ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล

สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งต่อทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรือ่ งเพื่อทราบ
๓.๑ ความก้าวหน้าการจัดทาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
๓.๒ กรอบแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนา
ร่างยุทธศาสตร์ชาติและร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๔.๒ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)
๔.๓ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทาเนียบรัฐบาล
๒. ผลการดาเนินการ
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ใ นฐานะส านั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้จัดทาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อในวันพฤหัส บดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว และได้แจ้งเวียนขอมติ
เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
๓. มติที่ประชุม

๓.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ : การประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ
๑. ข้อเท็จจริง
๑.๑ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ได้ดาเนินการยกร่างแผนการปฏิรูปด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งได้
จัดให้มีการประชุมรับความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้ดาเนินการจัดส่งร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน ให้ สานั กงานฯ ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ช าติและ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๒ วั น ที่ ๑๓ มี น าคม ๒๕๖๑ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ซึ่งคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตามที่สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศเสนอ
๑.๓ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามที่ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศหรือผู้แทน ทั้ง ๑๑ คณะ และสานักงานฯ เสนอ
๑.๔ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสานักงานฯ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการ
ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๒. มติที่ประชุม

๓.๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ : กรอบแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนา
ร่างยุทธศาสตร์ชาติและร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. เรื่องเดิม
๑.๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ได้มีความเห็นให้เร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และวัยทางาน ในภาคส่วน
ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเรี ย นรู้ เข้ า ใจ ยอมรั บ วิ ธี ก าร และต่ อ ยอดความคิ ด การพั ฒ นาตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศ รวมทั้ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น
โดยพิจารณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
๑.๒ สานักงานฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนการสร้างการรั บรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรูปประเทศให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายการดาเนินการหลักคือ
๔ รู้ ได้แก่ รู้จัก สร้างการรับรู้ รู้จำ สร้างการจดจา รู้จริง สามารถถ่ายทอดต่อได้ในวงกว้าง และ
รู้แจ้ง เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีตัวอย่างโครงการที่สาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑.๒.๑ โครงการสร้ า งการรั บรู้ และการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเยาวชนนิสิต นักศึกษา ต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ วงเงินดาเนินการรวม ๘,๑๙๗,๒๐๐ บาท
(งบประมาณรายจ่ายงบกลาง) โดยจะประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มี
ความเชี่ ย วชาญที่ โ ดดเด่ น เฉพาะด้ า นที่ ห ลากหลาย อาทิ วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์
มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล (ด้า นดนตรี) สถาบัน ทรัพยากรมนุษย์ ม หาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
(ด้านการพัฒนาส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด้านศิลปะ) มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (ด้านการผลิตบุคลากรครู) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ (ด้านศิลปะการช่าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านทั่วไป) เป็นต้น ซึ่งมี

๓.๒-๒
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษา และมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพลังสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศในกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษา และมีการผลิตสื่อสารสาธารณะใน
การสร้างกระบวนการรับรู้และเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศในกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นผลลัพธ์ที่สาคัญของโครงการ โดยคาดว่าจะดาเนินโครงการ
ได้ ใ นช่ ว งเดื อ นเมษายน – กั น ยายน ๒๕๖๑ สถำนะโครงกำร อยู่ ร ะหว่ า งการขอ
งบประมาณ
๑.๒.๒ โครงการสร้ า งการรั บ รู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศ วงเงิ น ด าเนิ น การรวม ๒๙.๖๗ ล้ า นบาท
(งบประมาณรายจ่ายงบกลาง) โดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ ง ชาติ (สช.) เป็ น ผู้ ดาเนิ นโครงการ ซึ่ ง มีก ลุ่ มเป้ า หมาย ได้ แก่ ภาคี เ ครื อ ข่ ายภาค
ประชาชน เด็กเยาวชน กลุ่มเฉพาะ (อาทิ ภาคเอกชน นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน
กลุ่มคนด้อยโอกาส) และมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นการจดจา และสามารถนาไปถ่ายทอดต่อได้ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปผ่านรูปแบบของกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” และ “สมัชชาปฏิรูป” ซึ่งถือเป็น
แนวทางหนึ่งของการพัฒนานโยบายสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
โดยคาดว่าจะดาเนินโครงการได้ในช่วงเดือนเมษายน–มิถุนายน ๒๕๖๑ สถำนะโครงกำร อยู่
ระหว่างการของบประมาณ
๑.๒.๓ โครงการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (Big Bang อนาคต
ไทย อนาคตเรา) วงเงินดาเนินการรวม ๓๐ ล้านบาท (งบประมาณรายจ่ายงบกลาง) โดย
ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อสมท จากัด เป็นผู้ดาเนินโครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ภาคประชาชนทั่วไป เยาวชน และคนรุ่นใหม่ (Young Gens) และสื่อมวลชน และมี
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยคาดว่าจะดาเนินโครงการได้ในช่วงเดือนเมษายน– กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถำนะโครงกำร อยู่ระหว่างการของบประมาณ
๑.๒.๔ โครงการจ้างเหมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
สู่การปฏิบัติ สานักงานฯ ได้ดาเนินการว่าจ้างบริษัท นิโอ ทาร์เกต จากัด วงเงินดาเนินการ
รวม ๑๐ ล้านบาท ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ นักเรียน/
นักศึกษา และนักการเมือง และมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อดาเนินสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดพลังในการเป็นส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
๒. การดาเนินงานในระยะต่อไป
สานักงานฯ จะดาเนินการจัดงานในรูปแบบมหกรรมที่สาคัญ ๒ งาน ดังนี้
๒.๑ งาน Open House โดยคาดว่าจะดำเนินกำรได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และมีผู้เข้าร่วมงาน
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ประมาณ ๒๐๐ คน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชน
และเยาวชนได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปด้านต่างๆ รวมถึงให้สื่อมวลชนนาสาระของแผนปฏิรูปประเทศไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป โดยจะมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงรายละเอียดของ
การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ การฉายวีดีทัศน์ความยาว
๘-๑๐ นาที เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความสาคัญ และแนวคิดทิศทางในการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมงาน
๒.๒ การจัดมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (Big Bang) โดยคาดว่าจะดาเนินการได้
ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาประมาณ ๓ วันติดต่อกัน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ
๒,๕๐๐–๓,๐๐๐ คน โดยมีวั ตถุประสงค์ หลั ก เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ กั บประชาชนทั่วไป สามารถ
นาสาระสาคัญและข้อเท็จจริงไปถ่ายทอดต่อในวงกว้าง และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยจะมีการจัด
งานมหกรรม การจัดบูธนิทรรศการ การเสวนา และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในห้วงเวลา
การจัดงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๓. มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ : ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๑. ความเป็นมา
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
๑.๑.๑ มาตรา ๒๕๗ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) ประเทศชาติ มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มี
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการ
พัฒ นาด้านวัตถุกับ การพัฒ นาด้านจิตใจ (๒) สั งคมมีความสงบสุ ข เป็นธรรม และมี
โอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่
ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
๑.๑.๒ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยให้เกิดผล ดังนี้
(๑) ให้สามารถเริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ ารับการศึกษา
เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สม
กับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่ า งแท้ จริง ได้รั บค่า ตอบแทนที่เหมาะสมกับ ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู และ (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
๑.๑.๓ มาตรา ๒๖๑ ได้บัญญัติให้การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีคณะกรรมการที่มีความ
เป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้บรรลุเ ป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดาเนินการต่อไป และให้คณะกรรมการดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอร่างกฎหมาย
ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่แต่งตั้ง
๑.๒ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนการปฏิรูปทุกด้านให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้กาหนดองค์ประกอบแผนปฏิรูป
และแนวทางการจัดทาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๒.๑ มาตรา ๗ แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) แผน ขั้นตอน และ
วิ ธี ก ารด าเนิ น การปฏิ รู ป ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ผลที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ยุทธศาสตร์ ชาติ (๒) กาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการในแต่ละขั้นตอนตามล าดับ ใน
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ลักษณะที่เป็นการบูรณาการและตัวชี้วัดผลการดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
(๓) การกาหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบ (๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง รวมตลอดทั้งประมาณการของ
แหล่งที่มาของเงิน (๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุ
ในระยะเวลา ๕ ปี (๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จาเป็นเพื่อดาเนินการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศ
๑.๒.๒ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ดาเนินการโดยอิสระ
ตามแนวทางที่เห็นสมควร และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมายเพื่อให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนความสอดคล้อง
และการบูรณาการกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วย
๑.๓ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา ๒๕๘ จ. และ
มาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๓.๑ ศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่ อกาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๑.๓.๒ ศึกษาและเสนอแนะกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมี
กลไกสร้ างระบบคุ ณธรรมในการ บริห ารงานบุคคลของผู้ประกอบวิช าชีพครู ต่อ
คณะรัฐมนตรี
๑.๓.๓ ศึกษาเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ต่อคณะรัฐมนตรี
๑.๓.๔ ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้า งของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ต่อ
คณะรัฐมนตรี
๑.๓.๕ ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความ
เหลื่ อมล้ าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒ นาคุณภาพและประสิ ทธิภ าพครู
เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓.๖ เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการ
พิจารณา
๑.๓.๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
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๑.๔ คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งหมด ๑๐ คณะ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามขอบเขตที่กาหนด
ข้างต้น ประกอบด้วย
๑.๔.๑ คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก
๑.๔.๒ คณะอนุกรรมการกองทุน
๑.๔.๓ คณะอนุกรรมการครูและอาจารย์
๑.๔.๔ คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน
๑.๔.๕ คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๔.๖ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น
๑.๔.๗ คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคม
๑.๔.๘ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
๑.๔.๙ คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจศึ กษาแนวทางการมีส่ ว นร่ว มของภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษา
๑.๔.๑๐ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
๒. ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
๒.๑ ร่ างแผนการปฏิ รู ป ด้ า นการศึ กษา (ณ เดื อนธั นวาคม ๒๕๖๐) เมื่ อวั นที่ ๒๒ ธั นวาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้จัดส่งร่างแผนการปฏิรูปการศึกษามายังสานักงานฯ
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการพิจารณาให้ความเห็น
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญร่างแผนการปฏิรูปด้านการศึกษาได้ ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
๑) วัตถุประสงค์รวม
(๑) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (Reduce Disparity in Education)
(๒) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance Quality)
(๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage
Excellence and Competitiveness)
(๔) ปรั บปรุ งระบบการศึ กษาให้ มี ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ ทรั พ ยากร เพิ่ มความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรร
มาภิบาล (Improve Efficiency, Agility and Good Governance)
๒) เป้าหมายรวม เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ แต่ละด้าน โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น
(๒ ปี) และเป้ าหมายระยะกลาง (๕ ปี) โดยมีเ ป้า หมายระยะสั้น เพื่อได้ ผลผลิ ต
เชิ ง กลยุ ทธ์ ที่ ส าคั ญ เมื่ อ เสร็ จสิ้ น ภารกิ จของคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อการปฏิ รู ป
การศึกษาตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น ข้อเสนอแนะ การตราหรือปรับแก้ไข
กฎหมาย และเป้าหมายระยะกลาง เพื่อมุ่งให้เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในแต่
ละด้านของทั้ง ๔ วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

๓.๓-๔

๒.๑.๒

๒.๑.๓

๓) ตัวชี้วัด เป็นการกาหนดตัวชี้วัดจาแนกตามวัตถุประสงค์รวมใน ๔ ด้าน
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ ๓.๓)
ประเด็นการปฏิรูป ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่
๑) การให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาก่อนวัยเรียน
๒) การจัดตั้งกองทุนเพื่ อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครู
๓) กลไกและระบบการผลิ ต คัดกรองและพัฒ นาผู้ ประกอบวิช าชีพครูและอาจารย์
ระบบค่าตอบแทนและกลไกระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู
๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
๕) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
๖) การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยรวมของประเทศ ผ่ า นการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
ส าหรั บ การตรากฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษาที่
คณะกรรมการฯ จาเป็นต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐ ธรรมนู ญ นั้ น คณะกรรมการฯ โดยคณะอนุกรรมการกองทุนได้ดาเนินการจัดทาร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... แล้วเสร็จ และปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อ สนช. พิจารณา

๓. ประเด็นข้อสังเกตของสานักงานฯ
๓.๑ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้นาเสนอข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปด้านการศึกษา โดยเป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นที่ได้
จั ด ท าในช่ ว งระยะเวลา ๖ เดื อ นเท่ า นั้ น เนื่ อ งจากคณะกรรมการฯ มี ก รอบระยะเวลาในการ
ด าเนิ น การศึ ก ษาและจั ด ท าข้ อ เสนอแนะและเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ภ ายใน ๒ ปี โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีการนาผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดทาข้ อเสนอแนะ
ดังกล่าวด้วยแล้ว ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (๒) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
(๓) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ประเด็นการปฏิรูปทั้ง
๖ เรื่ องที่เสนอเป็ น การด าเนิ น การตามประเด็นการปฏิรูปที่ กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕๘ จ. แห่ ง
รัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย และคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมอิส ระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ที่คณะกรรมการฯ ต้องเสนอต่อ ครม. ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทาง กลไก วิธีการ
รวมทั้งการจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด ซึ่งจากการพิจารณาเบื้องต้น
พบว่า ประเด็นการปฏิรูปทั้ง ๖ เรื่องที่เสนอในร่างแผนฯ มีความสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ ๓ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ ง ในส่ ว นของการพั ฒ นา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่ครอบคลุมถึงเด็กปฐมวัย การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม โดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการ

