศ การลงโทษบุคลากร 
ทางด้านการกีฬาและนันทนาการที่ประพฤติตนหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาบุคลากรด ้านการกีฬาและนันทนาการ 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
    



     พลงัทางสงัคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15

“การดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม มาเป็นพลังสังคม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม

และประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืน”

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลังทางสังคม
ให้มีความเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการดึงศักยภาพและพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในทุกระดับของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม เข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยในทุกระดับอย่างเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในระดับพื้นที่บนฐานความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาเชิงลึกท่ีแท้จริง ซ่ึงจะก่อให้เกิด
พลังทางสังคมท่ีเข้มแข็งเพิ่มมากข้ึนและสามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี 
เป้าหมายระดับประเด็นที่ก�าหนดใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

150001

เ มื่ อพิ จ ารณาจากมิ ติ ด ้ าน โอกาสของดั ชนี ชี้ วั ด  
ความก้าวหน้าทางสงัคม ซึง่ประกอบด้วย สทิธิส่วนบคุคล 
อิสรภาพและการมีทางเลือก การเปิดรับความแตกต่าง
แ ล ะ ก า ร เ ข ้ า ถึ ง ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น สู ง  จั ด ท� า โ ด ย  
Social Progress Imperative พบว่า ปี 2561  
และปี 2562 มีค่าคะแนนอยู ่ที่ร ้อยละ 45.91 และ 
47.69 ตามล�าดับ โดยปรับเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.87 
หากมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
คาดว ่ าจะสามารถบรรลุ เป ้ าหมายในป ี  2565  
(เพิม่ขึน้ร้อยละ 10) ได้อย่างเป็นรปูธรรม ทัง้นี ้องค์ประกอบ
ของดชันชีีว้ดัความก้าวหน้าทางสงัคมด้านโอกาสประเดน็
การเข้าถงึการศกึษาขัน้สงู การเปิดรบั ความแตกต่าง และ 
สิทธิส่วนบุคคล ยังมีค่าคะแนนที่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
ซึ่งหากเร่งพัฒนาในประเด็นดังกล่าว คาดว่าจะสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

2 
 

 
ส้ม 

150001 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลังทาง2 

สังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการดึงศักยภาพและพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม ทั้งภาครัฐ 3 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม เข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อน และสนับสนุนให้4 

เกิดการรวมตัวของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยในทุกระดับอย่างเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้5 

สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื้นที่บนฐานความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาเชิงลึกที่แท้จริง ซึ่ง6 

จะก่อให้เกิดพลังทางสังคมที่เข้มแข็งเพิ่มมากข้ึนและสามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 7 

โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก าหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น  8 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 9 

เมื่อพิจารณาจากมิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย สิทธิส่วน10 

บุคคล อิสรภาพและการมีทางเลือก 11 

การเปิดรับความแตกต่าง และการ12 

เข้าถึ งการศึกษาขั้ นสู ง จัดท าโดย 13 

Social Progress Imperative พบว่า 14 

ปี 2561 และปี 2562 มีค่าคะแนนอยู่15 

ที่ ร้ อ ย ล ะ  45.91 แ ล ะ  47.69 16 

ตามล าดับ โดยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย17 

ละ 3.87 หากมีการเปลี่ยนแปลงใน18 

ทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะ19 

สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2565 20 

(เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 10) ได้ อย่ างเป็ น21 

รูปธรรม ทั้งนี้ องค์ประกอบของดัชนีชี้22 

วัดความก้าวหน้าทางสังคมด้านโอกาส23 

ประเด็นการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง 24 

การเปิดรับความแตกต่าง และสิทธิ25 

ส่วนบุคคล ยังมีค่าคะแนนที่น้อยกว่า26 

ร้ อ ยล ะ  50 ซึ่ งห าก เร่ งพั ฒ น า ใน27 

ประเด็นดังกล่าว คาดว่าจะสามารถ28 

ส่งผลต่อการการบรรลุเป้าหมายได้ 29 

 30 

 31 
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การด� า เนินการ เพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมายข ้ า งต ้น 
ยงัมปีระเดน็ท้าทายทีจ่�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาท ิการส่งเสรมิ 
ใ ห ้ ชุ ม ช น ท ้ อ ง ถ่ิ น มี ก ล ไ ก ใ น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 
และการสื่อสารส�าหรับการสร้างความรู้ และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลต่างๆ 
ให้กับคนในชมุชนและกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ การขยายผล 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and Analytics 
Platform: TPMAP) มาใช้ในการชี้เป้าระบุปัญหาระดับ
บุคคลและครัวเรือนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง เพื่อน�าไปสู่
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ร ะ ห ว ่ า ง ภ า ค รั ฐ 
และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภาวะ
ตกหล่นในระดับพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพและดึงพลัง
ของประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์ของชุมชนได้ด้วยตนเอง รวมท้ัง ปรับปรุง 
ขั้นตอนการด�าเนินงาน กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
ภาครัฐให้เอื้อต่อการขยายการจัดสวัสดิการทางสังคม 
ที่ครอบคลุมความจ�าเป ็นขั้นพื้นฐานและเหมาะสม 
กับทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ เพ่ือให้
สามารถเตรียมความพร ้อมในการสร ้างภูมิคุ ้มกัน 
ก่อนยามสูงอายุ และมีมาตรการในการรองรับผู้สูงอาย ุ
ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ
แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม ประกอบด้วย 
2 แผนแม่บทย่อย สรปุสาระส�าคญัได้ ดงัน้ี (1) การเสริมสร้าง 
ทุนทางสังคม มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้นการเปิด
โอกาสให้เกิดการรวมตัวของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ 

ทกุวัยในทุกระดบั และภาคเีครอืข่ายต่าง ๆ ในการร่วมคดิ 
ร่วมท�า และร่วมเป็นพลังส�าคัญในการจัดการกับปัญหา
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเพิ่ม 
ขีดความสามารถของชุมชนท ้อง ถ่ินในการพัฒนา 
การพึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเองที่ครอบคลุม 
ทุกมิติต้ังแต่ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง การน�ารากฐานทุนทางสังคม 
และวฒันธรรมไทยทีม่อียูใ่นเร่ืองการมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 
การให้ การแบ่งปันที่ได ้รับการยกย่องและยอมรับ 
จากทั่วโลกมาต่อยอดการเสริมสร้างสังคมให้เป็นสังคม
แห่งการให้และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะน�าไปสู่ 
การสร้างและพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มและคุณค่าใหม ่
ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน และ (2) การรองรบัสงัคม 
สูงวัยเชิงรุก มีแนวทางการพัฒนาที่ เน ้นการเตรียม 
ความพร้อมของประชากรก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ ตั้งแต่
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ประชากร
เมือ่ก้าวเข้าสู่วยัผู้สูงอายสุามารถพ่ึงพาตนเองและด�าเนินชวิีต 
ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รวมท้ัง สามารถช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริม
ให ้ภาคส ่วนต ่าง  ๆ ในสั งคมปรับเปลี่ ยนมุมมอง 
และทัศนคติของสังคมที่มีต ่อการปฏิบัติกับผู ้สูงอายุ  
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาททางสังคมเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
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ภาคกีารพัฒนามบีทบาทในการพัฒนา
สงัคมมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

150101

ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ นอกเหนือจากภาครัฐจะเป็นพลังส�าคัญในการร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาสังคมและประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทการพัฒนาปัจจุบันและอนาคตท่ีคาดว่าจะมีความซับซ้อนมากข้ึน ซ่ึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
อาจมีข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการพัฒนาเชิงลึกมากกว่าภาครัฐ รวมทั้ง มีการน�าทุน 
ทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ การเพิ่มโอกาสให้ภาคีการพัฒนา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยต้องมีกลไกการขับเคลื่อนผ่านผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 3 วัยที่เข้มแข็งและเข้าใจบริบทการพัฒนาของ
พื้นที่ และการมีกลไกที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุน 
การด�าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาด้วยดัชนี 
ช้ีวดัทนุทางสงัคม เทียบเคยีงจากดชันคีวามก้าวหน้าของคน 
ในมิติการมีส่วนร่วมทางสังคม พบว่า การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน การมีจิตอาสา
ร ่วมท�า กิจกรรมที่ เป ็นประโยชน ์ต ่อชุมชน/สังคม 
การช่วยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชนและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อน�าไปสู ่การพึ่งพาตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2561 มีจ�านวนองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 
จากปี 2560 ขณะที่หากสะท้อนจากการส่งเสริมจัดตั้ง
สภาองค์กรชุมชนต�าบลท่ีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน
การรวมกลุ ่ มของคนในชุ มชน/ต� าบล เพื่ อหารื อ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและวางแผน
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีพัฒนาต่าง ๆ 
พบว่า ปัจจบุนัมจี�านวนมากถึง 7,666 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 98 
ของจ�านวนต�าบล/ เทศบาล/เขตท่ัวประเทศ (7,825 แห่ง) 
ในขณะที่ภาคเอกชนมีบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  
เป็นธรุกจิทีม่คีวามยัง่ยนืได้รบัการคดัเลอืกเป็นสมาชิกของดชันี
ความยัง่ยนื (Dow Jones Sustainability Indexes - DJSI)

ในปี 2562 จ�านวน 20 บริษัท สูงที่สุดในอาเซียนต่อเนื่อง
เป็นปีที ่6 สะท้อนให้เหน็ถงึภาคกีารพฒันาต่าง ๆ มส่ีวนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาสังคมของตนเองเพ่ิมมากขึ้นตาม
เป้าหมายที่ก�าหนด
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ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการส่วนร่วมทางสังคม

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภาครฐัได้มกีารพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถของชมุชนในการพ่ึงตนเอง 
และการจัดการตนเองผ่านโครงการพัฒนาต�าบลเข ้มแข็งที่ส ่งเสริมให้ภาคประชาชนได ้เข ้ามามีส ่วนร ่วม 
ในการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลครบทุกมิติ โดยมีสภาองค์กรชุมชนต�าบลเป็นเวทีกลางในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ  
มีการรวมกลุ ่มเพื่อพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ พัฒนาที่อยู ่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเอง อาทิ การท�ากิจกรรมสาธารณะของหมู ่บ้าน การจัดการขยะและดูแลรักษา 
สภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ รวมทั้ง ได้มีการส่งเสริมการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน�าไปสู่การสร้างรายได้ท่ีมั่นคงแก่ครัวเรือน  การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน 
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม อาทิ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผลักดันโครงการ 1 ไร่ 1 แสน  
ที่ใช้ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพการท�าการเกษตร และโครงการ 1 หอการค้าฯ ดูแลอย่างน้อย  
1 สหกรณ์การเกษตร มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 157 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด ซึ่งช่วยยกระดับความสามารถ
ในการบริหารจัดการให้กับสหกรณ์การเกษตรมีความทันสมัย ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับสหกรณ ์
และเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง รวมทั้ง ภาควิชาการได้ด�าเนินการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้ชุมชนมีนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา สามารถพัฒนา 
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นได้ และท�าให้มีการรวมกลุ่มเพื่อด�าเนินการต่าง ๆ  
ได้มากขึ้น

150101
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150101

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พบว่า ชุมชนท้องถิ่นยังขาดกลไกการเชื่อมประสานเชิงกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ (Community Facilitator) ในการพัฒนาทักษะและสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมายในการใช้ข้อมูล/ความรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้การพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการปัญหาด้วยตนเองบนฐานความต้องการของชุมชนไม่สามารถลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่องได้ อีกทั้งขั้นตอนกระบวนการท�างานและกฎระเบียบของภาครัฐอาจยังมีข้อจ�ากัดในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการระยะต่อไป ภาครัฐควรกระตุ ้นและส่งเสริมบทบาทของ 
ภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสังคมให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการน�านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร
ดิจิทัล (อสด.) เป็นล�าดับแรก เพื่อพัฒนา อสด. ให้เป็นตัวกลางในการพัฒนาทักษะเชิงลึกให้กับคนในชุมชนได้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์ สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และบริการของภาครัฐในการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตได้ อาทิ การพัฒนาเกษตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเสริมศักยภาพเชิงพาณิชย์ในการน�าสินค้า
และบริการของชุมชนมาท�าการซื้อขายบนร้านค้าออนไลน์หรือพัฒนาระบบการช�าระเงินออนไลน์ โดยการเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานในระดับท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ/
มาตรฐานสินค้าและการให้บริการ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ควรให้
ความส�าคัญกับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการด้านสวัสดิการทางสังคมให้สามารถเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง โดยพัฒนาศักยภาพ อพม. และบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมใน
การพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น รวมทั้ง การส่งเสริมการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 3 วัย ที่มีความเข้าใจบริบทการพัฒนาของพื้นที่ ให้เป็นผู้น�าทั้ง
ความคิดและปัญญา สามารถน�าความรู้และนวัตกรรมมาพัฒนาแก้ไขปัญหาของพื้นที่ นอกจากนี้ ควรพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการท�างานและกฎระเบียบของภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรค เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วข้องเข้ามามบีทบาทในการพฒันาชมุชนและสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง
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150201 ประชากรไทยมกีารเตรียมการกอ่นยามสูงอาย ุ
เพ่ือให้สงูวยัอย่างมคีณุภาพเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยโดยเฉพาะวัยแรงงานให้มีสุขภาวะที่ดี มีความพร้อมทางการเงิน มีส่วนร่วม 
ในการท�ากิจกรรมในสังคม เพื่อให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวสามารถพึ่งตนเอง และเป็นผู้สูงอายุที่สามารถด�าเนินชีวิต 
ได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง เป็นพลังในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว และสังคม
ให้นานทีส่ดุ ซึง่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชากรไทยสามารถมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมได้มากเพิม่ขึน้ จงึจ�าเป็นต้อง 
มปัีจจยัการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการสร้างการตระหนกัรูถึ้งความส�าคัญของการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่สังคมสูงวยั 
และการสร้างภูมิคุ ้มกันทุกมิติให้กับประชากรไทยก่อนอายุ 60 ปี ประกอบด้วยด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ประชากรไทยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะน�าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการ 
ก ่อนยามสูงอายุทั้ งมิติ เศรษฐกิจ  สังคม สุขภาพ  
และสภาพแวดล้อม เทียบกับจ�านวนประชากรท้ังหมด 
ในช่วงอายุ 25-59 ปี พบว่า ปี 2559 ประชากรอายุ  
25 – 59 ปี เพียงครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 51.9 มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนยามสูงอายุ ซึ่งยังต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 (ร้อยละ 60) ท้ังน้ี การเตรียม
ความพร ้อมด ้านการศึกษาเก่ียวกับสิทธิที่ผู ้สูงอายุ 
พึงได้รับตามกฎหมาย การเตรียมความพร้อมด้านการ
ท�างานให้ชมุชนหรอืเป็นอาสาสมคัร และการเตรยีมเรือ่ง 
การท�าศพส�าหรบัตนเอง ยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ซ่ึงหากเร่งด�าเนินการพัฒนาในประเด็นดังกล่าว คาดว่า
จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้ส�าเร็จ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินการเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุในช่วงปี 
2561 – 2562 ส่วนใหญ่คือการจัดท�าแนวทางและคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุเพื่อสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ มีความรู้ความเข้าใจมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อาทิ การเตรียมสุขภาพกาย
และจิตใจ การวางแผนทางการเงินล่วงหน้า ซึ่งจะท�าให้ประชาชนมีความพร้อมส�าหรับการใช้ชีวิตในสังคมสูงวัย รวมทั้ง 
การจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับวัยแรงงานเพ่ือให้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ

ที่มา : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

53.7

51.5

66.7

64.3

46.4

71

55

35.9

35.5

39.5

51.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

การจะอยูก่บัใครเมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การจะใหใ้ครเป็นผูด้แูลในชว่งวยัสงูอายุ

การท าตวัเองใหม้สีขุภาพกายทีแ่ข็งแรงกอ่นวัยสงูอายุ

การท าตนเองใหม้สีภาพทางจติใจทีด่หีรอืปลอ่ยวางกอ่นวยัสงูอายุ

การศกึษาธรรมะหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทางศาสนาทีบ่อ่ยขึน้เมือ่อยูใ่นวัยสูงอายุ

การออมหรอืการสะสมเงนิทองทรัพยส์นิใหเ้พยีงพอ เพือ่ใชใ้นวยัสงูอายุ

การใชช้วีติเมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การท างานใหช้มุชนหรอืเป็นอาสาสมัคร เมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การศกึษาเกีย่วกบัสทิธทิีผู่ส้งูอายพุงึไดรั้บตามกฎหมาย

การเตรยีมเรือ่ง การท าศพส าหรับตนเอง

โดยเฉลีย่ทกุดา้น (ทัง้ 10 ขอ้)



โดยเป็นการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยการสร้างการตระหนักรู้ในการเข้าสู่สังคมสูงวัย และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้กับประชากรไทยก่อนอายุ 60 ปี

ประเด็นท้าทายเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการข้างต้นยังขาดความครอบคลุมประชากรวัยแรงงานทั้งหมด 
โดยแรงงานที่เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานท่ีท�างานอยู่ในระบบ ขณะท่ีแรงงานนอกระบบ หรือกลุ่มวัยแรงงาน 
ทีย่ากจนอาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดงักล่าวได้ เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดัในด้านต่าง ๆ อาท ิการเข้าถงึข้อมลูการด�าเนนิการ 
ของภาครฐั ด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และความเสีย่งทีจ่ะตกงาน ซึง่อาจเป็นอปุสรรคในการเตรยีมความพร้อม 
ก่อนยามสูงอายุ และความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินโครงการเตรียมความพร้อมประชากร
ก่อนวัยสูงอายุ และโครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากร อายุ 25 – 59 ปี เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะเร่งผลักดันมาตรการส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในกลุ่มเปราะบาง โดยอาศัยกลไก
ในระดับพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ในการเข้าสู่สังคมสูงวัยให้กับวัยแรงงานในพ้ืนที่ของตน ส่งเสริมให้เกิด
เป็นกลไกเครอืข่ายสร้างความมัน่คงทางสงัคม ตลอดจนพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่เตรยีมความพร้อมสูส่งัคมสงูวยั 
นอกจากน้ี ควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ ้มกันในระดับชุมชน โดยการสร้างความรอบรู ้ 
ด้านสุขภาวะในระดับปฐมภูมิเพื่อคนทุกวัย และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในระดับชุมชน หรือธนาคารประชาชน 
ในระดับชุมชน เป็นหลักประกันทางสังคมให้กับประชาชนรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
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150202 ผูส้งูอายมีุความเปน็อยูท่ีด่อียา่งตอ่เนือ่ง
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ด้วยแนวโน้มของการมีอายุยืนขึ้นของประชากรไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกด้าน ให้ผู้สูงอายุ 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ จะท�าให้ผู ้สูงอายุยังคงด�ารงชีวิตได้ในสังคมอย่างมีคุณค่า  
และเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมประเทศได้ต่อเนื่องอย่างเป็นนัยส�าคัญ จึงต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ การจ้างงานที่เหมาะสม และการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติ 
ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ 
ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ ซึ่งจากข้อมูลในระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People Map and 
Analytics Platform: TPMAP) พบว่า ในปี 2562  
ผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติมีจ�านวนท้ังสิ้น 6.9 แสนคน 
(ร ้อยละ 9.5 ของผู ้สูงอายุยากจนท้ังหมดในระบบ)  
ปรับลดลงจากปี 2561 ที่ 8.8 แสนคน (ร้อยละ 12 ของ 
ผู้สูงอายุยากจนทั้งหมดในระบบ) หรือลดลงเทียบเท่า
ร้อยละ 21.1 ซึ่งส่งผลให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลลัพธ์
ตามที่ก�าหนด (ร้อยละ 10) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐมีการด�าเนินการพัฒนาเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
ในช ่วงป ี  2561 – 2562 มีการด�าเนินการส ่งเสริมการประกอบอาชีพให ้กับผู ้สูงอายุ  พัฒนาศักยภาพ  
สร้างและขยายโอกาสการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุ รวมทั้ง การอบรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาวะ 
ของตนเอง ส�าหรับการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม
ของผู้สูงอายุ มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก รวมทั้ง พัฒนานวัตกรรม 
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีโครงการ “ธนาคารเวลา” ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนได้เข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแล 
ผู้สูงอายุ ด้านการด�าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงอารยสถาปัตย์ตามนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล

จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ียำกจนหลำยมิติ
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2562 691,213

1,825,216

876,193

691,213

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2560 2561 2562

จ�านวนผู้สูงอายุที่ยากจนหลายมิติ

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการในด้านโครงการที่สร้างสภาพแวดล้อม และระบบ 
การดูแลและคุ ้มครองทางสังคมของผู ้สูงอายุยังคงมีความท้าทายเรื่องความครอบคลุมของพื้นที่ด�าเนินงาน  
โดยโครงการในปัจจุบันมีการด�าเนินการอยู ่ในบางพื้นที่ อาทิ อาคารสถานที่และพื้นที่สาธารณะของราชการ  
ส�าหรับด้านการจ้างงานที่เหมาะสม พบว่า ยังมีความท้าทายในส่วนของการก�าหนดต�าแหน่งงานและค่าตอบแทน 
ของผู้สูงอายุที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานทักษะต�่า ท�าให้ผู้สูงอายุจ�านวนมากยังต้องท�างานอยู่นอกระบบ  
ท�าให้ไม่มีหลักประกันรองรับและไม่มีรายได้ที่แน่นอน ขณะที่การมีส ่วนร่วมของผู ้สูงอายุและคนในชุมชน 
ในการจัดระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมยังมีค่อนข้างน้อย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการระยะต่อไปจึงควรเร ่งขยายขอบเขตการด�าเนินการ 
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและอ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยท่ีอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่างครอบคลุมและครบวงจร ควรผลักดันให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้ง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุมีรายได้เลี้ยงตนเอง 
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ ควรน�าข้อมูลในระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Thai People 
Map and Analytics Platform: TPMAP) มาใช้ในการชี้เป้าระดับบุคคลและครัวเรือน เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ภาวะตกหล่นในระดับพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
อย่างแท้จริงในการเข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการจัดสวัสดิการทางสังคมและมาตรการทางสังคมต่าง ๆ บนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์ของชุมชนท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการในระดับบุคคลและครัวเรือนได้ อาทิ การส่งเสริม 
การประกอบอาชีพ การจัดระบบดูแลและคุ้มครองทางสังคม ที่เหมาะสมและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



     เศรษฐกจิฐานราก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 16

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน 
สามารถพ่ึงพาตนเอง ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น”
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มีคุณธรรม มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี เ อ้ือให้เกิด  4 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้้าและความไม่5 

เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย6 

และอย่างต่อเนื่อง  7 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

เมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI)  ซึ่ง9 

ใช้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพชีวิตของ10 

ประชากรในมิติต่าง ๆ มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นการ11 

พัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง น้าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าในที่สุด 12 

จัดท้าโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) โดยข้อมูลจากรายงาน13 

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ประจ้าปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงอยู่14 

อันดับที่ 17 จาก 74 ประเทศ (ประเทศก้าลังพัฒนา) และอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาค15 

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรองประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนการพัฒนาอย่าง16 

ทั่วถึง เท่ากับ 4.24 (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) ปรับลงมาจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฯ 17 

ฉบับก่อนหน้า (4.42) ท้าให้มีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 (4.30) 18 

อย่างไรก็ดี ค่าคะแนนของประเทศไทยยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย19 

ของประเทศก้าลังพัฒนา (3.76)  ซึ่ งอยู่ ใน เกณฑ์ดี 20 

สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมการพัฒนาที่กระจายความมั่ง21 

คั่งของประเทศไทยอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาจากตัว22 

วัดผลรวมหลัก ซึ่ง WEF ได้ใช้รหัสสีในการจ้าแนกกลุ่ม23 

เป็น 5 กลุ่มสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรต้องเร่งให้24 

ความส้าคัญกับ (1) การกระจายความมั่งคั่ง ที่ยังคงมีค่า25 

ความเหลื่อมล้้าสูงมากทั้งสองปี (กลุ่ม Bottom 20%) 26 

(2) การเกิดคาร์บอน (กลุ่ม Bottom 40%) (3) ผลิตภาพ27 

แรงงาน ที่ถึงแม้มูลค่าผลิตภาพแรงงาน จะเพิ่มขึ้นจาก28 

ฉบับก่อนหน้า แต่ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม กลุ่ม Bottom 40% และ (4) หนี้สาธารณะ (กลุ่ม Bottom 40%) ในขณะที่ประเด็น29 

ที่จ้าเป็นต้องเร่งให้ความส้าคัญคือ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ที่สะท้อนจากคะแนนความเหลื่อมล้้า ของการกระจาย30 

รายได้ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจากรายงานฯ ฉบับปีก่อนหน้า ท้าให้เปลี่ยนจากกลุ่ม Top 20% ลงมาสู่กลุ่ม Bottom 31 

40% ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกันกับข้อมูลที่จัดท้าขึ้นโดยหน่วยงานของประเทศ  32 
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สีเหลือง 

327

16เศรษฐกิจฐานราก

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีคุณธรรม มีการไหลเวียน
ของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่  
เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหล่ือมล�้าและความไม่เสมอภาคในระดับชุมชน  
โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

160001
เมือ่พจิารณาจากดชันกีารพฒันาอย่างทัว่ถงึ (Inclusive Development Index: IDI)  ซึง่ใช้วดั
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความส�าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชากร
ในมิติต่าง ๆ มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งค่ัง น�าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าในที่สุด จัดท�าโดย
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) โดยข้อมูลจากรายงานดัชนี 
การพัฒนาอย่างท่ัวถงึ ประจ�าปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีการพฒันาอย่างทัว่ถึงอยูอ่นัดับที่ 
17 จาก 74 ประเทศ (ประเทศก�าลงัพัฒนา) และอยูอ่นัดบัที ่2 ของภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงใต้ 
เป็นรองประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนการพัฒนาอย่างทั่วถึง เท่ากับ 4.24 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

(จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน)  
ปรับลงมาจากข ้อมูล ท่ีปรากฏ 
ในรายงานฯ ฉบับก่อนหน้า (4.42) 
ท�าให้มีความท้าทายในการบรรลุ
เป ้าหมายในป ี  2565 (4 .30) 
อย ่ า ง ไ ร ก็ ดี  ค ่ า ค ะแนนขอ ง
ประเทศไทยยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศก�าลังพัฒนา (3.76) ซึ่งอยู่
ในเกณฑ ์ดี  สะท ้อนให ้ เ ห็นว ่า 
ภาพรวมการพัฒนาที่กระจาย
ความมั่ ง คั่ ง ของประ เทศ ไทย 
อยู่ในระดับดี แต่เม่ือพิจารณาจาก
ตัววัดผลรวมหลัก ซึ่ง WEF ได้ใช้
ร หัสสี ในการจ� าแนกกลุ ่ม เป ็น 
5 กลุ่มสะท้อนให้เห็นว่า

2 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 1 

แผนแม่ บทฯ  ประ เด็น  (16)  เ ศรษฐกิ จฐานราก  มี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อป รับ โคร งสร้ า ง เศรษฐกิ จฐ านราก 2 

และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึ งพาตนเอง ช่วยเหลือเ อ้ือเฟื้อซึ่ งกันและกัน 3 

มีคุณธรรม มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ เ อ้ือให้เกิด  4 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้้าและความไม่5 

เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย6 

และอย่างต่อเนื่อง  7 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

เมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI)  ซึ่ง9 

ใช้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพชีวิตของ10 

ประชากรในมิติต่าง ๆ มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นการ11 

พัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง น้าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าในที่สุด 12 

จัดท้าโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) โดยข้อมูลจากรายงาน13 

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ประจ้าปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงอยู่14 

อันดับที่ 17 จาก 74 ประเทศ (ประเทศก้าลังพัฒนา) และอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาค15 

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรองประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนการพัฒนาอย่าง16 

ทั่วถึง เท่ากับ 4.24 (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) ปรับลงมาจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฯ 17 

ฉบับก่อนหน้า (4.42) ท้าให้มีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 (4.30) 18 

อย่างไรก็ดี ค่าคะแนนของประเทศไทยยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย19 

ของประเทศก้า ลังพัฒนา (3.76)  ซึ่ งอยู่ ใน เกณฑ์ดี 20 

สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมการพัฒนาที่กระจายความมั่ง21 

คั่งของประเทศไทยอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาจากตัว22 

วัดผลรวมหลัก ซึ่ง WEF ได้ใช้รหัสสีในการจ้าแนกกลุ่ม23 

เป็น 5 กลุ่มสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรต้องเร่งให้24 

ความส้าคัญกับ (1) การกระจายความมั่งคั่ง ที่ยังคงมีค่า25 

ความเหลื่อมล้้าสูงมากทั้งสองปี (กลุ่ม Bottom 20%) 26 

(2) การเกิดคาร์บอน (กลุ่ม Bottom 40%) (3) ผลิตภาพ27 

แรงงาน ที่ถึงแม้มูลค่าผลิตภาพแรงงาน จะเพิ่มขึ้นจาก28 

ฉบับก่อนหน้า แต่ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม กลุ่ม Bottom 40% และ (4) หนี้สาธารณะ (กลุ่ม Bottom 40%) ในขณะที่ประเด็น29 

ที่จ้าเป็นต้องเร่งให้ความส้าคัญคือ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ที่สะท้อนจากคะแนนความเหลื่อมล้้า ของการกระจาย30 

รายได้ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจากรายงานฯ ฉบับปีก่อนหน้า ท้าให้เปลี่ยนจากกลุ่ม Top 20% ลงมาสู่กลุ่ม Bottom 31 

40% ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกันกับข้อมูลที่จัดท้าขึ้นโดยหน่วยงานของประเทศ  32 

สีส้ม 2 3 4 

160001 
สีเหลือง 

Thailand       4.24        1.9317
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ประเทศไทยควรต้องเร่งให้ความส�าคัญกับ (1) การกระจายความมั่งคั่ง ที่ยังคงมีค่าความเหลื่อมล�้าสูงมาก
ทั้งสองปี (กลุ่ม Bottom 20%) (2) การเกิดคาร์บอน (กลุ่ม Bottom 40%) (3) ผลิตภาพแรงงาน ถึงแม้
มูลค ่าผลิตภาพแรงงาน จะเพ่ิมขึ้นจากฉบับก่อนหน้า แต่ยังถูกจัดอยู ่ ในกลุ ่ม Bottom 40%  
และ (4) หนี้สาธารณะ (กลุ่ม Bottom 40%) ในขณะท่ีประเด็นท่ีจ�าเป็นต้องเร่งให้ความส�าคัญคือ  
การกระจายรายได ้ที่ เป ็นธรรม ที่สะท้อนจากคะแนนความเหล่ือมล�้าของการกระจายรายได ้ 
ของประเทศไทยท่ีเพิ่มขึ้นจากรายงานฯ ฉบับปีก่อนหน้าท�าให้เปลี่ยนจากกลุ่ม Top 20% ลงมาสู่กลุ่ม 
Bottom 40% ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกันกับข้อมูลที่จัดท�าขึ้นโดยหน่วยงานของประเทศ

 
การด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นยังมีประเด็นจ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การส่งเสริมให้มีการสร้าง
องค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการรายได้และหนี้สินของตนเองให้กับประชากรกลุ่มรายได้น้อย 
การส่งเสริมการสร้างคุณค่า ความหลากหลาย และอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
เศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ การส่งเสริมช่องทางแหล่งทุนในระบบ 
ให้มีความครอบคลุม รวมถึงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชากรกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนท่ีมีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาประเทศที่สามารถ
กระจายประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้  
(1) การยกระดบัศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ มแีนวทางในการพฒันาทีเ่น้นการเพิม่พนูองค์ความรู้
และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ความรู้และวินัยทางการเงิน และการจัดท�าบัญชีครัวเรือน 
ของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง เพื่อยกระดับสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจ และมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน จนน�าไปสู่การออม 
เพื่อเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุนได้ต่อไป และ (2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีแนวทางการพัฒนาที่เน้นการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างการกระจาย
รายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาช่องทางตลาดและเครือข่าย เพื่อให้เกิด
การจดัการกลไกการตลาดครบวงจร ส่งเสรมิและพัฒนากลไกการดูดซับมลูค่าทางเศรษฐกจิและการกระจาย
รายได้กลบัสูช่มุชน การส่งเสรมิการเข้าถงึแหล่งทนุและทรพัยากรต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็น อาท ิส่งเสรมิให้มนีวัตกรรม
ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณะให้สามารถน�ามาหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้ผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ เพื่อน�าไปสู่การปรับโครงสร้าง
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ยั่งยืน โดยมีผลการด�าเนินงาน
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ดังนี้
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ประชาชนในระดับฐานรากส่วนมากเป็นคนที่มีรายได้น้อย และเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเผชิญกับดักความยากจน
และความเหลื่อมล�้า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการช่วยเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชากรรายได้น้อย  
มีอาชีพ และมีรายได้ เพิ่มศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองเองได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิม การเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสม และการสร้างความรู้พ้ืนฐานในการจัดการ 
หนี้สินและการเงินจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศักยภาพและขดีความสามารถของ
เศรษฐกจิฐานรากเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทยอ่ย การยกระดบัศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากรายได้
เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต�่าสุด (Bottom 40) ซ่ึงข้อมูลล่าสุดในปี 2560  
พบว่า รายได้ของประชากร bottom 40 เพ่ิมขึ้นจาก 
3,353 บาท/คน/เดอืน ในปี 2558 เป็น 3,408 บาท/คน/เดอืน  
ในปี 2560 เทียบเท่าการเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.8 ต่อปี  
ท�าให้มคีวามท้าทายในการเพิม่ศกัยภาพและขีดความสามารถ 
ของเศรษฐกิจฐานรากให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด
ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้  
ส ่วนหน่ึงเป ็นเพราะร ้อยละ 48.6 ของประชากร 
ในกลุ่ม bottom 40 เป็นผู้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 
(Economically Inactive) ขณะท่ีอีกกว่าร้อยละ 34.8 
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยไม่มีลูกจ้างและช่วยธุรกิจ
ในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ทักษะต�่า มีระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษาหรือต�่ากว่า 
ท�าให้มคีวามท้าทายในการมรีายได้เพิม่ขึน้ จากสถานการณ์ 
ดังกล่าวท�าให้มีแนวโน้มท่ีเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ทีก่�าหนดไว้
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนใหญ ่
เป ็น โครงการที่ เ กี่ ยวข ้ องกับการพัฒนาศักยภาพของ ผู ้ประกอบการ เพื่ อยกระดับ ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน เสริมสร้างความรู้เพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การอบรมการจัดท�าการท�าแผนธุรกิจ เป็นต้น โดยเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะที่ส�าคัญ ขณะเดียวกัน 
ยังมีโครงการที่เก่ียวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงินของครัวเรือน ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัย 
การพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการท้ังรายใหม่และรายเดิม และการสร้างความรู ้พื้นฐานในการจัดการหนี้สิน 
และการเงินเป็นหลัก