๓.๓-๕
เรี ย นรู้ ใ หม่ การเปลี่ ย นบทบาทครู แ ละการปรั บ ระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก ระดับ ทุกประเภท ดังนั้น เพื่อให้ข้อเสนอแนะการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาของประเทศมี ค วามสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น เห็ น ควรให้ ค ณะกรรมการฯ น าร่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติไปประกอบการดาเนินการ และพิจารณาจัดทาข้อเสนอแนะในรูปแบบของแผน
ปฏิรูปที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศต่อไป
๓.๒ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบรายกิ จ กรรมของแต่ ล ะประเด็ น ปฏิ รู ป คณะกรรมการฯ ได้ ร ะบุ เ ฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานด้านการศึกษาที่ระบุใน พ.ร.บ.
การศึกษาแห่ งชาติเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม ประเด็นการปฏิรูปหลายประเด็นมีความเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เป็นต้น ดังนั้น
จึ ง ควรพิ จ ารณาการกาหนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบให้ ค รอบคลุ ม ทุก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องอย่ า ง
เหมาะสม
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ ๓.๓)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๔. มติที่ประชุม

๓.๔-๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ : คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน
รวมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในรูปแบบคณะกรรมการขึ้น
เพื่อทาหน้าที่ประสานระหว่างรัฐบาลและคณะกรรมการปกิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รวมทั้งผลักดัน
กิจกรรมการปกิรูปประเทศที่สาคัญและเร่งด่วนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้แก่ทุกภาคส่วน
๑.๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สานักงานฯ ได้เข้าพบรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์
ภูตระกูล เพื่อหารือการกาหนดองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ที่เหมาะสมของคณะกรรมการฯ และ
สานักงานฯ ได้ดาเนินการยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จ
๒. องค์ประกอบและอานาจหน้าที่
๒.๑ องค์ ประกอบ มี รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี นายกอบศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล เป็ น ประธาน
ประกอบด้ วยคณะกรรมการจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ และมี ร องเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
๒.๒ อานาจหน้าที่ที่สาคัญ เพื่อประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ ไขปั ญ หาและอุป สรรคในการผลั กดันกิจ กรรมปฏิรูปที่ ส าคัญ และเร่ งด่ว นให้ เกิด ผลเป็ น
รู ป ธรรม น าไปสู่ ก ารปฏิ รู ป ประเทศในทุ ก ด้ า น รวมทั้ งเสนอแนะต่ อคณะรั ฐ มนตรี แนวทาง
การขับเคลื่อนการดาเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยครอบคลุมถึงการประชาสัมพันธ์และ
การสร้างความรับรู้ต่อแนวทางและกิจกรรมการปฏิรูปประเทศในทุกภาคส่วน ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานรัฐในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และประสานความร่วมมือ
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการการดาเนินงานของคณะกรรมการฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๓. มติที่ประชุม

๔.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ :
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ :

เรื่องสืบเนื่อง
การจัดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เห็นว่า
ควรมีการเริ่มเตรียมการจัดทาแผนแม่บทไว้ตั้งแต่ระยะการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การจัดทา
แผนแม่บทสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วหลังจากยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ จึงมีมติเห็นชอบใน
หลั กการข้อเสนอหลั กเกณฑ์การจั ดทาแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติตามที่ส านักงานฯ เสนอที่ไ ด้
กาหนดให้จัดทา ๑ แผนแม่บทต่อยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้สานักงานฯ ในาานะ่าายเลขานุการ
กาหนดรูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บท และให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเสนอเรื่องสาคัญ
ที่จะครอบคลุมในเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาก่อนเริ่มจัดทาแผนแม่บท
ในรายละเอียดต่อไป
๑.๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สานักงานฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติทั้ง ๖ คณะ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ สศช. เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการจัดทาแผนแม่บท
โดยที่ประชุมรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ ดังกล่ าว ทั้งนี้ ที่ประชุม เห็ นว่าแผนแม่บทควรมีกรอบระยะเวลา
ดาเนินการ ๒๐ ปี และควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และบริบทการพัฒนา
ประเทศอย่างสม่าเสมอ โดยสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการพัฒนาตามแผนแม่บทเป็น ๒ ช่วง ๆ ละ
๑๐ ปี
๒. รูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บท ประกอบด้วยสาระสาคัญ ๓ ส่วน ดังนี้
๒.๑ ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
๒.๒ ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย บทนา (สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการพัฒนา กรอบการแนวทางการ
พัฒนา) เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
๒.๓ ส่วนที่ ๓ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย เป้าหมาย
การพัฒนา ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนรองรับ และแผนงานโครงการสาคัญ
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๑)
๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ เห็นชอบในหลักการจัดทาแผนแม่บท โดยแผนแม่บทควรมีกรอบระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี โดย
สามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการพัฒนาตามแผนแม่บทเป็น ๒ ช่วง ๆ ละ ๑๐ ปี ควรมีการปรับปรุงให้
สอดคล้ องกับ สถานการณ์ และบริบทการพั ฒ นาประเทศอย่า งสม่าเสมอ และให้ ร ะบุ แผนงาน/
โครงการ/การดาเนินการที่เป็น เรื่องสาคัญที่จาเป็นต้องดาเนินการตามแผนแม่บท ทั้งนี้ แผนแม่บท
ไม่ต้องระบุเป็นกิจกรรมย่อยหรือกิจกรรมที่เป็นภารกิจประจาของหน่วยงาน รวมทั้ง ไม่ต้องมีการ
ระบุงบประมาณของแผนงาน/โครงการ/การดาเนินการต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนแม่บท ยกเว้นในเรื่อง
สาคัญที่จาเป็นต้องดาเนินการตามแผนแม่บท ให้มีการระบุกรอบงบประมาณเบื้องต้น

๔.๑-๒
๓.๒ เห็นชอบรูปแบบและเค้าโครงของแผนแม่บทตามที่สานักงานฯ เสนอ เพื่อที่คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะได้ใช้ในการเตรียมการจัดทาแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ ชาติแต่ละด้าน
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๔. มติที่ประชุม

เอกสารแนบวาระที่ ๔.๑

คำอธิบำยเกี่ยวกับร่ำงรูปแบบแผนแม่บท
แบ่งเป็น ๓ ส่วน
๑.
บทสรุปผู้บริหำร
๒.
ภำพรวมของแผนแม่บทเรื่องนี้ในภำพกว้ำง ในช่วงระยะเวลำ ๒๐ ปี
๑. บทนำ (เกริ่นเกี่ยวกับ สถานการณ์ ความจาเป็นในการพัฒนา และกรอบแนวทางภาพกว้าง)
๑.๑ สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง (แบ่งอธิบายเป็นประเด็นสถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์
ภายใน)

๑.๒ ประเด็นกำรพัฒนา (กล่าวถึงประเด็นสาคัญที่เกิดจากสถานการณ์ และนาไปสู่การมีแผน
แม่บทดังกล่าว)

๑.๓ กรอบกำรแนวทำงกำรพัฒนำ (กล่าวถึงแนวทางที่แผนแม่บทดังกล่าวจะดาเนินการ)
๒. เป้ำหมำย ( เขียนตามเป้าหมายที่กาหนดในยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากแผนแม่บทดังกล่าวต้องบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๑๐ พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๐)

๓. ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำย (ทาเป็นตาราง ระบุเป้าหมายระยะ ๑๐ ปี และ ๑๐ ปี)
๓.

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ........................
๑. แผนแม่บท ประเด็น .................(ใส่ชื่อแผนแม่บทและเกริ่นนาเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ) .........................
๑.๑ เป้าหมายการพัฒนา (เป้าหมายของการดาเนินการ ในระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ควรเป็นเป้าหมายที่
ดาเนินการแล้วบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย)
๑.๒ ตัวชี้วัด (กาหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลตามเป้าหมาย ข้อ ๑.๑)
๑.๓ แนวทางการพัฒนา (แนวทางที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยอาจมีหลาย
แนวทาง เช่น แนวทางที่๑.๑ (อธิบายแนวทางนี้ แบบกระชับ และอาจมีประเด็นย่อย )
๑.๔ แผนรองรั บ ( ระบุ แ ผนของหน่ ว ยงานและแผนปฏิ รู ป ประเทศที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ให้แนวทางการพัฒนาดังการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งตามมาตรา ๑๐ พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๐
แผนแม่บทและแผนปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน)
๑.๕ แผนงานโครงการสาคัญ (กาหนดกรอบแผนงานหรือโครงการ ที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมาย โดยอาจมี ห ลายแผนงาน และแต่ ล ะแผนงาน ควรประกอบด้ ว ย สาระส าคั ญ
หน่วยงานหลักในการดาเนินงาน)
๒. แผนแม่บท ประเด็น ................. (ใส่ชื่อแผนแม่บทและเกริ่นนาเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ) .........................

๒.๑ ........................
๒.๒ ............................

-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน ........................
( ปี พ.ศ. .................. - .................... )

คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำน..................................................................
-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

บทสรุปผู้บริหำร
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๑
๑. บทนำ
(เกริ่นเกี่ยวกับ สถานการณ์ ความจาเป็นในการพัฒนา และกรอบแนวทางภาพกว้าง)

๑.๑ สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สถำนกำรณ์ภำยนอก


สถำนกำรณ์ภำยใน



๑.๒ ประเด็นกำรพัฒนำ




๑.๓ กรอบแนวทำงกำรพัฒนำ

-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ




๒. เป้ำหมำย (เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ)
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๓. ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำย

เป้ำหมำย (ตำมยุทธศำสตร์)

๑๐ ปี

๑๐ ปี

...
...
...
...

-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
๑. แผนแม่บท ประเด็น ..........................................
เกริ่นนาเกี่ยวกับการพัฒนาเที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องดังกล่าว

๑.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
 .............................................................................................
 ............................................................................................
 ..................................................................................................
๑.๒ ตัวชี้วัด




.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทำงที่ ๑.๓.๑





.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

แนวทำงที่ ๑.๓.๒





.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทำงที่ ๑.๓.๓





.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

๑.๔ แผนรองรับ (แผนงำน/โครงกำร และแผนปฏิรูปประเทศ)
 .............................................................................................
 ............................................................................................
 ..................................................................................................


๑.๕ แผนงำนโครงกำรสำคัญ
แผนงำนที่ ๑ ..........................................................
(๑) สาระสาคัญ

(๒) หน่วยงานดาเนินงานหลัก
แผนงำนที่ ๒ ..........................................................
(๑) สาระสาคัญ

(๒) หน่วยงานดาเนินงานหลัก

๒. แผนแม่บท ประเด็น ..........................................
เกริ่นนาเกี่ยวกับการพัฒนาเที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องดังกล่าว

-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
 .............................................................................................
 ............................................................................................
 ..................................................................................................
๒.๒ ตัวชี้วัด




.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

๒.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทำงที่ ๒.๓.๑





.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

แนวทำงที่ ๒.๓.๒





.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

แนวทำงที่ ๒.๓.๓





.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

๒.๔ แผนรองรับ
-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ






.............................................................................................
............................................................................................
..................................................................................................

๒.๕ แผนงำนโครงกำรสำคัญ
แผนงำนที่ ๑ ..........................................................
(๑) สาระสาคัญ

(๒) หน่วยงานดาเนินงานหลัก
แผนงำนที่ ๒ ..........................................................
(๑) สาระสาคัญ

(๒) หน่วยงานดาเนินงานหลัก

-ร่าง- รูปแบบแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ

๔.๒-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ :
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ :

เรื่องสืบเนื่อง
ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารติ ด ตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ

๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีมติ
เห็ นชอบข้อเสนอในการกาหนดระเบียบหลั กเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการเสนอระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๑.๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สานักงานฯ เร่งดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์และ
วิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดย
มุ่งเน้นให้กลไกและวิธีการประเมินสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่เป็นภาระของ
หน่ ว ยงานมากจนเกิน ไป และน าเสนอคณะรัฐ มนตรี พิจารณาโดยเร็ว เพื่อ ให้ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อถือปฏิบัติต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ หลั กการการติ ดตาม การตรวจสอบ และการประเมิ นผลตามที่ ได้ กาหนดไว้ ในหมวด ๓ ของ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตาม
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ รายงานผลการ
ดาเนินการต่อสานักงานฯ ภายในเวลาและตามรายการที่สานักงานฯ กาหนด และให้สานักงานฯ
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ คณะรัฐมนตรี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน
ซึ่งรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย ทั้ งนี้ หากใน
รายงานดั ง กล่ า วพบว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารด าเนิ น การใดที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติสามารถแจ้งให้หน่วยงานของ
รัฐทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงได้