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประชากรที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัดในการมีส่วนร่วม 
ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเริ่มต้น ประกอบกับการขาดองค์ความรู้ที่จ�าเป็นในการบริหารจัดการรายได้และหนี้สิน 
ทั้งของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังอาจมีความซ�้าซ้อนและกระจุกตัวของหน่วยงานที่ด�าเนินการจัดอบรม
พัฒนาทักษะให้กับผู ้ประกอบการในบางพื้นที่ เนื้อหาหลักสูตรการอบรมในภาพรวมอาจยังไม่สอดคล้องกับ 
ความต้องการหรือบริบทการพัฒนาเฉพาะของพื้นที่ รวมถึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือให้ 
ผู้ค้ารายย่อย/ค้าปลีกให้ไม่เสียเปรียบผู้ค้ารายใหญ่ และก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากในระยะต่อไป
ควรสนับสนุนให้มีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทในการท�างานให้ 
มากขึ้น ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ท้ังนี้ ในระยะแรกควรมุ่งเน้นโครงการด้านการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และโครงการ
ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ควรเร่งด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการบริหาร
จัดการรายได้และหนี้ และการด�าเนินงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส�าคัญ
แห่งความส�าเร็จที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พร้อมท้ัง ด�าเนินการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับอุปสงค์ของสินค้า 
และบริการ ศักยภาพ และทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาได้รับการยอมรับ 
และสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการทบทวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีความรัดกุม โดยเฉพาะกฎหมาย/
กฎระเบียบที่เอื้อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยมีโอกาสในการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น

160101
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160201

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากเป็นกลุ่มประชากรในสังคมที่ส�าคัญที่สามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ 
รูปแบบระบบเศรษฐกิจแนวราบที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีรายได้เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ในสู่ชุมชน 
เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนซึ่งรวมถึงผู้มีรายได้น้อยสามารถก่อร่างสร้างตัวและพึ่งตนเอง และมีรายได ้
เพิ่มขึ้นด้วย ท้ังนี้ การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยเฉพาะ 
แหล่งเงินทุนและที่ดิน จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผูป้ระกอบการเศรษฐกจิฐานรากมรีายได้
เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

เป้าหมาย

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากอัตรา
การเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า
สินค้า OTOP ในปี 2561 พบว่า ยังมีมูลค่าเติบโต 
น้อยกว่าที่เป้าหมายก�าหนดในปี 2565 (ร้อยละ 30 ต่อปี) 
โดยในปี 2561 การจ�าหน่ายสินค้า OTOP มีมูลค่า 
202,146 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตท่ีร้อยละ 
24.4 อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถบรรลุผลลัพธ ์
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย โดยที่ผ่านมาเน้นการด�าเนินการ 
ที่ยกระดับศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน รวมทั้งการน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพ่ือเพิ่มมูลค่า
สินค้า การสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะในภาคเกษตร รวมทั้ง การพัฒนากลไกการใช้ที่ดิน
สาธารณะ เช่น การช่วยเหลือด้านหนี้สินและสินเชื่อ การช่วยเหลือด้านที่ดินท�ากิน การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
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160201

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การยกระดับเศรษฐกิจระดับฐานรากในระยะต่อไป จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริม 
การอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อปรับแนวคิด 
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า คุณค่า และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้น ปรับผลิตภัณฑ ์
ให้ทันสมัย เน้นการแปรรูปสินค้าให้มากกว่าการจ�าหน่ายสินค้าขั้นปฐม โดยสร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
พื้นที่ให้เกิดความแตกต่าง รวมถึงการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบอื่นที่สอดคล้องกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคในอนาคต อาทิ ช่องทางการขายออนไลน์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สินค้าที่ผลิตจากเศรษฐกิจระดับฐานรากยังมีความท้าทายในส่วนของ
การสร้างความหลากหลาย คุณค่า และอัตลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ช่องทางการค้าที่ต้องได้รับ 
การพัฒนาให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการขยายผลไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีนิยมช่องทาง 
รูปแบบอิเล็กโทรนิกส์ และกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ
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160202 กลุม่ประชากรรายไดต้�า่สดุรอ้ยละ 40 มี
ความสามารถในการบริหารจดัการหนีส้นิได้
มีประสทิธภิาพเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด (Bottom 40) ของประเทศไทยเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับดัก
ความยากจนและความเหลื่อมล�้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือการพัฒนาที่จริงจัง ซึ่งการที่ประชากรกลุ่มดังกล่าวสามารถ
บริหารจัดการหนี้ท้ังในและนอกระบบได้ดีข้ึน จะส่งผลให้ประชากรกลุ ่มดังกล่าวสามารถบริหารจัดการรายได ้
และรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และน�าไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ซ่ึงการมีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
และประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งทุนของรัฐ และแหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กรชุมชน 
และปัจจยัการผลิตทีเ่ป็นทางการ เช่น ทีด่นิ และแหล่งเงินทนุของสถานบนัการเงนิภายใต้การก�ากบัของรฐั ความรูพ้ืน้ฐาน
ด้านบริหารจัดการหนี้สินและการเงินที่เข้าถึงได้ และกลไกการสร้างอาชีพ จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
สดัส่วนภาระหนีต่้อรายได้ พบว่า ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสดุ) 
ภาพรวมสดัส่วนภาระหนีต่้อรายได้ของคนไทยอยูที่่ร้อยละ 
61.45 และ ขณะที่สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด หรือกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยเท่ากับร้อยละ 85.15  และสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้
ของคนจนคือร ้อยละ 84.48 ข ้อมูลข ้างต ้นสูงกว ่า 
เป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ ท่ีร ้อยละ 55 ซึ่ งสะท ้อนว ่า 
กลุ่มประชากรรายได้น้อยยังมีข้อจ�ากัดด้านความสามารถ
ในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีแนวโน้ม 
ที่เสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานรัฐได้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่
เป็นการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการท�าให้ประชากรกลุ่มท่ีมีรายน้อยมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ 
ที่มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน เป็นการด�าเนินงานใน 2 ส่วนหลัก คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยเฉพาะ 
ในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ และการสร้างกลไกให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ โดยการเพิ่ม 
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน การไกล่เกลี่ยประนอมหนี ้
โดยตั้งคนกลางเจราจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบ ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้ลูกหนี้ 
นอกระบบ คลินิกแก้หนี้ และโครงการบริหารจัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
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แผนแม่บทฯ ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี3 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด (Bottom 40) ของประเทศไทยเป็นกลุ่มประชากรที่มีความ4 
เสี่ยงที่จะเผชิญกับดักความยากจนและความเหลื่อมล้้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือการพัฒนาที่จริงจัง ซึ่งการที่ประชากร5 
กลุ่มดังกล่าวสามารถบริหารจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบได้ดีขึ้น จะส่งผลให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวสามารถบริหาร6 
จัดการรายได้และรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และน้าไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการมีปัจจัยการผลิตที่7 
เหมาะสมและประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งทุนของรัฐ และแหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กร8 
ชุมชน และปัจจัยการผลิตที่เป็นทางการ เช่น ที่ดิน และแหล่งเงินทุนของสถานบันการเงินภายใต้การก้ากับของรัฐ ความรู้9 
พื้นฐานด้านบริหารจัดการหนี้สินและการเงินที่เข้าถึงได้  และ กลไกการสร้างอาชีพ จะเป็นปัจจัยส้าคัญในการบรรลุ10 
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 11 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อ12 
รายได้ พบว่า ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุด) ภาพรวมสัดส่วนภาระหนี้ต่อ13 
รายได้ของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ `61.45 และ ขณะที่สัดส่วนภาระหนี้ต่อ14 
รายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด หรือกลุ่มผู้มีรายได้15 
น้อยเท่ากับร้อยละ 85.15  และสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ของคนจนคือ16 
ร้อยละ 84.48 ข้อมูลข้างต้นสูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ที่ร้อยละ 55 ซึ่ง17 
สะท้อนว่ากลุ่มประชากรรายได้น้อยยังมีข้อจ้ากัดด้านความสามารถใน18 
การบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการบรรลุ19 
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 20 

การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐได้ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อน21 
เป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินงานที่22 
เก่ียวข้องกับการท้าให้ประชากรกลุ่มที่มีรายน้อยมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นการ23 
ด้าเนินงานใน 2 ส่วนหลัก คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ และการสร้าง24 
กลไกให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ โดยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อราย25 
ย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยตั้งคนกลางเจราจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบ 26 
ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้ลูกหนี้นอกระบบ คลินิกแก้หนี้  และโครงการบริหารจัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนา27 
ชุมชน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารหนี้ของตนเองได้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง28 
กับปัจจัยแห่งความส้าเร็จด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และการให้ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน  29 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้มีหนี้นอกระบบอาจมีข้อจ้ากัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ30 
ด้าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาหนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานในรูปแบบที่31 
เหมาะสมกับการเข้าถึงของกลุ่มประชากรดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ประกอบกับ การกระจายของแหล่งเงินกู้ใน32 
ระบบยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการปัญหาหนี้สินต้องใช้เวลานาน 33 
และต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี ในด้านการ34 
ส่งเสริมกลไกการสร้างอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั้น การด้าเนินการจะสอดคล้องกับการด้าเนินงาน35 
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ภายใต้แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 36 

160202 
สีแดง 
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160202

ในชุมชนมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารหน้ีของตนเองได้ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
ด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และการให้ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้มีหนี้นอกระบบอาจมีข้อจ�ากัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การด�าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาหนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงของกลุ่มประชากรดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ประกอบกับ การกระจายของแหล่งเงินกู้
ในระบบยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการปัญหาหนี้สินต้องใช ้
เวลานาน และต้องมกีารตดิตามผลอย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้ผู้มรีายได้น้อยมกีารปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างยัง่ยนื อย่างไรกด็ี 
ในด้านการส่งเสริมกลไกการสร้างอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั้น การด�าเนินการจะสอดคล้องกับ
การด�าเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ภายใต้แผนแม่บท
เศรษฐกิจฐานราก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มาตรการในการกระจายแหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึง อาทิ ส่งเสริมโครงการ  
pico-finance เพื่อให้ผู ้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินกู ้ในระบบที่มีดอกเบี้ยต�่า การให้ความรู ้และสร้างทักษะ 
ในการจัดการการเงินครัวเรือน อาทิ การส่งเสริมการท�าบัญชีครัวเรือน การจัดประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแหล่ง
เงินให้กู้ยืมในระบบส�าหรับผู้เป็นหนี้นอกระบบ การด�าเนินการมาตรการที่เน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย 
อาทิ การพัฒนาทักษะด้านการเงิน ทักษะองค์ความรู้การประกอบอาชีพและการตลาด รวมท้ัง ควรขยายผลโครงการ
บริหารจัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ชุมชนมีการจัดการด้านการเงิน และแหล่งทุน
ในชุมชนของตนเองอีกด้วย



      ความเสมอภาค
และหลกัประกนัทางสังคม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 17

“สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า
ในทุกมิติของประชากร ทุกช่วงวัย

ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

฿
การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ให้ความส�าคัญกับการสร้าง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล�า้ในทกุมติ ิรวมท้ังการป้องกนัปัญหาความเหลือ่มล�า้และความไม่เสมอภาคท่ีคาดว่าจะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้
จากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกส�าคัญ
ในการก�าจัดวงจรความเหลื่อมล�้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

170001
คนไทยทุกคนได ้รับการคุ ้มครองและมีหลัก
ประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน พิจารณาจากสัดส่วน
ประชากรไทยท้ังหมดท่ีได ้รับความคุ ้มครอง 
ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี 
ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย  
(4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัว
หรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน  
ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลหลักประกันสุขภาพ พบว่า 
ในปี 2561 มีจ�านวนประชากรไทยได้รับหลัก
ประกันสุขภาพคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 99.94 
ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ซึ่งสูงกว่า 
ค่าเป้าหมายในปี 2565 (ร้อยละ 70) และเมื่อเทียบ

เคียงข้อมูลการคุม้ครองอืน่ ๆ ประกอบ พบว่า กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอาย ุมสัีดส่วนการได้รับการคุม้ครองมากกว่า
ค่าเป้าหมาย ในขณะที่กลุ่มแรงงานยังคงอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ในปี 2561  
มีจ�านวนเด็กยากจนท่ีได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจ�านวนเด็กยากจนทั้งหมด และมีสัดส่วน 
ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการร้อยละ 75.6 ของผู้พิการทั้งหมด ในปี 2562 มีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�านวนผูส้งูอายทุัง้หมด ส�าหรบักลุม่แรงงานนัน้ ระหว่างปี 2561 – 2562 พบว่า แรงงานไทย 
ยังเป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมค่อนข้างมาก ซ่ึงมีจ�านวนมากกว่าแรงงานในระบบ 
นอกจากน้ี หากพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนแรงงานนอกระบบที่เข้าถึงระบบประกันสังคม พบว่า แม้ว่าการเข้าถึง
ประกนัสงัคมของแรงงานนอกระบบจะเพิม่ขึน้ แต่แรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถงึระบบประกันสงัคมยงัมจี�านวนค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญในการเร่งพัฒนาระบบและรูปแบบการคุ้มครอง
ทางสังคมที่สามารถขยายการคุ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบได้อย่างครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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หลักประกันสุขภาพ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ แรงงาน
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ะ

สัดส่วนของประชากรจ าแนกตามการมีหลักประกัน
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,กรมกิจการเด็ก   
         และเยาวชน,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรมส่งเสริมและ 
         พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูล หลักประกันสังคม เด็ก และผู้พิการ ปี 2561 
และ ข้อมูลผู้สูงอายุและแรงงานนอกระบบ ปี 2562

ค่าเป้าหมาย
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การสร้าง 
การตระหนักรู้ถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของการมีหลักประกันทางสังคมในการเป็นเครื่องมือบริหารการจัดการ
ความเส่ียงที่จะสามารถช่วยคุ้มครองให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดประเภทต่าง ๆ ได้ และช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนทางการเงิน การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สามารถระบุตัวบุคคลที่ยังไม่มีหลักประกัน 
ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การช่วยเหลือต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสมอภาค โดยอาจ
พิจารณาเช่ือมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เข้ากับระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ท่ีเป็นระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศในปัจจุบันที่สามารถระบุปัญหาการพัฒนาได้ลึกถึงระดับบุคคลและครัวเรือน  
ซ่ึงจะท�าให้การแก้ปัญหาเป็นการด�าเนินการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชากรแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น บรรเทาปัญหา “ภาวะตกหล่น” ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง 
การพัฒนาระบบและรูปแบบการคุ้มครองทางสังคมที่สามารถขยายการคุ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบได้อย่าง
ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทการพัฒนาของประเทศ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระ
ส�าคัญได้ ดังนี้ (1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มีแนวทางในการ
พัฒนาที่เน้นการขยายความคุ ้มครองทางสังคมขั้นต�่าให้คนไทยทุกคนให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 
ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการท�างาน
โดยยกระดับกลไกการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการท�างาน 
ที่มีคุณค่า และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและ
ลดความเสียเปรียบของผู้บริโภค และ (2) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม มีแนวทาง 
ในการพัฒนาที่เน้นการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและตรงกับกลุ่ม
ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและเหมาะสม ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมให้ประชากร 
กลุ่มต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 
ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการพัฒนาและน�าระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อน�าไปสู ่การยกระดับการคุ ้มครองทางสังคมและ 
หลักประกันทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

170101 170201
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คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุม่ด้อยโอกาส
และกลุม่เปราะบางไดร้บัการคุ้มครอง

และมีหลกัประกนัทางสงัคมเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

170101

กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มคนเปราะบางเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และ 
อาจเป็นกลุม่ทีม่ข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึโอกาสในมติิต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึงการท�าให้คนกลุม่ดงักล่าว
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้นจึงเป็นกลไกส�าคัญที่จะส่งผลให้คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น โดยการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสม และการมีหลักประกัน 
ที่ครอบคลุม หลากหลาย และมีคุณภาพ เป็นปัจจัยที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

84.5 81.7 75.6

20.7

15.5 18.3 24.4

79.3

0
20
40
60
80
100

เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ

ร้อ
ยล

ะ

สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
จ าแนกตามการมีหลักประกัน

มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน
ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลเด็ก ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ ปี 2561 
ข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2562

ที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรมส่งเสริมและ 
        พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ส�านักงานประกันสังคม และส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากสัดส่วน
ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
ความคุ ้มครองตามมาตรการคุ ้มครองทางสังคม  
อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร   
(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน
อุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน ซึ่งเทียบ
เคียงจากข้อมูลการคุ้มครองต่าง ๆ พบว่า กลุ่มเด็กและ 
ผูส้งูอายมุสัีดส่วนผูท้ีไ่ด้รบัการคุม้ครองมากกว่าค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ 80) โดยในปี 2561 จ�านวนเด็กยากจนที่ได้รับ
เงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.5 ของจ�านวน 
เด็กยากจนทั้งหมด ในปี 2562 ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ
เบ้ียยังชีพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�านวนผู้สูงอายุท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มผู้พิการมีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุ 
ค่าเป้าหมาย โดยในปี 2561 มีสัดส่วนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยร้อยละ 75.6 และส�าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ พบว่า ยังคง
อยูใ่นระดบัต�า่เมือ่เทยีบกบัค่าเป้าหมาย แม้ว่าผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 และ 40 จะมสีดัส่วนทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
โดยในปี 2561 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20.7 จากจ�านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐในช่วงปี 2561-2562 ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนิน
โครงการต่อเนื่องตามภารกิจประจ�า โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโครงการ เช่น การใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช ้ในการให ้บริการ การแต ่งตั้ งคณะกรรมการ 
เพื่อก�ากับดแูลการด�าเนนิโครงการ รวมถงึการด�าเนนิงาน
ใหม่ ๆ เพื่อขยายความครอบคลุมของหลักประกัน  
เช่น กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาต ิซ่ึงการด�าเนนิงานต่าง ๆ 
ดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยการเข้าถึงหลักประกัน 
ทางสังคม อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการท่ีผ่านมายังไม่
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบเท่าที่ควร โดยสัดส่วนของ
แรงงานนอกระบบที่ได้รับหลักประกันทางสังคมยังคงอยู่
ในระดับต�่า สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญในการเร่งท�าให้
แรงงานนอกระบบมีหลกัประกนัสงัคมผ่านการด�าเนนิงาน
เชิ ง รุ กที่ เ หมาะสม กับกลุ ่ ม เป ้ าหมายมากยิ่ ง ขึ้ น  

170101

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย หน่วยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้มีความพยายามในการพัฒนาระบบ
การรับจ่ายเงินเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการ พร้อมทั้งน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้
บริการ อย่างไรก็ตาม แรงงานนอกระบบจ�านวนมาก 
เป็นแรงงานในภาคเกษตรที่มีอายุเฉล่ียสูง การใช้ระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ในการให้บรกิารอาจไม่ใช่รปูแบบทีเ่หมาะสม 
ในการผลักดันแรงงานนอกระบบให ้ เข ้ าสู ่ ระบบ 
หลักประกันสังคม นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบยังขาด
ความตระหนักรู ้ในความส�าคัญของการมีหลักประกัน 
ทางสังคมเพื่อความมั่นคงในการด�ารงชีวิต ในขณะที่สิทธิ
ประโยชน์ของแรงงานนอกระบบภายใต้ระบบประกัน
สงัคมเองยงัมข้ีอจ�ากดั รวมทัง้ระบบประกนัสงัคมยงัอาจมี
รปูแบบทีไ่ม่สอดคล้องกบัความท้าทายด้านภาวะเศรษฐกจิ
ถดถอยของโลก ที่ สามารถส ่ งผลกระทบต ่อภาค
อุตสาหกรรมและน�าไปสู่การลดการจ้างงาน จึงจ�าเป็น
ต้องพัฒนาระบบและรูปแบบการคุ ้มครองทางสังคม 
ท่ีสามารถขยายการคุ ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบ 
ได้อย่างครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ
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170101

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานเพ่ือให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางมีความคุ้มครองและ
หลักประกันทางสังคมน้ัน ในล�าดับแรกควรมุ่งเน้นที่กลุ่มแรงงงานนอกระบบโดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินโครงการ
ออกหน่วยเคลื่อนท่ีเพื่อให้บริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนในพื้นที่ และการสร้างความตระหนักรู ้
ถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของการมีหลักประกันทางสังคม และในล�าดับต่อไปควรพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการ
จ่ายเงินสมทบให้เหมาะสมกับรูปแบบรายได้ของแรงงงานนอกระบบซ่ึงมีความไม่แน่นอนในแต่ละเดือน รวมถึง  
น�าข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ไปใช้ประกอบการประเมินผลจากการ
ด�าเนนิโครงการ เช่น การให้เงนิอดุหนนุกบัเดก็แรกเกดิส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กหรือไม่ และการให้เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ
สามารถลดความยากจนในผู้สูงอายุอย่างไร เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงหลักประกันทางสังคมบนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์ให้มีความครอบคลุม หลากหลาย และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
การสร้างความคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคงในการด�ารงชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้อย่างเป็น 
รปูธรรม
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170201 มีระบบและกลไกในการใหค้วามชว่ยเหลอื
กลุม่เป้าหมายทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
เปน็พิเศษไดค้รอบคลมุมากยิง่ขึน้

เป้าหมาย

กลุ่มประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษส่วนมากเป็นผู้ท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีความท้าทายในการปรับตัวให้ทัน 
กบัการเปลีย่นแปลง การมกีารด�าเนนิการต่าง ๆ ทีส่ามารถช่วยเหลอืกลุม่เป้าหมายท่ีสอดคล้องตามความต้องการได้อย่าง
แท้จรงิจะช่วยเพิม่ความครอบคลมุของการคุม้ครองและการมหีลกัประกนัทางสงัคมของคนไทยมากยิง่ขึน้ ซึง่การส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และระบบฐานข้อมูลที่สามารถชี้ตัวเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลอืเป็นพเิศษได้อย่างมีประสทิธิภาพจะช่วยส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นนยัส�าคญั 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย พจิารณาจากดชันี
ความยากจนแบบหลากหลายมติิของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประกอบด้วย เด็ก สตรี  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเร้ือรัง โดยเทียบเคียง
จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีเ้ป้า 
(Thai People Map and Analytics Platform: 
TPMAP) พบว่า ดัชนคีวามยากจนหลายมติิในกลุม่
เป้าหมายดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
โดยในปี 2562 ค่าดัชนีความยากจนหลายมิติของ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเร้ือรัง มีค่า
เท่ากับ 0.008 / 0.006 / 0.007 / 0.012 และ 0.010 
ตามล�าดบั ซึง่ในภาพรวมคาดว่าจะเป็นไปในทศิทาง
ทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายทีก่�าหนดให้ลดลงร้อยละ 10 
ในปี 2565  

แผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง 

ที่มา : Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP)
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ดัชนีความยากจนแบบหลายมิติของกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือ

เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง
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170201

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐในช่วงปี 2561-2562 มีตัวอย่างการด�าเนินการที่ส�าคัญ  
คือ การน�าข้อมลูทีส่ามารถชีเ้ป้ากลุม่ประชากรเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลอืจากระบบ TPMAP ไปเป็นข้อมูลตัง้ต้น
ในการแก้ไขปัญหาในระดับพืน้ที ่ส่งผลให้การช่วยเหลอืเป็นการด�าเนนิการบนฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีแ่ท้จรงิ โดยเป็นการ
ผ่านกลไกระดับจังหวัดเป็นหลัก เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
แบบบรูณาการ โดยมผีูว่้าราชการจงัหวดัฯ เป็นประธานด�าเนนิงานร่วมกบัภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ทีเ่ก่ียวข้อง ลงส�ารวจพืน้ทีค่รวัเรอืนเป้าหมาย และน�าไปสูก่ารบรูณาการการให้การช่วยเหลอืครวัเรอืนเป้าหมายจากภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ  

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กลไกในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เป็นการด�าเนินการในมิติ 
ที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความซ�้าซ้อนในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับยังมี
ความท้าทายในการระบุตัวตนและแหล่งท่ีอยู่ของประชากรกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเนื่องจากไม่มีข้อมูลการส�ารวจอื่น ๆ 
นอกเหนือจากของระบบราชการ ท�าให้ยังมีข้อจ�ากัดในส่วนของ “ภาวะตกหล่น” ที่ยังไม่ครอบคลุมประชากร 
กลุม่เป้าหมายได้อย่างเต็มศกัยภาพ จงึจ�าเป็นต้องมีการบรูณาการด�าเนนิงานในระดบัพืน้ทีม่ากขึน้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดกลไกในการสร้างการบูรณาการกันทั้งในเรื่องของ 
การด�าเนินงานช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมาย และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�าเป็นจากภาคีการพัฒนา 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มกีลไกการช่วยเหลอืและพฒันาแบบมุง่เป้าทีส่ามารถระบคุวามต้องการท่ีสอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย
ในแต่ละพืน้ทีไ่ด้อย่างแท้จรงิ น�าไปสูก่ารด�าเนนิงานการพฒันาบนฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์ และครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย 
ได้เพิ่มขึ้น บรรเทาปัญหา “ภาวะตกหล่น” ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังควรมีมาตรการในการผลักดันให้ 
หน่วยงานของรฐัทัง้ในส่วนกลาง และส่วนท้องถ่ินน�าข้อมลูดังกล่าวไปใช้แก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ 
และตรงตามความต้องการของคนในพ้ืนที่



     การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 18

“อนุรักษ์ ฟื้ นฟู คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ และการเติบโตอย่างยั่งยืน”

฿

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................
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180001

ตามแผนแม่บทประเด็นข้างต้น ภายใต้เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับ
ของ Sustainable  Development Report ในปี 2562 พบว่า 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 40 จาก 162 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบรรลุผล 
ตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อยู่ในระดับต�่ากว่า 50 ประเทศแรกของโลก
ภายในป ี  2565 แล ้ว สะท ้อนให ้ เ ห็นถึงการพัฒนาตามมิ ติ  5P  
ของสหประชาชาติ ได้แก่ คุณภาพชีวิตของผู้คน (People) ความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจอย ่างยั่ งยืน (Prosper i ty )  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม (Planet) สันติภาพ (Peace) และหุ้นส่วนการพัฒนา 
(Partnership) ของประเทศไทยให ้มีคุณภาพดี ข้ึนอย ่างยั่ งยืน  
และเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะยาวต่อไป

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู 
และสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพให้มีระบบนิเวศ 
ที่สมดุล สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ท้ังการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ ตลอดจนการพัฒนาและด�าเนินการ
โครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศให้พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  
และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย 
ระดับประเด็น คือ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ที่มา : Sustainable Development Solutions Network (SDSN)

2. The SDG Index and Dashboards

Rank Country Score

1 Denmark 85.2

2 Sweden 85.0

3 Finland 82.8

4 France 81.5

5 Austria 81.1

6 Germany 81.1

7 Czech Republic 80.7

8 Norway 80.7

9 Netherlands 80.4

10 Estonia 80.2

11 New Zealand 79.5

12 Slovenia 79.4

13 United Kingdom 79.4

14 Iceland 79.2

15 Japan 78.9

16 Belgium 78.9

17 Switzerland 78.8

18 Korea, Rep. 78.3

19 Ireland 78.2

20 Canada 77.9

21 Spain 77.8

22 Croatia 77.8

23 Belarus 77.4

24 Latvia 77.1

25 Hungary 76.9

26 Portugal 76.4

27 Slovak Republic 76.2

28 Malta 76.1

29 Poland 75.9

30 Italy 75.8

31 Chile 75.6

32 Lithuania 75.1

33 Costa Rica 75.0

34 Luxembourg 74.8

35 United States 74.5

36 Bulgaria 74.5

37 Moldova 74.4

38 Australia 73.9

39 China 73.2

40 Thailand 73.0

41 Ukraine 72.8

Rank Country Score

42 Romania 72.7

43 Uruguay 72.6

44 Serbia 72.5

45 Argentina 72.4

46 Ecuador 72.3

47 Maldives 72.1

48 Kyrgyz Republic 71.6

49 Israel 71.5

50 Greece 71.4

51 Peru 71.2

52 Uzbekistan 71.1

53 Algeria 71.1

54 Vietnam 71.1

55 Russian Federation 70.9

56 Cuba 70.8

57 Brazil 70.6

58 Iran, Islamic Rep. 70.5

59 Azerbaijan 70.5

60 Albania 70.3

61 Cyprus 70.1

62 Fiji 70.1

63 Tunisia 70.0

64 Dominican Republic 69.8

65 United Arab Emirates 69.7

66 Singapore 69.6

67 Colombia 69.6

68 Malaysia 69.6

69 Bosnia and Herzegovina 69.4

70 North Macedonia 69.4

71 Tajikistan 69.2

72 Morocco 69.1

73 Georgia 68.9

74 Jamaica 68.8

75 Armenia 68.8

76 Bahrain 68.7

77 Kazakhstan 68.7

78 Mexico 68.5

79 Turkey 68.5

80 Bolivia 68.4

81 Jordan 68.1

82 Nicaragua 67.9

Table 3 | The 2019 SDG Index

20 Sustainable Development Report 2019      Transformations to achieve the SDGs

Country Profile
THAILAND

Notes: The full title of Goal 2 “Zero Hunger” is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.    
 The full title of each SDG is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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CURRENT ASSESSMENT – SDG DASHBOARD

  Major challenges          Significant challenges         Challenges remain         SDG achieved         Information unavailable

p  Decreasing       5  Stagnating       D  Moderately improving       L  On track or maintaining SDG achievement       ••   Information unavailable
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SDG Global rank 40 (OF 162)
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการ
เพื่อรักษาระดับของค่าเป้าหมายไว้ไม่ให้ตกลงจากเดิม 
ได้แก่ การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี กลไกเครื่องมือ 
ที่ทันสมัยมาประยุกต ์ ใช ้ เพื่อบริหารจัดการป ัญหา 
ด้านสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน และการยกระดบักระบวนทศัน์ 
โดยการสร้างความตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัด้านสิง่แวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แผนแม่บทฯ ประเด็น การเตบิโตอย่างยัง่ยนื ประกอบด้วย 
5 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ (1) การสร้าง
การเติบโตอย ่ างยั่ งยืนบนสั งคมเศรษฐกิจสี เ ขียว  
มีแนวทางในการพัฒนาที่ เน ้นการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ระบบนิ เ วศและแหล ่ ง ท่ีอยู ่ อ าศั ยตามธรรมชา ติ  
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การรักษาและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการบริหาร
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน (2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มีแนวทางในการพัฒนา 
ที่ เ น ้ นการปรับปรุงฟ ื ้นฟูและสร ้างใหม่ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั ่งทั้งระบบ ตลอดจนการพัฒนา 
และเพิ่มสัดส ่วนกิจกรรมทางทะเลที่ เป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่ความสมดุลของฐานทรัพยากร
และความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ  
(3) การสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมท่ีเป็นมิตรต่อ 
สภาพภูมอิากาศ มแีนวทางการพฒันาทีเ่น้นการลดการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการปรบัตัวเพือ่ลดความสญูเสยี
และเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมุ ่งเป้าสู ่ 
การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
โคร งสร ้ า งพื้ น ฐ านของภาครั ฐ และภาค เอกชน  
(4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
จัดการสารเคมีในภาคการเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีแนวทางการพัฒนาท่ีเน้นการก�าหนด
แนวทางเพื่อจัดการคุณภาพน�้ า ในแหล ่งน�้ าผิวดิน  
แหล่งน�า้ใต้ดิน และแหล่งน�า้ทะเลให้มคีณุภาพท่ีเหมาะสม 
กับประเภทการใช้ประโยชน์ และการจัดการคุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน รวมทั้งการจัดการ
ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและ 
กากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
การจัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และ (5) การยกระดับกระบวนทัศน ์
เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่เน้น 
การส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชวีติทีดี่ของคนไทย พร้อมทัง้
พฒันาเคร่ืองมอื กลไก และระบบยตุธิรรม ระบบประชาธปิไตย 
ส่ิงแวดล้อม และการจัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการ
ประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ตลอดจนพัฒนาและด�าเนิน
โครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก�าหนดอนาคต
ประ เทศด ้ านท รัพยากรธรรมชา ติ  ส่ิ งแวดล ้ อม  
และวฒันธรรม บนหลกัของการมส่ีวนร่วม และธรรมาภบิาล

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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180101การบรโิภคและการผลติของประเทศ
มคีวามยัง่ยืนสูงขึน้ 

เป้าหมาย

การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเสริมสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม โดยค�านึงถึงการลดความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน ประกอบกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน และส่งเสริมการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
การผลิตให้เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายในการบรโิภคและการผลติของประเทศมคีวามยัง่ยนืสงูขึน้ จึงต้องอาศัยการส่งเสริม การพัฒนาระบบการผลิต
และเทคโนโลยีที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ท่ีมา : Yale Center for Environmental Law and Policy

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย  โดยพิจารณาจาก  
ดัชนีสมรรถนะสิ่ งแวดล ้อม (คะแนน) จัดท�าขึ้น โดย  
Yale Center for Environmental Law and Policy  
ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะของสิ่งแวดล้อมผ่านดัชนีย่อย 
10 ค่า ครอบคลุมประเด็นคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประเด็น
คุณภาพระบบนิเวศ โดยปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 
49.88 คะแนน อยู่ในล�าดับที่ 121 จากทั้งหมด 180 ประเทศ 
โดยจ�าแนกเป็นคะแนนด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม 46.21 คะแนน  
เพิ่มขึ้นจากคะแนนฐาน 40.73 คะแนน และมีคะแนน
คุณภาพระบบนิเวศ 52.33 คะแนน ลดลงจากคะแนนฐาน 
52.36 คะแนน เพยีงเลก็น้อย ทัง้นี ้จะเห็นได้ว่ามคีวามเป็นไปได้ 
ค่อนข้างสูงในการบรรลุเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
ที่ 50 คะแนน ภายในปี 2565 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณา 
จากข้อมูล Sustainable Development Report 2019  
เป้าหมายที่ 12 ความรับผิดชอบต่อการผลิตและการบริโภค 
พบว่าประเทศไทยมีคะแนนอยู่ที่ 79.5 จากเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับประเทศใน ASEAN แล้ว ประเทศไทย 
อยู ่ในช่วงค่าคะแนนใกล้เคียงกับกลุ ่มประเทศอาเซียน  
โดยมีค่าคะแนนสูงกว่า มาเลเซีย (77.1) และสิงคโปร์ (35) 
แต่ต�่ากว่าเวียดนาม (87.1) และกัมพูชา (97.1)

Country Profile 
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

180101

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ก�าหนด
นโยบายเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน 
อาทิ การส่งเสริมภาคการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม  
ภาคการเกษตร เช่น ชมุชนบ้านหนิลาดใน จังหวดัเชียงราย 
ท่ีด�ารงชีวิตแบบวิถีพอเพียง เลือกบริโภคในสิ่งที่ไม ่ 
ส ่ งผลกระทบต ่อสิ่ งแวดล ้อมและเพื่อการพัฒนา 
อย่างย่ังยืนท่ีแท้จริง เป็นต้น รวมทั้งภาคการท่องเท่ียว  
และมกีารส่งเสรมิการบริโภคโดยการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
เช่น มาตรการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากสีเขียว เป็นต้น 
ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อย่างยั่งยืน โดยโครงการในช่วงปี 2561-2562 ส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ประโยชน ์
จากกากของเสีย อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของ โรงงานอุตสาหกรรมด ้ วยระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์
กากของเสยี และโครงการส่งเสรมิพฒันาสถานประกอบการ 
สีเขียว 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจาก
การส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลย ี
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งตามท่ีได้ด�าเนนิการ 
มาแล้ว ประเดน็ท้าทายทีส่�าคัญคอื การสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน รวมทั้ง การก�าหนดมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร ์  สั งคม และการบังคับใช ้กฎหมาย  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะในดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทย 
ได ้คะแนนต�่ ากว ่าคะแนนฐาน 3 ประเด็น ได ้แก ่  
ด้านประมง ด้านป่าไม้ และด้านมลภาวะทางอากาศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ควรด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
เพื่อร่วมกันให้ความส�าคัญกับการผลิตและการบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการเสริมสร้างสังคม
คาร์บอนต�่าผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่ งยืน  โดยหน ่วยงานภาครัฐ 
ควรก�าหนดมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย และการใช้
กลไกเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคม เพื่อเป็น
แนวทางส่งเสริม โดยเฉพาะในด้านประมง ด้านป่าไม้ 
และด้านมลภาวะทางอากาศ อาท ิการอดุหนนุผูท้�าประมง 
ที่ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย การจัดการพื้นที่
อนุรักษ์ป่าไม้อย่างเป็นระบบ และการให้สิทธิประโยชน์
กับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป ็นมิตรต ่อส่ิงแวดล ้อม  
ตลอดจนพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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180102พ้ืนทีส่เีขียวทกุประเภทเพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการให้ความส�าคัญกับการคุ้มครอง อนุรักษ์ และลดการสูญเสีย
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และมุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
ในการหยุดยั้งการท�าลายพื้นที่ป่า ตลอดจนพัฒนาองค์กรของรัฐและทุกภาคส่วนอย่างมีการบูรณาการท�างานร่วมกัน 
เพื่อตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ได้แก่ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตระหนักถึงความส�าคัญของพื้นที่ป่า 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของ
พื้นที่ท้ังประเทศ) โดยข้อมูลจากกรมป่าไม้ ปี 2561 พบว่า มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นป่าธรรมชาติ 102.49 ล้านไร่ 
(ร้อยละ 31.7) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ 28.95 ล้านไร่ (ร้อยละ 8.95) พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท 
6.47 ล้านไร่ (ร้อยละ 2) รวมทั้งสิ้น 131.44 ล้านไร่ (ร้อยละ 42.65) จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะ
พื้นที่ป่าธรรมชาติมีการเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มการเพิ่มจ�านวนขึ้นเช่นกัน
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

การด�าเนินการที่ผ ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายที่ให ้ 
ความส�าคัญต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้มาอย่างต่อเนือ่ง 
โดยมีการประกาศเขตพื้นท่ีอนุรักษ์เพิ่มเติม และมี 
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8 
พ.ศ. 2562) รวมทัง้ ความเข้มงวดในการป้องกนัปราบปราม 
การบุกรกุท�าลายป่าไม้อย่างต่อเนือ่ง และภาคประชาสงัคม 
ต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นท่ีป่าให้มี
ความยั่งยืน ท�าให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษา
และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการในช่วงปี 2561 - 2562 
ส ่ วนใหญ ่ เป ็นการส ่ ง เสริมการอนุรักษ ์และฟื้นฟู 
ระบบนิเวศและแหล่งท่ีอยู่อาศัยตามแนวธรรมชาติ อาทิ 
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ 
สั งคม  และสิ่ ง แวดล ้ อมอย ่ า งยั่ ง ยื น  เพื่ อ รั กษา 
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
การบริหารจัดการที่ดิน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาพัฒนาแนวเขตพ้ืนท่ีสีเขียว อาทิ โครงการ 
ยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม (RTK GNSS 
Network) 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การเพิ่มขึ้นของประชากรและความต้องการใช้ที่ดิน 
เพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิต อาทิ การท�าเกษตรกรรม  

การท�าอุตสาหกรรม และเขตชุมชน ส ่งผลกระทบ 
ต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ท�าให้มีประเด็นท้าทาย 
ที่ส�าคัญ คือ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศ การสร้างความชัดเจนของการแบ่งเขตท่ีดิน 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตระหนักถึง
ความส�าคัญของพื้นที่ป ่าและพื้นที่สี เขียวให้มากขึ้น  
เพือ่ดแูลรกัษาพืน้ทีป่่าและพืน้ทีส่เีขยีวให้คงสภาพสมบรูณ์ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทุ กประ เภทจ� า เป ็นต ้ อ ง ได ้ รับความร ่ วมมื อจาก 
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ต ้องเห็น 
ความส�าคัญของการอนุรักษ ์ป ่าไม ้และพื้นที่สี เ ขียว 
ในชุมชน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควร
ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  ก� า หนดมาต รก า รหรื อ กล ไ ก 
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน อาทิ 
โครงการบริหารจัดการการใช ้ประโยชน ์ ท่ี ดินของ 
ทั้งประเทศ โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
การขยายผลมาตรการส ่ ง เสริมการปลูกไม ้มี ค ่ า 
เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเมือง รวมถึงการปลูกไม้แนวตั้ง มาตรการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเพื่อป้องกันการบุกรุก
ท�าลายพื้นที่ป ่าไม ้และส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว 
อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

180102 แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
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180201ความสมบรูณข์องระบบนเิวศทางทะเลเพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล เป็นการให้ความส�าคัญกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งทั้งหมด มุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากร 
ทางทะเลทั้งระบบ ตลอดจนการลดความเหลื่อมล�้าและดูแลผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ให้เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม อาท ิการท�าประมงอย่างถกูกฎหมาย การท่องเทีย่วทีค่�านงึถงึระบบนเิวศทางทะเล และการเป็นศูนย์กลาง 
ด้านพาณชิย์นาว ีดงันัน้ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนืบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล จึงต้องอาศยั 
การบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร อาทิ การท่องเที่ยวทางทะเล 
และชายฝั่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย โดยพิจารณาจาก 
ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) 
จัดท� า โดย Global  OHI  team ซ่ึงประเ มินจาก 
ความสามารถของมหาสมุทรที่ให้ประโยชน์ส�าคัญแก่
มนุษย์ทั้งหมด 10 ด้าน ท่ีคลอบคลุมมิติด้านระบบนิเวศ 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยในปี 2562 ประเทศไทย 
ได้คะแนน 66 คะแนน อยู่ล�าดับที่ 130 จากทั้งหมด 221 
ประเทศทั่วโลก โดยลดลงจากค่าคะแนน ณ ปี 2561  
ซ่ึงได้คะแนน 68 คะแนน อยู่ล�าดับที่ 108 จากทั้งหมด 
221 ประเทศทั่วโลก โดยด้านที่ประเทศไทยได้คะแนน 
ลดน้อยลง ได้แก่ ศักยภาพด้านอาหารจากการท�าประมง
และเพาะเล้ียงทางทะเล และศักยภาพของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติที่ได ้จากมหาสมุทร ซ่ึงคาดการณ์จะบรรลุ 
เป้าหมาย 70 คะแนน ได้ตามที่ก�าหนดในปี 2565 ทั้งนี้  
ค่าคะแนนดัชนีคุณภาพมหาสมุทรเป็นการประเมินข้อมูล
ใน เบื้ อ งต ้น โดยองค ์กรต ่ า งประ เทศ ซึ่ งป ั จจุบัน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก�าลังศึกษาและจัดท�า 
การประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย 
(OHI) เพื่อให้มีข้อมูลตามบริบทของประเทศประกอบ 
การประเมนิสถานการณ์ของเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
ท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน และคาดการณ์จะบรรลุเป้าหมายตาม 
ที่ก�าหนดในปี 2565 ที่ 70 คะแนนได้ ต่อไป

ทีม่า : Ocean Health Index
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562  
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า และสถาบันการศึกษา  
ได้ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร 
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการ
คุณภาพน�า้และขยะทะเลอย่างต่อเนือ่งโดยมกีารด�าเนนิงาน 
ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงการบริหารจัดการ
ขยะทะเล ตลอดจนการด�าเนินงานผ่านการออกมาตรการ
ควบคุม มาตรการทางกฎหมาย และการรณรงค์ต่าง ๆ 
อาท ิการจดัท�าพระราชบัญญตัเิรอืไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
เพื่อก�าหนดมาตรการควบคุมเรือประมง และการจัดท�า
พระราชบัญญัติรักษาผลประโยชน์ทางทะเล พ.ศ. 2562

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
คือ การเสื่อมโทรมลงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ของต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทะเล
ชายฝั่ง อาทิ ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก 
เน่ืองมาจากการใช้ประโยชน์จากทะเลทีม่อีตัราเพิม่มากขึน้ 
ตามการเติบโตของประชากรและความเจริญทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การขาดข้อมูล
ทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะ

ประเด็นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทางทะเลและชายฝ ั ่ ง  นอกจากนี้  ความท ้ าทาย 
ด้านการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างเป็น
ระบบและการบูรณาการท�างานร่วมกันของหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายระดบัแผนแม่บทย่อย 
ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพ่ิมขึ้น 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรเร ่งจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ทางทะเล อาทิ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของ
ประเทศไทย และด�าเนินการให้ครอบคลุมประเด็นระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั ่ง อีกทั้งการใช ้ประโยชน์ 
จากทะเลโดยเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว และการจ�ากัด
จ�านวนนักท่องเที่ยวให้สอดคล้อง กับขีดความสามารถ 
ในการรองรับในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยว เพื่อเป็น 
กรอบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรพิจารณา
ปรับปรุง ผลักดันกฎหมาย และมาตรการต ่าง ๆ  
ที่เ ก่ียวข้อง รวมทั้งควรเร่งส่งเสริมสนับสนุนการใช้ 
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคม ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งเพื่อน�าไปสู ่ 
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลต่อไป

180201 แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
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180301การปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 
ของประเทศไทยลดลง 

เป้าหมาย

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นการให้ความส�าคัญกับการปรับตัว 
ต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยมุง่เน้นการก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพัฒนา 
การบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยค�านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวเป็นส�าคัญ  
ตลอดจนการส่งเสริมแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่าง ๆ ท้ังพลังงานและขนส่ง กระบวนการอุตสาหกรรม  
และการจัดการของเสีย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง จึงต้องอาศัย
การมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการก๊าซเรือนกระจก การมีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งการสร้างจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

แผนแม่บทย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีมา : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณา 
จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม 
ในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขา 
การจัดการของเสยี โดยข้อมลูจาก ส�านกังานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พบว่าประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างต่อเนือ่งจากผลการด�าเนนิงาน 
ในปี 2556 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดลงเพียงร้อยละ 4 ต่อมาสามารถลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นร้อยละ 14 (คิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ทีล่ดได้คอื 51.72 MtCo2eq) ในปี 2560 แสดงให้เหน็ว่า 
สามารถบรรลุเป ้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 12 ได้แล้ว

 
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
 

 
ท่ีมา : สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (2563) 
 
 
 
สถานการณ์ 
 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา ไดใ้ห้สัตยาบันเขา้เป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เม่ือ
วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใชตั้ง้แตวั่นท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ในการเขา้ร่วมเป็นภาคีความ
ตกลงปารีส แตล่ะภาคีตอ้งจัดทาํแจง้และจัดให้มีการมีสว่นร่วมท่ีประเทศกาํหนด (Nationally Determined 
Contributions: NDC)โดย  ประเทศไทยไดย่ื้นขอ้เสนอการมีสว่นร่วมท่ีประเทศกาํหนด (nationally determined 
contributions:NDC) ตอ่สาํนักเลขาธิการอนสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เม่ือ 1 
ต.ค. 2558 โดยกาํหนดคา่เป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ่ 20 จากกรณีปกติ ภายในปี 2573  ระบุ
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)  ขัน้ตํา่ท่ีร้อยละ 20 จากกรณีปกติ (Business as 
Usual: BAU) และกาํหนดเป้าหมาย  ขัน้สูงท่ีร้อยละ 25 จากกรณีปกติ โดยข้ึนอยูกั่บการเขา้ถึงกลไกการสนับสนุน
ทางการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี การเงนิ และการเสริมสร้างศักยภาพท่ีเพิม่ข้ึนและเพียงพอ 
 
 
 
การดาํเนินการท่ีผา่นมา  
 
ประเทศไทยไดมี้การจัดทาํแผนท่ีนําทางดารลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี 2564-2573 ใน 3 สาขาหลัก ไดแ้ก ่
สาขาพลังงานแลพะการขนสง่ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผ้ลิตภัณฑ ์และสาขาการจัดการของเสยี และจะ
มีการย่ืนขอ้เสนอฉบับใหมปี่ 2563 ซ่ึงประเทศไทยได ้รายงานขอ้มูล ณ ปี 2560 ตอ่ท่ีประชุม COP 25 วา่
ประเทศไทย สามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ลว้ ร้อยละ 14.09 เม่ือเทียบกับกรณีปกติ  หรือคดิเป็นปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์ลดไดคื้อ 51.72 MtCo2eq  ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดแ้ลว้  นอกจาก
ดา้นการลดก๊าซเรือนกระจกแลว้ ยังให้ความสาํคัญกับการปรับตัวจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือทาํให้การดาํเนินงานใน
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดท�า
แผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
ปี 2564 - 2573 ใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาพลังงาน
และการขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ 
การใช ้ผลิตภัณฑ ์  และสาขาการจัดการของเ สีย  
ซึ่งโครงการในช่วงปี 2561 - 2562 เป็นการด�าเนินงาน 
ที่ เ น ้ นการจั ดท� า ร ่ า งกฎหมายการ เปลี่ ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศฉบบัแรกของไทย และการจดัท�ายทุธศาสตร์ 
ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล ่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า  
การปรับปรุงกลไกทางการเ งินของประเทศ อาทิ  
การ เสริ มสร ้ า งบทบาทของกองทุนสิ่ ง แวดล ้ อม 
ในการสนับสนุนทางการเงนิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และภาคเอกชน ในการจดัท�าโครงการด้านการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการส่งเสริมภาคการผลิต 
ที่ค�านึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ โครงการ 
ส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก 
โดยการขอรับรองฉลากคาร์บอน โดยการด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไปควรมุง่เน้นการสร้างจิตส�านกึในการรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยสามารถ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

ระดับแผนแม่บทย่อยที่ก�าหนดไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
เพื่อการรักษาสถานภาพเป้าหมายให้คงไว้และพัฒนาให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ควรให้
ความส�าคัญกับประเด็นการบูรณาการการท�างานร่วมกัน
ของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องระหว่างสาขาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการลดการปล่อยก ๊าซเรือนกระจกให้มากยิ่ง ข้ึน  
ตลอดจนมุ่งเน้นการหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่สนบัสนนุ 
การแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง 

ข ้อเสนอแนะในการบรรลุ เป ้าหมาย  เพื่ อ รักษา
สถานภาพค ่ า เป ้ าหมาย ให ้ ค ง ไ ว ้ และพัฒนา ให ้ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาจึงจ�าเป็น
ต้องด�าเนินโครงการหรือมาตรการที่ส�าคัญ เช่น โครงการ
ส่งเสริมวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก โครงการ 
ส ่งเสริมการจัดท�าคาร ์บอนฟุตพริ้น และมาตรการ 
การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้ง 
การขยาย การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไปยงัสาขาอืน่ๆ 
นอกเหนือจากสาขาที่ด�าเนินการอยู่แล้ว

180301 แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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180401คณุภาพของน�า้ในแหลง่น�า้ผวิดิน  
แหลง่น�า้ใต้ดนิ และแหลง่น�า้ทะเลมีคณุภาพ

เหมาะสมกบัประเภทการใชป้ระโยชน์

เป้าหมาย

การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการมลพิษที่เป็นแหล่งก�าเนิด ให้ความส�าคัญ 
กับการบริหารจัดการหรือควบคุมมลพิษจากแหล่งก�าเนิดในเชิงพื้นที่ และก�าหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทาง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการป้องกัน
ผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพ้ืนที่เส่ียง เพ่ือลดและควบคุมมลพิษทางน�้าตามหลักการ
จัดการมลพิษตั้งแต่ต้นทาง โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้า
ใต้ดิน และแหล่งน�้าทะเลมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ได้แก่ การมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ
มลพิษทางน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ การมีกลไกและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการมลพิษทางน�้า  
และการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน�้าอย่างเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจารณา 
จากคุณภาพของน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าทะเล  
และแหล่งน�้าใต้ดิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของ
การใช้ประโยชน์ (ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด) 
ป ัจจุบันยังไม ่มีข ้อมูลท่ีสามารถแสดงถึงการบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนดได้ แต่สามารถสรุปสถานการณ์ 
โดยสะท้อนได้จากข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน�้า
ในแหล่งน�า้ผวิดิน ในปี 2561 พบว่า อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ถงึดี 
ร้อยละ 91 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 83 ในปี 2560 และอยูใ่นเกณฑ์ 
เสื่อมโทรม ร้อยละ 9 ลดลงจากร้อยละ 17 ในปี 2560 
โดยไม่มีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพอยู ่ในเกณฑ์ดีมากหรือ
เสื่อมโทรมมาก และจากข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์
คุณภาพน�้าบาดาล ในปี 2561 โดยท่ัวไปยังคงอยู ่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บริโภคได้ แต่บางพื้นที่มีปริมาณ 
ธาตเุหลก็และแมงกานสี ในปรมิาณสงู และมกีารปนเป้ือน 
สารมลพิษที่ยังมีการติดตามและเฝ ้าระวังคุณภาพ 
น�้าบาดาล และจากข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์คุณภาพ
น�้าทะเลชายฝั่ง ในปี 2561 คุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ร้อยละ 94 ลดลงจาก ร้อยละ 96 ในปี 2560 โดยม ี
แหล่งน�้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

๒-๑๒๘ 

ตารางที่ ๒.๓๓ สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ) 
สถานการณ์ อ่าวไทยตอนใน อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก อ่าวไทยฝ่ังตะวันตก ชายฝ่ังอันดามัน ร้อยละ

เสื่อมโทรมมาก 
(๐-๒๕) 
จำนวน ๓ จุด 

จังหวัดสมุทรปราการ 
- หน้าโรงงานฟอกย้อม กม. 
๓๕ (๑๐๐) 
- ปากแม่น้ำเจ้าพระยา (๕๐๐)- 
จังหวัดสมุทรสาคร 
- ปากแม่น้ำท่าจีน (๑๐๐)- 

- - - ๑ 

หมายเหตุ: การอ่านจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ ชื่อสถานี (กระจายชายฝั่ง)เคร่ืองหมาย+/- หมายถึงการเปล่ียนแปลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า 

สัดส่วนของคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
ถึงพอใช้ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ตาม  
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ คุณภาพน้ำทะเลถือว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้น (รูปที่ ๒.๓๐) (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) 
รูปที่ ๒.๓๐ แนวโนม้สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
  

๒-๑๒๐ 

รูปที่ ๒.๒๙ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
๒.๘.๓.๒ ผลกระทบ 
การระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ ส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการ 

ในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรที่มีการระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เป็นผลให้มีปริมาณการระบายของเสียเกินศักยภาพรองรับของแต่ละแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต 
คลองสายสำคัญ ชายหาดท่องเที่ยว รวมทั้ง การบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจำกัด
ในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่สามารถรวบรวมน้ำเสียทั้งหมดมาบำบัด
และน้ำเสียชุมชนบางแห่งไม่ได้มีการบำบัด นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมท่าเรือ 
ชายหาดท่องเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลโดยตรง ทำให้คุณภาพน้ำผิวดินของ
ประเทศเส่ือมโทรม (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก)  

๒.๘.๓.๓ การดำเนินงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ดังน้ี 
๑) กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒ก) ดังนี้   

๑.๑) จัดทำแผนการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการใช้น้ำและความสกปรกของน้ำเสียด้วยการผลิตและการใช้ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม กำหนดมาตรฐานอัตราการระบายมลพิษทางน้ำ 
(Loading) รวมถึงการกำหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ (Permit System) จัดทำแนวทาง 
และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าอนุรักษ์คุณภาพน้ำ (ค่าจัดการน้ำเสีย) เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างระบบ
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

180401

การด�าเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้ด�าเนินการจัดท�า 
กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่  พระราชบญัญตัทิรัพยากรน�า้ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการฟื้นฟูและ
อนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ โดยทกุหน่วยงานสามารถบรูณาการ 
การด�าเนินงานร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ในช่วง 
ปี 2561 - 2562 โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการจัดการ
ปัญหาน�้าเสียที่ปล่อยลงสู ่แหล่งน�้า และระบบบ�าบัด 
น�้ า เสีย  โดยการก� าหนดเกณฑ ์มาตรฐานควบคุม 
การระบายน�้าทิ้ง อาทิ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล่งก�าเนิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้าและน�้าเสีย 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย
การขยายตวัอย่างไร้ทศิทางของชมุชนเมอืง และภาคการผลติ 
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้การรวบรวม 
น�้าเสียไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และต้นทุนในการจัดการ 
น�้าเสียสูงกว่าที่จ�าเป็น ดังนั้น ความท้าทายที่ส�าคัญ 
คือการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาระบบ
รวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียให ้สอดคล้องกัน รวมท้ัง  
การสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น�้าถึงภาระความรับผิดชอบ
ในการจัดการน�้าเสีย บนหลักการผู้สร้างมลพิษเป็นผู้จ่าย 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้คุณภาพ 
ของน�้าในแหล่งน�้าผิวดิน แหล่งน�้าใต้ดิน และแหล่งน�้า
ทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเร่งดูแลควบคุมคุณภาพน�้าทิ้ง
จากแหล่งก�าเนิดในพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรม อาทิ 
การติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนหรือร้านค้าในชุมชน
โดยให ้มีการติดต้ังระบบบ�าบัดน�้ า เสียก ่อนระบาย 
สู ่แหล่งน�้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง มุ ่งเน้นการสร้าง 
ความตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหามลพิษทางน�้า 
โดยการเผยแพร่รายงานคุณภาพน�้าแบบออนไลน์ตาม
สถานทีต่่าง ๆ เพือ่ให้ผูป้ระกอบกจิการต่าง ๆ หรอืประชาชน 
ทั่วไปได้ทราบ รวมทั้ง ต้องส่งเสริมการใช้มาตรการ 
ทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการจัดการน�้าเสียให้เป็น 
รปูธรรม อาท ิการผนวกรวมค่าจดัการน�า้เสยีกบัค่าน�า้ประปา 
 

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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180402คณุภาพอากาศ เสยีง และความส่ันสะเทอืน
อยูร่ะดบัมาตรฐานของประเทศไทย

เป้าหมาย

การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการมลพิษที่เป็นแหล่งก�าเนิด ให้ความส�าคัญ 
กับการบริหารจัดการหรือควบคุมมลพิษจากแหล่งก�าเนิดในเชิงพื้นที่ และก�าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม ตลอดจนก�าหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพื้นที่
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหามลพิษในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยการมีนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในการจัดการมลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพ การมีกลไกและเครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการมลพิษ และการร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เสียง  
และความสั่นสะเทือน เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากคุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศไทย (ร้อยละของพื้นท่ีเป้าหมายท้ังหมด) ปัจจุบันยังไม่มี
ข ้อมูลที่สามารถแสดงถึงการบรรลุ เป ้าหมายที่ก�าหนดได ้  
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลการรายงานที่สะท้อนสถานการณ์ ได้แก่ 
ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นท่ี ในปี 2561 พบว่า คุณภาพ
อากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเฉล่ียรายปี 
ทั้งประเทศค่อนข้างคงที่ จาก 41.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(มคก./ลบ.ม.) ในปี 2560 เป็น 42.0 มคก./ลบ.ม. ในปี 2561 และ
ยังคงอยู ่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ส ่วนฝุ ่นละอองขนาด ไม ่เกิน  
2.5 ไมครอน มีค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2560  
ที่ค่าเฉลี่ย 22.0 มคก./ลบ.ม. เป็น 24.0 มคก./ลบ.ม. ในปี 2561 
แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกัน ส�าหรับสถานการณ์หมอก
ควันและจุดความร้อนสะสม ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า 
จ�านวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ในปี 2561 เท่ากับ 34 วัน ลดลงจากปี 2560 ท่ีเท่ากับ 38 วัน  
หรือร้อยละ 11 ส�าหรับข้อมูลระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2561 ค่าเฉลี่ย 
ของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.9 เดซิเบลเอ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ (มาตรฐานระดับ
เสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ก�าหนดไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ซึ่งปี 2560 เท่ากับ 67.4 เดซิเบลเอ จะเห็นว่าระดับเสียง 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 อยู่ถึง 2.5 เดซิเบลเอ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการสามารถบรรล ุ
เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ภายในปี 2565 ได้

๒-๑๐๒ 

๒) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าเกินมาตรฐาน 
ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตำบล 
หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี เป็นต้น โดยค่าเฉลี ่ยรายปีอยู ่ในช่วง ๙.๐-๔๑.๐ มคก./ลบ.ม. ส่วนค่าเฉล่ีย  
๒๔ ช่ัวโมง อยู่ในช่วง ๓.๐-๑๓๓.๐ มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยรายปีทั้งประเทศ ๒๔.๐ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 
๒๕.๐ มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเท่ากับ ๒๒.๐ มคก./ลบ.ม. สำหรับค่าสูงสุดเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ทั้งประเทศ ๗๒.๒ มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน ๕๐.๐ มคก./ลบ.ม.) ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่า ๗๔.๒ มคก./ลบ.ม. 
เมื่อพิจารณาในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีแนวโน้มลดลง แต่ใน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปที่ ๒.๒๒)  
รูปที่ ๒.๒๒ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่  

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑  
 
 

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 

๓) ก๊าซโอโซน (O3) พบว่า ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีค่าเฉลี่ย ๑ ช่ัวโมงสูงสุด ของแต่ละจุดตรวจวัดเฉล่ีย 
๑๒๓.๐ ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) มีค่าเท่ากับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเฉลี่ย ๑๒๓.๐ พีพีบี (ค่ามาตรฐาน ๑๐๐.๐ 
พีพีบี) และค่าสูงสุด ๑๙๓.๐ พีพีบี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (รูปที่ ๒.๒๓) ส่วนค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมงสูงสุดของ 
แต่ละจุดตรวจวัด มีค่าเฉลี่ย ๙๗.๐ พีพีบี และมีค่าสูงสุด ๑๔๙.๐ พีพีบี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ค่ามาตรฐาน 
๗๐.๐ พีพีบี) เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณก๊าซโอโซน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

   

๒-๑๑๐ 

รูปท่ี ๒.๒๔  ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก) 
ส่วนพื ้นที ่ทั ่วไป พบว่า มีค่าเฉลี ่ยของระดับเสียงเฉลี ่ย (Leq) ๒๔ ชั ่วโมง เท่ากับ ๕๙.๓ เดซิเบลเอ  

เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีค่าเท่ากับ ๕๗.๗ เดซิเบลเอ โดยไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด (ค่ามาตรฐาน ๗๐.๐ เดซิเบลเอ) 
เมื่อพิจารณาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ 
และยังคงไม่เกินค่ามาตรฐาน (รูปที่ ๒.๒๕)  
รูปท่ี ๒.๒๕ ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑  

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๖๒ก)  



358

18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

การด�าเนินการท่ีผ ่านมา รัฐบาลได ้ประกาศให ้ม ี
การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุน่ละอองเป็นวาระแห่งชาติ 
เพื่อให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีการจัดท�าแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพ
อากาศของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
อีกทั้ง มีการใช ้มาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา
คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตตามแนวทางเชิงพื้นที ่
ซึ่งท�าให้คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 
ในพื้นที่ตรวจวัด มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ยกเว้นค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่มีค่าเกิน
มาตรฐานในเมืองใหญ่ และเขตอุตสาหกรรม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
สภาพปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่เห็นชัดเจนทั้งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ และพื้นที่พัฒนา
ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมอุตสาหกรรม 
การคมนาคม การจราจร และการก่อสร้าง ท�าให้เกิด
ปัญหาการปล่อยฝุ่นละอองออกสู่อากาศ รวมถึงปัญหา
การเผาในพื้นที่โล่งแจ้งล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญในการเกิด
ปัญหามลภาวะทางอากาศ จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา
พบประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ คือ (1) ความเข้มงวด 

การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ  (2) การขาด
ความเป ็น เอกภาพของหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องใน 
การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
และ (3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษทางอากาศ อาทิ รถสามล้อไฟฟ้า 
รถเมล์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยังไม่สามารถพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์ได้ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แนวทางการพัฒนาจึงควรเร่งให้
ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางของระบบ อาทิ 
ผู ้ผลิตต ้องมีความรับผิดชอบต่อมลพิษที่จะเกิดข้ึน 
ตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และควรพัฒนาการน�า
มาตรการทางภาษีมาใช้ควบคุมดูแลสภาพเครื่องยนต์ของ
พาหนะ โดยการเก็บภาษีรถยนต์ท่ีมีเคร่ืองยนต์สภาพเก่า
และมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์อย่างเข้มงวด  
รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการน�าพลังงาน
ทดแทน หรือพลังงานสะอาดมาใช้ อาทิ การส่งเสริม 
การใช้รถพลงังานไฟฟ้า ตลอดจนเร่งด�าเนนิการให้ความส�าคญั 
กับการสร้างความตระหนักรู ้ โดยการประชาสัมพันธ ์
ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจถึงความส�าคัญของปัญหาและกลวิธี
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 

180402 แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   



359

18การเติบโตอย่างยั่งยืน

180403การจัดการขยะมลูฝอย มลูฝอยติดเชือ้  
ของเสยีอนัตราย สารเคมใีนภาคการเกษตร
และการอตุสาหกรรมมปีระสิทธภิาพมากขึน้

เป้าหมาย

การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการมลพิษที่เป็นแหล่งก�าเนิด ให้ความส�าคัญ 
กับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งการบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบ�าบัด 
ก�าจัดขยะ และของเสียอันตราย ด้วยการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมท้ังให้มีระบบ 
การอนุญาตการระบายมลพิษและก�าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย  
ตลอดจนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศบนฐานของความรับผิดชอบ 
ตามบทบาทหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมี 
ในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องอาศัยการมีนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ในการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การมีกลไกและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม และการร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหามลพิษท่ีมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทย่อย การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากดัชนี
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ (คะแนน) ซึ่งจากข้อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ของกรมควบคุม
มลพิษ ในปี 2561 พบว่า มีปริมาณขยะประมาณ 27.82 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จากปี 2560 ที่มีปริมาณ 
27.37 ล้านตัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่ถูกน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง 10.88 ล้านตัน คิดเป็น 
ร้อยละ 38.85 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด ลดลง 
ร้อยละ 7.19 จากปี 2560 ท่ีมีปริมาณ 11.69 ล้านตัน 
ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกก�าจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.32 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 26.21 ของปริมาณ 
ขยะมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 จาก 2560 ทีม่ปีรมิาณ 7.17 ล้านตนั ส�าหรบัของเสยีอนัตราย ในปี 2561  
มีจ�านวน 1.893 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 27.91 จากปี 2560ที่มีจ�านวน 2.626 ล้านตัน แบ่งเป็นของเสียอันตราย 
จากอุตสาหกรรม จ�านวน 1.2 ล้านตัน ของเสียอันตรายจากชุมชน จ�านวน 0.638 ล้านตัน และมูลฝอยติดเชื้อ 0.055 
ล้านตัน โดยปี 2561 มีค่าดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะอยู่ที่ 0.64 ซึ่งยังต�่ากว่าคะแนนเป้าหมายระดับแผนแม่บท
ย่อยที่ก�าหนด แต่มีความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดในปี 2565 (0.74)