๔.๒-๒

๒.๒ หลั กการการติ ดตาม การตรวจสอบ และการประเมิ นผลตามที่ ได้ กาหนดไว้ ในหมวด ๓ ของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศฯ ให้ คณะรัฐมนตรีว างระเบียบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ หน่วยงานของ
รัฐรายงานผลการดาเนินการต่อสานักงานฯ ภายในเวลาและตามรายการที่สานักงานฯ กาหนด
และให้สานักงานฯ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอต่อที่ประชุมร่วมฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบ และ ให้สานักงานฯ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน
ซึ่งรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้ อ เสนอแนะการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย ทั้ ง นี้ หากในรายงานดั ง กล่ า วพบว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
เกี่ ย วข้ อ งมี ก ารด าเนิ น การใดที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นใด ๆ ให้
คณะกรรมการปฏิรู ป คณะนั้ น ประสานงานหรือปรึกษาหารือกับ หน่ว ยงานของรัฐ ดังกล่ าวหรื อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือที่กากับดูแลเพื่อแก้ไขปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้นตามขั้นตอนต่อไป

๔.๒-๓

๓. หลักการการติด ตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ
สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แนวทางการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล โดยได้ยึดหลักการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลตามที่ได้กาหนดไว้ใน
หมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ และ หมวด ๓ ของพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศฯ มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้
๓.๑ พื้นฐานและแนวทางการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ
1) สานักงานฯ ได้ยึดแนวทางการดาเนินการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ในการออกแบบระบบระบบติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานมากเกินไป
โดยสานักงานฯ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
เพื่อออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (Electronics Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and Country Reform : EMENSCR) เป็นการ
ติดตามและตรวจสอบกระบวนการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือการดาเนินการต่าง ๆ
ของหน่วยงาน และการประเมินผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
ทั้ ง ระบบตั้ ง แต่ ต้ น จนจบกระบวนการ และเป็ น การท างานที่ ไ ม่ ใ ช้ ก ระดาษ (Paperless
System) โดยระบบ EMENSCR จะเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นบูรณาการ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ และการรายงานผลต่าง ๆ นาไปสู่ ระบบการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลแห่งชาติในอนาคต

๔.๒-๔
2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ จะสามารถเรีย กค้นข้อมูล จากระบบ EMENSCR เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่าง ๆ
ของหน่วยงาน รวมทั้งช่วยลดต้น ทุนการดาเนินงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
สานักงานฯ จะสามารถเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ
ผ่านระบบ EMENSCR ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

3) การรายงานตามระบบฯ กาหนดให้หน่วยงานรายงานตามแบบรายงานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารเทศโดยพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นกรอบในการรายงาน
โดยหน่วยงานรายงานข้อมูล แผนงาน/โครงการ/การดาเนินการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและการปฏิรู ปประเทศ รวมทั้ง ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนว
ทางแก้ไขเข้าสู่ระบบฯ เป็นรายไตรมาส (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๒-๑)
โดยคาดว่ าจะใช้ คณะท างานพิ เศษภายในส านั กงานปลั ดกระทรวงของแต่ ละกระทรวงหรื อ
หน่วยงานที่เทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เป็นกลไกหลักในการอนุมัติการรายงานเข้าสู่ระบบฯ (ขั้นตอนที่ ๑ - ๔)
4) ระบบฯ ดาเนินการประมวลผลข้อมูล เพื่อจัดทาเป็นรายงานต่อคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีสิทธิ
ในการเข้ าถึง รายงานในแต่ล ะระดับ และส านักงานฯ จะได้ประมวลรายงานนาเสนอตาม
ขั้นตอนตามที่ปรากฏในหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ และ หมวด
๓ ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศฯ รวมทั้งคณะกรรมการ
ต่าง ๆ สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลหรือจัดทารายงานได้จากระบบตามสิทธิและหน้าที่ (ขั้นตอนที่
๕) นอกจากนั้น ระบบฯ จะจัดทารายงานฉบับสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนและภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ได้รับทราบ (ขั้นตอนที่ ๖) รวมถึงมีระบบที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ขั้นตอนที่ ๗)

๔.๒-๕
5) หากปรากฏว่า ข้อมูล ตามที่ ระบบฯ ได้รายงานต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ยังมีข้อมูล ที่ไม่
เพียงพอต่อการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล ให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้
ดาเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบฯ หรือมอบหมายให้สานักงานฯ ดาเนินการขอข้อมูล
เพิ่มเติม ก่อนที่จะได้มีการเรียกหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาชี้แจง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือทา
การใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการทาให้การติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผลไม่เป็นภาระของหน่วยงานมากเกินไป ซึ่งรวมถึงการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติใน
ระดับพื้นที่ ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือ มีข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งจากระบบฯ หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ ปรากฏชัดว่าจาเป็นต้องดาเนินการติดตาม การตรวจสอบ
การประเมินผลอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศ
6) ในกรณีที่ รายงานได้แสดงให้เห็นว่ามีหน่วยงานรัฐใด ๆ ที่ มีการดาเนินการใดที่ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือ แผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการจัดทายุท ธศาสตร์ชาติและ
คณะกรรมการปฏิรูปด้านที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏ
เป็นขั้นตอนในหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ และ หมวด ๓ ของ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศฯ
๓.๒ บนพื้นฐานและแนวทางของระบบการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว สานักงานฯ จึงได้ ยกร่างระเบียบสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารติ ด ตาม การตรวจสอบ และการประเมิ น ผลการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยยึดหลักการช่วยลดภาระการให้
ข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่าง ๆ ของหน่วยงาน การประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๒-๒)
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เห็นชอบในหลักการแนวทางการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ และร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่สานักงานฯ เสนอ
๔.๒ เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ และมอบหมายให้สานักงานฯ หารือ
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุง ร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก่อนการนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๕. มติที่ประชุม

เอกสารแนบวาระที่ ๔.๒-๑

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ*
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใช้งบประมาณ
3. วิธีการดาเนินงาน*
 ดาเนินการเอง
4. สถานะโครงการ/การดาเนินงาน*
 อยู่ระหว่างดาเนินการ

ภายใต้แผนงาน
 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
 จัดจ้าง
 ยังไม่เริ่มดาเนินการ

 ดาเนินการเสร็จแล้ว

ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ*
o เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
o เป้าหมายที่ 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
o เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
o เป้าหมายที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
o เป้าหมายที่ 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
o เป้าหมายที่ 6 : ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
อธิบายความสอดคล้อง..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................................
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
................................

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง




เป้าหมายที่ .....
เป้าหมายที่ .....
เป้าหมายที่ .....

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง




ประเด็นที่ .....
ประเด็นที่ .....
ประเด็นที่ .....
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2.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง
(เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
................................

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง



ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
................................




ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่ .....
เป้าหมายที่ .....



เป้าหมายที่ .....
เป้าหมายที่ .....






ประเด็นที่ .....
ประเด็นที่ .....
ประเด็นที่ .....
ประเด็นที่ .....

แผนระดับที่ 2
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ*
1.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง* (เลือกได้เพียง 1 ด้าน)

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นปฏิรูป


แผนปฏิรูปประเทศด้าน
.....................................





1.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง
ในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)

เป้าหมายที่ ..........
เป้าหมายที่ ..........
เป้าหมายที่ ..........



เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง


แผนปฏิรูปประเทศด้าน
.....................................





เป้าหมายที่ ..........
เป้าหมายที่ ..........
เป้าหมายที่ ..........





แผนปฏิรูปประเทศด้าน
.....................................





เป้าหมายที่ ..........
เป้าหมายที่ ..........
เป้าหมายที่ ..........

ประเด็นปฏิรูปที่ ...
o แนวทาง/กิจกรรม
o แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ...
o แนวทาง/กิจกรรม
o แนวทาง/กิจกรรม



ประเด็นปฏิรูปที่ ...
o แนวทาง/กิจกรรม
o แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ...
o แนวทาง/กิจกรรม
o แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ...
o แนวทาง/กิจกรรม
o แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นปฏิรูปที่ ...
o แนวทาง/กิจกรรม
o แนวทาง/กิจกรรม
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2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ*
o ยุทธศาสตร์ที่............
เป้าหมาย...............
แนวทาง..............
แนวทาง..............
3. ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ
o ยุทธศาสตร์ที่…
o ยุทธศาสตร์ที่…
4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
o ยุทธศาสตร์ที่…
o ยุทธศาสตร์ที่…
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
o แผนที่สอดคล้อง ...................................................
o แผนทีส่ อดคล้อง ...................................................
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล*
นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายการลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
o นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
o นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
o นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
o
o
o
o
o
o
o
o
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o ...............................................................
o ……………………………………………………….

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*

2. วัตถุประสงค์*

3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*
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5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์*
7. พื้นที่การดาเนินการ
8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ*

ส่วนที่ 4 : แนวทางการดาเนินการ*
ระยะเวลา
กิจกรรม

ปีที่

ปีที่

ปีที่

ปีที่

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1.
2.
-
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ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*
แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของหน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ

นอกประเทศ

อื่นๆ

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ*
ปีงบประมาณ
พ.ศ. .........
พ.ศ. .........
พ.ศ. .........
พ.ศ. .........

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ส่วนที่ 6 : ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานรายไตรมาส*
ไตรมาสที่....ปี......
ผลการดาเนินงาน

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ*
ไตรมาสที่.....ปีงบประมาณ........
ผลการเบิกจ่าย

ไตรมาส 4

7
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน*

4. ข้อเสนอแนะ*

ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล* ...............................................

โทรศัพท์* ................................................

E-mail address*………………………………

โทรสาร*...................................................

หมายเหตุ
*ต้องกรอกข้อมูล

เอกสารแนบวาระที่ ๔.๒-๒
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วย กำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผล
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ พระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีวำงระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรยุ ทธศำสตร์ช ำติ และพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรู ป
ประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีวำงระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรติดตำม กำรตรวจสอบ
และกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ
ดังนั้น เพื่อให้กำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำร
ปฏิ รู ป ประเทศเป็ น ไปอย่ ำ งรั ดกุ ม มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ คุ้ ม ค่ำ ไม่เ ป็น ภำระกั บหน่ ว ยงำนมำกจนเกิน ไป และเป็ น
ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๑ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวำงระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย กำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
“คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
“คณะกรรมกำรปฏิรูป” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศแต่ละด้ำน และให้หมำยควำมรวมถึง
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศสำหรับกรณีที่มีกำรแยกด้ำนออกเป็นเรื่องตำมมำตรำ ๘ วรรคสำม ด้วย
“กรรมกำรปฏิรูป” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรในคณะกรรมกำรปฏิรูป
“ที่ประชุมร่วม” หมำยควำมว่ำ กำรประชุมร่วมกันตำมมำตรำ ๑๗ ของพระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอน
กำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่เป็นของรัฐไม่ว่ำจะเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่ำจะเป็นองค์ก รในฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยตุลำกำร หรือเป็นองค์กร
อิสระหรือองค์กรอัยกำร
“หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

(๑) หั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรที่เป็ น นิ ติบุค คลหรือผู้ บริห ำรท้องถิ่น ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ อำนวยกำรหรื อ
ผู้บริหำรสูงสุดที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นของรัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรมหำชน หรือหัวหน้ำหรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน
ของรัฐในรูปแบบอื่น สำหรับหน่วยงำนของรัฐในฝ่ำยบริหำร
(๒) ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือหัวหน้ำหน่วยงำน สำหรับสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ
หรือหน่วยงำนที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในกำกับของประธำนรัฐสภำ แล้วแต่กรณี
(๓) ประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลปกครองสูงสุด หรือประธำนศำลรัฐธรรมนูญ สำหรับองค์กรฝ่ำยตุลำ
กำร
(๔) คณะกรรมกำรหรือคณะบุคคลที่เป็นองค์กรอิสระและผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับองค์กรอิสระ
(๕) อัยกำรสูงสุด สำหรับองค์กรอัยกำร
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ข้อ ๔ บรรดำระเบี ยบ ประกำศ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่ งใดในส่ ว นที่กำหนดไว้แล้ วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ใหประธำนกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติรักษำกำรตำมระเบียบนี้
ข้อ ๖ ใหสำนักงำนดำเนิน กำรวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐได้รำยงำนกำร
ด ำเนิ น กำรตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แ ละแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ เพื่ อ ที่ ส ำนั ก งำนจะได้ จั ด ท ำรำยงำนเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบนี้ หน่วยงำนของรัฐ และประชำชนทั่วไป
ข้อ ๗ ใหส ำนั กงำนประสำนงำนกับหนวยงำนของรัฐ ดำเนินงำนใหเปนไปตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศตำมที่ได้มีกำรประกำศ และเสนอแนะแนวทำงกำรแกไขปัญหำอุปสรรคที่เกี่ยวข้ องต่อ
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ข้อ ๘ ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ รำยงำนตำมแบบรำยงำนผ่ำนระบบเทคโนโลยีส ำรเทศเป็นรำยไตรมำส
ประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย รำยละเอียดแผนงำน โครงกำร กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูป
ประเทศ ผลกำรดำเนินกำร ปัญหำอุปสรรค และข้อเนอแนวทำงแก้ไขในกำรดำเนินงำน โดยให้หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน
ข้อ ๙ ให้ ส ำนั ก งำนจั ด ท ำรำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น กำรประจ ำปี ต ำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ เ สนอต่ อ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ คณะรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ และรัฐสภำทรำบภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับรำยงำนจำกหน่วยงำน
ข้อ ๑๐ ให้สานักงานจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการประจาปี ตามแผนการปฏิรูปประเทศเสนอต่อที่
ประชุมร่วมเพื่อให้ความเห็นชอบ และ ให้สานักงานเสนอรายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และรัฐสภาทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงาน
ข้อ ๑๑ หำกปรำกฏว่ำ รำยงำนยังมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอต่อกำรติดตำม กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผล
ให้คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ได้ดำเนินกำรขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่ำนระบบฯ หรือมอบหมำยให้สำนักงำนดำเนินกำรขอ

ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะได้มีกำรเรียกหน่วยงำนมำชี้แจง ให้ข้อมูล หรือทำกำรใด ๆ เพื่อกำรติดตำม กำรตรวจสอบ
และกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งรวมถึงการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ ยกเว้นกรณีที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งจากระบบฯ หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือ ปรากฏชัดว่า
จาเป็นต้องดาเนินการติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผลอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ต่อการพัฒนาประเทศ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ ร ำยงำนได้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ำ มีห น่ ว ยงำนรั ฐ ใด ๆ มี ก ำรดำเนิ น กำรที่ ไม่ ส อดคล้ องกั บ
ยุทธศำสตร์ชำติและ/หรือแผนกำรปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรต่ำง ๆ จึงจะสำมำรถดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่ ป รำกฏเป็ น ขั้ น ตอนในหมวด ๓ ของพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ฯ และ หมวด ๓ ของ
พระรำชบัญญัติแผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศฯ
ข้อ ๑๓ ให้สานักงานจัดทาความเชื่อมโยงระบบติดตามฯ กับระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากส่วนราชการต่าง ๆ
โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการรายงานผลต่าง ๆ
ข้อ ๑๔ กำรดำเนิ น กำรใดที่เกี่ย วกับ กำรติดตำม กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศที่ไดดำเนินกำรไปกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหถือวำเปนกำร
ดำเนินกำรตำมที่กำหนดไวในระเบียบนี้ และกำรดำเนินกำรตอไปสำหรับโครงกำรนั้นใหเปนไปตำมที่กำหนดใน
ระเบียบนี้

๕.๑-๑

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
๑. ความเป็นมา
๑.๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๖ คณะ ได้จัดทาร่างยุทธศาสตร์
ชาติเบื้องต้นแล้ว เสร็จ โดยได้ดาเนินการปรับปรุงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ สาคัญจาก
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ฉบับ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑.๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สานักงานฯ ได้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๘ (๒) และ
มาตรา ๒๘ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ ว เสร็ จ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วน
ต่าง ๆ ใน ๔ ภูมิภาค การขอความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และการเปิดช่องทางให้ ประชาชนทั่วไป
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศของสานักงานฯ เพื่อให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๖
คณะ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว
๑.๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สานักงานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ และฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ เพื่อหารือรูปแบบการ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการพัฒนาที่มี ความทับซ้อน หรือเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ (Cross Issues) และการจัดทาแผนแม่บท
๑.๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ สานักงานฯ ได้จัดส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ ๖ คณะ ได้แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว เสร็จให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา ตามกาหนด
ระยะเวลาของมาตรา ๒๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๕ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ สานักงานฯ ได้สอบถามความเห็น ต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากหน่วยงาน
ภาครัฐระดับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวนรวม ๕๒ หน่วยงาน
๒. ข้อเท็จจริง
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทายุ ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติไว้สรุปได้ดังนี้
มาตรา
๒๘
(๗)
๒๘
(๘)
๒๘
(๙)

ข้อกฎหมาย
ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ

กาหนดวัน
ภายในวันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภายในวันศุกร์ที่
ให้ คณะรั ฐมนตรี พิ จารณาร่ างยุ ทธศาสตร์ ชาติ และเสนอต่ อ
มิถุนายน ๒๕๖๑
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่ (เสนอ๘ ครม.
พิจารณาภายใน
วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)
ให้ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า ง
ภายในวันอาทิตย์ที่
ยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑
ร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี

๒๘ ให้นายกรัฐมนตรีนาร่างยุทธศาสตร์ชาติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ความเห็นชอบแล้วขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสิบวัน
(๑๐) ให้
นับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภายในวันพุธที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ
จัดส่งให้คณะกรรมการฯ
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๑
กรณีส่งถึง สลค. วันที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๖๑
กรณีส่งถึง สนช. วันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
กรณีส่งถึง นรม. วันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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๓. สาระสาคัญ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ๖ คณะได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับ
ผลการรับฟังความคิดเห็น และสานักงานฯ ได้ดาเนินการจัดทาบทนาในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้ม
สภาพแวดล้อมในมิติที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๓.๑ บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ส่งผลให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศน์
๓.๒ ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
๓.๒.๑ ความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยง
กันหลายมิติ ที่อาจท้าทายต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน
๓.๒.๒ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ
๓.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก โดยคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ (๑ ใน ๓ ของประชากรเป็นผู้สูงอายุ) ซึง่ อาจทาให้เกิดความ
ต้องการแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้ น ขณะที่ครอบครัวไทยคาดว่าจะ
มีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
๓.๒.๔ ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิ กผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และ
โดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Block chain เป็นต้น
๓.๒.๕ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้ างความเสียหายต่อชีวิต
และทรั พย์ สิน ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจน
ระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า รวมทั้ง การ
เกิ ด ขึ้ น ของโรคระบาด และโรคอุ บั ติ ใ หม่ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ฎระเบี ย บและข้ อ ตกลงด้ า น
สิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) บันทึกความตกลงปารีส (Paris
Agreement)
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๓.๒.๖ ปัญหาความเหลื่อมล้าของประเทศอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุก
ด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นการดาเนินงานอย่างบูรณาการและคู่ขนานกัน เพื่อเป็น
กรอบในการขับ เคลื่อนการพัฒ นา ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๓.๓ วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีค วามมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ งยืน เป็น ประเทศพั ฒนาแล้ว ด้วยการพั ฒนาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ความยั่ง ยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารง
อยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข
เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมระหว่างประเทศ และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ การที่ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีการ
ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี
การสร้ างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม และมีภ าครัฐ ของประชาชนเพื่ อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีตัวชี้วัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๓.๓.๑ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
๓.๓.๒ รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปี
๓.๓.๓ ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development Index - HDI)
๓.๓.๔ ตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index - SPI)
๓.๓.๕ ดัชนีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index – EPI)
๓.๓.๖ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อ
จากนี้ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
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๓.๔.๑ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการบริห ารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไป
จนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหาร น้า
ไปจนถึ ง มิ ติ ท างพลั ง งาน โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคน เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ต่อ
การดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
๓.๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อ
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑)
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง
เปรี ย บเที ย บของประเทศในด้ า นอื่ น ๆ น ามาประยุ ก ต์ ผ สมผสานกั บ เทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรม เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลกสมั ย ใหม่ (๒) “ปรั บ
ปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓)
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึ ง ปรั บ โมเดลธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาด ผสมผสานกั บ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทาให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกิน ดีอยู่ ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่ อมล้ าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
๓.๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดย
คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง

๕.๑-๕

๓.๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญที่ให้ ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่ว มทาเพื่อส่ว นรวม การกระจายอานาจและความรับผิ ดชอบไปสู่ กลไกบริห ารราชการ
แผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรไทยทั้ ง ในมิ ติ สุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล้ อ มให้ เ ป็ น ประชากรที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถพึ่ ง ตนเองและท าประโยชน์ แ ก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด ขณะที่รัฐต้องให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๓.๔.๕ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง
มิติด้านสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่ว นความร่วมมือ
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยเป็นการดาเนินการบน
พื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะ
นาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์
และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
๓.๔.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ ส่ว นรวม” โดยภาครัฐ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และ
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บ ริการในระบบ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีขอ
มู ล ขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่ว นในสังคมต้องร่ว มกันปลู กฝั งค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบอย่างสิ้ นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่ อมล้าและเอื้อต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)

๕.๑-๖

๔. ความเห็นหน่วยงานภาครัฐ สานักงานฯ ได้สอบถามความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติจากหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวนรวม ๕๒ หน่วยงาน โดยขอให้ตอบกลับมายังสานักงานฯ
ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งสานักงานฯ จะสรุปผลความเห็นและนาเสนอในที่ประชุมต่อไป
๕. ความเห็นฝ่ายเลขานุการ
สานักงานฯ ได้ตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ชาติซึ่งแยกดาเนิ นการโดยคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทั้ง
๖ คณะแล้ ว มี ข้ อ สั ง เกตและความเห็ น ในการปรั บ ปรุ ง และจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (ฉบั บ เสนอ
คณะรัฐมนตรี) ดังนี้
๕.๑ รายละเอียดของยุทธศาสตร์ ชาติแต่ละด้าน ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านยังมีระดับของเนื้อหาสาระ
เป้าหมาย และตัว ชี้วัด ที่แตกต่างกัน โดยตามมาตรา ๖๕ ของรัฐ ธรรมนูญ ฯ และมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ฯ ได้กาหนดให้มียุทธศาสตร์ช าติ เป็นเป้าหมายในการ
พัฒ นาประเทศอย่ า งยั่ งยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บาลเพื่ อ ใช้เ ป็ น กรอบในการจั ด ทาแผนต่ า ง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งในบาง
ยุทธศาสตร์ได้มีการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีรายละเอียดมากเกินไป อาทิ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ ได้ ร ะบุ ใ นลั ก ษณะโครงการหรือ กิ จ กรรม ซึ่ ง อาจจะขาดความยื ด หยุ่ น ในการ
ดาเนิน การในระยะยาว จึ งเห็น ควรให้มีการปรับ ปรุ งร่ างยุทธศาสตร์ แต่ละด้า นให้เ ป็น ไปตาม
ลักษณะของยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนด และมีรายละเอียดในลักษณะเดียวกันทั้ง ๖
ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สาหรับรายละเอียดในลักษณะโครงการหรือกิจกรรมเห็นควรให้บรรจุไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
๕.๒ ความทับซ้อนกันระหว่า งยุทธศาสตร์ ร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านมีความทับซ้อนกันในบาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความชัดเจนในการจัดทาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การ
ปฏิ บั ติ ต ามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ข องหน่ ว ยงานและภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การติ ด ตามและ
ประเมินผลได้ โดยมีสรุปประเด็นทับซ้อนกันที่สาคัญ และความเห็นที่ควรดาเนินการปรับปรุง ในร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) ดังนี้
ประเด็นที่มีความ
ทับซ้อนกัน
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธฯ ข้อ /
สาระสาคัญ
ที่
หน้า
๓
๑.๗/๔๘ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่
ของตนเอง
๔
๑.๔/๕๘ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่
มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์
๒
๕.๑.๓/ สร้ างทั กษะพื้น ฐานที่จ าเป็ น และความถนัด ที่แ ตกต่ า งและ
๔๒
หลากหลาย (Multiliteracy) ของแรงงาน
๑
๑.๑/๑๕ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง คน ในทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี ค วาม
เข้มแข็ง มีความพร้อม
การส่งเสริมความ
๔
ทั้งยุทธฯ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เสมอภาค
/๕๖-๖๕
๑
๑.๑/๑๕ “...เสริมสร้างงานและอาชีพ โอกาส ความเสมอภาค และ
ความยุติธรรม ให้เกิดขึ้นกับคนในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม…”
การจัดการฐาน
๕
ทั้งยุทธฯ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
/๖๖-๘๓
และสิ่งแวดล้อม
๑
๒.๔/๑๘ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

ความเห็น
รวมเป็น ประเด็น ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

รวมเป็น ประเด็น ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
รวมเป็น ประเด็น ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

๕.๑-๗
ประเด็นที่มีความ
ทับซ้อนกัน
การพัฒนาด้าน
การเกษตร

ยุทธฯ
ที่
๒
๕
๕

การพัฒนาด้าน
พลังงาน

การพัฒนาจังหวัด
และเมืองรอง

การบริการของ
ภาครัฐ

สาระสาคัญ
ประเด็น มหาอานาจทางการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
บริห ารจั ดการทรัพ ยากรทางการเกษตรและเพิ่ม ผลิต ภาพ
การเกษตร โดยเน้ น ให้ เ กิ ด ความมั่ น คงทางอาหาร
ภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นอุ ต สาหกรรมพลั ง งานทดแทนและพลั ง งาน
ทางเลือก ควบคู่กับการลดสัดส่วนอุตสาหกรรมพลังงานจาก
ฟอสซิล ให้มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง
เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน บริหารจัดการพลังงาน
อย่างบูรณาการทั้งระบบ และการสร้างโครงพื้นฐานที่รองรับ
การใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้
พลั งงานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและ
ความร้อน เป็นร้อยละ ๓๐-๔๐
ก าหนดจั ง หวั ด หลั ก ที่ จ ะเป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดยคานึงถึงสัดส่วนจานวน
ประชากรของจังหวัดบริวาร
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จากพื้นที่เป้าหมาย
ยกระดับจังหวัดสาคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจาภาค เพื่อเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาคที่เชื่อมต่อกับเมืองเศรษฐกิจ
อื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๒