ทีม่า : กรมควบคมุมลพิษ

36 รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

การเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 เพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยก 
ที่ต้นทางและการก�าจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มดีขึ้น 
	 ปี	 2561	 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ	 27.8	 ล้านตัน	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2560	 
มีปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ	 1.64	 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง	 และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก 
สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง	การเพิ่มขึ้นของประชากร	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น	 
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
	 แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มข้ึน	 แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี	 2561	 มีแนวโน้มดีขึ้น	 
ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก	ณ	ต้นทาง	และน�ากลับไปใช้ประโยชน์	9.58	ล้านตัน	(ร้อยละ	34)	เพิ่มขึ้น 
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ	13	ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและท�าปุ๋ยอินทรีย์	ขยะมูลฝอยชุมชน
อีกจ�านวน	 10.88	 ล้านตัน	 (ร้อยละ	 39)	 ถูกก�าจัดอย่างถูกต้อง	 ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกก�าจัด 
อย่างไม่ถูกต้องประมาณ	7.36	ล้านตัน	(ร้อยละ	27)	แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ ่งสู ่การเป็นสังคมปลอดขยะ	 (Zero	 Waste	 Society)	 บนแนวคิด	 3R	 -	 ประชารัฐ	 
มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย	ณ	ต้นทาง	โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน	(รูปที่	15)

 

รูปที่ 15 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การน�ากลับไปใช้ประโยชน์ 
การก�าจัดถูกต้องและไม่ถูกต้อง ปี 2552-2561
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ส่งเสริมนโยบายท่ีให้
ความส� า คัญกับการจัดการขยะมาอย ่ างต ่อ เนื่ อง  
โดยถือว่าการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  
กรมควบคุมมลพิษ ได ้ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บท 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและของเสีย
อันตรายระยะ 20 ปี (2561 - 2580) โดยการใช้หลัก 3R 
และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมท้ังหลักผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู ้จ่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
และความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขบัเคล่ือนแผน 
ดังกล่าว ซ่ึงโครงการในช่วงปี 2561 - 2562 ส่วนใหญ่ 
เป ็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ 
ด้วยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการขยะ อาทิ โครงการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ ไม ่ใช ้แล ้ว โดยเทคโนโลยี 
การผลิตที่สะอาด 3R และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
โรง งานคั ดแยกและ รี ไซ เคิ ลซากผลิ ต ภัณฑ ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ผลการด�าเนินงานยังพบประเด็นท้าทาย คือ เนื่องด้วย
ปริ ม าณขยะที่ มี จ� า น วนมาก เ กิ นคว ามสามา รถ 
ในการจัดการ ส่งผลให้รูปแบบและวิธีการในการจัดการ
ขยะไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลเท่าที่ควร อาทิ 
การก�าจัดขยะไม ่ถูกวิธี  การขาดการคัดแยกขยะ  
จึงควรให ้ความส�าคัญต ่อมาตรการลดปริมาณขยะ 
จากแหล่งก�าเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขยะทั้งระบบให้มากข้ึน ซึ่งจะเป็นประเด็นส�าคัญ 
ที่ต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แนวทางการพัฒนาจึงควรเร่งให้
ความส�าคัญกับการลดปริมาณขยะจากแหล่งก�าเนิด 
โดยการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน
และทุกภาคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้องร ่วมกันแก ้ ไขป ัญหา  
โดยยึดหลักการผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย ให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความส�าคัญและผลกระทบที่จะตามมา  
ตลอดจนมุ ่ ง เน ้นการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี  
และกลไกเคร่ืองมือด ้านการจัดการมลพิษอย ่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อก�าหนดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ  
ของเสียอันตราย สารเคมี ในภาคการเกษตรและ 
การอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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180501คนไทยมคีณุลกัษณะและพฤติกรรม 
ทีพึ่งประสงคด้์านสิง่แวดลอ้ม 

และคุณภาพชวิีตทีดี่

เป้าหมาย

การยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศเป็นบริบทที่ส�าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม อาทิ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และการบริหารจัดการ ดังน้ัน การด�าเนินงานในอนาคตจึงต้องมีกลไกส�าคัญเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ของการทดลอง
เชิงนวัตกรรม นโยบาย และกฎหมาย ที่ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม 
และมีประสิทธิภาพบนหลักของการมีส่วนร่วม โดยการยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนมีจิตส�านึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

แผนแม่บทย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 - 2562 หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินโครงการ
ส่วนใหญ่ในการสร้างจิตส�านึกและความรู้ในการผลิตและการบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ 
ประชาชน อาทิ โครงการการสร้างจิตส�านึกและความรู ้
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการ 
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากดัชนีการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถ
แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดได้ ทั้งนี้ สามารถเทียบเคียงข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นความตระหนักรู ้ของ 
ภาคประชาชน จาก (1) จ�านวนอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโดย กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีจ�านวน 232,904 คน จากทุกเครือข่ายของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (2) การให้ความสนใจของภาคประชาชนและภาคเอกชน ปรากฏ 
ผ่านความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. รวมถึงภาคเอกชนได้มีการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ในรูปแบบอาสาสมัครปลูกป่า กิจกรรมท�าความสะอาด 
พื้นที่และชายหาดสาธารณะ กิจกรรมการเก็บขยะต่าง ๆ ฯลฯ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ความส�าคัญกับการสร้างกลไก
เคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก�าหนด
อนาคตประเทศในด ้ านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล ้อม จึงยังคงมีประเด็นท ้าทายท่ีส�าคัญคือ 
มาตรการจูงใจ และการสร้างความยอมรับของประชาชน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให ้ประชาชนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ นอกจากการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่ เกี่ยวข ้อง อาทิ พระราชบัญญัติส ่งเสริมคุณภาพ 
สิ่ ง แวดล ้ อม  พ .ศ .  2535  และพระราชบัญญั ติ 
การสาธารณสุข  พ .ศ .  2535 หน ่วยงานภาครัฐ 
ด้านส่ิงแวดล้อมควรร่วมกับภาคเอกชนและประชาสังคม 
ในการด�าเนินโครงการหรือมาตรการที่ส�าคัญ อาทิ 
มาตรการทางภาษีส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการโรงงาน 
ร่วมกับชุมชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โครงการ 
จับคู ่บ ริษัทไทยกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และ 
ประชาสังคมร่วมจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน โครงการ
บุคคลต้นแบบด้านส่ิงแวดล้อม โครงการส�านึกอนุรักษ์
ชุมชนบ้านเกิด โครงการสร้างจิตส�านึกและความรู ้ 
ในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โครงการลด ละ เลิกสร้างขยะด้วยตัวเรา 

180501



“การพัฒนาการจัดการเชิงลุ่มน�้า
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือปรับสมดุล
ด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์”

      การบริหารจัดการ
     น�้าทั้งระบบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (19) การบริหารจัดการน�้าท้ังระบบมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับสมดุล 
การบริหารจัดการน�้า ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ  
รวมท้ังการพัฒนาการจัดการลุ่มน�้าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน�้าของประเทศโดยมี 3 เป้าหมายระดับประเด็น 
ได้แก ่(1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพิ่มขึ้น (2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น�้าอย่างประหยัด
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้า และ (3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ
ให้มีระบบนิเวศที่ด ี

190002

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
190001

(1) ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น พิจารณาจากการจัดอันดับดัชนีความมั่นคงด้านน�้าของประเทศโดย
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งในปี 2559 จากการวัดระดับความม่ันคงด้านน�้าของประเทศ มีเกณฑ์การวัดระดับ 
จาก 1 ถึง 5 โดยประเทศไทยอยู่ในระดับที่ 2 เป็นระดับท่ีมีการด�าเนินการด้านความมั่นคงบางส่วน จากข้อมูลพบว่า
คงที่จากรอบส�ารวจก่อนหน้าในปี 2556 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจากคะแนน พบว่าคะแนนเพิ่มขึ้น
จาก 47.9 คะแนน เป็น 54.4 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีความมั่นคงด้านน�้าเพิ่มขึ้น และมีโอกาสบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ 60 คะแนน ในปี 2565 

(2) ผลิตภาพของน�้าทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น�้าอย่าง
ประหยัดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า พิจารณาจาก
ผลิตภาพการใช้น�้า โดยเทียบเคียงจากรายงานแนวคิด 
ความม่ันคงด้านทรัพยากรน�้า–ประเทศไทยกับนานาชาติ 
2559 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่าผลิตภาพจากการใช้น�้าของประเทศไทยต่อน�้า 1 ลบ.ม 
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 3.59 ดอลล่าร์สหรัฐ 
เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่ใน
อันดับที่ 6 เป็นรองเพียง 5 ประเทศ (1) สิงคโปร์ (2) บรูไน  
(3) มาเลเซีย  (4) อินโดนีเซีย (5) ฟิลิปปินส์ และจัดอยู่ 
ในล�าดับที่ 132 ในระดับโลก 

ที่มา: รายงานแนวคิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน�้า–ประเทศไทย
กับนานาชาติ 2559
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190003

(3) แม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี พิจารณาจาก 
ดัชนีสัดส่วนของแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งรุกล�้าผิดกฎหมาย โดยสามารถเทียบเคียงสถานการณ์
จากข้อมูลจ�านวนพื้นที่ชุ่มน�้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับชาติ ซึ่งจะได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูให้มีระบบนิเวศที่ดี โดยในปี 2552 มีจ�านวนทั้งสิ้น 48 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 95 แห่ง ในปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่า
มีแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของเป้าหมายระดับประเด็น ทั้ง 3 เป้าหมายแล้วแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 
ยังคงมีความท้าทายอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับประเด็นตามที่ก�าหนดไว้ 

ความท้าทายท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน�้าทั้งระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
(1) การรับมือต่อความต้องการใช้น�้าเพิ่มมากขึ้นในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อันเนื่องมาจาก 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (2) การฟื ้นฟูทรัพยากรแหล่งน�้าที่ถูกท�าลายจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และ (3) การรวบรวมและจัดการข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน�้าทั้ง
ระบบ อาทิ ปริมาณการใช้น�้าในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศล่วงหน้า  
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนแม่บทฯ ประเด็น การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้  
(1) การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการน�้าและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์และองค์กรผู้ใช้น�้า และน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการ (2) การเพ่ิมผลิตภาพ 
ของน�้าทั้งระบบในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น�้าให้ทัดเทียมระดับสากล มีแนวทาง
ในการพัฒนาที่เน้นการจัดหาและใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า ลดการสูญเสียและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น�้า  
ผ่านระบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม) และสังคมในอนาคต และ  
(3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้นการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแม่น�้าล�าคลอง แหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยการพิสูจน์แนวเขตแม่น�้าล�าคลอง รวมไปถึงการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนโดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานรายเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทย่อย ดังนี้

190201190101 190103190102 190301190203190202
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ความเพียงพอและคุณภาพของน�้าอุปโภคบริโภคมีส่วนส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ เป็นส่วนสนับสนุนเป้าหมายด้านความมั่นคงทางด้านน�้าของประเทศ ปัจจัยส�าเร็จที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดให้มีน�้าสะอาดใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและ
การใช้น�้า และการเพิ่มศักยภาพในการบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคและการผลิต 

ระดบัความมัน่คงดา้นน�า้อปุโภคบรโิภค
เพ่ิมขึน้จากระดบั 3 ใหเ้ปน็ระดับ 4 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ

090101

Sustainable Development Report 2019

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนีความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภค พบว่าเป้าหมายดังกล่าว 
สามารถสะท้อนจากข้อมูล สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงบริการน�้าด่ืม และ สัดส่วนของน�้าเสียท่ีได้รับการบ�าบัด  
จาก Sustainable Development Report 2019 ซึ่งจัดท�าโดย Sustainable Development Solutions  
Network (SDSN) และ Bertelsmann Stiftung พบว่าประเทศไทยมีประชากร ร้อยละ 98.2 ท่ีเข้าถึงบริการน�้าด่ืม  
นับเป็นอันดับท่ี 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (ร้อยละ 100 ) บรูไน (ร้อยละ 99.5) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ไทยมีความก้าวหน้าในการจัดหาน�้าสะอาดค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ในด้านการใช้และการอนุรักษ์น�้ายังไม่คืบหน้า
เท่าที่ควร แสดงจากข้อมูลสัดส่วนของน�้าเสียที่ได้รับการบ�าบัด ซึ่งมีเพียงร้อยละ 12.1 ของปริมาณน�้าเสียรวม ดังนั้น 
การด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความมั่นคงด้านน�้าอุปโภคบริโภคจึงจ�าเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาระบบ 
การจัดการน�้าเสียจากชุมชนซึ่งเป็นน�้าเสียส่วนใหญ่ของประเทศ
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190101

การด�าเนินการท่ีผ ่านมา หน่วยงานภาครัฐ ได ้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นผู ้รับผิดชอบหลักการ
พัฒนาระบบน�้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการบ�าบัดน�้า
เสียชุมชน โดยได้ด�าเนินการพัฒนาระบบประปาและ
บ�าบัดน�้าเสียในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใน 
ปี 2562 ได้ด�าเนินการก่อสร้างระบบ ประกอบด้วย  
ระบบประปาหมู่บ้าน จ�านวน 1,197 แห่ง และการขยาย
เขตการให้บริการน�้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
และการประปานครหลวงให้มีครัวเรือนได้รับบริการ 
น�า้ประปาเพิม่ขึน้ 26,000 ครัวเรอืน นอกจากนี ้ได้มกีารก่อสร้าง
ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของชุมชนเพิ่มเติมจ�านวน 5 แห่ง  
ได้แก่ เทศบาลต�าบลกมลา และเทศบาลต�าบลฉลอง  
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลต�าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
เทศบาลเมอืงสามพราน จงัหวัดนครปฐม และเทศบาลนคร 
จังหวัดระยอง ซึ่งรวมทั้งหมดเป็น 105 แห่ง นอกจากนี้  
แผนแม ่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ป ี  
พ.ศ. 2561–2580 ก�าหนดเป้าหมายให้มีการสร้าง 
ระบบประปาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู ่บ ้านจ�านวนมากกว่า 
5,000 หมู่บ้าน รวมท้ังการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย
รวมของชุมชนเพิ่มเติมจ�านวน 100 แห่ง ภายในปี 2565

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็น
ท ้าทายที่ส�าคัญ คือ การลงทุนพัฒนาระบบบ�าบัด 
น�้ า เสียชุมชนให ้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ ชุมชน 
รวมทั้ง การส่งเสริมความสามารถองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการบริหารจัดการและการจัดเก็บ
รายได้ส�าหรับระบบประปาหมู่บ้านและระบบบ�าบัดน�้า
เสียที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อให้มีการดูแลบ�ารุงรักษาและ
การใช้ประโยชน์ระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย มท. โดย อปท. 
ควรพิจารณาด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่ โครงการลงทุน
และบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสียร่วมกันระหว่าง 
อปท. รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน มาตรการก�าหนด
อัตราค่าบริการจัดการน�้าเสียที่สอดคล้องกับต้นทุนการ
บริหารจัดการและได้รับการยอมรับจากประชาชน  
บนหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพ่ือให้การด�าเนินงานมี
ความยั่งยืน นอกจากนี้ มท. ควรเร่งรัดการจัดท�าและ
ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง อาทิ จ�านวนครัวเรือน
เข้าถึงระบบประปา และจ�านวนครัวเรือนเข้าถึงระบบ
สุขาภิบาล เพื่อให้สามารถแสดงระดับการมั่นคงด้านน�้า
การอุปโภคบริโภคของประเทศได้อย่างชัดเจน
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ระดับการรับมือกบัพิบตัภิยัดา้นน�า้เพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาการจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้าทั้งระบบ
เพ่ือความมั่นคงด้านน�้าของประเทศ 

190102

ภัยพิบัติทางน�้ามีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงและความถ่ีมากยิ่งข้ึนจึงจ�าเป็นต้องมีการจัดระบบการจัดการภัยพิบัติทางน�้า 
เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ซ่ึงมีปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนให้บรรลุ 
เป้าหมาย ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงภัยแล้งในพ้ืนที่เกษตรน�้าฝน การบรรเทาอุทกภัยเชิงพ้ืนที่ส�าคัญอย่าง 
เป็นระบบ และการจัดท�าแผนการปรับตัวและเผชิญเหตุในพื้นที่น�้าท่วมซ�้าซากเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา
จากดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน�้า (ระดับ) 
พบเป้าหมายดังกล่าวสามารถสะท้อนจากข้อมลู
ประกอบอื่น ได ้แก ่  (1) รายงาน Asian  
Water Development Outlook 2016 ซึง่จัดท�า
โดยธนาคารพฒันาเอเชยี (Asian Development 
Bank) ประเทศไทยมี ดัชนีการ รับมือกับ 
ภัยพิบัติด ้านน�้าปี 2559 ในระดับ 2 จาก  
5 ระดับ เป็นระดับที่มีการเริ่มด�าเนินการ 
ด้านความมั่นคงบางส่วน และอยู่ในล�าดับที่ 19 
จาก 48 ประเทศ โดยดัชนีที่ประเทศไทย 

ได้คะแนนน้อยท่ีสุด คือ การรับมือกับภัยแล้ง ซ่ึงอยู่ที่ 2.1 คะแนน จาก 5 คะแนน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย 
มีความสามารถในการจัดการต่อภัยแล้งค่อนข้างต�่า ทั้งนี้ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากปี 2559 สามารถสะท้อน 
ได้จาก (2) ข้อมูลคะแนน Climate Risk Index ที่จัดท�าโดย Germanwatch ซึ่งเป็นการประเมินระดับของผลกระทบ  
ทั้งในแง่จ�านวนผู้เสียชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่ประเทศต่าง ๆ ได้รับจากภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศ 
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคะแนนของประเทศไทย ในช่วงปี 2559-2561 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยคะแนน 
ลดลงจาก 34 ในปี 2559 เป็น 31 ในปี 2561 ซึ่งหมายความว่าผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากภัยพิบัติมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และ (3) ข้อมูลสัดส่วนประชากรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากสภาพอากาศ ในรายงาน  
Sustainable Development Report 2019 ซ่ึงจัดท�าโดย Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) และBertelsmann Stiftung ระบุว่ามีประชากรไทยจ�านวน 929 คนต่อ 100,000 คน ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไทยมีจ�านวนผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน 
กลุ่มเดียวกับประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และเมียนมาร์ ที่ประมาณ 1,000-1,200 คนต่อ 100,000 คน จากข้อมูล
สถานการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ที่มา: Global Climate Risk Index
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้ด�าเนินการพัฒนาการกักเก็บ 
ระบบชลประทานและการระบายน�า้ในพืน้ทีต่่าง ๆ รวมถงึ
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ มู ล ท รั พ ย า ก ร น�้ า เ พื่ อ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2562 ได้เริ่มด�าเนินโครงการส�าคัญ ดังนี้  
(1) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้า ซึ่งเป็น 
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน�้าและก่อสร้างระบบระบายน�้า  
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน�้า แหล่งน�้าผิวดิน เป็นต้น รวมถึง
โครงข่ายเชื่อมโยงแม่น�้าล�าคลอง โดยมีพื้นที่รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น 320,000 ไร่ (2) แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า โดยการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน�้า
จ�านวน 18 แห่ง พืน้ทีไ่ด้รบัการป้องกนัและลดผลกระทบ  
9,238 ไร่ ประชาชนได้รบัประโยชน์ทัง้หมด 2,742 ครวัเรอืน 
และ (3) โครงการจัดท�าคลังข้อมูลและโครงข่ายข้อมูล
ทรัพยากรน�้าระดับประเทศ เพื่อบูรณาการข้อมูลท่ีส�าคัญ
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าเชิงลุ่มน�้า
และการเตือนภัย เช่น ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น�้า ข้อมูลปริมาณ
การใช้น�้า และข้อมูลแหล่งน�้า เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะส่ง
ผลให้ระดับความรุนแรงและความถี่ของการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเฉียบพลันเพิ่มสูงขึ้น และ
คาดการณ์ได้ยาก ซึ่งจะท�าให้ความเสียหายที่เกิดจากน�้า
ท ่วมและภัยแล้งมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้  
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็มีส่วนเพิ่มระดับ
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติด้วย อาทิ การก่อสร้างที่กีดขวาง
ทางน�้า การบุกรุกแหล่งน�้าธรรมชาติ การถมคูคลอง และ
การตัดไม้ท�าลายป่า เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจากมาตรการ
ด้านส่ิงก่อสร้างท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ก�าลังด�าเนินการ 
เพ่ือลดความรุนแรงของการเกิดน�้าท่วมและภัยแล้ง 
แล้วนั้น การพัฒนาความสามารถของประเทศไทยใน 
การรับมือกับภัยพิบัติทางน�้าในระยะต่อไป ควรให้ 
ความส�าคัญเพ่ิมข้ึนกับ (1) การบูรณาการมาตรการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างอาคารใน
พ้ืนท่ีเ ส่ียงน�้ าท ่วม การออกแบบก ่อสร ้างเส ้นทาง 
การคมนาคมขนส่งไม่ให้กีดขวางเส้นทางการไหลของน�้า 
โครงการส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการจัดท�า 
ฝายชะลอน�า้และอนุรักษ์ต้นน�า้ เป็นต้น (2) การปรับเปลีย่น
วิถีชีวิตหรือแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชให้สามารถต้านทาน
สภาพแล้งและน�้าท่วมได้ การวางแผนปลูกพืชและตาราง
การปลูก ให ้ เหมาะสมกับสภาพภูมิ อากาศ และ  
(3) การเตรียมพร้อมรับมือจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในทุก
ภาคส่วน เช่น การเพิ่มความสามารถในการพยากรณ์
สภาพภูมิอากาศล่วงหน้าเพื่อการแจ้งเตือนภัยให้ดีขึ้น 
การจัดท�าแผนเผชิญเหตุระดับองค ์กรหรือชุมชน  
การวางแผนการด�าเนินธุรกิจอย ่างต ่อเนื่องเพ่ือให ้
สามารถกลับมาด�าเนินกิจการได้อย่างรวดเร็วหลังจาก
เกิดภัยพิบัติ และการพัฒนาเพิ่มช่องทางรับส่งข้อมูล 
ที่หลากหลายเพื่อการแจ้งเตือนภัย เป็นต้น

190102
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ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการน�า้
เพ่ิมขึน้จากปจัจบุนั 64 คะแนน

ใหเ้ปน็ 80 คะแนน

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย ความมั่นคงด้านน�้าของประเทศเพ่ิมขึ้น

190103

น�้าจืดเป็นทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและมีอยู่อย่างจ�ากัดในแต่ละพื้นที่จึงต้องบริหารจัดการในเชิงลุ่มน�้า 
อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อน�าไปสู ่ความมั่นคงและการเพ่ิมผลิตภาพของการใช้น�้าทั้งระบบ โดยองค์ประกอบของ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการบริหาร
จัดการน�้า การมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรน�้าที่โปร่งใสและได้รับการยอมรับ การบริหารจัดการน�้าที่ค�านึงถึง
ประสิทธิภาพในการใช้น�้าและการรักษาระบบนิเวศลุ่มน�้า รวมถึงการมีระบบการติดตามผลการด�าเนินนโยบายหรือ
โครงการด้านน�้าอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่จะน�าไปสู่การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า 
ประกอบด้วย การมีระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน�้าที่ทันสมัย ถูกต้อง บูรณาการเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
และการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น�้าและการจัดสรรน�้าที่เป็นธรรม 
การพัฒนาความสามารถรับมือของชุมชน

ที่มา: Asian Water Development  Outlook 2016
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน�้า (ระดับ) สามารถเทียบเคียงจากข้อมูล 
ระดับประสิทธิภาพของภาครัฐของแต่ละประเทศ จากรายงาน Asian Water Development Outlook 2016  
โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศที่มีระดับประสิทธิภาพของภาครัฐที่สูง มีแนวโน้มท่ีจะมีระดับ 
ความมั่นคงของน�้าท่ีสูงตามไปด้วย โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีคะแนนระดับประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ใน 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 66.8 เพิ่มขึ้นจาก 65.4 ในปี 2557 ทั้งนี้ในปี2561 ประเทศในอาเซียนที่มีอันดับดีกว่าประเทศไทยมี  
3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ (100) บรูไน (87.0) และมาเลเซีย (81.3) จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นและความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561-2562  
ประกอบด้วย (1) การประกาศใช้ พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร 
การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ�ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า และสิทธิในน�้า รวมทั้งจัดให้มี
องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน�้า และระดับองค์กรผู้ใช้น�้าซ่ึงสะท้อนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายล�าดับรอง 11 ฉบับ ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 
ซึ่งจะช่วยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้ง โดยกฎหมายล�าดับรองท้ัง 11 ฉบับ  
มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้าทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับชาติ  
ระดับลุ่มน�้า และระดับองค์กรผู้ใช้น�้า รวมท้ังการบริหารจัดการความเสี่ยงและการด�าเนินการในภาวะน�้าแล้งหรือ 
ภาวะน�้าท่วม ที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดค่าทดแทนการใช้น�้า หรือค่าชดเชยความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน จากการใช้ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน�้าแล้งและภาวะน�้าท่วม (2) การจัดท�า 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาทรัพยากรน�้าของประเทศ และเป็นแผนที่น�าทางให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่าง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ (3) การจัดท�าบัญชีแหล่งน�้าของประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร
จัดการน�้า

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายที่ส�าคัญ คือ การรวบรวมและจัดการข้อมูลที่จ�าเป็นต่อ
การบริหารจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลความต้องการใช้น�้าในแต่ละช่วงเวลาที่มีความทันสมัย และการเชื่อม
โยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านน�้าทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานที่รวดเร็วขึ้น เป็นต้น รวมทั้ง การปรับปรุง
กฎหมายด้านน�้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการออกกฎหมายรองที่ส�าคัญ อาทิ กฎหมายด้าน 
การชลประทาน อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตใช้น�้า การจัดเก็บค่าน�้า และการจัดสรรน�้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งรัดการจัดท�าฐานข้อมูลในระดับลุ่มน�้าที่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานด้านน�้า
และการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการน�้าในระดับลุ่มน�้าที่เชื่อมโยงกับการจัดการน�้า
ระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการด�าเนินงานในระดับลุ่มน�้าและมีการจัดการ
น�้าระดับชุมชนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ควรเร่งปรับปรุงกฎหมายด้านน�้าท่ีล้าสมัย และเร่งประกาศใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตใช้น�้า กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บค่าน�้า และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรน�้า  
เพื่อให้มีกฎหมายด้านน�้าที่ส่งเสริมการใช้น�้าอย่างประหยัด การใช้น�้าซ�้า การใช้น�้าบ�าบัดแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
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ระดบัความมัน่คงดา้นน�า้ในเขตเมอืงเพ่ิมมากขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การเพ่ิมผลิตภาพของการน�้าทั้งระบบ 
ในการใช้น�้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่า

เพ่ิมจากการใช้น�้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

190201

แนวโน้มการขยายตัวและความหนาแน่นเพิ่มขึ้นของเมืองส่งผลต่อความมั่นคงของน�้า โดยความมั่นคงด้านน�้า 
ในเขตเมืองหมายรวมถึง ความครอบคลุมของระบบประปาในเขตเมือง การมีระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย 
ในเขตเมือง และความสามารถของเมืองในการรับมือกับน�้าท่วม เพ่ือให้บรรลุการเพ่ิมผลิตภาพจึงต้องอาศัย การขยาย
เขตพื้นที่การให้บริการประปาในเขตเมือง การขยายความครอบคลุมและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ในเมือง ระบบการใช้น�้าบ�าบัดแล้ว การพัฒนาระบบป้องกันน�้าท่วม ระบบพักน�้า และระบบระบายน�้าเพื่อลด 
ความรุนแรงจากน�้าท่วม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก
ระดับความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง สามารถเทียบ
เคียงจากข้อมูลรายงานท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ รายงาน 
Asian Water Development Outlook 2016  
ซึ่งจัดท�าโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย พบว่าประเทศไทยมี
ดัชนีความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมืองในปี 2559 อยู่ที่
ระดับ 1 จาก 5 ระดับ ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายแผน
แม่บทย ่อยที่ก�าหนดไว ้ ท่ี  ระดับ 1.5 โดยดัชนีที่
ประเทศไทยได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ความสามารถของ
เมืองในการรับมือกับน�้าท่วม ซึ่งได้คะแนน 1 จาก
คะแนนเต็ม 5 ในขณะที่ดัชนีการให้บริการระบบประปา
ในเขตเมอืง ประเทศไทยได้คะแนน 3 จากคะแนนเตม็ 5 
นอกจากนี ้Sustainable Development Report 2019 
ซึง่จดัท�าโดย Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) และBertelsmann Stiftung  
ระบุว่าประชากรในเขตเมืองของประเทศไทยที่เข้าถึง
บริการน�้าประปาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.9 ซ่ึงเป็น
อันดับ 4 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (ร้อยละ 100) บรูไน (ร้อยละ 99.6) และมาเลเซีย (ร้อยละ 98.5) ส�าหรับระบบ
บ�าบัดน�้าเสียรวม ในปี 2562 ประเทศไทยมีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่ก่อสร้าง 
แล้วเสรจ็ อยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง และชะลอโครงการออกไป รวมถึงที่ยังไม่ได้มีการรับมอบ จ�านวนทั้งหมด 105 แห่ง  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 4 ของจ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สัดสวนของประชากรที่เขาถึงบริการน้ําดื่ม

1 Singapore 100

2 Brunei 99

3 Malaysia 99

4 Thailand 84

5 Vietnam 78

6 Laos 73

7 Cambodia 72

8 Philippines 59

9 Myanmar 52

10 Indonesia 25

ที่มา: Asian Water Development  Outlook 2016
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รูปแบบพิเศษทั่วประเทศ นอกจากนี้ จ�านวนพื้นที่ชุมชน
ที่ มี ระบบป ้อง กันน�้ าท ่ วมเพิ่ มขึ้ นจาก 77 ชุมชน 
ในพื้นที่ 32 จังหวัด ในปี 2559 เป็น 157 ชุมชนในพื้นที่  
53 จังหวัด ในปี 2562

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการ
อย ่างต ่อเนื่องในการขยายเขตพื้น ท่ีจ ่ ายน�้ า  และ 
การพัฒนาระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย ตลอดจน
ระบบป้องกันน�้าท่วม โดยในช่วงปี 2562 ได้เริ่มก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการน�้าประปา 
โดยการวางท่อประปาขยายเขตพื้นที่ให้บริการ ความยาว
ท่อรวม 100 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมผู้ใช้น�้ารายใหม่
จ�านวน 0.26 ล้านราย รวมถึงการก่อสร้างระบบป้องกัน
น�้ าท ่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหลายพื้นที่  ตัวอย ่างเช ่น  
ระบบระบายน�้าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมพ้ืนท่ี
ชุมชนเมืองชุมพร ระบบป้องกันน�้าท่วมพื้นท่ีชุมชนเมือง
ชัยภูมิ และระบบป้องกันน�้าท่วมพื้นท่ีชุมชนสุไหงโกลก 
เป็นต้น 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การอพยพประชากรจากชนบทสู ่เมือง ท�าให้เมืองมี 
แนวโน้มเตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ จงึเป็นความท้าทายของหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการให้ทนักบัการเตบิโตของเมอืง  
ทั้งการจัดหาแหล่งน�้าต้นทุนเพิ่มเติมและการขยายระบบ
ประปาเพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับปริมาณน�้าเสียที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ รวมทั้ง การควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกแหล่งน�้า
และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กีดขวางทางไหลของน�้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาระดับ
ความมั่นคงด้านน�้าในเขตเมือง นอกจากการพัฒนาระบบ
น�้าดิบ น�้าประปา การระบายน�้า และการจัดการน�้าเสีย
แล ้ว หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรให ้ความส�าคัญกับ 
การก�ากับดูแลการขยายตัวของเมือง ทั้งที่อยู ่อาศัย  
พ้ืนท่ีธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับผังเมือง ผังน�้า ไม่กีดขวางทางน�้าธรรมชาติ 
และสอดรับกับการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านน�้าดิบ ประปา การระบายน�้าเสีย พักน�้า รวมถึง 
การปรับปรุงอัตราค่าใช้น�้าประปาและค่าบริการบ�าบัดน�้า
เสียให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้มีการใช้น�้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้น�้าและการเกิด
ปริมาณน�้าเสียท่ีไม่จ�าเป็น และการหาแหล่งเงินลงทุนใน
รูปแบบต่างๆ 
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ระดบัความมัน่คงดา้นน�า้
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อยใน การใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่า
เพ่ิมจากการใช้น�้าระดับความมั่นคง / ผลิตภาพจากการใช้น�้า 
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ของไทยจ�าเป็นต้องใช้น�้าในการด�าเนินการ อาทิ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคบริการ โดยความมั่นคงด้านน�า้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ 2 ประการ คือ การมีปริมาณ
น�้าที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการผลิต และการใช้น�้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีปัจจัยหลักสู่การบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 
การพัฒนาแหล่งน�้าต้นทุนเพื่อให้เพียงพอต่อการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้น�้าด้วยการน�าเทคโนโลยีที่ประหยัดน�้ามาใช้ในภาคการผลิต และการใช้มาตรการเพื่อจัดการความต้องการใช้น�้า

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ระดับความมั่นคงด้านน�้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถเทียบเคียงข้อมูลจาก 
รายงาน Asian Water Development Outlook 2016 ซ่ึงจัดท�าโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย ประเทศไทยมีดัชนี 
ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2559 อยู่ในระดับท่ี 4 (15.7 คะแนน) โดยอยู่ในล�าดับท่ี 3 จาก 48 
ประเทศ เป็นรองเพียงสิงคโปร์ และออสเตรเลีย ส�าหรับในช่วงปี 2559 ถึง 2561 ประเทศไทยมีแนวโน้มของแหล่งน�้า
ต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ โดยมปีรมิาณความจกุกัเกบ็น�า้ชลประทานทัง้ประเทศเพิม่ขึน้ 1,414 ล้าน ลบ.ม. จาก 80,998 ล้าน ลบ.ม. 
ในปี 2559 เป็น 82,412 ล้าน ลบ.ม.ในปี2561 และพ้ืนท่ีชลประทานท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนจากเดิม 31.8 ล้านไร่  
เป็น 32.9 ล้านไร่ แสดงแนวโน้มการบรรลุเป้าหมายความมั่นคงด้านน�้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่มา: กรมชลประทาน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2561-2562   
ส่วนมากเป็นการด�าเนนิการก่อสร้างเพือ่เพิม่แหล่งน�า้ต้นทุน 
ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าชลประทานและ
ระบบส่งน�้า เช่น โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยชื่นพร้อมระบบ
ส่งน�้า จังหวัดน่าน และโครงการระบบส่งน�้าอ่างเก็บน�้า
ห้วยวังกวางโตน จังหวัดเลย เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุง
ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน�้านอกเขตชลประทานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้น�้าในพื้นท่ีเกษตรน�้าฝนและรักษาสมดุล
ระบบนเิวศและพ้ืนทีชุ่่มน�า้ จ�านวน 810 แห่ง และการขุดเจาะ 
บ่อบาดาลจ�านวน 31,222 บ่อ ซึง่ช่วยให้มปีริมาณน�า้เพิม่ขึน้ 
858 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 1.6 ล้านไร่
 
ประเด็นท ้าทายท่ีส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ความท้าทายส�าคัญ คือ การสร้างความร่วมมือของผู้ใช้น�้า
ในการจัดการด้านอุปสงค์การใช้น�้า และการพัฒนา 
แหล่งน�้าต ้นทุนขนาดใหญ่แห่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่ 
ที่ เหมาะสมมักตั้งอยู ่ในพื้นที่ป ่าไม้หรือพื้นที่อนุรักษ์  
ซ่ึงต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้าง 
การยอมรับในพื้นที่ และกระบวนการก่อสร้างที่รัดกุม 
นอกจากนี้ การพัฒนาแหล่งน�้าทางเลือก อาทิ บ่อบาดาล
ขนาดใหญ่ ยังขาดข้อมูลการส�ารวจพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ
ส�าหรับการขุดเจาะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับผู้ใช้น�้า 
ในการด�าเนินโครงการและมาตรการท่ีส�าคัญ ได้แก่  
การบริหารจัดการด้านอุปสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช ้น�้า ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  
เช่น การน�าน�้าเสียท่ีบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ การพัฒนา
นวัตกรรมขั้นสูงเพ่ือผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า  
การรณรงค์เรื่องประหยัดน�้า เป็นต้น รวมถึงการพัฒนา
ฐานข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการใช้น�้าของประเทศ  
เพื่อประโยชน ์ในการติดตามประเมินผล และการ
สนับสนุนให้เกษตรกร ซ่ึงภาคเกษตรเป็นภาคท่ีใช้น�้า
จ�านวนมาก ปรับเปลี่ยนเพาะปลูกไปปลูกพืชที่ใช้น�้าน้อย 
และมีมูลค่าเพิ่มสูง ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเพาะปลูก 
เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควรศึกษาทางเลือก
ในการพัฒนาแหล ่ งน�้ าต ้นทุนที่ มี ศั กยภาพ อาทิ  
การกักเก็บน�้าใต้ดิน การเติมน�้าใต้ดิน การผันน�้าระหว่าง
ลุ่มน�้า  

190202



377

19การบริหารจัดการน�้าทั้งระบบ

ผลติภาพจากการใชน้�า้เพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อยใน การใช้น�้าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่า
เพ่ิมจากการใช้น�้าระดับความมั่นคง / ผลิตภาพจากการใช้น�้า 
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ผลิตภาพจากการใช้น�้า หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้น�้าหนึ่งหน่วย ซึ่งผลิตภาพจากการใช้น�้า 
จะเพิ่มข้ึนได้ด้วยการใช้น�้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการเพิ่มมูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการใช้น�้า  
โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การจัดการด้านความต้องการเพื่อลดการใช้น�้าที่ไม่จ�าเป็น 
การลดการสูญเสียน�้าในระบบส่งน�้า และการน�าน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลิตภาพจากการใช้น�้าของไทย (WP) 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GDP per capita)

ผลิตภาพจากการใช้น�้ารายภาคการผลิต
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลิตภาพจากการใช้น�้า (บาท/ลูกบาศก์เมตร) สามารถสะท้อน
ผลจาก รายงานการศึกษาโครงการวิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน�้าผลิตภาพจากน�้า และภัยพิบัติเพ่ือใช้ใน 
การจัดท�าแผนแม่บทโดยเฉพาะด้านน�้า จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
พบว่าผลิตภาพด้านน�้าของประเทศไทยในปี 2559 อยู่ที่ 5.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งอยู่ที่  
4.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ ภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพในการใช้น�้าสูงท่ีสุด คือ ภาคบริการ รองลงมาคือ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตามล�าดับ โดยในปี 2559 ภาคบริการมีผลิตภาพจากการใช้น�้าเท่ากับ  
173 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ลบ.ม. ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรมีผลิตภาพจากการใช้น�้าเท่ากับ 54 และ 
0.5 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ภาคบริการยังมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการใช้น�้าสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 
31 ในช่วงปี 2554-2559 ในขณะท่ีผลิตภาพการใช้น�้าในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 ส่วนผลิตภาพ 
การใช้น�้าในภาคการเกษตรลดลงเล็กน้อยในช่วงเดียวกัน ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลิตภาพการใช้น�้า
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2561-2562 มีทั้ง 
การด�าเนินงานท่ีอาจช่วยเพ่ิมผลิตภาพจากการใช้น�้าในภาคการเกษตร และการลดปริมาณการสูญเสียน�้าในระบบ
ประปา โดยการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ ได้แก่ การจัดท�าแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีระบบการควบคุมการให้น�้า
อัจฉริยะรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและน�าไป
ปรับใช้ การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
จากการปลูกข้าวซ่ึงใช้น�้ามาก ไปท�าประมง ปศุสัตว์ ปลูกพืชเศรษฐกิจ และเกษตรผสมผสาน ซึ่งใช้น�้าน้อยกว่า  
เป็นพื้นที่มากกว่า 257,000 ไร่ การส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น�้าได้ถึงร้อย
ละ 30-50 เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวแบบปกติ และการปรับปรุงท่อจ่ายน�้าและท่อบริการที่ช�ารุดของการประปา 
ส่วนภมูภิาค ความยาวประมาณ 1,200 กโิลเมตร เพือ่ลดอตัราน�า้สญูเสียจากร้อยละ 30 ให้อยูใ่นระดบัไม่เกินร้อยละ 20 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายผลิตภาพจากการใช้น�้า 
เพิ่มขึ้น คือ การสร้างความร่วมมือของผู้ใช้น�้าในการจัดการด้านอุปสงค์การใช้น�้า ศักยภาพของการรวบรวมและ 
บ�าบัดน�้าเสียที่มีจ�ากัดยังส่งผลให้การน�าน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้ง การประเมินความก้าวหน้าในการเพ่ิมผลิตภาพ
จากการใช้น�้า

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพจากน�้าในระยะต่อไปควรเร่งรัดการขยายและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ�าบัดน�้าเสียเพ่ือน�าน�้ากลับในใช้ประโยชน์ รวมท้ัง ควรสนับสนุนให้มีแสดงข้อมูล  
Water footprint ของสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงปริมาณการใช้น�้าที่แฝงอยู่ในการผลิตสินค้าและ
บริการชนิดนั้น ๆ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ผลิตเห็นความส�าคัญของการน�าเทคโนโลยีท่ีช่วยประหยัดน�้ามาใช้ในกระบวน 
การผลิตมากขึ้น นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการจัดท�าฐานข้อมูลปริมาณการใช้น�้าที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินผล
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190301 แม่น�า้ล�าคลองและแหลง่น�า้ธรรมชาติ
ทัว่ประเทศมีระบบนเิวศและทศันยีภาพทีด่ี 
ทีมี่คณุภาพไดม้าตรฐาน 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การอนุรักษ์และฟื้ นฟูแม่น�้าล�าคลอง
และแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศ

มุ่งเน้นการพิสูจน์แนวเขตล�าน�้าสาธารณะ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงปัจจัยหลักท่ีต้อง 
ด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การจัดการและแก้ไขปัญหาการรุกล�้าแนวเขตแม่น�้า ล�าคลอง และแหล่งน�้า
ธรรมชาติ การอนุรักษ์และฟื ้นฟูแหล่งน�้าในทุกมิติ เช่น ด้านการระบายน�้า ความสามารถในการเก็บกักน�้า  
และคุณภาพน�้า เป็นต้น

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา
จากดัชนีสัดส่วนของพื้นที่ล�าคลอง พื้นที่ล�าน�้า 
พื้นที่ชุ่มน�้า ที่ได้รับการฟื้นฟู (ร้อยละของพื้นที่เป้า
หมาย)  ทั้ ง น้ี  เนื่ องจากป ัจจุบันหน ่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ก�าหนดพื้นท่ีเป้าหมายของ 
การด�าเนินการไว้ จึงได้เทียบเคียงจากการด�าเนิน
งานตามค�าสั่ งหัวหน ้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาต ิที ่32/2560 เรือ่ง การบรรเทาความเสยีหาย 
ให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่ง
อื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของ
หรือผู ้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างที่ล ่วงล�้าล�าน�้า  
ซึ่งสร้างก่อนที่ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน�้าไทย  
(ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560 บังคับใช้ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามที่แจ้งต่อกรมเจ้าท่า ปรากฏว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการแจ้ง
จ�านวนทั้งสิ้น 86,906 หลัง ซ่ึงกรมเจ้าท่าได้พิจารณาแล้ว อนญุาตให้ขึน้ทะเบยีนจ�านวน 59,132 รายการ ไม่อนญุาต
จ�านวน 7,892 รายการ ทีเ่หลอืเป็นสิง่ปลกูสร้างทีไ่ม่ได้อยูใ่นอ�านาจของกรมเจ้าท่า โดยกรมเจ้าท่าได้แจ้งหน่วยงานท่ีเป็น
เจ้าของพืน้ทีใ่ห้เข้าไปด�าเนนิการแล้วจ�านวน 19,882 รายการ ส�าหรับสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตจ�านวน 7,892 รายการ 
มีรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค�าอุทธรณ์และอยู่ในขั้นตอนการฟ้องคดีปกครองจ�านวน 4,794 รายการ และ
รายการที่ผู้แจ้งต้องด�าเนินการรื้อถอนจ�านวน 3,098 รายการ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมาก 
ในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและ
ทัศนียภาพที่ดี

ที่มา: กรมเจ้าท่า
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การด�าเนินการที่ผ ่านมาของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ 
ขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2561–2562 หน่วยงาน 
ได้ด�าเนินการ เช่น การฟื้นฟูล�าน�้าโดยการขุดลอกเพื่อ
รักษาสภาพล�าน�้าตามธรรมชาติ และเพ่ิมพื้นที่หน้าตัด 
ในการระบายน�้าธรรมชาติ และการพัฒนาชุมชนริมล�าน�้า
เพื่อแก้ปัญหาการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยรุกล�้าล�าน�้า รวมทั้ง
การส�ารวจสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ท่ัวประเทศ ดงัน้ี (1) การขดุลอก
แม่น�้าปิง แม่น�้าวัง แม่น�้ายม แม่น�้าน่าน แม่น�้าชี แม่น�้ามูล 
แม่น�้าเลย แม่น�้าสงคราม แม่น�้าท่าจีน และทะเลสาบ
สงขลา รวมระยะทางประมาณ 130 กิ โล เมตร  
(2) การพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรม
ประชากร โดยการก ่อสร ้าง ท่ีอยู ่ ใหม ่ ท่ีมั่นคงและ 
ถูกกฎหมายให้กับชุมชน และ (3) การส�ารวจเพ่ือจัดท�า
แผนที่และรายละเอียดของส่ิงล่วงล�้าล�าน�้าครอบคลุม
แม่น�้าสายต่าง ๆ และชายฝั ่งทะเลเป็นระยะทางรวม 
4,748 กิโลเมตร (4) การด�าเนินการปรับปรุงทัศนีย์ภาพ
รมิคลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และ คลองโอ่งอ่าง 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
การพัฒนาแม่น�้าล�าคลองและแหล่งน�้าธรรมชาติให้มี
ระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีความท้าทายที่ส�าคัญ  
คือ การบังคับใช ้กฎหมายและระเบียบท่ีเ ก่ียวข ้อง 
อย่างเคร่งครัด การตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งน�้า  
ความเข ้าใจและการมีส ่วนร ่วมของประชาชนผู ้ ใช ้
ประโยชน์พ้ืนท่ีริมน�้าและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่  
รวมท้ัง การสร้างการตระหนกัรูต่้อการอนรุกัษ์ บ�ารงุรกัษา
ระบบนิเวศ และสุนทรียภาพทางธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น และภาคประชาชน  
ควรร ่วมกันด�าเนินโครงการและมาตรการที่ส�าคัญ  
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้า ล�าคลอง และแหล่งน�้า
ธรรมชาติ เช่น โครงการจัดระเบียบพ้ืนที่ริมน�้าเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟู
ล�าน�้าโดยให้ชุมชนในพื้นที่มีส ่วนร่วมในการวางแผน 
มาตรการยกเว ้นโทษผู ้บุกรุกล�าน�้าเพื่อจัดระเบียบ 
เป็นต้น



“ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม”

    การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 20

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ปรับสมดุลระบบบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนา
ระบบบุคลกรอันเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ส�าคัญ ภายใต้หลักการ “ภาครัฐของประชาชน  
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ  
ได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุม
ในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้

(1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู ้ใช้บริการ ประเมินจากระดับ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
ในปี 2561 พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการ 
อยู ่ที่ระดับร ้อยละ 84 ซึ่ งใกล ้ เคียงกับเป ้าหมาย 
ที่ต ้องบรรลุภายในปี 2565 (ร ้อยละ 85) จ�าแนก 
เป็นความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนร้อยละ 
85 สะท ้อนให ้ เห็นถึ งการด�าเนินการของภาครัฐ 
ในการพัฒนาช่องทางการรับบริการให้มีความสะดวก 
มีรูปแบบที่หลากหลาย มีความโปร่งใส และมีระยะเวลา
ในการด� า เ นินการที่ เ หมาะสมที่ ต อบสนองต ่ อ 
ความต ้องการของประชาชน และความพึงพอใจ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 84.8 สะท้อน 
ให้เห็นถึงความพึงพอใจท่ีประชาชนมีต่อการรับบริการ
ที่เป็นประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชน 
ได้อย่างมีมืออาชีพ และปฏิบัติตนด้วยจิตวิญญาณ
ในการบริการต่อประชาชน

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐปี 2561

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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(2) ภาครัฐมีการด�า เนินการที่มีประสิทธิภาพ  
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ประเมินโดยดัชนี
รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ขององค์กรสหประชาชาต ิซึง่จดัท�า 
ทุก ๆ 2 ปี ทั้งนี้ จากการพิจารณาการจัดอันดับรัฐบาล
ดจิิทลัโดยองค์กรสหประชาชาติ พบว่า ปี 2561 ประเทศไทย 
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 73 ปรับตัวดีขึ้น 4 อันดับ
จากปี 2559 จาก 193 ประเทศท่ัวโลก โดยมีประเทศ
เดนมาร์ก ประเทศเป็นอันดับ 1 มีค่าคะแนนเท่ากับ  
0.9 และประเทศจอร์เจียเป็นประเทศอันดับที่ 60  
(ค่าเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องบรรลุภายในปี 2565)  
มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.68 คะแนน โดยประเทศไทย 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 0.65 เพิ่มขึ้นจาก 0.55 คะแนน 
ในปี 2559 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกที่ 0.54 
คะแนน จ�าแนกเป็นค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ด้านการให้บริการออนไลน์ที่ 0.63 คะแนน 
ปรับดีขึ้นจาก 0.55 ในปี 2559 ด้านโครงสร้างคมนาคม
ที่ 0.53 คะแนนเพ่ิมขึ้นจาก 0.41 คะแนนในปี 2559 
และด้านทุนมนุษย์ที่ 0.79 คะแนนเพิ่มข้ึนจาก 0.68 
คะแนนในปี 2559 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับ 1 (อันดับที่ 7 ของโลก  
และมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.88) สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป ้าหมาย 
ตามที่ก�าหนดไว้ โดยจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนาการให้บริการออนไลน์ในระยะต่อไป เพื่อส่งเสริมการบริการประชาชน 
ซ่ึงจะท�าให ้ประชาชนสามารถเข ้าถึงบริการหรือธุรกรรมออนไลน ์ได ้อย ่างท่ัวถึงมากข้ึน ซ่ึงจะน�าไปสู ่
การยกระดับการประเมินให้ดีข้ึนจากท่ีผ่านมาให้อยู่ใน 60 อันดับแรกได้อย่างเป็นรูปธรรม
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นท้ัง 2 
เป้าหมายข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่ง
แก้ไข อาทิ ข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่อาจยังไม่เอื้อ
ต่อการด�าเนินการของภาครัฐที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนการจัดสรรบริการสาธารณะได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของทกุภาคส่วน และการสร้างการตระหนกัรู้
ให ้กับบุคลากรภาครั ฐ ในหลาย ๆ ระดับให ้ เห็น 
ความส�าคัญและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ข ้อมูลเชิงประจักษ์ในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

แผนแม ่บทฯ ประเด็น การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย 
สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี ้ (1) การพัฒนาบริการประชาชน 
มแีนวทางในการพฒันาท่ีเน้นการพฒันารปูแบบการบรกิาร
ประชาชนแบบเบ็ดเสรจ็ โดยการเชือ่มโยงการบริการต่าง ๆ  
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวกอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม และโปร่งใส รวมท้ังเน้นการปรบัวิธกีารด�าเนนิงาน
ของภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (2) การบริหาร
จัดการการเงินการคลัง มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้น
การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง 
และระบบภาษีที่ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนของหน่วยงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (3) การปรับสมดุลภาครัฐ มีแนวทางการพัฒนา
ที่เน้นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจดับรกิารสาธารณะ รวมทัง้ส่งเสรมิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้เป ็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการเชิงพืน้ทีไ่ด้อย่างแท้จรงิ 
(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ มีแนวทาง 
การพฒันาทีเ่น้นให้ภาครฐัเป็นหน่วยงานทีม่คีวามทนัสมัย 
เปิดกว้าง และมีขีดสมรรถนะสูง ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ ์
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมทั้ง ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและออกแบบระบบบรหิารงานให้มคีวามยนืหยุน่ 
คล่องตัว กระชับ และทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและ 
บรูณาการการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐเสมอืนเป็น
องค์กรเดียวกัน และ (5) การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ มีแนวทางการพัฒนาท่ีเน้นการปรับปรุงกลไก
การบริหารงานบุคคลให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามระบบ
คณุธรรม ตลอดจนพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้ ความสามารถ  
มคีวามเป็นมอือาชพีและสมรรถนะสงู
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย การด�าเนินการ 
ตามเป้าหมายดังกล่าวประเมินโดยสัดส่วนความส�าเร็จ
ของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล  
ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลการส�ารวจหน่วยงานภาครัฐที่มี
การปรับกระบวนงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ณ ปี 2562 
พบว่า มคีวามท้าทายในการบรรลุผลสมัฤทธิข์องเป้าหมาย
ตามที่ก�าหนดในปี 2565 โดยมีกระบวนงานบริการ

การที่ภาครัฐจะสามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได ้อย ่างยั่ งยืน สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู ่การเป ็นประเทศไทย 4.0  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะท�าให้การบริการ 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ และการด�าเนินงานภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจากการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม โดยต้องเน้นด�าเนินการสนับสนุนความพร้อมด้านเทคโนโลยีของภาครัฐ
ที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ปรับโครงสร้างการด�าเนินงาน 
ของภาครัฐเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ประชาชนของภาครัฐที่ได้รับการปรับให้อยู ่ในรูปแบบ
ดิจิทัลทั้งหมด 238 กระบวนงานจาก 2,180 กระบวนงาน 
หรือคดิเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ห่างจากค่าเป้าหมาย
ทีก่�าหนดถึงเกอืบร้อยละ 90 ซึง่ส่วนมากเป็นการด�าเนนิงาน
ในลักษณะของการออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
และการบริการประชาชน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐในช่วงปี 2561 – 2562 ให้ความส�าคญักบัการปรับปรงุ
ระบบข้อมูลสารสนเทศและวิธีการด�าเนินงานเพ่ือรองรับ
เอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัลหรือเพื่อการยกเลิก
เอกสารราชการที่ไม่จ�าเป็น การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
(Application) และช่องทางดิจิทัลเพ่ือการอ�านวย
ความสะดวกประชาชนและภาคเอกชนในการเข้าถึง
บริการสาธารณะต่าง ๆ อาทิ แอพพลิเคช่ัน 1212 OCC 
เพ่ือเป ็นช ่องในการแจ้งและติดตามเร่ืองร ้องเรียน 
แอพพลิเคชั่น RDU รู ้เรื่องยาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลยาอย่างปลอดภัย การช�าระภาษีรถยนต์ประจ�าปี 
การขอใช้น�้าประปา รวมท้ังการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
กระบวนการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ
เอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จผ่านแพลตฟอร์มกลาง 
ในรูปแบบดิจิทัล อาทิ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง การขอ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�าเที่ยว การออกใบอนุญาต 
ขายสรุา การออกใบอนุญาตขายยาสูบ   

200101 งานบริการภาครฐัทีป่รบัเปลีย่น
เปน็ดจิทัิลเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนา
บริการประชาชนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผ่านมา
มีความท้าทายและข้อจ�ากัดด้านข้อกฎหมายท่ีอาจ
ขาดความยืดหยุ่นและไม่เอื้อต่อการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ อาทิ การยืนยันตัวตนของผู้มีอ�านาจใน
การออกใบอนุญาตต่าง ๆ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
ระหว่างหน่วยงานในการจดัท�าระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ 
รวมทั้ ง  การใช ้ประโยชน ์ของโครงสร ้ างพื้นฐาน 
ด ้านดิ จิทัลของประเทศที่ยังไม ่สามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างเตม็ศักยภาพ ถงึแม้ว่าในปัจจบัุนมคีวามครอบคลมุ 
เกือบทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะ 
ในรูปแบบดิจิทัลของประชาชน ประกอบกับคุณภาพ 
ความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือของข้อมูลยังเป็น 
ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญในการจัดท�าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่วนราชการ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข ้องควรเร ่งสร ้างและขยาย 
ความครอบคลุมของช่องทางการมีส่วนร่วมให้ประชาชน
สามารถเสนอแนะความต้องการและความคาดหวังที่ม ี
ต่อบริการสาธารณะ เพื่อให้ภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่
เก่ียวข้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างแท้จริง โดยพัฒนาการส�ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต ่อการบริการของหน ่วยงานของรัฐให ้
ประชาชนสามารถเสนอและสะท้อนความคิดเห็นและ
ความคาดหวังต่อบริการสาธารณะได้ รวมทั้ง เร่งปรับ
ข ้อกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับระบบ
สารบรรณของส่วนราชการและเอกสารราชการให้เอื้อต่อ
การประยุกต์ใช้ดิจทิลั นอกจากนี ้ควรปรับปรงุวธิกีารและ
กระบวนการจดัเกบ็ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้
ภาครัฐมีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย สามารถ 
น�ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ และควรเร ่งรัดการเตรียม 
ความพร้อมองค์กรให้สามารถปรับวิธกีารท�างานให้เข้ากับ 
การประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร ้รอยต่อ  
อาทิ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
นอกจากนี้ ควรปรับปรุงวิธีการและกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ ทันสมัย สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และควรเร่งรัดการเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถ
ปรับวิธีการท�างานให้เข้ากับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อ

200101



20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

388

200201 หน่วยงานภาครฐับรรลุผลสัมฤทธิ ์
ตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

ยุทธศาสตร์ชาติก�าหนดกรอบการพัฒนาประเทศท่ีมีการก�าหนดผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายท่ีต้องบรรลุท่ีชัดเจน  
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการด�าเนินงาน 
เพ่ือประชาชนและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างแท้จริง อยู่บนพื้นฐานของการบริหาร
จดัการการเงินการคลงัระดบัมหภาคทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้การบริการและการด�าเนนิงานต่าง ๆ 
ของรัฐมีประสิทธิภาพ คุณภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งการมีระบบฐานข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดสรร 
งบประมาณตามกรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานของภาครัฐที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากร้อยละของโครงการ 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสะท้อนจากการเทียบเคียงข้อมูลร้อยละของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ ์
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีสะท้อนจากข้อมูลจ�านวนโครงการท่ีหน่วยงานของรัฐน�าเข้าระบบติดตามและประเมิน 
ผลแห่งชาต ิ(eMENSCR) โดยในปี 2562 หน่วยงานระดับกระทรวงทกุกระทรวงรายงานการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ
ทั้งหมด ประมาณ 40,000 โครงการ โดยสัดส่วนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คิดเป็น 
ร้อยละ 8 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ร้อยละ 16 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 42 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ร้อยละ 8 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 12 และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ร้อยละ 14 นอกจากนี้ การบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนผ่านสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง  
พบว่า ปี 2561 มีสัดส่วนปรับเพิ่มเล็กน้อยเป็น ร้อยละ 41.82 ของ GDP จากร้อยละ 41.23 ในปี 2560 แต่ยังคง 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่เกิน ร้อยละ 60

สัดส่วนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา  หน ่วยงานของรัฐได ้น�า
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบในการจัดท�าแผนงาน/
โครงการทีเ่พือ่เสนอขอรบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2560 – 2562 ขณะเดยีวกนั ได้มกีารประกาศใช้
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เพื่อก�ากับการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐที่ต้อง
ค�านึงถึงการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ 
มีการพัฒนาระบบ eMENSCR เพื่อเป ็นกลไกหลัก 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร ์ชาติของหน ่วยงานของรัฐ ท่ีง ่ าย 
ต่อการเข้าถึง ไม่เป็นภาระกับหน่วยงาน สามารถน�าไป 
ใช ้ เป ็นเคร่ืองมือในการวิ เคราะห ์และประมวลผล 
การจัดท�านโยบายบนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่าง
ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
หลายหน่วยงานของรฐัยงัมข้ีอจ�ากดัในการแปลงเป้าหมาย 
และประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง  
เป้าหมายและแนวทางของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติในประเด็นที่ เกี่ยวข้องไปสู ่การจัดท�าโครงการ/ 
การด�าเนินงานภายใต้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหต ุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) ส่งผลต่อ 
ความสามารถในวิเคราะห์การมีส ่วนสนับสนุนของ
โครงการในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ 
แผนแม่บทฯ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมท้ัง การบูรณาการเฝ้าระวังและติดตาม
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ การเงนิ และการคลงัอย่างเป็นระบบ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังไม่สามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานของรัฐ
ทกุระดบัโดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพขบัเคลือ่นแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในระดับ (1) ประเด็นแผนแม่บทฯ 
(2) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และ  
(3) เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ต้องเร่ง
ด�า เนินการให ้ เ กิดการแปลงยุทธศาสตร ์ชาติไปสู  ่
การปฏิบัติผ่านโครงการ/การด�าเนินการ อย่างบูรณาการ
ตามหลักความสัมพันธ ์ เชิ ง เหตุและผล (Causal  
Relationship : XYZ) และควรเร่งให้เกิดการเช่ือมโยง
ระบบการจัดสรรงบประมาณเข้ากับระบบ eMENSCR 
ให้สามารถติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณได้ตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการ  
รวมทั้ง ควรพัฒนาช่องทางให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ของการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลของโครงการ/การด�าเนินการที่สามารถ
สะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติที่มี
ความคุ ้มค่าการใช้งบประมาณได้อย่างแท้จริง และ 
ควรพัฒนาระบบการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลังโดยการบูรณาการฐานข ้อมูล ท่ี เกี่ ยวข ้อง  
ให ้สามารถน�ามาประยุกต ์ใช ้ในกระบวนการจัดท�า
นโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน  
และการคลังภายใต้บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว บูรณาการหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ  
การเงิน และการคลังให้เป็นกลไกในการติดตามและ
รักษาเสถียรภาพ ตลอดจนตรวจสอบการแก้ไขปัญหา 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

200201



20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

390

ภาคีการพฒันาและภาคส่วนต่าง ๆ ในสงัคมมข้ีอมูลและความเข้าใจในบริบทการพัฒนาระดับพ้ืนที ่การทีภ่าคส่วนต่าง ๆ 
สามารถมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะจะท�าให้การบริการสาธารณะมีคุณภาพ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ได ้อย ่างแท้จริง  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และระดับการบริการของภาครัฐให้กับประชาชนในภาพรวม โดยความเข้มแข็ง 
และความพร้อมของเครือข่ายของภาคีต่าง ๆ ความชัดเจนในบทบาทของภาคีการพัฒนา กลไกและหลักเกณฑ ์
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม จะปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้ทุกภาคมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ความส�าเร็จของ 
เป้าหมายที่ก�าหนดข้างต้นประเมินจากระดับความส�าเร็จ
ในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข ้ามาด�าเนินการบริการ
สาธารณะ โดยพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลการลงทุน
ในบริการสาธารณะที่ภาคเอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐ 
พบว่า ในปี 2560 มีสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชน 
ต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะอยู่ที่ร้อยละ 
5.5 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22.7 ในปี 2561 และอยู่ที่
ร้อยละ 9.1 ในปี 2562 โดยเฉล่ียท้ัง 3 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 
12.5 โดยโครงการลงทุนที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนใหญ่
เป็นการด�าเนินของหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นการร่วมลงทุนของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก 
อาทิ โครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า โครงการพัฒนาทางหลวงตามพื้นที่ต่าง ๆ  และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง  
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมด้วย อาทิ การรับฟังความคิดเห็นก่อนการจัดท�าและ
ประกอบการด�าเนินโครงการเพื่อน�าไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องของประชาชน 
ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ นอกจากการด�าเนินงานในลักษณะการร่วมลงทุนกับภาครัฐดังกล่าว ยังมีการด�าเนินการอื่น ๆ  
ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ก�าหนด อาทิ การจัดบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาชุมชน การจัดบริการด้านสาธารณสุขของภาคเอกชน  
และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 

จ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง ปี 2560-2561

200301 เปิดโอกาสใหภ้าคสว่นตา่ง ๆ มีสว่นร่วม
ในการจดับรกิารสาธารณะและกจิกรรม
สาธารณะอยา่งเหมาะสม

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ

ส่วนมากอยู่ในรูปแบบโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดโอกาสของภาครัฐ 
ในการให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภาคส่วนต่าง ๆ ยังมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร  
และการประชาสัมพันธ์ต ่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการและบทบาทของตนเองในการจัดให้มีส ่วนร่วม 
ในการจัดบริการสาธารณะ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันในการเข้าร่วมการจัดบริการ กิจกรรม หรือการร่วมลงทุน 
กับภาครัฐ รวมทั้ง กลไก วิธีการ และกระบวนการด�าเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อนของภาครัฐ ท�าให้การด�าเนินการพัฒนา
เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ อาทิ กระบวนการส�ารวจและประกวดราคา การจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ การด�าเนินจัดหาบริการสาธารณะในรูปแบบการร่วมลงทุน
ของภาคเอกชนที่ผ่านมาเป็นการด�าเนินการในระบบคมนาคมขนส่งเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งด�าเนินการก�าหนดความชัดเจนในบทบาทและอ�านาจหน้าท่ีของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ และเพิ่มรูปแบบ ช่องทาง และวิธีการการมีส่วนร่วมในการจัดสรร
บริการสาธารณะ รวมทั้ง พิจารณาความเหมาะสมการขยายขอบเขตการด�าเนินการให้ครอบคลุมการบริการสาธารณะ
ในมิติอื่น ๆ ตามความต้องการและบริบทการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ โดยอาจจัดเวทีหรือแพลตฟอร์มกลางในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับแต่พื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้มแข็งให้เครือข่ายการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถ 
ด�าเนินการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างแท้จริง อาทิ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วม โดยการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon)  
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโบบายในการจัดการและแก้ไขปัญหาได้ตามบริบทและ 
ความเหมาะสม ผลักดันรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดบริการด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการก�าหนดหลักสูตรและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
ด้านการศึกษาและบริการสาธารณะสุขในพื้นที่

200301
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กราฟแสดงการประเมิน LPA ประจ�าปี 2560-2561

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาพื้นท่ีและชุมชน หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 
ให้มคีวามเข้มแข็ง สามารถบรหิารจัดการตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตัง้อยูบ่นหลกัธรรมาภบิาล มมีาตรฐานการให้บรกิาร 
และมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่มากขึ้น จะท�าให้การบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ 
ได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้การบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ซึ่งการที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะสามารถมีสมรรถนะและความทันสมัยได้จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ระบบการบริหารงาน
บคุลากรทีเ่ป็นธรรม ประสิทธิภาพการจัดการระบบการเงินการคลัง และบริการสาธารณะท่ีตอบสนองความต้องการ 
เชิงพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายข้างต้น
ประเมินจากค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาล
และองค ์การบริหารส ่วนต� าบลท่ีน� าแผนชุมชนสู  ่
การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซ่ึงเทียบเคียง
ได ้จากการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบจุดอ่อนและ
จุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน�าไปใช้ 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ในการปฏิบัติราชการและการจัดการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชน พบว่า ปี 2561 มีผล 
การประเมิน LPA อยู่ที่ร้อยละ 80.70 ดีขึ้นจากปี 2560 

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัด
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้
กับประชาชน

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ 

(ร้อยละ 79.41) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินในรายละเอียด พบว่า ในปี 2561 ด้านการบริหารจัดการ 
และ ด ้านธรรมาภิบาลได ้รับผลการประเมินลดลงจากปีที่แล ้วเล็กน้อย โดยด้านที่ ได ้ รับการประเมินสูงสุด 
คือด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (ร้อยละ 85.67) ขณะที่ด้านการบริหารงานการเงินและการคลังได้รับ 
การประเมินน้อยสุด (ร้อยละ 74.58) 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ที่ผ่านมาได้มีการจัดท�าและปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ทั้งหมด 7 ฉบับ มีผลบังคับใช้แลว้  
5 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร 
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200302

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (2) ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2561 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทนุการศึกษาส�าหรบันกัศกึษา และการให้ความช่วยเหลอื
นักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
และ (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�า
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2562  ขณะที่ ส�านักนายกรัฐมนตรีจัดท�าโครงการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน�าร่อง เพื่อส่งเสริมการกระจาย 
อ�านาจและการยกระดับขีดความสามารถของ อปท.  
ในภารกิจด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้องค์กร 
ปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถ่ิ นมี ก า รบริ ห า รจั ดก า รและ 
การให ้บริการแก ่ประชาชนในท ้องถิ่นได ้อย ่ าง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  
ด้วยรูปแบบการก�ากับดูแลโดยชุมชน ซ่ึงการด�าเนินการ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยการบริหารจัดการ 
ที่โปร่งใส และประสิทธิภาพการจัดการระบบการเงิน 
การคลังซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าผล 
การประเมิน LPA จะสะท้อนได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นและสามารถจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดได้
เกือบทุกแห่งทั่วประเทศ และมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ 
การด�าเนินงานอปท.  อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการ
การเงินการคลังของ อปท. ยังมีข้อจ�ากัด เน่ืองจาก 