๒.๕.๔/
๓๓

๒

๔.๓.๔/
๓๙

๕

๕.๓/๗๙

๔

๒.๑/๖๐

๕

๔.๒/๗๖

๒

๔.๒.๓/
๓๘

๖

ทั้งยุทธฯ
/๘๔-๙๒
๕.๕/๔๓ ปรับ บทบาทและโอกาสการเข้า ถึงบริก ารภาครัฐ เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพธุรกิจ ข้อ ๕.๕.๑ พัฒนาและบูรณาการกลไก
ภาครั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๒.๔/๖๑ ปรับโครงสร้า งและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค/
กลุ่มจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค/กลุ่ม
จังหวัด ที่เชื่อมโยงและอยู่ภายใต้ความเป็นรัฐเดี่ยว
๔.๒/๘๘ “...พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัตริ าชการให้ทันสมัย โดย
มีการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมู ล
และหลักฐานเชิงประจักษ์…”
๓.๔.๔/ จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางน้า นาเทคโนโลยี
๓๖
มาใช้อานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจกับกระบวนการ
ตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒.๔/ พัฒนาข้อมูลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลรอยเท้า
๒๗
คาร์บอน (Carbon footprint) และรอยเท้าน้า (Water
footprint)
๑.๒.๒/ สร้างระบบฐานข้อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยให้
๖๘
ความสาคัญ กับ พัน ธุก รรมท้ องถิ่ น ที่มี คุณ ค่า ต่อ ระบบนิเ วศ
และ/หรือมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
๖.๔/๕๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่
มี ค วามเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒

๔

การจัดทา
ฐานข้อมูล หรือ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่

ข้อ /
หน้า
๑./๒๖
๑.๒.๕/
๖๘
๕.๕.๑/
๘๐

๖
๒
๒
๕
๓

ความเห็น
แยกประเด็น
อุตสาหกรรมเกษตร
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๒
และประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในยุทธศาสตร์ที่ ๕
ประเด็นพลังงานใน
เชิงเศรษฐกิจ รวมใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นพลังงานเชิง
สิ่งแวดล้อม รวมใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕

พิ จ า ร ณ า ไ ม่ ใ ห้ มี
ความขัดแย้งกัน

รวมเป็น ประเด็น ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖

หากเป็นมิติข้อมูล
ภาครัฐในภาพรวม
ให้ใปรวมใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖
หากเป็นมิตเิ ฉพาะ
ประเด็น พิจารณา
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖

๕.๑-๘

๕.๓ ความไม่สอดคล้องกันของยุทธศาสตร์ ร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านมีบางประเด็นที่อาจมีความไม่
สอดคล้องกัน เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ข้อ ๓.๑ กาหนดให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความ
ซ้าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่ จาเป็น ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ
ขณะที่ ในบางยุทธศาสตร์กาหนดให้จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่โดยมิได้ทบทวนอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่มีอยู่เดิม อาทิ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ข้อ ๔.๓.๕ กาหนดให้จัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่กากับดูแลการจัดการ
ขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบทั้งประเทศ จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์แต่ละด้านให้
ไม่มีประเด็นที่ขัดแย้งกันหรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๕.๔ ความเหมาะสมของตั วชี้วั ด รายยุทธศาสตร์ การก าหนดตัว ชี้ วัดในบางยุ ทธศาสตร์ ไม่ส ะท้อ น
เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเหมาะสม
๕.๕ การใช้คาศัพท์ ร่างยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านมีการใช้คาศัพท์ที่แตกต่างกัน อาทิ คาศัพท์ เฉพาะที่มี
ความหมายเดียวกัน ด้วยข้อความที่แตกต่างกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ บิ๊กดาต้า และ Big
Data เป็นต้น จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์แต่ละด้านให้มีการใช้คาศัพท์ในลักษณะ
เดียวกันทั้งฉบับ รวมถึงการใช้คาภาษาอังกฤษให้ใช้เฉพาะคาที่ยังไม่มีการบัญญัติคาภาษาไทยไว้
๕.๖ ช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดช่วงระยะเวลาการบังคับใช้ของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๖. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นประกอบการปรับปรุง ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกัน
ยิ่งขึ้น
๖.๒ มอบหมายให้สานักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ดาเนินการปรับปรุง
ร่างยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอ
คณะรัฐมนตรี) ให้ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในนามคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๗. มติที่ประชุม

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

เมษายน ๒๕๖๑
สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๒

สถานการณ์ แนวโน๎ม วิสัยทัศน์ และเปูาหมายในการพัฒนาประเทศ
๑.

บทนา

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมาได๎
สํงผลให๎ประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎ อมที่ประเทศไทย
มีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศน์ อยํางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐
ที่ร๎อยละ ๓.๙ ยังถือวําอยูํในระดับต่่ากวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖
ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุห ลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟื้นตัวได๎เต็มที่ โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยําง
เต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่่า ขาดการน่าเทคโนโลยีเข๎ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต และจ่าเป็นต๎องได๎รับการสร๎างพื้นฐานที่เข๎มแข็งให๎เป็นฐานรายได๎ของประเทศ
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายส่าคัญ
ตํอการพัฒนาประเทศ แม๎วํา การเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎าง
พื้นฐานตําง ๆ และการคุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตํยังคงมี ปัญหา
เรื่ องคุ ณภาพการให๎ บริ การที่ มี มาตรฐานแตกตํ างกั นระหวํ างพื้ นที่ เมื องและพื้ นที่ ชนบท ซึ่ งเป็ นหนึ่ ง
ในสาเหตุหลักที่ท่าให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้่าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจน
ยั ง คงเป็ นประเด็ นท๎ าทายในการยกระดั บการพั ฒนาประเทศให๎ ประชาชนมี รายได๎ สู งขึ้ นและแก๎ ปั ญหา
ความเหลื่อมล้่าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากร
อยํ างบู รณาการเพื่ อการพั ฒนาประเทศที่ ผํ านมายังขาดความชั ดเจน สํ งผลให๎ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาตําง ๆ ดังกลําวมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากปัญหาประสิทธิภาพการบริหารจัด การ
ภาครัฐ การพัฒ นาประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองความต๎องการและ
การแก๎ปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศก็ยังมีหลายประเด็นที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข
ทั้งในสํวนของการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักความสามัคคี
ความขัดแย๎งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้่า ความไมํเสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ในขณะเดีย วกัน การเปลี่ ยนแปลงโครงสร๎ า งประชากรที่ มีสั ด สํ ว นประชากรวั ยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส่าคัญที่จะท่าให๎การพัฒนา
ประเทศในมิติตาํ ง ๆ มีความท๎าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู๎สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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๓
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม ซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว
แม๎วํา ประเทศไทยจะมีต่า แหนํ งที่ ตั้งที่สามารถเป็น ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิ ภาคและ
เป็นประตูสูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ๎านหลายประเทศ ท่าให๎ปัญหาด๎านเขตแดน
กับประเทศเพื่อนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎อง
ให๎ความส่าคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระ หวํางรัฐกับประชาชนและ
ระหวํางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะน่ามาไปสูํการแก๎ปัญหา
ความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกันอยํางยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ่านาจตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสูํระบบหลายขั้วอ่านาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอ่านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบ
ถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่ตัวแสดงที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ
และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก่าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากล
ตําง ๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และด๎านเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่
น่าไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย์และการลักลอบเข๎าเมือง
นอกจากนี้ โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท่าให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมาก
ขึ้ น โดยเฉพาะแรงงานทั ก ษะ ประกอบกั บ ประเทศไทยคาดวํ า จะเข๎ า สูํ ก ารเป็ น สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ
สุดยอดในปี ๒๕๗๔ โดยเกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรไทยจะเป็นผู๎สูงอายุ ซึ่งคํอนข๎างเร็วเมื่อเทียบกับ
หลายประเทศที่พัฒนาแล๎ว และคาดวําจะเป็นประเทศที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียรองจากญี่ปุนและสิงคโปร์
อาจท่าให๎เกิดความต๎องการแรงงานตํางชาติจากประเทศเพื่อนบ๎านเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ่านวนแรงงาน
ไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงใน
ภูมิภาค จะท่าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น จะเป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให๎
เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มี ศักยภาพที่มี
แนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท่างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ๎าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎าย
ถิ่นไปยังประเทศที่มีการพัฒนาที่ดีกวํา ซึ่งจะยิ่งท่าให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย นอกจากนี้ ประชากรในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและ
จะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ท่าให๎สังคมใน
อนาคตจะประกอบด๎ วยคนที่มีความคิด และความต๎องการในการใช๎ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น ขณะที่
ครอบครัวไทยคาดวําจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อยํางไรก็ตาม การเข๎าสูํสังคมสูงวัย
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จะกํอให๎เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมํ ๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํว น
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน่าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช๎ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส่าคัญในระยะตํอไป
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได๎รับ
การพัฒ นาอยํ า งก๎า วกระโดดจะกํ อให๎ เ กิด นวั ต กรรมอยํ า งพลิ ก ผัน อาทิ เทคโนโลยี ปั ญญาประดิ ษ ฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ระบบวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน เชํน Blockchain เป็นต๎น ซึ่งตัวอยํางแน๎วโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยี
อยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ รวมถึงเทคโนโลยีด๎านการเงินคาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยท่าให๎
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น หลังจากที่ มีการเจริญเติบโต
ต่่ากวําศักยภาพที่ควรจะเป็นอันเป็นผลกระทบจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้ง แนวโน๎มส่าคัญที่
จ่าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิ การรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎า
และบริการที่ต อบโจทย์รูปแบบชีวิต ใหมํ ๆ อันเกิดจากทั้งการพั ฒนาเทคโนโลยีและการที่มีโครงสร๎าง
ประชากรที่ประกอบด๎วยกลุํมคนที่หลากหลายซึ่งมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกตํางกัน รวมถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดความผันผวนในตลาดการเงินที่กระทบถึงกันอยํางรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแขํ งขันใน
ระบบเศรษฐกิจโลกในระยะยาวคาดวําจะถูกก่าหนดโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาและการใช๎นวัตกรรมในการผลิตและบริการ ผลิตภาพการผลิตที่สูง คน
คุณภาพ สิ่งอ่านวยความสะดวกคุณภาพดี และกฎระเบียบที่ชัดเจน เอื้ออ่านวย และบังคับใช๎ให๎เกิดผล
อยํางไรก็ตาม แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของ
การจ๎างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด๎านอื่น ๆ ที่ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎และเทคโนโลยีและสินค๎า
และบริการ ซึ่งอาจน่าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้่าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎
ในขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ระบบโครงสร๎ า งสาธารณู ป โภคสาธารณู ป การพื้ น ฐานที่ จ่ า เป็ น ตลอดจนระบบผลิ ต ทาง
การเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่น คงด๎านอาหารและน้่า ซึ่งจะสํงผลตํอภาคเกษตรและรายได๎
เกษตรกรของประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังกลําวจะสํงผลตํอการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความส่าคัญมาก
ขึ้น ประกอบกับระบบนิเวศน์ตําง ๆ ของโลกและของประเทศมีแนวโน๎มจะเสื่อมโทรมลง และมีความ
เป็ น ไปได๎ คํ อ นข๎ า งสู ง ในการสู ญ เสี ย ความสามารถในการรองรั บ ความต๎ อ งการของมนุ ษ ย์ ไ ด๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพ อยํางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ตาํ ง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน ท่าให๎
การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะ
ได๎รับความส่าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานสะอาดและ
เมษายน ๒๕๖๑

๕
พลังงานทดแทน รวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะเป็นที่ ต๎องการ
เพิ่มมากขึ้น กฏระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒ นาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ที่ส่าคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals – SDGs) บันทึกความตกลงปารีส (Paris Agreement) จะได๎รับการน่าไปปฏิบัติ
อยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น โดยเปูาหมายและสิทธิของแตํละประเทศในการควบคุมก่ากับหลักเกณฑ์การดูแล
สภาพแวดล๎อมจะเพิ่มขึ้นตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํม
ประเทศก่าลังพัฒนา
ทั้งนี้ ปัญหาความเหลื่อมล้่าของประเทศอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหากไมํมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ทั้งในสํวนของการเตรียม
ความพร๎อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง หากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพื้นฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํ มีระดับความ
แตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตําง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะ
สํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่่า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแส
โลกาภิวัฒน์ที่จะท่าให๎เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผล
ให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้่าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตําง ๆ ข๎างต๎น
เห็นได๎วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว มีพลวัตรสูง และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
อยํางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ่าเป็นต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข๎องในลักษณะที่เป็นการด่าเนินงานอยํางบูรณาการและคูํขนานกัน เนื่องจากทุกมิติการ
พั ฒ นามี ค วามเกี่ ย วข๎ อ งซึ่ ง กั น และกั น โดยประเทศไทยจ่ า เป็ น ต๎ อ งมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎
สามารถด่าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์
และกติกาใหมํ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งจ่าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับ
การพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการให๎ความส่าคัญกับ
การสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก๎าวทันโลก สํงผลให๎เกิดการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาค
บริการ กระจายผลประโยชน์ จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้่า และเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนทุกภาคสํวน รวมทั้งต๎องมีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให๎
เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ
เมษายน ๒๕๖๑

๖
นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความส่าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหาร
รักษาไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศน์ การสํงเสริมการด่าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับ การมีข๎อก่าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับลักษณะการใช๎พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ่า นวยความสะดวกและสํงเสริมให๎
ประเทศไทยมีศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต่าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศให๎เกิดประโยชน์ตอํ การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความส่าคัญการรวมกลุํมความรํวมมือกับ
นานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร๎างสัมพันธ์ไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์
ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ่าเป็นต๎อง
สร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎าน
ตําง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ่าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให๎เกิดการ
บริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง โดยที่นโยบายการพัฒนาตําง ๆ จ่าเป็นต๎องค่านึงถึงความ
สอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล๎อม และปัจจัยการพัฒนาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจะเผชิญปัญหาและความท๎าทายใน
หลายมิ ติ จึ ง จ่ า เป็ น ต๎ อ งมี ก ารวางแผนการพั ฒ นาที่ ร อบคอบและครอบคลุ ม อยํ า งไรก็ ต าม
หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการด่าเนินงานเพื่อให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่ง
รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปใน
อนาคตจึงจ่าเป็นต๎องก่าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด๎านตําง ๆ
เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไข
จุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ เพื่อให๎การพัฒนาประเทศสามารถด่าเนินการได๎อยํางมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

๓.