ความซับซ ้อนของระบบงบประมาณที่ ส ่ งผลต ่อ 
การบริหารงานภายใน อปท. ในหลาย ๆ พ้ืนที่ ทั้งใน 
ด้านการจัดสรรบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส ่งเสริมธรรมาภิบาล  
ส ่ งผลต ่อความสามารถและศักยภาพของ อปท.  
ในการบริการสาธารณะได้อย่างเต็มศักยภาพครอบคลุม
ทุกด้านและทุกกลุ่มประชากร และในการตอบสนองต่อ
ความต้องการเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง  
อปท. บางพื้นที่ยังมีข้อจ�ากัดในการบริหารจัดการและ
วางแผนการจัดบริการสาธารณะการล ่วงหน ้าที่มี
ประสทิธภิาพ และยงัมคีวามท้าทายเรือ่งการการบรูณาการ
บริหารงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการสร้าง
สมรรถนะและสร้างความทันสมัยของอปท. แต่ละแห่ง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มสมรรถนะ
ในการด�า เนินงานและการสร ้ างความทันสมัยใน 
การจัดสรรบริการของ อปท. ต้องค�านึงถึงการเปิดโอกาส
ให ้ประชาชนในท ้องถิ่ น ได ้ เ ข ้ ามามี ส ่ วนร ่ วม ใน
กระบวนการน โยบาย ต้ั ง แต ่ ต ้ น จนจบ  ร วมทั้ ง 
การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน รวมท้ัง การติดตาม
ตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งควรมีการปรับแนวทางการบริหาร
กิจการสาธารณะในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการบริการ
สาธารณะให ้ มีประสิทธิ ภาพ เพิ่ มขึ้ น โดย เฉพาะ 
การส่งเสริมการท�างานในลักษณะของเครือข่ายที่เป็น 
การท�างานร่วมมือกนัระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองค์กร 
ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เนื่องจากเป็นแนวทางการท�างาน 
ที่ให้ความส�าคัญกับการแสวงหาแนวร่วมท่ีมีความรู ้
ความสามารถในด้านท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ินเพ่ือให้การบริการสาธารณะ 
มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และพัฒนานวัตกรรม
และองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารการเงินการคลัง
ที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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คะแนนหน่วยงานระดับกรม

ปี 2562 คะแนนรวม 64.60         ปี 2561 คะแนนรวม 59.9

หน่วยงานของรัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง จะสามารถน�านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท�างาน ท�าให้การจัดการ 
บริการประชาชนเป็นการด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และสอดคล้องความต้องการของประชาชนมากขึ้น  
ส่งผลให้ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในการพัฒนา 
ขีดสมรรถนะของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต้องมีการประยุกต์ใช้น�านวัตกรรมมาในการด�าเนินงานของภาครัฐ  
และการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สมรรถนะของภาครัฐ 
ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล พิจารณาจาก (1) ระดับ  
Digital Maturity Model (Gartner) และ (2) สัดส่วน
ของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูง ท่ีสะท้อน 
จากการเทียบเคียงข้อมูลผลส�ารวจระดับความพร้อม
รั ฐบาลดิ จิทัลหน ่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  
พบว ่า  หน ่วยงานภาครัฐระดับกรมทั้ งหมด 323  
หน่วยงานในปี 2562 มีคะแนนภาพรวมเท่ากับ 64.60 
คะแนนจาก 100 คะแนน เพิ่ ม ข้ึนจากป ี  2561  
( 59 . 9  คะแนน )  โ ดยมี ก า ร เตรี ยมความพร ้ อม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล มีการดูแลและติดตาม 
การบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด�าเนิน
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การน�าเทคโนโลย ี
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นข้อจ�ากัด
ส� าคัญของหลายหน ่ วยงาน  นอกจากนี้  ข ้ อมู ล 
ผลการส�ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กร
ในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล พบว่า ระดับวุฒิภาวะ 
(Maturity)  ของรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ 
ของประเทศใน ปี 2562 อยู่ท่ีระดับ 1.24 จากท้ังหมด  
5 ระดับ ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายในปี 2565 (ระดับ 2)  
ในระดับเสี่ยง โดยมีสาเหตุคือความพร้อมในการประยุกต ์
ใช ้ เทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนโครงสร ้างและ
กระบวนการท�างานให้อยู ่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่าง

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

สมบูรณ์แบบในธุรกิจหลัก (Core Business) การก�าหนด
ทิศทางและนโยบายขององค์กร และวิสัยทัศน์ของผู ้
บริการในการเล็งเห็นความส�าคัญของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการด�าเนินงาน และคุณภาพ
ของข้อมูลซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ส�าคัญ 

ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทั (องค์การมหาชน)  



20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

395

200401

การด�า เ นินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงานของรัฐได ้มี 
การด�าเนินการภายใต้เป ้าหมายท่ีก�าหนด โดยเน้น 
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรและการปฏิบัติ
งานในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาและวิเคราะห ์
ฐานข ้อมูลขนาดใหญ ่ เพื่อพัฒนาระบบคลังข ้อมูล
สารสนเทศเพ่ือบริหารการจัดเก็บภาษี การป้องกัน 
และปราบปราม และสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
ภายในองค์กร โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ โดยการรวบรวมและ 
เชื่อมโยงชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental 
Geographic Data Set หรือ FGDS) (77จังหวัด) ขณะที่
หลายหน่วยงานได้ด�าเนินการปรับรูปแบบการให้บริการ
จากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ อาทิ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบรับงบการเงินผ ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์ (DBD  
e-Filing) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
การยืน่งบการเงนิผ่านทางอเิล็กทรอนกิส์ให้มปีระสทิธภิาพ 
รองรับจ�านวนนิติบุคคลท่ียื่นงบการเงินเพิ่มข้ึน โครงการ 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของ
รัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความสะดวกใน 
การประกอบธรุกจิ เพือ่ให้การพฒันาระบบการให้บริการมี 
ประสิทธิภาพ มีความทันสมัย มีความง่ายในการด�าเนิน
ธุรกิจ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการศึกษา
แนวทางการปรับบทบาทและภารกิจของส่วนราชการ 
รปูแบบเฉพาะทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

และยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงศึกษาเพื่อปรับปรุง
หลักการจ�าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐเพ่ือให ้ม ี
ความทันสมัยและครอบคลุมกับทุกหน่วยงานของรัฐ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
หน่วยของรัฐจะให้ความส�าคัญกับการน�าระบบดิจิทัลมา
ใช้ในการบริหารองค์กรมากขึ้น แต่หลายหน่วยงานใน
หลายพื้นที่ยังมีข้อจ�ากัดในด้านความพร้อมในการปรับตัว
ให้เข้ากับการด�าเนินงานในรูปแบบใหม่ที่มีการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และโครงสร้างองค์กรที่อาจไม่เอื้ออ�านวย 
ต ่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการด�าเนินงาน รวมทั้ง  
ทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐทุกระดับยังให้
ความส�าคัญกับการด�าเนินงานและการให้บริการใน 
รูปแบบเดิมที่เน้นเอกสาร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย  เพื่อบรรล ุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายในปี 2565 ควรน�าร่องสร้าง
องค์กรอัจฉริยะต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานต้ังแต่ต้นจนจบ
กระบวนงานภายในหน่วยงานและสามารถเชื่อมโยง 
การท�างานในรูปแบบดิจิทัลเข้ากับการด�าเนินงานภารกิจ
ประจ�า และการบริการประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อ  
รวมทั้ง ควรสร้างมาตรฐานกลางเพ่ืออ�านวยความสะดวก
การปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างาน อาทิ การปรับ
กฎหมายให้สอดคล้องและรองรับการด�าเนินงานที่ปรับ
เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และต้องเร่งปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การท�างานของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ
ต้ังแต่ผู ้บริหารจนถึงผู ้ปฏิบัติให้มีมุมมองและทัศนคต ิ
ที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการน�านวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุง 
การท�างาน ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมเพือ่การเรยีนรูส้�าหรบั
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Digital 
Literacy) ให้สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมา 
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการส�ารวจระดับความพร้อม
และวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ท่ีมา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
       และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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เนื่องจากบุคลากรภาครัฐเป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินการและจัดสรรบริการสาธารณะ รวมทั้งเป็นผู้ด�าเนินงาน 
และพัฒนาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐจึงเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพ  
และส่งผลให้สามารถจัดสรรบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องสร้าง 
การจ้างงานในภาครัฐที่มีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะกับลักษณะของงาน สร้างผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สร้างและบ่มเพาะวัฒนธรรมและระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรที่ยืดหยุ ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพ  
และเป็นธรรม รวมทั้ง ปรับปรุงและพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�างาน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐที่มี
คุณสมบัติตามเป้าหมายท่ีก�าหนด พิจารณาจากดัชนี
ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐและสัดส่วนเจ้าหน้าที่ 
ที่กระท�าผิดกฎหมายลดลง ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้จาก
ข้อมูลจ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง  
ที่แสดงให้เห็นถึงการมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือ
การใช้อ�านาจในทางมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ศาลปกครองมีคดีรับเข้า
ทั้งหมด 7,272 คดี แบ่งเป็นคดีฟ้องตรงในศาลปกครอง
สูงสุด 312 คดี และคดีรับเข้าของศาลปกครองชั้นต้น 
6,960 คดี ในขณะที่ปีงบประมาณ 2561 ศาลปกครอง 
มีคดีรับเข้าเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 7,983 คดี โดยเพิ่มข้ึน 
ถึง 684 คดี หรือประมาณร้อยละ 9.7 โดยแบ่งเป็นคดี
ฟ้องตรงศาลปกครอง สูงสุด 341 คดี และคดีรับเข้า 
ของศาลปกครองชั้นต้น 7,642 คดี แสดงให้เห็นถึง 
ความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2560 - 2561 
ส่วนมากเป็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมการท�างาน
เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่  
ด้านภาษาและการสือ่สาร การคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐให้สามารถ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาปัจจุบันและ
แนวโน้มการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นภารกิจ 
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการอบรมและศึกษาดูงาน 
ซึ่ งสอดคล ้องกับการสร ้างและบ ่มเพาะวัฒนธรรม 

ที่มา: ศาลปกครอง และส�านักงานศาลปกครอง

จ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง ปี 2560-2561
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และระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรที่ยืดหยุ ่น 
และคล่องตัวอันเป็นปัจจัยส�าคัญในการบรรลุเป้าหมาย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่า
หน ่วยงานของรัฐจะด�าเนินการพัฒนาบุคลากรใน 
ด้านต่าง ๆ หน่วยงานบางส่วนยังมีข้อจ�ากัดในการหา 
รูปแบบ กลไก และวิธีการพัฒนา/ปรับกระบวนทัศน ์
ที่ เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละช่วงวัยในการปลูกฝัง 
ค่านิยมการท�างานเพื่อประชาชนให้เกิดขึ้นกับทุกคน  
อีกทั้ง ความซับซ้อนและความรัดกุมของกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของบุคลากร
ภาครัฐที่มีจ�านวนมาก ส่งผลต่อการท�าความเข้าใจ 
และการตีความเพื่ อการด�า เ นินงานที่ ชัด เจนและ
ปราศจากดุลยพินิจ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในระยะต่อไปควรมีรูปแบบและวิธีการที่
เจาะจงและเหมาะสมกับความต้องการเชิงฐานสมรรถนะ

ของบุคลากรแต่ละช่วงวัยและอายุราชการ รวมทั้ง  
ต้องสร้างความเช่ือในคุณค่าของคนของบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข ้าใจวิธีการและแนวทาง 
การด�าเนินงานที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม และปราศจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ระเบียบและ 
ข ้อกฎหมายที่ ไม ่ เป ็นอุปสรรคต ่อการด�า เนินงาน  
และด�าเนินการให้บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึง
บทบาทในการเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะช่วยจัดสรรบริการ
สาธารณะและอ�านวยความสะดวกให้แก่ภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ และภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย 
การท�างานที่ ชัดเจนและเป ็นไปในทิศทางเดียวกัน  
มุ ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
อย่างแท้จริง ผ ่านการน�านวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
องค์ความรู ้ในรูปแบบใหม่ ๆ มาประยุกต ์ใช ้อย ่าง 
เหมาะสมและจัดการองค์ความรู ้และทักษะอย่างเป็น
ระบบส�าหรับการเตรียมความพร้อมผู้น�าและผู้บริหาร
ของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มความโปร่งใส ลดการใช้
ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 



“ภาครัฐโปร่งใส  
สังคมไทยปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ”

    การตอ่ตา้นการทจุริต   
          และประพฤตมิชิอบ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 21

฿

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการท�างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดข้ึน และสร้างจิตส�านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอาย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายระดับ
ประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

“ภาครัฐโปร่งใส  
สังคมไทยปลอดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ”

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริต
หรือดัชนีภาพลักษณ์การคอร ์รัปชันของ
ประเทศไทย ซ่ึงจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ประเทศไทย 
มีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 2562 
อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ากับในปี 2561 ทั้งนี้ 
ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่ 99 
เป็นอันดับที่ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศ 
และในกลุ ่มประเทศอาเซียนไทยได้อันดับ
ลดลงจากอนัดบัที ่5 ในปี 2561 เป็นอนัดบัที ่6 
ในปี 2562 ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถงึแนวโน้มของปัญหาการทจุรติและคอร์รปัชนัในประเทศทีย่งัไม่ลดลง ซึง่ส่งผลให้อาจไม่สามารถบรรลเุป้าหมาย
ตามที่ตั้งไว้ที่อันดับที่ 1 ใน 54 หรือได้คะแนนไม่ต�่ากว่า 50 คะแนนไว้ภายในปี 2565 
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คะแนน
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (CPI) ต้ังแต่ปี 2538

- 2562 อันดับในระดับโลก
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

 1 

 2 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ4 

ท างานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล5 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของ6 

บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น และสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุก7 

รูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริต8 

และประพฤติมิชอบ   9 

 10 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 11 

 12 

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพิจารณาดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน13 

ของประเทศไทย ซ่ึงจัดอันดับโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 14 

2562 อยู่ที่ 36 คะแนน คงที่เท่ากับในปี 2561 ทั้งน้ี 15 

ในการจัดอันดับปรับลดลงจากอันดับที่  99 เป็น16 

อันดับที่ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศ และในกลุ่ม17 

ประเทศอาเซียนไทยได้อันดับลดลงจากอันดับที่ 5 ใน18 

ปี  2561  เป็ น อั น ดั บ ที่  6 ใน ปี  2562  ข้ อ มู ล19 

สถานการณ์ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ20 

ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันในประเทศที่ยังไม่21 

ลดลงซ่ึงส่งผลให้อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตาม22 

ที่ต้ังไว้ที่อันดับที่ 1 ใน 54 หรือได้คะแนนไม่23 

ต่ ากว่า 50 คะแนนไวภ้ายในปี 2565  24 

 25 

 26 

ทั้งน้ี ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย 27 

นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝัง28 

21 
แดง 

ที่มา : สรุปข้อมูลจาก Transparency International 

 

แดง 
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) การส่งเสริม
กลุ ่มเป้าหมาย นักการเมือง หน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชน ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตแก่เยาวชน สนับสนุนภาคี
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (2) การให้
ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามที่ก�าหนดไว้
ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐและการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ ้าหน้าท่ีรัฐ 
(3) การพัฒนากลไกเฉพาะในการพิจารณาคดีการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และปรับปรุงกฎหมายและก�าหนด
พันธกรณีท่ีต้องด�าเนินการระหว่างกันกับเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

แผนแม่บทฯ ประเดน็ การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 
(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น
การปลูกฝังและหล่อหลอมจิตส�านึกและพฤติกรรมยึดมั่น
ในความซ่ือสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรภาคบังคับต้ังแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาและสร้างวัฒนธรรมพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิอบของประชาชนทัว่ไป ส่งเสรมิการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของกลุ่มข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และยกระดับจริยธรรมของนักการเมือง 
รวมถงึการประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี่ (2) การปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในขั้นตอน
การสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น การด�าเนินการทางคดี 
การยึด/อายัดทรัพย์ของผู้กระท�าผิด การตัดสินลงโทษ
ของผู้กระท�าผิด ทั้งทางวินัยและอาญาด้วยความรวดเร็ว 
และปรับปรุงกฎหมาย ตรากฎหมายเพื่อสนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ประชาชนมวีฒันธรรมและ
พฤตกิรรมซือ่สตัยส์จุรติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

210101

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมีต้นเหตุของปัญหาเร่ิมจาก
พฤติกรรมของคน ซึ่ งการที่คนไทยทุกช ่วงวัยมีความตื่นตัว  
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ต่อต้าน และตระหนักถึงผลกระทบของ
การทุจริตประพฤติมิชอบ จะท�าให้เกิดการหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรม 
ทางสงัคมทีด่ ีส่งผลให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤตมิชิอบ
ได้ในทีส่ดุ ซึง่การท่ีภาครฐัจะแก้ปัญหาดงักล่าวได้อย่างมีประสทิธภิาพ
นั้นจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาคนให้มีจริยธรรมและจิตส�านึกและยึดม่ัน
ในคุณธรรม ผ่านการปลูกฝังจิตส�านึกและสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริตในเด็กและเยาวชน ประชาชนมีค่านิยมวัฒนธรรมไม่ยอมรับ
การทุจริต ผู ้น�าหรือผู้บริหารประเทศการท�าตนเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์สุจริต และการพัฒนาเครือข่าย
และสนับสนุนการมีส ่วนร ่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบและเฝ ้าระวังการด�าเนินงานของภาครัฐ 
ให้มีการใช้อ�านาจอย่างสุจริตและชอบธรรม   

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้พิจารณาจาก (1) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ITA (2) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซ่ือสัตย์ และ (3) ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้การประเมิน
สถานการณ์ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปมีเพียงการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนแต่ละช่วงวัยในเบื้องต้น
เท่านั้น จึงได้เทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายจากผลการประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ 2562 พบว่า 
ภาพรวมของประเทศไทยมีผลการประเมินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 66.73 คะแนน ทั้งนี้ มีจ�านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จ�านวน 970 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 
ของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินท้ังหมด ซึ่งห่างจากเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ที่ก�าหนดไว้ให้ร้อยละ 80  
ของหน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 85 คะแนนภายในปี 2565 และหากพิจารณาใน 
รายละเอียดจากองค์ประกอบการประเมินทั้ง 10 ด้าน พบว่าค่าคะแนนของการป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับต�่าสุด
เพียง 42.32 คะแนน ซึ่งนับเป็นเรื่องเร ่งด ่วนที่หน่วยงานเจ ้าภาพต้องสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเห็น 
ความส�าคัญและน�าข้อมูลไปประกอบการพัฒนาการปฏิบัติงาน และสร้างต้นแบบของการมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 17 เมษายน 2562 โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ ์
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
7 ประการ อันรวมถึงประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วย นอกจากนี้
ตามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่23 มกราคม 2561 เห็นชอบ 
ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ
เข ้ าร ่ วมการประเมินคุณธรรมและความโปร ่ ง ใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงานป.ป.ช.) 
ก�าหนดร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ร้อยละ

ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
ร้อยละของหน่วยงานที่คะแนนเกิน 85 คะแนนขึ้นไป
ร้อยละของหน่วยงานที่คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน

ที่มา : ส านักงาน ป.ป.ช.

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 3 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมีต้นเหตุของปัญหาเริ่มจากพฤติกรรมของคน ซ่ึง4 

การที่คนไทยทุกช่วงวัยมีความต่ืนตัว มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ ต่อต้าน และ5 

ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ จะท าให้เกิดการหล่อหลอมเป็น6 

วัฒนธรรมทางสังคมที่ดี ส่งผลให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้7 

ในที่สุด ซ่ึงการที่ภาครัฐจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันจ าเป็นต้องมี8 

การพัฒนาคนให้มีจริยธรรมและจิตส านึกและยึดมั่นในคุณธรรม ผ่านการปลูกฝัง9 

จิตส านึกและสร้างพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริตในเด็กและเยาวชน ประชาชนมีค่านิยม10 

วัฒนธรรมไม่ยอมรับการทุจริต ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศการท าตนเป็นแบบอย่าง11 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต และการพัฒนาเครือข่ายและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค12 

ประชาชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการด าเนินงานของภาครัฐให้มีการใช้อ านาจอยา่งสุจริตและชอบธรรม 13 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายข้างต้นได้14 

พิจารณาจาก (1) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 15 

(2) ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ16 

ซ่ือสัตย์ และ (3) ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 17 

มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ18 

ชอบ ทั้ งน้ีการประเมินสถานการณ์ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และ19 

ประชาชนทั่วไปมีเพียงการส ารวจความคิดเห็นประชาชนแต่ละช่วง20 

วัย ในเบื้องต้นเท่าน้ัน จึงได้เทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุ21 

เป้าหมายจากผลโดยการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 22 

พบว่า ภาพรวมของประเทศไทยมีผลการประเมินโดยเฉล่ียอยู่ที่ 23 

66.73 คะแนน ทั้งน้ี มีจ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่าน24 

เกณฑ์ (ระดับ 85 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จ านวน 25 

970 หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการ26 

ประเมินทั้งหมด ซ่ึงห่างจากเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ให้27 

ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 28 

85 คะแนนภายในปี 2565 และหากพิจารณาในรายละเอียดจาก29 
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เพื่อสนับสนุนระบบการประเมินดังกล่าว รวมไปถึงให้
หัวหน้าส่วนราชการให้ความส�าคัญกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานและน�าผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานก�ากับดูแล
ส่วนราชการพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานไปประกอบ
การประเมนิผล การปฏบิติัราชการของหน่วยงานในขอบเขต
ความรับผิดชอบ ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวถือว่าเป็น 
การด�า เนินการในระดับนโยบายที่ ช ่ วยสนับสนุน 
กลุ ่มเป ้าหมาย เจ ้าหน ้าที่ ในหน ่วยงานภาครัฐให ้
มีจิตส�านึกแห่งความสุจริต มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซ่ือสัตย ์ สุจริต และเป ็นต ้นแบบในการปฏิบั ติงาน 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างชัดเจน

การปฏิบัติหน้าที่

88.72
การใช้งบประมาณ

79.91

การใช้อ�านาจ

82.66

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

78.21

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

79.24
คุณภาพการด�าเนินงาน

79.6

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

77.74

การปรับปรุงการท�างาน

74.72

การเปิดเผยข้อมูล

52.7

การป้องกันการทุจริต

42.34

ผลการประเมิน ITA 2562
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างวัฒนธรรมให้ประชาชนมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความท้าทาย
ที่ส�าคัญ คือ การสร้างวินัยข้ันพื้นฐานและจิตส�านึกที่ดีตั้งแต่ในปฐมวัย รวมท้ังการสร้างแบบอย่างที่ดีของคนและ
หน่วยงานภาครัฐในสังคม เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและปลูกผังค่านิยมที่ดี การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่ถูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานเจ้าภาพควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน
ภาครัฐเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม และปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดผลในวงกว้าง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดภาคี
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐมากขึ้น ผ่านโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต อาทิ โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) โครงการหมู่บ้าน
ช่อสะอาด เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาให้ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมท้ังการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้านทุจริตทั้งในและนอกระบบ เช่น สนับสนุน
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนและก�ากับติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ระบบการศึกษาทุกระดับ โดยพัฒนา
ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีความต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปลูกฝังจิตส�านึก
ที่ดีแก่เยาวชน รวมถึงปรับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้มุ ่งเน้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมการท�างานที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
และเกิดการต่อต้านการทุจริตขึ้นในระบบราชการไทย 
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคน 
ในสังคมไทยยังมีพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงหากคดี
ที่เกี่ยวข้องกับทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ไม่ว่าจะมีสาเหตุ
มาจากกระบวนการทางกฎหมายมีความเข้มแข็งมากข้ึน หรือมี
การกระท�าที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จะส่งผลให้
ประเทศไทยมีการปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมากขึ้น 
ดังน้ัน การพัฒนาระบบเพื่อลดจ�านวนคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริตอย่างต่อเนื่อง การมีมาตรการหรือระบบแนวทาง 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการด�าเนินงานที่อาจก่อให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับระบบงานและ
โครงสร ้างองค ์ กรที่ เ อื้ อต ่ อการลดการ ใช ้ ดุ ลยพินิ จ ใน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงเป็นปัจจัยส�าคัญหลักที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

210102 คดทุีจรติและประพฤติมชิอบลดลง 
เป้าหมาย

2 
 

 1 

สถิติผลการด าเนินการด้านปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

แสวงหาข้อเท็จจริงฯ/ตรวจสอบเบ้ืองต้น ไต่สวนข้อเท็จจริง 

ยกมา รับ เสร็จ คงเหลือ ยกมา รับ เสร็จ คงเหลือ 

2557 6,988 3,117 2,483 7,622 1,652 507 152 2,000 

2558 7,622 3,051 1,863 8,810 2,000 504 261 2,243 

2559 8,810 5,382 2,585 11,607 2,243 538 363 2,418 

2560 11,607 4,896 3,933 12,570 2,418 841 406 2,853 

2561 12,570 4,622 3,784 13,408 2,853 533 562 2,824 

2562 13,408 3,285 5,418 11,275 2,824 726 422 3,128 

ที่มา : ส านักบริหารงานกลาง ส านักงาน ป.ป.ช. (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) 

แผนแม่บทย่อย ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายข้างต้น พิจารณาจาก (1) จ�านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาพรวม (2) จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (3) จ�านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้
มูลว่ากระท�าผิด และ (4) จ�านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงสามารถ
สะท้อนจากข้อมูลสถิติการแสวงหาและการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งพบว่าจ�านวนคดีเรื่องร้องเรียนและกล่าวหาที่รับมาด�าเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจรงิเบือ้งต้น ในปี 2562 มจี�านวนลดลงจากปี 2561 แต่หากพจิารณาแนวโน้มย้อนหลงัในช่วงปี 2557 – 2561 แล้ว 
พบว่ายังมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจโดยมิชอบ การจ่ายเงิน
งบประมาณอย่างมีนัยแอบแฝง เรื่องรับสินบนและเรื่องบุกรุกป่า ตามล�าดับ

ดังน้ัน จากสถานการณ์ข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงที่ผ่านมายังคงมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และส่งผลความท้าทายอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ให้จ�านวนคดีลดลงร้อยละ 10 
ภายในปี 2565 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3     
(พ.ศ.2560-2564) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการทุจริตให้น้อยลงด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต    
สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งมีการจัดท�าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
ค.ศ. 2003 ท่ีประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี ท�าให้เกิดการปรับปรุงและปรับใช้กระบวนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะ
นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริตระหว่างองค์กรระหว่างประเทศและระดับประเทศ 
การสร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ โดยปรับแก้กฎ ระเบียบ วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ทันต่อการทุจริตและสร้างมาตรฐานในการด�าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภาคเอกชน (ให้สินบน) 
ให้มากขึ้น และการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ
ให้มากขึ้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับพลวัตรรูปแบบ
การทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
ท�าให้ยังไม่สามารถลดจ�านวนคดีทุจริตในระดับนโยบายให้ได้ตามเป้าหมายได้อย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้
ในการปรับปรุงประมวลจริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และการสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และการบังคับใช้มาตรการและเครื่องมือการป้องกัน
การทุจริตให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ต้องอาศัยเวลาในการด�าเนินการและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังมี
ความท้าทายของการบูรณาการท�างานร่วมกัน การน�าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างหน่วยงาน
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
กรอบสีฟ้า เนื้อเรื่อง
 

font แผนหลัก  จัดกลาง  (T) 21pt. 
                 (A) 18pt.

กรอบ icon 
 
แผนหลัก แบบ 2 บรรทัด 
แผนหลัก แบบ 1 บรรทัด

เลขแผนหลัก font 18  
 
แถบสีห้ามต�่ากว่า

ค�าว่า เป้าหมาย

แถบเลข  และ ชื่อของเป้าหมาย 
ด้านซ้ายแกน X: -0.9282 cm  /แถบขวาX: 38.0625 cm 
          แกน Y: 6.3824 cm  (สูงระดับเดียวกัน) 

แผนย่อย แบบ 3 บรรทัด
              แบบ 2 บรรทัด 
              แบบ 1 บรรทัด

font แผนย่อย     (T) 17pt. 
      (A) 18pt.

font ชื่อเป้าหมาย (T) 24pt. 
      (A) 29pt.

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรมุ่งให้ความส�าคัญกับ (1) การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต โดยเฉพาะคดีทุจริตท่ีมีนัยส�าคัญ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ในสงัคม เช่น โครงการพฒันาระบบสารสนเทศพืน้ฐานเพ่ือเพิม่ศกัยภาพในการประมวลข้อมลูตามกรอบการด�าเนนิการ
ของภาครัฐ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องทุกข์  
ร้องเรียน เป็นต้น (2) พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างประเทศ ตามท่ีก�าหนดไว้ในอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การต่อต้านการทจุรติ ค.ศ. 2003 (UNCAC 2003) เช่น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสืบหาและก�ากับการเคลื่อนย้าย
ทุนข้ามแดน เป็นต้น (3) ปรับปรุงกฎระเบียบวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมทั้งสร้างรูปแบบการตรวจสอบบัญชีให้ทันต่อ
สถานการณ์การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐและ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและถูกต้องย่ิงข้ึน เช่น โครงการปรับปรุงกฎระเบียบและกลไก 
เพือ่อ�านวยความสะดวกในการเชือ่มโยงข้อมลูคดทีจุรติระหว่างหน่วยงานและพัฒนากระบวนการสอบทานความถกูต้อง
ของข้อมูลร่วมกัน โครงการพัฒนากลไกการตรวจสอบหรือติดตามเฝ้าระวังการทุจริตเชิงนโยบายแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในทุกขั้นตอน โครงการที่ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริตร่วมกับ 
หน่วยงานรัฐ เป็นต้น (4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐและการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เกิดกลไก 
การตรวจสอบทัง้ระบบและสามารถช่วยลดคดกีารทจุรติและประพฤติมชิอบลงได้

210102
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210201การด�าเนินคดทีจุรติมคีวามรวดเรว็
เป็นธรรม โปร่งใส ไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 

เป้าหมาย

กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
ให้สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะท�าให้ผู้กระความผิดได้รับการด�าเนินคดีและ
ลงโทษได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม น�าไปสู่สังคมที่เกรงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท�าให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ต่อไป จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเน้นการปรับปรุงกระบวนการและ
กลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้การด�าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ ผ่านการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท�างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล การบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 
ให้เข้าถึงง่ายและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการสืบสวน ปราบปราม 
ให้ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงานที่ล่าช้าของหน่วยงานด้านการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีความรวดเร็วและกระชับ เห็นผล การพัฒนาเครือข ่ายความร ่วมมือกับ 
หน่วยงานและองค์กรต่อต้านการทุจริตในระดับต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังการพัฒนาองค์ความรู้ให้
กับบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริตได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้รอบรู้และเท่าทันพลวัตการทุจริต

แผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต
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ระยะห่าง จากตัวอักษรของ ชื่อของเป้าหมาย
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      (A) 29pt.

210201

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ได ้มีการก�าหนดนโยบาย 
ในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
จริงจัง ท�าให้มีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นสู ่ศาล 
มากขึ้น และได้ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุก โดยได้มีการจัดต้ังศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปี 2559 เพื่อท�าหน้าที่
ใ ห ้ ก า ร อ� า น ว ยค ว ามยุ ติ ธ ร ร ม ใ นคดี ทุ จ ริ ต แ ล ะ 
ประพฤติมิชอบเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้การพิจารณาคดี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการเร ่ง
พิ จ า ร ณ า ค ดี ที่ ไ ด ้ รั บ โ อ น ม า จ า ก ศ า ล อื่ น แ ล ะ 
เป ็นคดีรับใหม่ โดยมีค�าพิพากษาแล้วกว่าร้อยละ 65  
ของคดีอาญาที่รับพิจารณาทั้งหมด นอกจากนี้ ยังได้มี 
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ป ร า บ ป ร า ม การทุจ ริตของไทยกับหน ่ วยงานใน 
ต่างประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้วิ ธีการสืบหาและ
ก�ากับการด�าเนินคดีทุจริตข้ามแดน ซ่ึงเป็นพันธกรณี
หนึ่งตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 เพื่อพัฒนากลไกและ
รู ปแบบการป ้ อ งกั นและต ่ อต ้ า นก า ร ทุ จ ริ ต ใ ห  ้
มีประ สิทธิภาพและทันต ่อสถานการณ ์การทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

9 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 

แผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็น3 

ธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ กระบวนการและกลไกที่เก่ียวข้องในการ4 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา5 

ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะท า6 

ให้ผู้กระความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษได้อย่างรวดเร็วและเป็น7 

รูปธรรม น าไปสู่สังคมที่ เกรงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท าให้8 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ต่อไป จึง9 

มีความจ าเป็นที่จะต้องเน้นการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง10 

ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้การด าเนินคดีทุจริตมี11 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เทียบเท่า12 

มาตรฐานสากล การบูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าถึงง่าย13 

และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการสืบสวน ปราบปรามให้ด าเนินการได้อย่างมี14 

ประสิทธิภาพ การปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานที่ล่าช้าของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มี15 

ความรวดเร็วและกระชับ เห็นผล การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่อต้านการทุจริตในระดับต่าง ๆ 16 

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริตได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้17 

รอบรู้และเท่าทันพลวัตการทุจริต 18 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้พิจารณา19 

จาก จ านวนคดีที่ต้องขอขยายระยะเวลาเกิน20 

กว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด และ21 

จ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริต22 

ถูกฟ้องกลับ โดยสะท้อนผ่านข้อมูลด าเนินคดี23 

ที่แล้วเสร็จของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน24 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 25 

ป.ป.ช.)  พบว่าในปี 2562 ได้ด าเนินคดีทุจริต26 

และเรื่องกล่าวหา จ านวน 19,517 คดี โดย27 

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5,114 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.20 คงค้างจ านวนทั้งส้ิน 14,403 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 28 

73.80  ซ่ึงจากสัดส่วนดังกล่าวเมื่อเทียบเคียงกับเป้าหมายในระยะแรก (ภายในปี 2565) ที่ก าหนดให้การด าเนินคดีท่ีจ าเป็นต้อง29 

ขอขยายเวลามีระดับไม่เกินร้อยละ 25 ท าให้เห็นว่า ในข้ันตอนกระบวนการพิจารณาคดียังคงมีความล่าช้า และมีจ านวนคดีคง30 

ค้างสะสมเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิดอาจ31 

ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายในปี 2565 ได้ 32 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้พิจารณาจากจ�านวน
คดีที่ต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ 
ท่ีกฎหมายก�าหนด และจ�านวนคดีอาญาท่ีหน่วยงาน
ไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ โดยสะท้อนผ่านข้อมูล
ด�าเนินคดีที่แล้วเสร็จของส�านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ส�านกังาน ป.ป.ช.) พบว่า
ในปี 2562 ได้ด�าเนินคดีทุจริตและเรื่องกล่าวหาจ�านวน 
19,517 คดี โดยสามารถด�าเนินการแล้วเสร็จจ�านวน 
5,114 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.20 คงค้างจ�านวนทั้งสิ้น 
14,403 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 73.80  ซ่ึงจากสัดส่วน
ดังกล ่าวเมื่อเทียบเคียงกับเป ้าหมายในระยะแรก 
(ภายในปี 2565) ที่ก�าหนดให้การด�าเนินคดีที่จ�าเป็น
ต้องขอขยายเวลามีระดับไม่เกินร้อยละ 25 ท�าให้เห็นว่า 
ในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดียังคงมีความล่าช้า 
และมีจ�านวนคดีคงค้างสะสมเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้
การด�าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวน
การจนถึงการลงโทษผู้กระท�าความผิดอาจยังไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายในปี 2565 ได้

การด�าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย คดีทุจริตที่มีลักษณะพิเศษ หรือเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือ
มีเรื่องของอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องอาศัยการรับมือกับปัญหาการทุจริต ซึ่งจ�าเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
จากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู ้และความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ 
องค์ความรู้ด้านกฎหมายให้มีความรู ้ให้เท่าทันต่อรูปแบบและพลวัตการทุจริต ค้นหาทักษะวิธีการสืบสวนและ
ก�ากับการด�าเนินคดีที่เหมาะสมและเน้นการใช้ไปใช้งานได้จริง 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งการสร้างความพร้อมของการพัฒนาระบบ ได้แก่ การพัฒนากลไกเฉพาะ
ในการพิจารณาคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปรับปรุงกฎหมายและก�าหนดพันธกรณีที่ต้องด�าเนินการระหว่าง
กันกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้การด�าเนินการของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีโครงการ 
กิจกรรม หรือมาตรการในการยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม มีจิตส�านึกสาธารณะและยึดหลักนิติธรรม นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับ
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต โดยเฉพาะคดีทุจริต 
ที่มีนัยส�าคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ร ่วมกันในสังคม เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการติดตามกระบวนการด�าเนินการคดีการทุจริตและอายุความของคดี โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพิจารณา
คดีการทุจริตโดยเฉพาะการทุจริตในระดับระหว่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งควรสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(UNCAC 2003) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเรียนรู้วิธีการสืบสวนและการก�ากับด�าเนินคดีที่ทัน
สมัยเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 22

     กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

“ มุ่งเน้นกฎหมายให้มีเท่าที่จ�าเป็น 
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติ 

รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชน 
และปฏิบัติต่อประชาชน ด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง 

น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ”

฿

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไก
ส�าคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมุ ่งเน้นให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น สอดคล้อง 
กับบริบทการพัฒนาในทุกมิติได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมี 2 เป้าหมายระดับ
ประเด็น ได้แก่ (1) กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม และ (2) การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

8.6 8.7

ปี 2562 ปี 2560-2561

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

การบังคับใช้กฎหมาย
สิทธิขั้นพื้นฐาน

ความเป็นระเบียบและความมั่นคง

รัฐบาลโปร่งใส

ปราศจากการคอรัปชั่น

การจ�ากัดอ�านาจรัฐ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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(1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และ 
(2) การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
สะท้อนจากดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ใน 4 ปัจจัย ได้แก่ การจ�ากัดอ�านาจรัฐ รัฐบาลโปร่งใส สิทธิขั้นพื้นฐาน 
และความเป็นระเบียบและความมั่นคง ทั้งนี้ อ้างอิงจากรายงานตัวชี้วัดดัชนีนิติธรรมประจ�าปี 2562 ประเทศไทย 
มีคะแนนเฉล่ียของทั้ง 4 ปัจจัยเท่ากับ 0.54 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากคะแนนเฉลี่ยในปี 2561 ที่ 0.53 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ท่ีต�่ากว่าที่เป้าหมายก�าหนดในปี 2565 (ไม่ต�่ากว่า 0.65) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของทั้ง 4 ปัจจัย พบว่า 
ปัจจัยการจ�ากัดอ�านาจรัฐและปัจจัยรัฐบาลโปร่งใสมีค่าคะแนนคงที่อยู ่ที่ 0.47 คะแนน และ 0.48 คะแนน 
ตามล�าดับในปี 2561–2562 ขณะท่ีปัจจัยสิทธิข้ันพื้นฐานมีคะแนนปรับเพ่ิมข้ึนจาก 0.47 คะแนน เป็น 0.48 คะแนน 
และปัจจัยความเป็นระเบียบและความม่ันคงมีคะแนนปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.69 คะแนน เป็น 0.71 คะแนน ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยของทั้ง 4 ปัจจัยในปี 2562 มีค ่าต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จ�านวน 15 ประเทศที่ 0.62 คะแนน โดยประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 2 อันดับแรก คือ ประเทศนิวซีแลนด์ (0.84) และออสเตรเลีย (0.83) และประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด
คือกัมพูชา (0.39) ซึ่งประเทศประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกันกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ทีมี่คะแนนปัจจยัการจ�ากดัอ�านาจรฐั ปัจจยัรฐับาลโปร่งใส และปัจจยัสทิธขิัน้พืน้ฐานน้อยกว่าปัจจัยความเป็นระเบียบ
และความม่ันคง 

ความเป็นระเบียบและความั่นคง

สิทธิขั้นพื้นฐาน

รัฐบาลโปร่งใส

การจ�ากัดอ�านาจรัฐ
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นทั้ง 2 เป้าหมายข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งให้ความส�าคัญ 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสร้างความตระหนักรู ้
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเข้าใจถึงสิทธิและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม การติดตามกระบวนการของการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�า
ร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยก�าหนดกรอบระยะเวลาด�าเนนิการทีต้่องแล้วเสรจ็
ให้ชดัเจน ทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนเป็นส�าคญั ทนัต่อสถานการณ์และบรบิทการพฒันาประเทศ และการพฒันา
ระบบฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมาย ด้านข้อมูลสถิติ ด้านงานยุติธรรม โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้เกิด
การบูรณาการและน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานเพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญ
ได้ดังน้ี  (1) การพัฒนากฎหมาย มีแนวทางในการพัฒนาที่เน้นการด�าเนินการในการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมาย
ให้มีเพียงเท่าที่จ�าเป็น สอดคล้องกับบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรมมาประยุกต ์ใช ้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส ่วนร ่วมอย่างเป ็นรูปธรรม เพ่ือจะเป็นกลไกส�าคัญ
ในการลดความเหลื่อมล�้า ในการน�าไปสู่กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนมีการบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมายทุกระดับ
ให้ไม่ขัดกัน มีประสิทธิภาพในการน�ากฎหมายไปใช้บังคับ (2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีแนวทางในการพัฒนา
ที่เน้นการอ�านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค โปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
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กฎหมายเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบ
ในสังคม กฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา มีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิต ิ
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้ทุกภาคส่วนได้รับการอ�านวยความสะดวกและประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยการมีกฎหมายที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการ 
มีกฎหมายที่ไม่ขัดแย้งและไม่ซ�้าซ้อนกัน เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาด้วยสัดส่วนของกฎหมายท่ีได้รับการทบทวนแก้ไขปรับปรุงและ/หรือ
ยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เทียบเคียงจากการประเมินตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที่ 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บัญญัติขึ้นตามนัยมาตรา 77 และมาตรา 258 ค. ด้านกฎหมาย (1) และ (3) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 พบว่าในปี 2562 มีแนวโน้มท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายได้เร็วกว่าท่ีก�าหนด โดยประเมิน
จากพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
ที่มีบทบัญญัติให้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายต้องประเมินความจ�าเป็น ความล้าสมัย  
หรือความสอดคล้องกับสภาพสังคมและบริบทการพัฒนาของกฎหมายในส่วนท่ีรับผิดชอบในการบังคับ โดยจะต้อง 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีผ่านมามีความสอดคล้องกับท้ัง 2 ปัจจัยส�าคัญ 
สู ่ความส�าเร็จหลัก โดยมีโครงการท่ีแล้วเสร็จ ได้แก่ การจัดท�าหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการ
ตราพระราชบญัญตั ิ(Checklist) ก่อนทีจ่ะเสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณา ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จดัท�าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ (1) ให้หน่วยงานของรัฐ
แสดงเหตุผลความจ�าเป็นในการตรากฎหมายและต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจน 
ว่าไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดข้ึนแก่รัฐและประชาชน ความซ�้าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น ผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่ส�าคัญ เป็นต้น (2) หน่วยงาน
ของรัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาจัดท�าร่างกฎหมายให้สอดคล้อง และไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญฯ ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ท่ีหมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

เป้าหมาย
220101

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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เพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน (3) การประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายให้ด�าเนนิการประเมนิผลทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้
กฎหมายและกฎที่ออกตามกฎหมายนั้นในคราวเดียวกัน โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็น 
ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระแก่ประชาชน สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ลดความซ�้าซ้อนและขัดแย้งกันของ
กฎหมาย ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(4) ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องค�านึงถึงความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายเทียบกับภาระของประชาชนและทรัพยากรที่ใช้ในการบังคับการตามกฎหมาย และ (5) ให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือจากประชาชน และหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่าข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร  โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่
วนัทีต้่องท�าการประเมนิผลสมัฤทธิ ์การประเมนิผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทีม่ผีลใช้บงัคบัอยูก่่อนวนัที ่27พฤศจิกายน 2562
ให้กระท�าครัง้แรกไม่ช้ากว่าห้าปีนบัแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส่งผลบังคับให้หน่วยงานราชการที่จะเสนอกฎหมายต้องระบุ 
(1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ (2) ผู้ท�าภารกิจ และ (3) ความจ�าเป็นในการตรากฎหมาย และโครงการ
ทบทวนการอนุญาตของทางราชการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดยการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือกฎ
ข้อบังคับที่หมดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรอืเป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชีพ หรือการประกอบอาชีพ 
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โครงการร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�าร่างกฎหมาย
และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... และการจัดท�าร่างอนบุญัญตัหิรอืแนวทางเพือ่รองรบัร่างพระราชบัญญัติ
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกฎหมาย กฎและระเบียบให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ โครงการการพัฒนากระบวนการจัดท�าร่างกฎหมาย โครงการพัฒนากฎหมาย 
เป็นต้น

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ก�าหนดให้มีการทบทวนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายล�าดบัรองทีม่ี
อยู่เป็นจ�านวนมาก ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งสร้างความเข้าใจในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย ก่อนที่จะเริ่ม
กระบวนการการทบทวนและพัฒนากฎหมายในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเร่งสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในพระราชบัญญัตินี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและทันต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนาประเทศ 
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กฎหมายเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบ
ในสังคม และเมื่อกฎหมายได้รับการประกาศใช้ก็จะมีผลผูกพันกับทุกภาคส่วนในสังคม การปฏิบัติตามและการบังคับ
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความคุ ้มค่าทางเศรษฐกิจ จะท�าให้ทุกภาคส่วนได้รับการอ�านวย
ความสะดวกและประโยชน์จากการพัฒนาประเทศท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมาย จะเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง 

ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาด้วยสัดส่วนน�าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช ้
ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ�านวนกฎหมาย เทียบเคียงจากมิติด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcemen) 
ของดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) จัดท�าโดย World Justic Project (WJP) ท่ีสะท้อนความน่าเช่ือถือ 
ว่าการบังคับใช้กฎหมายมีความเป็นธรรมและสามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 ประเทศไทย 
มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 0.48 คะแนน น้อยกว่าคะแนนเฉล่ียโลกที ่0.54 คะแนน และอยูล่�าดับที ่80 จากทัง้หมด 126 ประเทศ
ทั่วโลก และล�าดับท่ี 4 ของอาเซียน โดยมีค่าคะแนนปรับลดลงเล็กน้อยจากปี 2560-2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
0.50 และอยู่ล�าดับที่ 59 จากทั้งหมด 113 ประเทศทั่วโลก 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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การด�าเนินการท่ีผ ่านมา ได ้มีการด�าเนินโครงการ 
เพ่ือพัฒนาระบบกลางและข้อมูลด้านกฎหมายของ
ประเทศให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก อาทิ 
การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติการจัดท�าประมวลกฎหมาย 
แบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได ้โดยสะดวก  
พ.ศ. .... และการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย รวมทั้ง
ได้มีการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท�าร ่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยในมาตรา 11 ซึ่งก�าหนดให้
มีการพฒันาระบบกลางเพือ่เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัการจดัท�า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิ รวมทัง้การเข้าถงึ 
บทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและแสดง 
ความคดิเหน็ได้อย่างสะดวก และมาตรา 24 ได้ก�าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดท�าแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรั ฐ ในการบั งคับใช ้กฎหมายให ้มี
ความโปร ่ ง ใส ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นการด�าเนินงานท่ีสอดคล้อง 
กับปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช ้ ในกระบวนการบังคับใช ้กฎหมาย 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย โดยใน
ระยะต่อไปควรให้ความส�าคัญกับการน�าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์และสามารถตอบสนองตัวชี้ วัดได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ปัจจัยส�าคัญสู ่ความส�าเร็จหลักของการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมาย

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ด้วยขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึง่ได้มกีารประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกอบกบัการพัฒนา
ระบบฐานข ้อมูลกลางด ้ านกฎหมายซึ่ งมีก� าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี 2563 ท�าให้
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ยังขาดการบูรณาการของฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนการสร้างการตระหนกัรู้ให้กบัหน่วยงาน
เพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้
ยั งขาดการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนา
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ในด้านการพัฒนาระบบ
ฐานกลางของข ้อมูล และการอ�านวยความสะดวก 
ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าภาครัฐ

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรติดตาม 
ผลการด�า เนินการในการพัฒนาระบบฐานข ้อมูล
กลางด้านกฎหมาย และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมทั้งพิจารณาปรับลดระยะเวลาและข้ันตอนของ
กระบวนการต่าง ๆ โดยก�าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนของ
หน่วยงาน และเร ่ ง จัดท�าแนวทางปฏิบั ติ ในการใช ้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้  ตลอดจนการ
พัฒนานวั ตก ร รมและน�า เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายให้เหมาะสม
เพือ่ให้ครอบคลมุการกระท�าผดิในทุกรูปแบบรวมถึงแก้ไข
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้กระบวนการบังคับใช้
กฎหมายมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์โลก
เปลี่ยนแปลงไป
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กฎหมายเมื่อได้รับการประกาศใช้จะมีผลผูกพันกับทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนในสังคม การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนากฎหมายตลอดกระบวนการจะเป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้ทุกภาคส่วนได้รับการ
อ�านวยความสะดวกและประโยชน์จากการพัฒนาประเทศที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยการมีหลักเกณฑ ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และกลไก/ช่องทางการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย จะเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาด้วยจ�านวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการทบทวนความจ�าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เทียบเคียงจากพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันที่ 
31 พฤษภาคม 2562 พบว่ามีแนวโน้มท่ีจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ร้อยละ 100 ซึ่งเร็วกว่าที่ก�าหนด 
ในปี 2570 เน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวก�าหนดให้ประชาชนเป็นผู้ติดตามการด�าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมายได้ เริ่มตั้งแต่ในข้ันตอนการประกาศรายชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อน�าข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์จนถึงการแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ยกร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ (1) ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มี 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และน�าผลนั้นมาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน (2) มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้น 
มีผลใช้บงัคบั หรอืเมือ่ได้รบัหนงัสอืร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากองค์กรทีเ่กีย่วข้อง หรือจากประชาชน และหน่วยงาน 
ของรัฐผูร้บัผดิชอบการประเมนิผลสัมฤทธิ ์เหน็ว่าข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะนัน้มเีหตผุลอนัสมควร โดยการประเมินผล 
สัมฤทธิ์ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ต้องท�าการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์
ต้องด�าเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ให้หน่วยงานของรฐัแจ้งผลการประเมนิผลสมัฤทธิไ์ว้ในระบบกลาง (3) ส�านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) 
(สพร.) ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) รับผิดชอบในการจัดให้มกีารบ�ารุงรักษาและพัฒนาระบบกลาง 
หมายความว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงที่จัดท�าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท�าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมท้ังการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายของประชาชน ตามที่ร้องขอเพื่อใช้เป็น
ช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากองค์กรที่เก่ียวข้องหรือประชาชนว่าสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใด โดยอย่างน้อยต้องด�าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ�าเป็น นอกจากนี ้
ให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว ้ในระบบกลาง  
1) ตัวบทกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 2) ค�าแปลของกฎหมายเป็นภาษา
ทีใ่ช้ในการท�างานของอาเซยีน 3) ค�าอธบิายโดยสรปุสาระส�าคญัของกฎหมายในลักษณะทีป่ระชาชนจะสามารถเข้าใจได้ 
และ 4) ความมุง่หมาย วตัถปุระสงค์ และขอบเขตการมีผลบงัคบัใช้ของกฎหมาย ทัง้นี ้กฎหมายใดไม่มหีน่วยงานของรฐั 
ที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เป็นหน้าท่ีของ สคก. ท่ีจะเป็นผู้จัดท�า (ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้การด�าเนินการ 
ในเร่ืองใดต้องกระท�าผ่านระบบกลาง ถ้าการจัดท�าระบบกลางยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าการด�าเนินการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐเป็นการด�าเนินการผ่านระบบกลางตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว) พร้อมท้ัง 
ได้ด�าเนินการออกกฎหมายล�าดับรองตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยกฎกระทรวง 3 ฉบับ และประกาศ 11 ฉบับ และได้ด�าเนินการออกแบบระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืข่ายเช่ือมโยงในลกัษณะของระบบกลางเสรจ็เรยีบร้อยและส่งให้ สพร. ด�าเนนิการต่อไปแล้ว 
โดยมกี�าหนดแล้วเสรจ็ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงสอดคล้องกบัปัจจยัส�าคญัสูค่วามส�าเรจ็หลกัเกณฑ์การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนที่ชัดเจนและที่มีประสิทธิภาพ
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย การประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐที่รักษาการตามกฎหมายมีภาระหน้าที ่
ในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในกระบวนการตรากฎหมาย บังคับใช้
กฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพิ่มขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติฯ ไม่มีบทก�าหนดโทษในการ 
ไม่ด�าเนนิการตามกฎหมายทีช่ดัเจน ดงันัน้ จงึอาจมข้ีอจ�ากัดในการท�าให้หน่วยงานของรัฐด�าเนนิการตามพระราชบัญญัตฯิ  
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ การที่ระบบกลางมกี�าหนดแล้วเสร็จในช่วงสิน้ปี 2563 ในขณะทีพ่ระราชบัญญัตฯิ  
มีผลบังคับใช้แล้วอาจท�าให้ขาดระบบที่จะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรเร่งด�าเนินการให้ครอบคลุมทุกปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จหลัก 
โดย สคก. และ สพร. ควรเร่งพัฒนาระบบกลางให้แล้วเสร็จ และสามารถด�าเนนิการตามทีก่�าหนดในพระราชบัญญัต ิ
ได้โดยเร็ว รวมท้ังควรเร่งท�าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
จ�านวนมากให้เข้าใจและสามารถด�าเนินการตามพระราชบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพิจารณาก�าหนด
บทลงโทษในกรณีท่ีหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกระบวนการมีส่วนร่วมที่กฎหมายก�าหนดให้ชัดเจน นอกจากนั้น 
ควรเร่งสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจสิทธิตามพระราชบัญญัติอย่างทั่วถึง

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทหรือยุติความขัดแย้งที่ได้มาตรฐาน กระบวนการและขั้นตอนการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เป็นมืออาชีพมุ ่งเน้นการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน�ามาใช้ในการเชื่อมโยงการด�าเนินงานยุติธรรม จะเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย โดยพิจารณาจาก
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ�านวนขั้นตอนในการอ�านวยความ
ยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความ
โปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว และประเภทและระดับ
ของมาตรการที่ รั ฐก� าหนดขึ้ น เ พ่ือความเสมอภาค 
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสามารถเทียบเคียงจากข้อมูล
รายงานทีเ่ก่ียวข้องคือ ดชันนีติธิรรม (Rule of Law Index) 
โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ี 6 การบังคับใช ้กฎหมาย 
(Regulatory Enforcement) ปัจจัยท่ี 7 กระบวนการ
ยุ ติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) และป ัจจัยท่ี 8 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice)  
ซึง่หากเปรยีบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ของปี 2560 และ 2561
เทยีบกบัค่าคะแนนของปี 2562 พบว่าประเทศไทยมค่ีาคะแนนของทัง้ 3 ปัจจยัใกล้เคยีงกบัในช่วงปีทีผ่่านมา  โดยมค่ีาคะแนน 
ของแต่ละปัจจัยเทียบกันระหว่างปี 2560-2561 กับ ปี 2562 เท่ากับ 0.50 กับ 0.48, 0.53 กับ 0.49 และ 0.40  
กบั 0.42 ตามล�าดบั และเมือ่เทียบกบัค่าคะแนนเฉลีย่โลกของทัง้ 3 ปัจจยัทีอ่ยูร่ะดับ 0.54, 0.55 และ 0.48  จะเหน็ได้ว่า 
ประเทศไทยมีค่าคะแนนที่ต�่ากว่าในทุกปัจจัย ในขณะที่การจัดอันดับประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศที่เข้าร่วมการ 
วดัดชันจี�านวน 113 ประเทศในปี 2560-2561 และ 126 ประเทศในปี 2562 จะเห็นได้ว่าในปี 2562 ได้รับการจัดล�าดับ
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนในทุกปัจจัย จาก 59 เป็น 80, 59 เป็น 76 และ 72 เป็น 74 ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นถึง
ความจ�าเป็นในการเร่งด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องในการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนากระบวนการยติุธรรมทัง้ทางแพ่ง
และทางอาญา

การด�าเนินการที่ผ่านมา มีการด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างและการให้บรกิารด้านยตุธิรรม รวมถงึการสร้างเครือข่ายการ
ท�างานในระดับภูมิภาคและชุมชน โดยได้มีการจัดตั้งกลไกก�ากับดูแลใน 18 จังหวัดตามจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
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ของกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นผู้ดูแลในแต่ละพื้นท่ี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานยุติธรรมในด้านฐานข้อมูล
และงานนิติวิทยาศาสตร์ การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การประชาสัมพันธ์และพัฒนาองค์ความรู้ 
โดยมีการด�าเนินส�าคัญ อาทิ การพัฒนาระบบงานพิสูจน์หลักฐานและงานนิติเวช การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
สอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งการจัดท�ารายงานข้อเสนอเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ก�าหนดโทษทางอาญาที่มีโทษจ�าคุกและปรับ 
และสามารถเปรียบเทียบเพ่ือให้คดียุติได้โดยเปล่ียนเป็นโทษปรับทางปกครอง และการยกร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยโทษปรับทางปกครอง พ.ศ. .... เพื่อลดจ�านวนคดีอาญาในประเทศซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จหลัก กระบวนการและขั้นตอนการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็ว และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�ามาใช้ในการเชื่อมโยงการด�าเนินงานยุติธรรม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมหลายหน่วยงาน 
และบางหน่วยงานไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารหรือเป็นองค์กรอิสระ รวมท้ังการพัฒนาฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการพัฒนา
ภายในองค์กรซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนินการ ขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการประสานวัฒนธรรมองค์กรระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกลไกก�ากับดูแลระดับพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนหลายพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมควรเร่งพฒันาฐานข้อมลูกลางร่วมกนั
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ทั้งข้อมูลฐานคดี ข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อมูลสถิติงานยุติธรรม เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการและน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนากระบวนการและช่องทางในการเข้าถึง
บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และก�าหนดกลไกการท�างานให้ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกันเพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ควรเน้นการสร้าง
ความร่วมมือในระดับพื้นที่และชุมชนโดยท�างานผ่านเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรท้องถิ่น เพื่อเป็น
เครื่องมือในการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เร่งผลักดันการก�าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือใช้แทนการด�าเนินคดี
อาญา น�ามาตรการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการพิจารณาคดี  รวมท้ังปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและ
ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การอ�านวยความยุติธรรม
มีความสะดวกรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้



         การวิจยัและ
  พัฒนานวตักรรม

ประเด็น 23แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“ขับเคลื่อนประเทศไทย ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
สร้างองค์ความรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน”
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (23) การวจิยัและพัฒนานวตักรรม มวีตัถปุระสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยแีละด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของประเทศ รวมท้ังเพ่ิมมลูค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวตักรรม
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เพือ่ให้การด�าเนนิการวจิยัและพฒันานวตักรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหา
ท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดบัภาคการผลติและบรกิาร ตลอดจนประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐั รวมทัง้ สามารถรักษา
และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศได้อย่างยัง่ยนื โดยม ี2 เป้าหมายระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ความสามารถใน
การแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ีและด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของประเทศเพิม่สงูขึน้  
และ (2) มลูค่าการลงทุนวจิยัและพฒันานวตักรรมต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึน้ 

(2) มลูค่าการลงทนุวิจัยและพัฒนานวตักรรมต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึน้ ก�าหนดตวัช้ีวดัจากสดัส่วนมูลค่า
การลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาของประเทศต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GERD/GDP) โดยกระทรวงอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวัตกรรม (อว.) พบว่า ในช่วงกว่า 10 ปี 
ทีผ่่านมา (2543 -2560) ประเทศไทยมกีารลงทนุด้านการวจิยั
และพฒันาเพิม่ข้ึนเฉลีย่ร้อยละ 20 ต่อปี จาก 12,406 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 0.25 ของ GDP ในปี 2543 เพิม่ขึน้เป็น 
123,942 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1 ของ GDP ในปี 2560 
นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาจากสดัส่วนการลงทุน พบว่าการลงทุน
จากภาคเอกชนมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จากน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในช่วงก่อนปี 2554 เป็นร้อยละ 80 ในปี 2560 ทัง้นี ้ เมือ่เทยีบเคยีงกบัเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทีก่�าหนดว่า
ประเทศไทยจะต้องมมีลูค่าการลงทุนด้านการวจิยัและพฒันาทีร้่อยละ 1.5 ของ GDP ภายในปี 2565 นัน้ เมือ่พจิารณาจาก 
แนวโน้มในปัจจบัุนแล้ว คาดว่าจะสามารถบรรลตุามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ได้

230002

การประเมนิผลลพัธก์ารด�าเนินการทีส่่งผลตอ่การบรรลเุป้าหมาย

(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลย ีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์
ของประเทศเพ่ิมสงูขึน้ ก�าหนดตวัชีว้ดัจากการจดัอนัดบัความ
สามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ  
มเีป้าหมายในการบรรลทุีอ่นัดบั 1 ใน 30 ภายในปี 2565  
โดยจากข้อมลูการจดัอนัดบัดงักล่าวประจ�าปี 2562 พบว่า  
อันดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย 
ปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง จากอนัดบัที ่42 ในปี 2561 ขึน้มาอยูท่ี่
อนัดับ 38 ในปี 2562 ซ่ึงเป็นอนัดบัทีด่ท่ีีสดุในรอบ 10 ปี ในส่วน
ของอนัดบัโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยขีองประเทศไทย  
พบว่ามีการปรบัลดลงสองอันดบั จากอันดบัท่ี 36 ในปี 2561 ลดลง
มาทีอ่นัดบั 38 ในปี 2562 อย่างไรกต็าม แม้อนัดับจะมกีารปรบัลดลง แต่ตวัเลขจากข้อมลูดิบของแต่ละปัจจยัย่อยนัน้ มกีารปรบัตัวดี
ขึน้เกือบทกุตัวชีว้ดั ซึง่แสดงแนวโน้มท่ีดขีึน้ของการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศไทย 

230001
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ในภาพรวมของการวจิยัและ
พฒันาจะอยูใ่นระดบัทีด่ข้ึีนอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัมคีวามท้าทายที่
ส�าคัญในการขบัเคลือ่นเพือ่บรรลเุป้าหมาย ได้แก่ (1) การก�าหนด
ทิศทางการวิจยัและพฒันานวัตกรรมทีมุ่ง่เป้าแก้ปัญหาในประเดน็
ท่ีท้าทายและเร่งด่วนของประเทศ รวมทัง้สอดรบักบัอตุสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ของประเทศ (New S-curve) (2) การยกระดับ 
ขดีความสามารถของเทคโนโลยโีดยเฉพาะในเทคโนโลยฐีาน 
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยวีสัด ุนาโนเทคโนโลยี  

และเทคโนโลยดิีจทิลั ทัดเทยีมกบัประเทศทีก้่าวหน้าในเอเชยี  
(3) การสร้างระบบนเิวศนวตักรรม (Innovation Ecosystem)  
เพือ่รองรบัการวจัิยและพฒันา อาท ิการพฒันามาตรการจูงใจ 
ผูป้ระกอบการ การสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอและได้มาตรฐาน  
และยกระดับไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและ
วทิยาศาสตร์ขัน้สงู และ (4) การก�าหนดมาตรการจงูใจให้ผูพ้ฒันา
นวตักรรมด�าเนนิการจดสิทธบิตัรในนวตักรรมทีพั่ฒนาขึน้  
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230301230101

230401 230501 230502

230201230102

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้  
(1) ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางในการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และก่อให้
เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเป้าหมาย ตลอดจนการเพิ่มจ�านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม 
ในกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย (2) ด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาส�าคัญทางสังคมของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถของประชาชน  
ลดความเหลื่อมล�้าในมิติต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของภาครัฐ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวทาง 
การพัฒนาที่มุ ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ และพลังงาน
หมุนเวียน (4) ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานใหม่เพื่อต่อยอด 
ไปสู่งานวิจัยประยุกต์ รวมทั้ง งานวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ และ (5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม มีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น บุคลากรด้านการวิจัย ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บ่มเพาะ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศแก่ทุกภาคส่วนให้มีกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ วัดผล  
ที่เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหลักในการลงทุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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230101 ภาคอตุสาหกรรมการผลติและบรกิารสรา้ง
มลูคา่เพ่ิมสงูขึน้จากการวจิยัและนวตักรรม 
สง่ผลใหเ้กดิการขยายตวัเพ่ิมขึน้จากปจัจุบนั

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวจิยัและพัฒนานวตักรรมดา้นเศรษฐกจิ 

มุ ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 
สร ้างมูลค ่าเพิ่มและก ่อให ้ เกิดการขยายตัวใน 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเป้าหมาย  
ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ แบ่งเป็น  
2 กลุ่ม รวม 10 ประเภท ได้แก่ (1) อุตสาหกรรม 
ท่ีมีศักยภาพ ประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ 
อเิล็กทรอนกิส์ ท่องเทีย่วกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ 
การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ การแปรรูปอาหาร 
(2) อุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด้วย หุ่นยนต์ 
เพื่ออุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร การบิน 
และโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  

และดิจิทัล โดยมีปัจจัยส�าคัญท่ีต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรวิจัยที่สอดรับกับ
อตุสาหกรรมและบรกิารเป้าหมาย และการควบคุมต้นทนุและลดความเสีย่งในการลงทนุท�าวจิยัและนวตักรรม

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย การสร้างมลูค่าเพิม่สงูขึน้ 
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ จากการวิจัย 
และนวตักรรม สามารถเทียบเคยีงได้จากข้อมลูผลการส�ารวจ
การลงทนุด้านการวจิยัและพัฒนาของภาคเอกชน รอบปีส�ารวจ 
2561 โดย ส�านักงานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พบว่าการลงทุนวิจัย 
และพฒันาของภาคเอกชนมจี�านวนรวมประมาณ 124,000 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนวิจัยในอุตสาหกรรม 
เป้าหมายที่มีศักยภาพเดิม ได้แก่ ยานยนต์ ร้อยละ 15  
อาหาร ร้อยละ 13 และปิโตรเลยีม ร้อยละ 10 ท้ังนี ้ยงัไม่ปรากฏ
สัดส่วนอย่างมีนัยส�าคัญของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม 
ในอตุสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตอืน่ ๆ อาท ิการแพทย์ 
ครบวงจร การบนิและโลจสิตกิส์ และดจิทิลั ข้อมลูดังกล่าว
สะท้อนให้เหน็ว่าประเทศไทยยงัต้องขยายสดัส่วนการลงทนุวิจยั
และพฒันานวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมายอืน่ ๆ ทีส่อดรบั
กบัอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพิม่เตมิ
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230101

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม 
การผลิตและบริการเป้าหมาย โดยมีโครงการและมาตรการที่ส�าคัญ เช่น  โครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมตลาดรองรับผลงาน
วิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคต 
เป็นอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการด�าเนินการ จึงจ�าเป็นต้องศึกษาวิจัยให้รอบด้าน และควรได้รับ 
การสนับสนุนการควบคุมต้นทุนและลดความเส่ียงในการด�าเนินการศึกษา เพ่ือให้ภาคเอกชนเกิดการพัฒนา 
และสะสมองค์ความรูข้องประเทศในการต่อยอดอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพของไทย ทัง้นี ้จากโครงการส�ารวจความต้องการ
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ในปี 2562 โดย สอวช. พบว่าอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 ประเภท  
ต้องการบุคลากรมากกว่า 110,000 คน จึงมีความท้าทายท่ีส�าคัญ ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิจัยท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของภาคอตุสาหกรรมการผลติและบรกิารแห่งอนาคตดังกล่าว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงาน (รง.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดศ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงพลังงาน (พน.) ควรร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ด�าเนินโครงการส�าคัญ เช่น โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ระหว่างสถาบันการศึกษากับผู้ประกอบ
การเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมอนาคต และโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมต่อไป
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230102 วิสาหกจิในกลุม่เปา้หมายดา้นเศรษฐกจิ 
ทีมี่นวัตกรรมเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 