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ่าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย
และบูรณภาพแหํงเขตอ่านาจรัฐ การด่ารงอยูํอยํางมั่นคง ความยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด่ารง
อยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็น
ปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริ ญ เติ บ โตของชาติ ความเป็ น ธรรมและความอยูํ ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งานและอาหาร ความสามารถในการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกัน
อยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี โดยที่ความมั่นคงเป็นรากฐานของทั้ง ๓ ประการที่จะท่าให๎เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนได๎
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์มีความเข๎ มแข็งเป็นศู นย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น่าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก่าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด่ารงชีวิต มีการออม
ส่าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้่า มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้่าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาอยํ า งเทํ า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอยํ า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภาคสํ ว น
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน เศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆ ทั้งใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อ ให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพื่อให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส่าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํน
แฟูนกับประเทศในภูมภิ าคเอเชีย เป็นจุดส่าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต
การค๎า การลงทุน และการท่าธุรกิจ เพื่อให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่
จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่ องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษาและ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอ
สิง่ แวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิต รกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุด ม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสี ยสละ
เพื่อผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน และให๎ความส่าคัญกับการ
มีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาในระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

เมษายน ๒๕๖๑

๘

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙

เมษายน ๒๕๖๑

๙
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ การที่ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีการ
ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง มีการพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ มีการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีการสร๎าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์สํวนรวม โดยมีตัวชี้วัดผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

๔.

ดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย
รายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอคนตํอปี
ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development Index - HDI)
ตัวชี้วัดความก๎าวหน๎าทางสังคม (Social Progress Index - SPI)
ดัชนีวัดคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (Environmental Performance Index – EPI)
อันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป ประกอบด๎วย
๖ ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแตํละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้

๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข โดยเน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย และ
มีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์
และทุกมิติ ทั้งมิติทางด๎านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อาหาร น้่า ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุํงเน๎นการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความ
มั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
สํวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ
ทั่ว โลก บนพื้ น ฐานของหลัก ธรรมาภิ บาล เพื่อมุํ งที่ จะเอื้ออ่ านวยประโยชน์ตํอ การด่า เนิน การของ
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให๎สามารถขับเคลื่อนไปได๎ตาม
ทิศทางและเปูาหมายที่ก่าหนด
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๑๐

๔.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ
เพื่อมุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอื่น ๆ น่ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหมํ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร๎างคุณคําใหมํใน
อนาคต” ด๎ วยการเพิ่ มศั กยภาพของผู๎ ประกอบการ พั ฒนาคนรุํ นใหมํ รวมถึ ง ปรั บ โมเดลธุ ร กิ จ
เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ
ตํอยอดอดีต และปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะท่าให๎ประเทศไทย
สามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูํไปกับ
การยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้่าของคน
ในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน

๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็น
คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง

๔.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส่าคัญที่ให๎ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมท่าเพื่อสํวนรวม
การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น การเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและ
ท่าประโยชน์แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุด ขณะที่รัฐต๎องให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง

๔.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อน่าไปสูํการบรรลุเปูา หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด๎าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ โดยเป็นการด่าเนินการบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรํวมกัน ไมํวํา
เมษายน ๒๕๖๑

๑๑
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุ ณภาพชีวิต โดยให๎ความส่าคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน
ไมํให๎มากหรือน๎อยจนเกินไป อันจะน่าไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง โดยใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎
มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม

๔.๖ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาท
หนํ ว ยงานของรั ฐ ที่ ท่ า หน๎ าที่ ใ นการก่ า กั บหรื อในการให๎ บ ริ ก ารในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี การแขํ ง ขั น
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
สํว นรวม มี ความทัน สมัย และพร๎อมที่ จะปรั บตัว ให๎ทัน ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํ ต ลอดเวลา
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญํ และระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามา
ประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยําง
สะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต
ความมั ธ ยั ส ถ์ และสร๎ า งจิ ต ส่ า นึ ก ในการปฏิ เ สธไมํ ย อมรั บ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบอยํ า งสิ้ น เชิ ง
นอกจากนั้ น กฎหมายต๎ องมี ค วามชั ด เจน มี เพี ยงเทํ าที่ จ่ า เป็ น มี ค วามทั นสมั ย มี ความเป็ นสากล
มีประสิทธิภาพ และน่าไปสูํการลดความเหลื่อมล้่าและเอื้อตํอ การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไมํเลือกปฏิบัติ การอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

เมษายน ๒๕๖๑

๑๒

ส่วนที่ ๒
ยุทธศำสตร์ ๖ ด้ำน

เมษายน ๒๕๖๑

๑๓

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๑.

บทนา

“ความมั่นคง” ถือเป็นเปูาหมายส่าคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิด
ความมั่นคงให๎น้่าหนักความส่าคัญกับมิติที่เกี่ยวข๎อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ฯลฯ
แตกตํางกันไป ตามบริบทแวดล๎อมของแตํละห๎วงเวลา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สํงผลให๎สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางก๎าวกระโดดและพลิกผัน ได๎ท่าให๎
มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข๎าด๎วยกันอยํางไมํอาจแบํงแยกได๎ ภัยที่กระทบตํอความมั่นคงแบบเดิมจึงพัฒนา
เปลี่ยนไปเป็นภัยรูปแบบใหมํซึ่งมีความสลับซับซ๎อน แตกตํางหลากหลาย และสามารถปะทุขยายตัวไปยัง
ภาคสํวนตําง ๆ ได๎อยํางรวดเร็ว กว๎างขวาง และรุนแรงมากขึ้นกวําเดิม ด๎วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคง
แบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสม เป็นกรอบแนวคิดใหมํที่เรียกวํา “ความมั่นคงแบบบูรณาการ”
ซึ่งได๎ขยายขอบเขตความมั่นคงของชาติ ให๎เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับทุกองคาพยพในสังคมอยํางไมํอาจ
หลีกเลี่ยงได๎ ทุกภาคสํวนจึงจ่าต๎องมีการเสริมสร๎างศักยภาพ ความตระหนักรู๎ ความเข๎าใจ ตลอดถึง
ยกระดับจิตส่านึกและการมีสํวนรํวมในการด่าเนินการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงสํวนรวมอยําง
จริงจัง เพื่อให๎เกิดความพร๎อม มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางทันทํวงที
ตลอดถึงมุํงมั่นในการพิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งความมั่นคงแหํงชาติให๎ยั่งยืนสืบไป
“ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง” มีเปูาหมายส่าคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของ
ประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน ไป
จนถึ งระดั บความมั่ นคงของมนุ ษย์ และทุ กมิติ ทั้ งมิติ ทางด๎านการทหาร การเมือง เศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อาหาร น้่า ไปจนถึงมิติทาง
พลังงาน โดยมุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช๎กลไกการแก๎ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับสํวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ๎านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุํงที่จะเอื้ออ่านวยประโยชน์ตํอการ
ด่าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด๎านอื่น ๆ ตลอดถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล ให๎สามารถขับเคลื่อนไป
ได๎ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก่าหนด

๒.

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

เปูาหมายในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีของยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคงที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข ” โดยมี เปู าหมายของยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด๎ านความมั่ นคง
ประกอบด๎วย
เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนอยูํดี กินดี และมีความสุข
เป้าหมายที่ ๒ บ๎านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
เมษายน ๒๕๖๑

๑๔
เป้าหมายที่ ๓ กองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร๎อมในการแก๎ไขปัญหา
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชมและได๎รับการยอมรับโดยประชาคมระหวําง
ประเทศ
เป้าหมายที่ ๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส่าเร็จที่เป็นรูปธรรมอยํางมีประสิทธิภาพ

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร (World Happiness Index) ส่าหรับประเทศไทย ดีขึ้น
จากล่าดับที่ ๓๒ ของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปอยูํใน ๑๐ ล่าดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
๓.๒ “ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต่ารวจระดับสากล (World
Internal Security & Police Index)” ดีขึ้นจากล่าดับที่ ๖๙ ของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปอยูํใน ๒๐
ล่าดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
๓.๓ กองทั พ และหนํ ว ยงานด๎ า นความมั่ น คงมี ค วามพร๎ อ มด๎ า นบุ ค ลากร เทคโนโลยี
ยุทโธปกรณ์ แผน ระบบการแก๎ไขปัญหา และการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการแก๎ไขปัญหา ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
อยํางตํอเนื่อง
๓.๔ การน่าเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก๎ไขปัญหาระหวํางประเทศตามโอกาสที่
เหมาะสมของประเทศไทย
๓.๕ การพัฒนากลไก (คนและเครื่องมือ) รวมถึงระบบการท่างานแบบบูรณาการ ให๎เกิดขึ้น
อยํางมีประสิทธิภาพ

๔.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําวข๎างต๎น จึงได๎ก่าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขึ้นรองรับ โดยในขั้นตอนแรก
จะเป็นการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล๎อมด๎านความมั่นคงให๎ประเทศมีความสงบ
เรียบร๎อยและสันติสุข ด๎วยการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับประชาชนให๎ประชาชนมีอาชีพและรายได๎ที่
พอเพียง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรักความสามัคคี และมีความจงรักภั กดีตํอ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพร๎อมที่จะรํวมมือกับรัฐบาลในการแก๎ไขปัญหาส่าคัญ
ของชาติ ในขณะเดียวกันก็จะต๎องมีการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงที่มีอยูํใน
ปัจจุบันและปูองกันไมํให๎ เกิดปัญหาใหมํ เพื่อให๎การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด๎าน
ด่าเนินการไปได๎อยํางตํอเนื่องและราบรื่นตามนโยบายของรัฐบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อให๎การด่าเนินการดังกลําว
สามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจ่าเป็นที่จะต๎อง พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ ด๎วยการยกระดับขีดความสามารถของ
กองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให๎มีความพร๎อมในการปูองกันและ
เมษายน ๒๕๖๑