มุ ่งเน้นการเพิ่มจ�านวนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมในกลุ ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย ซึ่งวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม 
หมายความรวมถึงวิสาหกิจที่มีการสร้างใหม่หรือปรับปรุงอย่างชัดเจนของผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) วิธีทาง 
การตลาด กระบวนการด�าเนนิธรุกจิ และโครงสร้างองค์กร โดยการพฒันาความสามารถทางนวตักรรมของผูป้ระกอบการ 
และการส่งเสริมสินค้าและบริการจากการวิสาหกิจท่ีใช้นวัตกรรม จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นของจ�านวน
วิสาหกิจในกลุ ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม 
สามารถเทียบเคียงจากข้อมูลผลการส�ารวจการลงทุน 
ด้านการวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชน รอบปีส�ารวจ 2561 
โดย ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซ่ึงได้ส�ารวจบริษัทใน
ประเทศไทยที่มีการใช้นวัตกรรมในการด�าเนินงาน พบว่า
สดัส่วนบรษิทัทีใ่ช้นวตักรรมปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดด
จากในปี 2557 ทีร้่อยละ 50 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 78 ในปี 2559 
และลดลงเลก็น้อยในปี 2560 อยูท่ีร้่อยละ 76 ของจ�านวนรวม
บริษทัในรอบการส�ารวจ ทัง้นี ้ ในปี 2560 บริษทัไทยได้ท�า
นวัตกรรมในระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบ
การในการใช้นวัตกรรมพัฒนาและต่อยอดการด�าเนินธุรกิจ 
นอกจากนี้ จากรายงานผลการส�ารวจการวิจัยและพัฒนา
และกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย 
ประจ�าปี 2561 โดย สอวช. พบว่าผูป้ระกอบการทีใ่ช้นวตักรรม 
รวม 53,365 กิจการ สามารถสร้างสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด 
จ�านวน 428,340 รายการ บรกิารใหม่ จ�านวน 74,503 รายการ 
และกระบวนการด�าเนนิธรุกจิใหม่ จ�านวน 44,745 รายการ
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงานภาครฐั
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) และ
กระทรวงพาณชิย์ (พณ.) ได้ด�าเนนิงานเพือ่
ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของบริษัทหรือ
วสิาหกิจทีใ่ช้นวตักรรม อาท ิโครงการศกึษา
ข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand 
Dr iven) และพัฒนาต ้นแบบการค ้า
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่ 
โครงการวจิยัมุง่เป้าตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ โครงการวิจัยและ
นวตักรรมเพือ่สร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 
การส่งเสริมตลาดรองรับผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเป้าหมาย เช่น โครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันากลุม่อตุสาหกรรมอวกาศและการบนิ โครงการพฒันา
แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม  และโครงการต่อยอด 
องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยต่ีางประเทศ เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นต้น

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จ�านวนวสิาหกจิในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกจิท่ีมีนวตักรรมในภาพรวม
นัน้ แม้ว่าจะมกีารปรบัตวัเพ่ิมขึน้ในระดบัทีด่ ีแต่ยงัมคีวามท้าทายในการยกระดับไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดียิง่ข้ึน อาทิ การพฒันา
ทกัษะความเป็นนวตักรของผูป้ระกอบการ การสร้างตลาดรองรบัสนิค้าและบริการท่ีใช้นวตักรรม และการส�ารวจข้อมูล
วสิาหกจิทีม่กีารใช้นวัตกรรมในกลุม่กจิกรรมเศรษฐกจิเป้าหมาย เพือ่ผลกัดนัผูป้ระกอบการธรุกจิในกลุม่กิจกรรมเศรษฐกิจ
เป้าหมายให้ปรบัตวัใช้นวตักรรมในการด�าเนนิธรุกจิ ท้ังในด้านการผลิต การตลาด กระบวนการ และการปรับโครงสร้าง
องค์กรมากยิง่ข้ึน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรส�ารวจข้อมูลบริษัทหรือวิสาหกิจท่ีมีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มกิจกรรม
เศรษฐกิจเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน ด�าเนินการยกระดับ 
ความสามารถทางนวัตกรรมในกลุ่มวิสาหกิจเดิมและวิสาหกิจใหม่ในกิจกรรมเป้าหมาย รวมทั้ง สร้างสภาพแวดล้อม 
ที่สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรม อาทิ การประกาศเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม 
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ 
หน่วยงานภาครัฐควรสร้างตลาดนวัตกรรมรองรับ เพื่อสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการจากบริษัทหรือวิสาหกิจไทย 
ทีมี่การใช้นวตักรรม เพ่ือขยายตลาดและส่งเสรมิให้เกดิการเพิม่ขึน้ของวสิาหกจิทีม่กีารใช้นวตักรรม โดยเฉพาะวสิาหกิจ 
ในกลุม่เป้าหมายด้านเศรษฐกจิต่อไป
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230201 คณุภาพชีวิต ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
และความเสมอภาคทางสงัคมไดร้บัการ 
ยกระดบัเพ่ิมขึน้ จากผลการวจิยัและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสงัคม

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 

มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาและแก้ปัญหาส�าคัญทางสังคมของประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความสามารถของประชาชน ลดความเหลื่อมล�้าในมิติต่าง ๆ  และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ
ภาครัฐ โดยมีปัจจัยส�าคัญที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อน
ปัญหาทางสังคม และการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่นโยบายสาธารณะหรือโครงการที่เป็นรูปธรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบันนวัตกรรมด้านสังคมได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น  
โดยมกีารผสานการด�าเนนิการด้านธรุกจิกบัความต้องการในการแก้ไขปัญหาสงัคมเข้าด้วยกนั เพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติ 
ของประชาชนทกุกลุม่ ซึง่การยกระดับเพิม่ขึน้ของคณุภาพชวีติ ศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ และความเสมอภาคทางสงัคม 
จากผลการวจิยัและพฒันานวตักรรม สามารถสะท้อนสถานการณ์ได้จากรายงานประจ�าปีของส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
(สนช.) ที่พบว่ามีผู้ยื่นขอและได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น จากในปี 2560 ที่มีจ�านวน  
6 โครงการ วงเงนิสนบัสนนุ 7.574  ล้านบาท และก่อให้เกดิมลูค่าการลงทนุ 22.800 ล้านบาท เพิม่ขึน้เป็นจ�านวน 39 โครงการ  
วงเงินสนบัสนนุ 73.571 ล้านบาท และก่อให้เกดิมูลค่าการลงทุน 514.875 ล้านบาท ในปี 2561 ท้ังนี ้มจี�านวนโครงการ
นวตักรรมเพือ่สงัคมมากท่ีสดุในด้านเกษตรกรรมยัง่ยนื ด้านการท่องเทีย่วและวฒันธรรม และด้านความเป็นเมอืง ตามล�าดบั
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง อาท ิกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อว.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (สศช.) และสถาบนัการศกึษา 
ได้มีการด�าเนินนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาในประเด็นส�าคัญทางสังคมของ
ประเทศ ผ่านการด�าเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพฒันานวตักรรมเพือ่บรูณาการการลดความเหลือ่มล�า้และแก้ไข
ปัญหาความยากจนในระดบันโยบาย โดยการพฒันาเครือ่งมอืวเิคราะห์ข้อมลูเชงิสถติิเพือ่ประกอบการตดัสนิใจแก้ปัญหา
ในเชิงนโยบาย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้รูปแบบ 
การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพและเชงินเิวศตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงบนฐานบนฐานดจิทิลัชุมชน การพฒันาพฒันาแบตเตอรี่
เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องกรองน�้าโดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ส�าหรับชุมชน เป็นต้น รวมท้ัง โครงการถ่ายทอด 
องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพัฒนาชมุชน พฒันาศกัยภาพการประกอบอาชพีของผู้สงูอายุ เกษตรกร
ผูป้ลกูข้าว ตามแนวทางเกษตร 4.0

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้สนใจท�างานเพื่อสังคม
เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ มีความท้าทายที่ส�าคัญ คือ การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาทางสังคม อาทิ การมุ่งเป้าปัญหา
และความต้องการในระดับปัจเจกบุคคล และการสร้างความเสมอภาคในสังคม นอกจากนี้ การน�าผลงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสังคมไปก�าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ หรือโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และลดความเหลื่อมล�้าในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา หรือวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อน�าผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม โดยเฉพาะการวิจัยแบบมุ่งเป้าในระดับพื้นที่และระดับ
ปัจเจกบุคคล เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายสาธารณะที่เป็นรูปธรรมและน�าไปสู่การปฏิบัติ
จริง หรือมาตรการและโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับพื้นที่และประชาชน นอกจากนี้ หน่วยงานภาค
รัฐและภาคเอกชนควรร่วมกันด�าเนินโครงการ อาทิ การต่อยอดการวิจัยด้านสังคมเพื่อสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจหรือมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความ
เสมอภาคทางสังคมจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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230301 การประยกุตใ์ช้ความรูเ้ทคโนโลย ี
และนวัตกรรมในการเพ่ิมมลูคา่ 
ของเศรษฐกจิสเีขยีวอยา่งย่ังยนืเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การวจิยัและพัฒนานวตักรรมดา้นสิง่แวดล้อม

มุ่งเน้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นองค์ความรู้
ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ และพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือจัดการ 
กับปัญหาท้าทายเร่งด่วนส�าคัญของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมให้เกิด 
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจสีเขียวในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มข้ึนของสัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ต่อสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด และการจัดท�าข้อมูลฐานให้สมบูรณ์
ภายในปี 2565 นั้น เมื่อเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2562  
โดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พบว่า จ�านวนสิทธิบัตรด้านที่เกี่ยวข้อง  
คือ Biotechnology ในช่วงปี 5 ปีล่าสุด (2557-2561) มีจ�านวนเพียง 1-2 สิทธิบัตรต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้ หากเทียบเคียง
จากการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลสถิติการพัฒนานวัตกรรม ในสาขาเศรษฐกิจชีวภาพ  
และสาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน โดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในปี 2562 พบว่า  
มีผู ้ขอรับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในด้านดังกล่าว จ�านวน 127 โครงการ หรือประมาณร้อยละ 53  
ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน
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230301

การด�าเนนิการทีผ่่านมา หน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (อว.)  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสถาบนัการศกึษา ได้ให้ความส�าคญักับการสร้างนวตักรรมควบคูก่บัการพฒันา 
ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) อาท ิการจดัการประกวดนวตักรรม 
สเีขยีวเพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้ห้แก่ประชาชนทุกช่วงวยั การส่งเสรมิงานวจิยัและพฒันานวตักรรมด้านสิง่แวดล้อมในภาครฐั 
และสถาบนัการศกึษา โครงการวจิยัเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลิตพชืเศรษฐกิจและพชืท้องถิน่ 
โครงการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในชมุชน โครงการพัฒนาออกแบบโครงสร้างดินท่ีมปีระสิทธภิาพในการป้องกนัน�า้ทะเล 
รกุล�า้บรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล และการด�าเนนิงานตามกรอบนโยบายการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ของประเทศไทย เพือ่เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว (Bio - Circular - Green economy : BCG)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าประเทศไทยจะให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านสิง่แวดล้อมมากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง แต่พบว่ามสีถติิการจดสทิธบิตัร รวมทัง้การขึน้บญัชนีวตักรรมไทยในด้านทีเ่กีย่วข้องกบั 
สิง่แวดล้อมในจ�านวนท่ีน้อยมาก แสดงให้เห็นถงึความท้าทายของไทยจากการมจี�านวนข้อมลูสทิธบิตัรในด้านทีเ่กีย่วข้อง 
อย่างจ�ากดั ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการประยกุต์ใช้ในการเพิม่มลูค่าของเศรษฐกจิสเีขยีวอย่างยัง่ยนืต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
การจัดการมลพษิ และพลงังานหมนุเวยีน และก�าหนดมาตรการจงูใจให้ผูพ้ฒันานวตักรรมด�าเนนิการจดสทิธบิตัร รวมทัง้  
ส่งเสรมิหรอืร่วมลงทนุระหว่างผูป้ระกอบการกับเจ้าของสทิธบิตัร ในการประยกุต์ใช้งานวจิยัและนวตักรรมให้เกิดมูลค่า
ทางการตลาดและเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม อาท ิการวจิยัสมนุไพรพืน้ถิน่เพือ่ต่อยอดผลติภณัฑ์เพ่ือสขุภาพและความงาม 
การน�าวสัดเุหลอืใช้จากการผลติมาสร้างมลูค่า เพ่ือน�าองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การประยกุต์ใช้ความรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ในการเพิม่มลูค่าของเศรษฐกจิสเีขยีวอย่างยัง่ยนืต่อไป 
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230401 ประเทศไทยมีขดีความสามารถ 
ของเทคโนโลยฐีานท้ัง 4 ดา้น  
ทัดเทียมประเทศทีก่า้วหนา้ในเอเชยี

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน

มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่เพ่ือต่อยอดไปสู่งานวิจัยประยุกต์ รวมทั้ง งานวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้าง 
องค์ความรูท้ีเ่ป็นเลศิ เพือ่สนบัสนนุการพฒันานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ นวตักรรมทางสังคม และนวตักรรมทางส่ิงแวดล้อม 
ผ่านการสร้างและพฒันาเทคโนโลยฐีานท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยวีสัดุ นาโนเทคโนโลย ีและเทคโนโลยี
ดจิทิลั โดยมปัีจจยัส�าคญัทีต้่องด�าเนนิการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย ได้แก่ การสร้างองค์ความรูท้างเทคโนโลยฐีานโดยภาครฐั  
และการพฒันาต่อยอดองค์ความรูผ่้านการดูดซับเทคโนโลยจีากต่างประเทศ
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย จากตวัชีวั้ดของแผนแม่บทย่อย ท่ีก�าหนดว่าประเทศไทยมขีีดความสามารถของเทคโนโลยฐีาน
ท้ัง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย นั้น ท้ังนี้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการประมวลสถานะความก้าวหน้า 
ทางองค์ความรูเ้ทคโนโลยฐีานของประเทศเป็นการเฉพาะไว้ อย่างไรกต็าม หากพจิารณาจากดลุการช�าระเงนิทางเทคโนโลยี 
ซึง่สะท้อนสถานะของประเทศว่าเป็นผูร้บัหรอืผูถ่้ายทอดเทคโนโลย ีตามรายงานดัชนวีทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย 
ปี 2562 โดยกระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) แล้วพบว่า ประเทศไทยยงัคงมสีถานะเป็นผู้รับทาง
เทคโนโลยแีละมีแนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 มรีายจ่ายทางเทคโนโลยสูีงถงึ 440,153 ล้านบาท ขณะทีม่รีายรบั
ทางเทคโนโลย ี182,603 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัส่วนมากถงึ 2 เท่า แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยต้องพึง่พาองค์ความรูจ้ากต่าง
ประเทศเป็นหลกั และอาจสะท้อนการขาดการพฒันาองค์ความรูท้างด้านเทคโนโลยขีองตนเอง และมโีอกาสไม่บรรลเุป้าหมาย 
ในการมขีดีความสามารถทางเทคโนโลยฐีานท่ีทัดเทียมประเทศทีก้่าวหน้าในเอเชยีได้
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230401

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ อว. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีการด�าเนินการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยข้ันพ้ืนฐาน (Basic research)  
ที่จะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ น�าไปสู่การต่อยอดให้เกิดงานวิจัยเชิงประยุกต์ในระดับที่สูงขึ้น ผ่านโครงการต่าง ๆ 
อาทิ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ เช่น การพัฒนาโฟมยางย่อยสลายได้ 
ทางชีวภาพ การพัฒนาต้นแบบระบบการลดความร้อนรอบอาคารในเขตชุมชนเมือง เป็นต้น โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฐานที่ส�าคัญ โดยมุ่งผลงานทางวิชาการทางพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านพืชและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัย โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ และโครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ต่อยอดไปสู่งานวิจัย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ความท้าทาย
ของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขีดความ
สามารถของเทคโนโลยฐีานในเอเชยี คือ การสร้างองค์ความรู้
ทางเทคโนโลยีฐานภายในประเทศ และการดดูซับองค์ความรู้
จากประเทศทีข่ายเทคโนโลยใีห้กบัไทย โดยต้องเร่งพฒันา
บุคลากรด้านการวิจัยและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อหนุน 
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้เท่าทัน 
กับประเทศอื่น ๆ ก่อนพัฒนาและต่อยอดกับบริบท 
ของประเทศไทยในสาขาต่าง ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาภาครัฐควรเป็นหลักของผู ้พัฒนา 
องค์ความรู้เทคโนโลยีฐานของประเทศ โดยด�าเนินการ  
อาทิ การก�าหนดสถาบันการศกึษาหรือหน่วยงานวจิยัให้เป็น
หน่วยวิจัยหลักเฉพาะทางในการพัฒนาองค์ความรู ้
เทคโนโลยีฐาน การพัฒนาก�าลงัคนด้านการวจิยัเฉพาะทาง
ด้านเทคโนโลยีฐาน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและ 
กฎระเบยีบทีส่นบัสนนุการวจัิย นอกจากนี ้ควรส่งเสรมิให้
ภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับการดูดซับเทคโนโลยี 
องค์ความรูจ้ากประเทศ เพือ่ลดการพึง่พาเทคโนโลยใีนระยะ
ยาว และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน 
ทดัเทยีมกบัประเทศทีก้่าวหน้าในเอเชยีต่อไป
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230501 จ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่�าเปน็ตอ่การ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

มุง่เป้าพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น บุคลากรด้านการวิจัย ห้องปฏิบัติการ  
ศนูย์บ่มเพาะ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น เพือ่สนบัสนนุ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศแก่ทุกภาคส่วนให้มี
กระบวนการวจิยั วเิคราะห์ วดัผล ทีเ่ป็นระบบและได้มาตรฐานสากล 
โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ข้ันสงู 
และการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได ้
อย่างเป็นรูปธรรม
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย การเพ่ิมขึน้ของจ�านวนโครงสร้าง 
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ�าเป็นต่อการ 
พัฒนาประเทศ สามารถเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์  
วจัิย และนวตักรรม โดย กระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวัตกรรม (อว.) โดยพบว่าประเทศไทยมีจ�านวนห้องปฏิบัติการ 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 8,580 แห่ง ในปี 2558 เป็น 8,798 แห่ง  
ในปี 2562 หรอืเพิม่ขึน้ประมาณ ร้อยละ 2.5 โดยอยูใ่นหน่วยงานภาค
เอกชนเป็นหลัก จ�านวนรวม 3,124 แห่ง (ร้อยละ 35) นอกจากนี้  
มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองของบุคลากรด้านการวจิยัและพฒันาทีท่�างาน
วจัิยเตม็เวลา (Full-Time equivalence: FTE) จาก 1.38 คน ต่อประชากร 
1,000 คน ในปี 2560 เป็น 1.70 คนต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2561  
โดยบคุลากรดงักล่าวอยูใ่นภาคเอกชน ร้อยละ 63 สถาบันการศกึษา ร้อยละ 23 และหน่วยงานภาครฐั ร้อยละ 12 ตามล�าดบั

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ อว. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันการศึกษา  
ได้ด�าเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจ�าเป็น 
ต่อการพฒันาประเทศเพิม่ขึน้ อาท ิโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแสงซินโครตรอนขัน้สูง โครงการพัฒนานาฬิกา
อะตอมเชงิแสง โครงการพัฒนาเคร่ืองเร่งอนภุาคเชงิเส้นส�าหรบัการเกษตรและอตุสาหกรรม โครงการศกึษาและพฒันาวธิกีาร
สอบเทยีบและนวตักรรมการวัดด้านแสงและอณุหภมู ิ เพ่ือสนบัสนนุคลสัเตอร์เกษตรและอาหารแปรรปู โครงการจดัต้ัง 
ห้องปฏิบตักิารวเิคราะห์และทดสอบผลติภณัฑ์ โครงการระบบดาวเทยีมส�ารวจเพ่ือการพัฒนา (THEOS-2) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและพฒันานวตักรรมของประเทศ โครงการสร้างเครอืข่ายและความร่วมมือ 
การวิจัยด้านการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารเทศ โครงการพัฒนาก�าลังคนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรม 
เพือ่เป็นการสร้างระบบนเิวศท่ีเอือ้ต่อการวจิยัและพฒันานวตักรรม โดยเฉพาะในสาขาทีส่อดรบักบัความต้องการของประเทศ
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่าจ�านวน 
ห้องปฏิบัติการจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่จากข้อมูล
ของส�านกับรหิารและรบัรองห้องปฏิบตักิาร ของ อว. พบว่ามี
การรบัรองตามระบบคณุภาพสากล เพียง 4,381 ห้องปฏบิติั
การ (หนึ่งแห่งสามารถได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบ
คณุภาพ) ดงัน้ัน ความท้าทายส�าคญั คอื การเร่งพฒันาระดับ
มาตรฐานของห้องปฏบิติัการ เพ่ือยกระดับคณุภาพ มาตรฐาน 
และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู ้ใช้งานห้องปฏิบัติการ  
ผู ้ประกอบการ นักลงทุน รวมไปถึงผู ้บริโภคหรือผู ้ใช ้
ผลติภัณฑ์ทีผ่่านการวจิยัและพฒันานวตักรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อว. ควรร่วมกับสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เร่งส่งเสรมิให้ห้องปฏิบัตกิาร ศนูย์บ่มเพาะต่าง ๆ ทัง้ในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนตรวจสอบมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการวจิยัและพฒันานวตักรรม เพือ่ให้ได้รบัการรบัรองตามระบบคณุภาพสากลต่าง ๆ ตลอดจนพฒันาและยกระดบั
โครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ขัน้สงูและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการวจัิย
และพฒันา รวมท้ัง อว. ควรพฒันาและประชาสมัพนัธ์การใช้ระบบฐานข้อมลูโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ทีท่กุภาคส่วนสามารถเข้าถึงและสบืค้นข้อมูลได้ เพือ่ให้สามารถน�าโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
และสร้างความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคหรอืผู้ใช้บรกิารสนิค้าทีผ่่านการวจิยัต่าง ๆ ต่อไป
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230502 สดัสว่นการลงทนุวจิยัและพัฒนา 
ของภาคเอกชนตอ่ภาครฐัเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

มุ่งเป้าให้ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหลักในการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีปัจจัยส�าคัญที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การก�าหนดมาตรการจูงใจ
ในการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน และการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่เพียงพอ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มข้ึนของสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  
สามารถเทียบเคียงจากรายงานของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยพบว่าประเทศไทย
มีสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 70:30 ในปี 2558 เป็น 73:27 ในปี 2559 และ 80:20 ในปี 2560 ตามล�าดับ 
จึงได้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้แล้ว ในการนี้ ภาคเอกชนและภาครัฐควรรักษาระดับการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาไว้และมุ่งเป้าการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในระยะยาว ส�าหรับสถานการณ์
มาตรการจูงใจจากภาครัฐ จากผลการส�ารวจปี 2561 โดย อว. พบว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 54  
ไม่ทราบมาตรการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และประมาณร้อยละ 29 ทราบมาตรการแต่ไม่เข้าร่วมใช้ประโยชน์  
ผลส�ารวจดังกล่าวสะท้อนความท้าทายในการพัฒนามาตรการและกระบวนการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
ที่ตอบสนองเป้าหมายและความต้องการร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน

การด�า เนินการ ท่ีผ ่ านมา  หน ่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้อง อาทิ อว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสถาบันการ
ศึกษา ได ้ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป ้าหมาย  
เช่น การให้สิทธิประโยชน์การลงทุน มาตรการ 
ลดหย่อนภาษี 200% การให้สินเชื่อดอกเบ้ียต�่า 
หรอืเงนิให้เปล่าเพือ่การพฒันาเทคโนโลย ีการท�าบัญชี
สิ่งประดิษฐ์ไทย การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
กลางข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและต่อยอด 
การใช้ประโยชน์ การพัฒนาก�าลังคนและสถาบัน 
ความรู ้ และการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัย 
ด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
แต่ยังคงมีความท้าทายเพื่อบรรลุเป้าหมาย อาทิ การพัฒนามาตรการจูงใจที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต 
ของประเทศและสามารถดึงดูดให้เอกชนเข้าร่วมใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ระยะเวลาและกระบวนการ 
ขอรับการส่งเสริม การผลิตบุคลากรด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้ง การลงทุนการวิจัย
และพัฒนาขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
ตลอดจนการด�าเนินงานอื่น ๆ ของภาครัฐในระยะยาว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับภาคเอกชนในการก�าหนดมาตรการจูงใจ  
และการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่ตอบความต้องการของประเทศ โดยควรมีการด�าเนินงาน เช่น การจับคู่สถาบัน
การศึกษากับผู้ประกอบการเอกชนเพื่อการวิจัยแบบมุ่งเป้า การก�าหนดมาตรการจูงใจที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ ์
ออกสู่ตลาด การลดระยะเวลาและขั้นตอนในการขอรับการส่งเสริม การมุ่งเป้าเรื่องที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประเทศในระยะยาว และส่งเสริมการวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ รวมไปถึงการวิจัยขั้นแนวหน้าส�าหรับ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นต้น ทั้งน้ี เพื่อรักษาเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
ในระยะยาวต่อไป
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การบรรลุวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ที่ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทย 
ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศบนหลักของการเติบโตอย่างยั่งยืน มีการกระจายความเจริญ 
สู่ทุกภูมิภาค ประชากรมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมทั้งได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย
และทุกมิติให้ได้ตามมาตรฐานสากล อยู่อาศัยในประเทศที่มีความปลอดภัย ปราศจากภัยคุกคามต่าง ๆ ในทุกระดับ 
ตามเป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งการที่ประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ได้นั้น ยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมีการถ่ายระดับสู่แผนระดับต่าง ๆ และน�าไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติราชการและ
โครงการที่มุ่งเป้าหมายร่วมกันของทุกหน่วยงาน รวมถึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในสังคม   

อย่างไรกต็าม ในช่วงทีผ่่านมา การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตผ่ิานโครงการ/การด�าเนนิงานต่าง ๆ ยงัพบปัญหา อปุสรรค 
และประเดน็ท้าทายหลายประการทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงข้อจ�ากดัของการมองเป้าหมายร่วมกันของหน่วยงานในการถ่าย
ระดับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปยังเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้มีความเสี่ยง 
ในการบรรลผุลสมัฤทธิแ์ละผลลพัธ์เป้าหมายการพฒันาของยทุธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ตามทีก่�าหนด โดยหน่วยงาน
ได้รายงานปัญหาหรอือุปสรรคต่าง ๆ ผ่านทางระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ(eMENSCR) สรปุเป็นประเดน็ท้าทาย
ทีส่�าคญัในระดับการขบัเคลือ่นโครงการ/การด�าเนินงาน ดงันี้

ด้านความชัดเจนของการก�าหนดการมีส่วนสนับสนุนของโครงการต่อการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาตาม 
เป้าหมายแผนแม่บทฯ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการประเมินผลของโครงการในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม และต่อการวางแผนการบริหารจัดการโครงการในมิติต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อาทิ การจัดสรรบุคลากรและสิ่งอ�านวยความสะดวกการด�าเนินงานที่เหมาะสม

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเป็น 
หน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานรับผิดชอบร่วม 
และระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ อาจยังมีข้อจ�ากัด  
ท�าให้การตระหนกัถงึความส�าคญัของการด�าเนนิโครงการ
เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันยังมีความท้าทาย 
และส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับของภาคีพัฒนา
ในการด�าเนินงาน โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่ 
ด�าเนนิการ 
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ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ 
ทีอ่าจยงัไม่สอดคล้องหรอืมคีวามยดืหยุน่พร้อมรองรบัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ตามบรบิทการพฒันาทีเ่ปลีย่นไปได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เป็นอุปสรรคในการด�าเนินงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้  
โดยเฉพาะระเบียบหรือแนวทางในการจัดท�างบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการ หรือการด�าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจ 
ไม่สอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของหน่วยงานบางหน่วยงานส่งผลให้การด�าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต ่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการยึดระเบียบการปฏิบัติที่อาจล้าสมัย ไม่มีการปรับเปล่ียน 
ตามสถานการณ์หรือบริบทจนก่อเป็นอุปสรรคในการด�าเนินโครงการ

ด้านความพร้อมของข้อมูลหรือข้อจ�ากัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง 
การมแีหล่งข้อมลูหลายแหล่งท�าให้เกดิความคลาดเคล่ือนของข้อมลู ส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ เพ่ือขบัเคลือ่น 
การด�าเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ยังมีข้อจ�ากัด ท�าให้การด�าเนินการอาจยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชากรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัดในการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ส่งผลให้ 
การด�าเนินการบ่อยครั้งมีความซ�้าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที ่ ท้ังในเชงิกลุม่เป้าหมายและการด�าเนนิงาน หรือไม่
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย ส่งผลต่อประสทิธิภาพการใช้งบประมาณภาครฐั
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ในขณะเดียวกัน เม่ือพิจารณาผลการด�าเนินงานจาก 
การประเมินเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ
ทัง้ 23 ประเดน็พบประเดน็ท้าทายส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การบรรลผุลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของการด�าเนนิการตาม 
ยทุธศาสตร์ชาต ิสรปุได้ดงัน้ี

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย มีประเด็น
ท้าทายส�าคัญทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย ได้แก่  
(1) ความแตกแยกทางความคิดและการเพิ่มขึ้นของ 
ความรนุแรงในสงัคมและในทางการเมอืงท้ังระดบัประเทศ
และระดบัท้องถิน่ (2) การถูกเลอืกปฏิบัตแิละการคุ้มครอง
สิท ธิของประชาชนท่ีไม ่ ท่ัวถึงหรือไม ่ เท ่าเทียมกัน  
(3) ความแตกต่างในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและ
ทรพัยากรทางเศรษฐกิจของประชาชน (4) ความตระหนกัรู้
และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตัวเอง และ  
(5) การเพิม่ขึน้ของภัยคกุคามด้านความมัน่คงท่ีส�าคญั อาทิ 
ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ มีส่วนส่งผลกระทบต่อ 
ความอยู่ดีและความเป็นสุขของประชาชนในภาพรวม  
รวมท้ังการบรรลุเป้าหมายการเป็นสังคมที่สงบสุขของ
ประเทศ

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได้ มีประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผล 
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ (1) การลดลงของ
ประสทิธภิาพและผลติภาพในภาคการผลติ ตลาดแรงงาน 
และการบรหิารจดัการ (2) การขาดนวตักรรมและการวจัิย
พฒันาทีมุ่่งเน้นเป้าหมายของประเทศ (3) การแข่งขนัและ
การกดีกันทางการค้าระหว่างประเทศ (4) โรคอบุตัใิหม่และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (5) การกระจุกตัวของความเจริญ 
ในบางพ้ืนท่ีของประเทศ (6) ภาระหนี้สินส่วนบุคคลและ
ความรู ้ทางด้านการวางแผนการเงินของประชาชน  
เป็นประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม รวมทัง้ส่งเสรมิการกระจายรายได้ให้ทัว่ถงึและ
เป็นธรรมของประเทศ

ปัจจยัอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ 
การเกดิสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได้อย่างไม่คาดคิด 
เช่น ภัยพิบัติและความผันผวนของภูมิอากาศ สภาวะ
การผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ระหว่างประเทศ การเกิดข้ึนของโรคอุบัติใหม่ ซ่ึงส่ง 
ผลกระทบให้ต้องมีการชะลอการด�าเนินงาน หรือท�าให้
แผนการด�าเนินงานมีอุปสรรคก่อให้เกิดความล่าช้า  
ซึ่งรวมถึงความต่อเน่ืองของการด�าเนินโครงการ/ 
การด�าเนินงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การบริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อ
นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานโดยตรง
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีประเด็น
ท้าทายส�าคัญทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย ได้แก่ 
(1) ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร
และปลกูฝังค่านยิมคณุธรรมและจรยิธรรมท่ีดี (2) การขาด
ทกัษะทีจ่�าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 อาทิ ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา การปรับตัว การสื่อสาร ดิจิทัล และ 
การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ (3) ผลติภาพทางด้านแรงงานทีล่ดลง 
(4) ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ และ  
(5) จ�านวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจากการใช้ถนน มีส่วน 
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในช่วงวยั และ
กลุม่ต่าง ๆ ของประเทศไทย

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม มปีระเดน็
ท้าทายส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย ได้แก่  
(1) การเพ่ิมขึ้นของช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่  
(2) ความล่าช้าในการกระจายอ�านาจและความรบัผดิชอบ 
สูท้่องถิน่ (3) การสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาระหว่าง
พืน้ทีต่่าง ๆ ในประเทศ (4) ความเข้าใจถงึสทิธแิละสามารถ
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้อย่าง 
เท่าเทยีมและเป็นธรรม และ (5) การบรูณาการข้อมูลระบุ 
ตวับคุคลทีย่งัไม่มหีลกัประกนัทางสงัคมได้อย่างเป็นรปูธรรม 
เป็นประเด็นท้าทายทีส่่งผลกระทบต่อการสร้างความเท่าเทยีม 
และความเสมอภาคของสงัคม

ความหลากหลายทางชวีภาพ คณุภาพส่ิงแวดล้อม และความย่ังยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิมปีระเด็นท้าทายส�าคญั 
ทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ (1) ความรุนแรงของภยัพบัิตทิางธรรมชาต ิ(2) ความสามารถในการรองรบัและ
ปรบัตวัของประชาชนและผูป้ระกอบการในภาคการผลิต (3) ความสามารถของภาครัฐในการบริหารสถานการณ์วกิฤตต่าง ๆ  
(4) การจดัการด้านสิง่แวดล้อม อาทิ น�า้เสยี ขยะมลูฝอย และฝุน่ควนัมลพษิ และ (5) ความรบัผดิชอบของประชาชนและ 
ผู้ประกอบการต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีส่วนส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายให้อนุรักษ์ไว้และฟื้นฟ ู
ความหลากหลายทางชีวภาพ คณุภาพสิง่แวดล้อม และความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาติ
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