๑๕
รักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปูองกัน แก๎ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติ
ทุกรูปแบบ และทุกระดับ อยํางบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจน บูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคง
กับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ เพื่อเสริมสร๎างความสงบ สันติสุข
ความมั่นคง และความเจริญก๎าวหน๎า ให๎กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยํางยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมให๎
เกิดความรํวมมือระหวํางประเทศที่สามารถรองรับปัญหารํวมกันได๎ ทั้งนี้ การด่าเนินการดังกลําวจะประสบ
ผลส่าเร็จได๎จะต๎องมีการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการขึ้น เพื่อให๎กลไกส่าคัญ
ตําง ๆ สามารถท่างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถสํงเสริ ม สนับสนุนการบริหารประเทศ รวมถึ ง
การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด๎านตําง ๆ ได๎ อยํางแท๎ จริง เป็ นรูปธรรม มี การใช๎หลั กธรรมาภิบาล
การบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด การขจัดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบอยํางจริงจัง ไปจนถึงการท่าให๎
เกิดความมั่นใจวําหนํวยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร๎อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตได๎
จากประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคงทั้ง ๕ ประการดังกลําวข๎างต๎น ยังได๎มีการระบุ
ประเด็นการด่าเนิน การที่ส่าคัญ รองรับอีกรวม ๑๗ ประเด็น เพื่อใช๎เป็ นแนวทางหลักในการปฏิบัติ
ส่าหรับหนํวยงานที่เกีย่ วข๎อง อันจะเป็นการบูรณาการให๎การด่าเนินการทั้งปวงมุํงไปสูํเปูาประสงค์ส่าคัญ
ของยุ ท ธศาสตร์ จนสามารถบรรลุ ผ ลส่ า เร็ จ ได๎ ต ามเปู า หมายที่ ก่ า หนด พร๎ อ มทั้ ง มี ก ารจั ด ล่ า ดั บ
ความส่าคัญและความเรํงดํวนอยํางชัดเจน ดังรายละเอียดตํอไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร๎างเสริมความสงบเรียบร๎อยและ
สันติสุขให๎เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ๎านเมือง ให๎สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอยําง
ยั่งยืน ประชาชนอยูํดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข๎มแข็ง สามัคคี
ปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผํกันพร๎อมที่จะรํวมแก๎ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นการด่าเนินการที่
ส่าคัญ ดังนี้
๑.๑ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง คน ในทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ค วามพร้ อ ม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให๎คนไทยทุกคนในทุกภาคสํวน
มี ความมั่ นคงปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ น มี อาชี พการงานและรายได๎ ที่ เพี ยงพอ ได๎ รั บโอกาสและ
ความเสมอภาคอยํางเทําเทียม มีความพร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแกํ
ประโยชน์สํวนรวม เข๎าใจปัญหาส่าคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให๎ความส่าคัญกับ
ความมั่ น คงของชาติ และพร๎ อ มเข๎ า มี สํ ว นรํ ว มแก๎ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาประเทศ โดยการอ่ า นวย
ความปลอดภัยอยํางกว๎างขวางและครอบคลุม เสริมสร๎างงานและอาชีพ โอกาส ความเสมอภาค และ
ความยุติธรรม ให๎เกิดขึ้นกับคนในทุกภาคสํวนอยํางทั่วถึ งและเป็นธรรม พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และ
องค์ความรู๎ (competency) ของคนไทยให๎เหมาะสม สามารถรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ปลูกฝังจิตส่านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให๎บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร๎างเสริมความรักความ
สามัคคี ความตระหนักถึงหน๎าที่รับผิดชอบตํอสั งคมและประเทศชาติ และการมีสํวนในการแก๎ไขปัญหา
ความมั่ นคงและพั ฒนาประเทศ ให๎ กั บทุ กภาคสํ วนทั้ ง ประชาชน ต่ ารวจ ทหาร และหนํ วยงานด๎ าน
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๑๖
ความมั่นคงอื่น ๆ ผํานทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ตําง ๆ ตลอดไปจนถึงการด่าเนินการอื่น
ทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยํางตํอเนื่องและจริงจังจนประสบผลส่าเร็จเป็นที่ยอมรับอยํางชัดเจน
๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให๎คนในชาติมี
จิตส่านึกรักและหวงแหน มุํงจงรักภักดี พร๎อมธ่ารงรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให๎เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร๎างความตระหนักรู๎
ถึงความส่าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร๎างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
และชาติไทย ผํานทางกลไกตําง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร๎างสรรค์ น๎อมน่าและเผยแพรํ
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดถึงแนวทางพระราชด่าริตําง ๆ ให๎เกิด
ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ และน่าไปประยุกต์ปฏิบัติใช๎อยํางกว๎างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
พระราชกรณียกิจอยํางสม่่าเสมอ ตลอดจนสํงเสริมให๎ยึดถือหลักการค่าสอนซึ่งเป็นแกํนแท๎หรือค่าสอนที่
ถูกต๎องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด่าเนินชีวิต อุปถัมภ์และคุ๎มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยสํวนใหญํนั บถือมาช๎ านาน โดยการสํงเสริมและสนับสนุน การศึกษาและการเผยแผํ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะชํวยพัฒนาทั้งจิตใจและปัญญา รวมทั้งต๎องจั ดให๎มีมาตรการและ
กลไกในการปู อ งกั น มิ ใ ห๎ มี ก ารบํ อ นท่ า ลายพระพุ ท ธศาสนาไมํ วํ า ในรู ป แบบใด มี ก ารสํ ง เสริ ม ให๎
พุทธศาสนิกชนมีสํวนรํวมในการด่าเนินมาตรการหรือกลไกดังกลําวด๎วย ตลอดไปจนถึงอุปถัมภ์ค้่าจุนศาสนา
อื่นให๎มุํงเน๎นการสั่งสอนคนให๎เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร๎อมมีสํว นรํวมในการสร๎างความมั่นคง
ให๎กับประเทศชาติบ๎านเมือง และชํวยเสริมสร๎างการอยูํรํวมกันของคนตํางศาสนาอยํางปรองดอง ไมํให๎
เกิดการแบํงแยกแตกตําง
๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน เพื่อให๎การบริหารจัดการบ๎านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล๎องกับบริบทของไทย เอื้ออ่านวยตํอการพัฒนาประเทศให๎
เจริญก๎าวหน๎าได๎อยํางยั่งยืนตามเปูาหมายที่ก่าหนด รวมทั้ งได๎ผู๎น่าและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเกํง
มีความรู๎ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล๎าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ
และมีสํวนรํวมอยํางถูกต๎องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใน
บริบทของไทย สํง เสริม ให๎ นั กการเมื องมีคุ ณภาพ เป็นคนดีมีคุ ณธรรม มีความรู๎ ความสามารถ เห็ น
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกวําประโยชน์สํวนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ๎อง เสริมสร๎างพรรคการเมือง
และสถาบันตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ให๎มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให๎มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได๎
อยํางสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎ง และสร๎างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถ
คัดกรองคนดี คนเกํง มีความรู๎ความสามารถ และกล๎าตัดสินใจ เข๎ามาบริหารประเทศให๎มุํงไปสูํการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงและ
สอดคล๎องเหมาะสมกับสังคมไทย
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๑๗
๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให๎ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก๎ไขต๎นเหตุที่
เป็น รากเหง๎าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให๎หมดไป มีการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบอยํางจริงจัง และท่าให๎เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุง
กลไกและหนํวยงานด๎านความมั่นคงที่มีอยูํเดิมหรือที่ต๎องออกแบบใหมํให๎มีประสิทธิภาพ พร๎อมรองรับ
ปัญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมํได๎ทุกมิติ ก่าหนดและเสริมสร๎างบทบาทของหนํวยงาน
องค์กร หรือคณะกรรมการที่รบั ผิดชอบอยํางชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีการด่าเนินงาน การบูรณาการ
การปฏิบัติให๎สอดคล๎อง เกื้อกูล และตํอเนื่องกัน ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหาที่
สาเหตุได๎อยํางแท๎จริง ยกระดับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให๎เป็นวาระส่าคัญ
ของประเทศ และท่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให๎สังคมเกิดความเชื่อมั่นอยํางแท๎จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก๎ไขปัญหา
เดิมที่มีอยูํอยํางตรงประเด็น จนหมดไปอยํางรวดเร็ว และปูองกันไมํให๎ปัญหาใหมํเกิดขึ้นอันจะสํงผลให๎
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด๎าน ด่าเนินการไปได๎อยํางตํอเนื่องและราบรื่ นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส่าคัญที่จะน่าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีประเด็นการด่าเนินการ
ที่ส่าคัญ ดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให๎ปัญหาเดิมที่มีอยูํได๎รับการแก๎ไขอยําง
จริงจัง จนยุติลง หรือไมํสํงผลกระทบตํอประเทศชาติ รวมทั้งให๎การบริหารและการพัฒนาบ๎านเมือง
เดินหน๎าไปได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท๎จริงของปัญหา
(อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ของทุกภาคสํวนในทุกประเด็นอยํางเป็นระบบ สํงเสริมการหารือ วางแผน และ
ยกระดับวิธีการแก๎ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก่าลังคนและทรัพยากรให๎มีสํวนรํวมแบบบูรณาการอยําง
แท๎จริง ด่าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดถึงรายงานผลอยํางจริงจังตํอเนื่อง เสริมสร๎าง
ความรํวมมือกันระหวํางหนํวยงานหลักและรองในการปูองกัน แก๎ไขปัญหา และชํวยเหลือประชาชน
ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่สํงผลตํอความมั่นคงตําง ๆ เชํน การกํอการร๎าย อาชญากรรมทางไซเบอร์
การฟอกเงิน การค๎ามนุษย์ การหลบหนีเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค๎าสินค๎าเถื่อน การค๎าและ
การแพรํระบาดของยาเสพติด การขยายอ่านาจหรือแขํงขันกันทางเศรษฐกิจอยํางรุนแรง รวมไปถึง
ปัญหาการรุกเข๎ามาอยํางรวดเร็วของทุนขนาดใหญํ เทคโนโลยียุคใหมํ การย๎ายถิ่นของทุนและแรงงาน
ข๎ามชาติ ที่จะสํงผลกระทบตํอ ความมั่นคงของชาติและความมั่นคง ของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส่าคัญ
เชํน ภัยแล๎ง น้่าทํวม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล๎อมเป็นพิษ โรคระบาดร๎ายแรงตําง ๆ
และปัญหาการบุกรุกท่าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทั้งทางบกและทางทะเล อันท่าให๎
จ่าเป็นต๎องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการสํงเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์
ตลอดถึงโครงการที่เป็นหมุดหมายส่าคัญของประเทศให๎บรรลุผลส่าเร็จตามเปูาหมายที่ก่าหนด
๒.๒ การติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ าจอุ บั ติ ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให๎ ท ราบ
สถานการณ์ลํวงหน๎า และสามารถแก๎ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได๎ทันทํวงที กํอนที่จะลุกลาม
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ตํอไป รวมทั้งปูองกันไมํให๎สํงผลกระทบตํอการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร๎างศักยภาพและ
ความพร๎อมในทุกด๎าน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงาน
ด๎านการขําวกรอง เทคโนโลยี ระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data) ระบบเฝูาตรวจและแจ๎งเตือนตําง ๆ ของ
หนํวยงานหลักและหนํวยงานรอง ตั้งแตํขั้นการติดตาม เฝูาระวัง แจ๎งเตือน วิเคราะห์ ก่าหนดแนวทาง
ปูองกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก๎ไขปัญหาความมั่นคงที่ส่าคัญตําง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
อยํางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร๎างพลังของประชาชนและชุมชนให๎รํวมกับก่าลังต่ารวจ ทหาร
และหนํวยงานด๎านความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝูาระวัง ปูองกัน และแก๎ไขปัญหาส่าคัญตําง ๆ อาทิ ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ การกํอการร๎ายและอาชญากรรมข๎ามชาติ การแผํอิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ่านาจ และ
การย๎ายถิ่นของทุนข๎ามชาติที่อาจกระทบตํอความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํว น
ราชการตําง ๆ ให๎ด่าเนินการไปตามเปูาหมายการบริ หารจัด การและพัฒนาประเทศที่ก่าหนดอยําง
ราบรื่น
๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให๎ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการแก๎ไขจนเกิดความสงบและสันติสุข
อยํางยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรม รวมทั้งได๎รับการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก๎ไขปั ญหาที่
สํงผลกระทบตํอความมั่นคงอยํางมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุํมเปูาหมาย มีการบูรณาการความ
เชื่อมโยงระหวํางประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการด่าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึง
การติดตาม ประเมิน และรายงานผล อยํางสอดคล๎องตํอเนื่องกันทุกระดับ สํงเสริมและอ่านวยระบบงาน
ยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเข๎าแก๎ไขปัญหา สภาวะแวดล๎อมที่เอื้อตํอ การลดความรุนแรง รวมทั้งการมี
สํวนรํวมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อยํางเหมาะสม มุํงเน๎นการขจัดปัญหาความขัดแย๎งและ
ความไมํเป็นธรรมให๎ได๎อยํางจริงจังและถาวร สํงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให๎เข๎มแข็งจนเป็นพลัง
ส่าคัญในการปกปูองและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตํอไป พร๎อมเสริมสร๎างความเข๎าใจกับกลุํมเห็นตําง
ตามแนวทางสันติวิธี ผํานกลไกตําง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอยํางเป็นมิตร ผลักดันให๎มีการยึดถือค่าสอน
ที่ถูกต๎องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด่าเนินชีวิต พร๎อมดูแลและปูองกันมิให๎มีการบิดเบือนค่าสอน
ของศาสนาไปในทางที่ไมํถูกต๎อง อันจะน่าไปสูํการปฏิบัติที่สํงผลกระทบตํอ ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พย์ สิน ของประชาชน รวมถึง ความมั่น คงของประเทศ ยกระดับ การพั ฒนาในทุ กมิ ติโ ดยเฉพาะ
การพัฒนาเพื่อความมั่นคง มีการสํงเสริมให๎ภาคประชาสังคมรํวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อยําง
เข๎ ม แข็ ง ตํ อ เนื่ อ ง และสอดคล๎ อ งกั บ ความต๎ อ งการของทุ ก กลุํ ม ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์
พระราชา ตลอดไปจนถึงสร๎างเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการบริการตําง ๆ ของรัฐ ให๎ทัดเทียมกับภูมิภาค
อื่น ๆ
๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล เพื่อให๎ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล สามารถด่ า รงอยูํ ไ ด๎ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และเป็ น ประโยชน์ ตํ อ ประชาชน สั ง คม รวมถึ ง
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ประเทศชาติอยํางยั่งยืน โดยสํงเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งของกองทัพ หนํวยงานเกี่ยวข๎อง และภาค
ประชาชน ให๎ สามารถพัฒนาสมุททานุ ภาพ (Sea Power) ของประเทศ ควบคูํไปกับการมีสํวนรํวมใน
กระบวนการสมุ ทราภิ บาล (Ocean Governance) ในการบริ ห ารจั ด การ ปกปู อ ง และดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร๎างและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต
และเขตเศรษฐกิจจ่าเพาะของไทย อยํางบูรณาการและเป็นระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝูาตรวจติดตาม
ระบบตรวจคนเข๎าเมือง การส่ารวจและจัดท่าหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแก๎ไขปัญหาเขตแดน
ทางทะเล สร๎างเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการด่าเนินการตําง ๆ
และสอดสํองดูแลอยํางตํอเนื่อง ก่าหนดพื้นที่อนุรักษ์อยํางถูกต๎องและเป็นระบบ สร๎างความตระหนักรู๎
ให๎แกํประชาชนในเรื่องการให๎ความส่าคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศ การ
จัดสรรทรัพยากรอยํางเป็นธรรม ตลอดถึงแนวพระราชด่าริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ปูองกัน และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีสํวนรํวมในการด่าเนินการตําง ๆ อยํา ง
เข๎มแข็งยั่งยืน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงการบังคับใช๎ให๎มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และครอบคลุมบริบทแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป พร๎อมสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาการน่านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ และมาตรฐานสากลมาปรับใช๎ในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎เข๎มแข็ง โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับปุาไม๎และระบบนิเวศน์ ความมั่นคงทางพลังงาน น้่า
และอาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนํ วยงานด๎านความมั่นคงทั้งระบบของ
ประเทศ ให๎มีความพร๎อมในการปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปูองกัน
แก๎ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการ (ทั้งคน วัสดุอุปกรณ์
ระบบ เทคโนโลยี และงบประมาณ) โดยมีประเด็นการด่าเนินการที่ส่าคัญ ดังนี้
๓.๑ การพั ฒนาระบบงานข่าวกรองแห่ งชาติ แบบบู รณาการอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อ ให๎
สามารถติดตาม แจ๎งเตือน ระงับยับยั้ง และปูองกันปัญหาและภัยคุกคามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมิ น สถานการณ์ ไ ด๎ ถู ก ต๎ อ ง แมํ น ย่ า และทั น เวลา โดยเสริ ม สร๎ า ง พั ฒ นา และบู ร ณาการขี ด
ความสามารถของระบบงานขําวกรอง หนํวยงานขําวกรอง และประชาคมขําวกรองในประเทศ ให๎
ทันสมัย ทันสถานการณ์ ทั้งด๎านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบฐานข๎อมูลขนาด
ใหญํ (Big Data) สามารถครอบคลุมการใช๎งานได๎อยํางครบถ๎วนและตํอเนื่อง มีการบูรณาการข๎อมูลและ
น่าผลผลิตด๎านขําวกรองไปใช๎ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด๎าน
รวมทั้งให๎มการเสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคประชาชน ตลอดถึงประชาคมขําวกรองตํางประเทศอยําง
แนํนแฟูนและมีประสิทธิภาพจริง
๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคาม
ได้ ทุ ก มิ ติ ทุ ก รู ป แบบและทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให๎ ท รั พ ยากรที่ ส่ า คั ญ และจ่ า เป็ น ทั้ ง ปวงของกองทั พ และ
หนํวยงานความมั่นคง ได๎รับการพัฒนา เสริมสร๎างศักยภาพอยํางสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม สามารถ
เมษายน ๒๕๖๑

๒๐
ระดมทรัพยากรได๎อยํางเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน สํงผลให๎สามารถปกปูองอธิปไตยและแก๎ไ ข
ปัญหาความมั่นคงได๎ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดท่าแผนพัฒนาและผนึกก่าลังทรัพยากร
รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินขีดความสามารถของแตํละหนํวยเกี่ยวข๎อง
อยํางจริงจัง พร๎อมพัฒนาโครงสร๎างก่าลังรบและยุทโธปกรณ์ให๎เหมาะสม สามารถรับมือกับภัยคุกคามได๎
ทุ กมิ ติ ทุ กรู ปแบบและทุ กระดั บ ยกระดั บการฝึ กรํ วมให๎ เป็ นแบบบู รณาการที่ ทั นสมั ย มี ความสมบู รณ์
พร๎อมน่าไปปฏิบัติได๎กับสถานการณ์จริง เสริมสร๎างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการรํวมและการปูองกันภัย
คุกคามด๎านความมั่นคงกับเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ มิให๎เกิดข๎อขัดแย๎งหรือปัญหาเกี่ยวกับ เขตแดนทาง
บกและอาณาเขตทางทะเล พร๎อมทั้งมีกลไกแก๎ไขปัญหาความเห็นตํางหรือความขัดแย๎ง ผํานทางการ
เจรจาและมาตรการทางการทู ต ตลอดไปจนถึง การสํง เสริ มการวิ จัย และพัฒ นาวิ ทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีปูองกันประเทศอยํางตํอเนื่อง ให๎ประเทศไทยก๎าวไปสูํการมีอุตสาหกรรมปูองกันประเทศแบบ
อัจฉริยะ (Smart Defence Industry) ในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแขํงขัน และลดการ
พึ่งพาหรือน่าเข๎าจากตํางประเทศได๎อยํางเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ส่าคัญ
ของประเทศได๎
๓.๓ การพั ฒ นาระบบเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละการบริ ห ารจั ด การภั ย คุ ก คาม ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให๎มีความพร๎อมเผชิญกับสภาวะไมํปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตําง ๆ ได๎อยํางแท๎จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง
ระบบ กลไกการบริห ารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องทั้งปวงให๎ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุม และพร๎อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให๎ทุกภาคสํวนมีการฝึก
รํวมกันในทุกขั้นตอนอยํางตํอเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได๎จริง เสริมสร๎างความรํวมมือกัน อยํางบูรณา
การของทุกภาคสํวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให๎มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับ
การแบํงปันข๎อมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให๎ทุกสํวนรู๎จักและเข๎าใจขั้นตอน
การปฏิบัติตําง ๆ อยํางแท๎จริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได๎ทุกรูปแบบตั้งแตํ ในระดับชาติไป
จนถึงระดับท๎องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข๎องให๎มีความทันสมัย
สอดคล๎องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร๎างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ
ก๎าวหน๎า ให๎กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยํางยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือระหวําง
ประเทศที่จะรองรับปัญหารํวมกันได๎ โดยมีประเด็นการด่าเนินการที่ส่าคัญ ดังนี้
๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให๎เกิดความสันติ
สุข มั่นคง และสมดุลส่าหรับทุกฝุาย ให๎ทุกประเทศพร๎อมเข๎ามีสํวนรํวมในการประสานและปฏิบัติภารกิจ
ตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุํงแบํงปันและใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลขําวสารด๎านความมั่นคงรํวมกัน
อันจะน่าไปสูํความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ อยํางราบรื่นและยั่งยืน โดยสํงเสริมปฏิสัมพันธ์ในทุก
ระดับและทุกด๎านกับ นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ่านาจและประเทศที่มีความส่า คัญทาง
เมษายน ๒๕๖๑

๒๑
ยุทธศาสตร์ในมิติตําง ๆ อยํางสมดุล พัฒนาและเสริมสร๎างระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความรํวมมือ
ระหวํางประเทศที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให๎สามารถด่าเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การแลกเปลี่ยน แบํงปัน และใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลขําวสารด๎านความมั่นคงรํวมกันอยํางกว๎างขวางและ
ตํอเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอยํางสร๎างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ ความไว๎เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรู๎ในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ พร๎อมทั้งลดความ
หวาดระแวงระหวํางกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับตําง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น จนท่าให๎บรรยากาศการด่าเนินการระหวํางประเทศในทุกเรือ่ งทุกขั้นตอน ด่าเนินไปได๎อยําง
ราบรื่น ตํอเนื่อง และมีเสถียรภาพอยํางแท๎จริง
๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อ ให๎ประเทศใน
ภูมิภาคอยูรํ ํวมกันอยํางสันติสุข สามารถแก๎ไขปัญหารํวมกันได๎อยํางสันติวิธี และรํวมมือกันเพื่อการพัฒนา
ให๎เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยสํงเสริมความเป็น
ปึกแผํน ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Solidarity) และความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN
Centrality) อยํางจริงจังและตํอเนื่อง สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีในระหวํางประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ
ท่าการแลกเปลี่ยนและสํงเสริมความรํวมมือระหวํางกันอยํางแนํนแฟูนในทุก ๆ ด๎าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึ งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม กับมิตรประเทศ ซึ่งได๎แกํ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศส่าคัญในภูมิภาค และ
นานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความรํวมมือด๎านความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะชํวยสร๎างเสริม
เสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพรํการพัฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา ให๎เป็นที่เข๎าใจและมีการน่าไปประยุกต์ใช๎อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องในภูมิภาค อันจะ
น่าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติรํวมกันตํอไป
๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให๎ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสูํ
สันติสุขอยํางแท๎จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันสํงเสริมให๎การด่าเนินการและความรํวมมือใด ๆ
ระหวํางประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหวํางประเทศ พร๎อมค่านึงถึง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางรัฐตํอรัฐ เอกชนตํอเอกชน และประชาชนตํอประชาชน สร๎างเสริมความรํวมมือ
กับนานาชาติในการปูองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ อาทิ การกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติ
การโจมตีทางไซเบอร์ พร๎อมพัฒนาความรํวมมือและชํวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาค
แมํน้่าโขง อาเซียน รวมถึงระหวํางมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส่าคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติ
ขนาดใหญํ ฯลฯ สํงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหวํางประเทศและการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติให๎นานาประเทศตระหนักและให๎การยอมรับถึงความส่าคัญ รวมไปถึงการเสริมสร๎างพลัง
บวกหรืออ่านาจแบบนุํมนวล (Soft Power) ของไทย โดยอาศัยการสํงเสริมและเผยแพรํภาพลักษณ์ที่ดี
และวัฒนธรรมประเพณีไทย ปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค๎า
ไทย ฯลฯ ผํานความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกชํองทาง พร๎อมทั้งเน๎นสิ่งที่ประเทศไทยโดดเดํน
ทั้งทางกิจกรรมวัฒนธรรม กีฬา ศาสนา การบันเทิง ฯลฯ
เมษายน ๒๕๖๑

๒๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ เพื่อให๎กลไกส่าคัญ
ตําง ๆ ท่างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถสํงเสริมและสนับสนุนการบริหารประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติด๎านตําง ๆ ได๎อยํางแท๎จริงเป็นรูปธรรม มีการใช๎หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช๎กฎหมายอยําง
เครํงครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยํางจริงจัง รวมทั้งท่าให๎
เกิดความมั่นใจได๎วําหนํวยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร๎อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยมีประเด็นการด่าเนินการที่ส่าคัญ ดังนี้
๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ ให๎เกิด ความพร๎อมรองรับปัญหาได๎ทุก
รูปแบบทุกระดับและทุกชํวงเวลา อยํางครบถ๎วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร๎างพร๎อมทั้งยกระดับ
กลไก หนํวยงาน และกฎหมายที่มีอยูํเดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหมํ ผํานทางการบูรณาการความรํวมมือและ
การปฏิบัติกับทุกภาคสํวน มีเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียม
ความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน ก่าหนดหนํวยงานและตัวผู๎รับผิดชอบในทุกระดับ พร๎อมฝึกรองรับปัญหา
สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนให๎การสนับสนุนในทุกด๎าน อยํางตํอเนื่องจริงจังตั้งแตํยามปกติหรือ
ยามสงบ มีการตรวจสอบและประเมินผลอยํางตํอเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล๎องกับบริบทและ
ความก๎าวหน๎าของยุคสมัย พร๎อมทั้งสามารถสร๎างความเชื่อมโยงกัน ทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับ
ทุกภาคีเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง ตลอดถึงให๎ความส่าคัญกับการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนอยํางจริงจังและ
มีประสิทธิภาพ
๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ เพื่อให๎การ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได๎ตามแผน อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม
และไมํสํงผลกระทบใด ๆ ตํอความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาสํงเสริมการวางแผนคูํขนานแบบบูรณาการ
ให๎สอดคล๎องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด๎าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข๎องในทุกมิติ
อยํางครบถ๎วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร๎างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการ
การด่าเนินการในทุกด๎าน ให๎ประสานสอดคล๎องและสามารถปฏิบัติรํวมกันได๎อยํางใกล๎ชิดระหวํางหนํวยงาน
ด๎านความมั่นคง ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมทั้งครอบคลุมการสร๎างความมั่นคงให๎กับ
ประเทศชาติในทุกมิติ โดยเฉพาะทางด๎านความมั่นคงของมนุษย์ ปุาไม๎และระบบนิเวศน์ อาหาร น้่า และ
พลังงาน อยํางยั่งยืน ตลอดไปจนถึงผลักดันให๎เกิดการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจน
บังเกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม
๕.๓ การพั ฒ นากลไกและองค์ ก รขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง เพื่ อ ให๎
การด่าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคงบรรลุผลส่าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็น
รูปธรรมตามเปูาหมายที่ก่าหนด โดยพัฒนาและเสริมสร๎างหนํวยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบการบริหาร
และการจั ด สรรงบประมาณในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด๎ า นความมั่ น คงที่ มี อ ยูํ ให๎ เ กิ ด จาก
การบูรณาการความรํวมมือของทุกภาคสํวน รวมทั้งมีความพร๎อม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม
เพียงพอ และคลํองตัว มีเอกภาพในการปฏิบัติการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทส่าคัญในการรับผิด ชอบ
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๒๓
ดูแลปัญหาความมั่นคง พร๎อมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงตํอไปในอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
จนสามารถบรรลุผลส่าเร็จได๎ตามที่ก่าหนดอยํางแท๎จริง
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑.

บทนา

สถานการณ์และแนวโน๎มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก่าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
และกํอตัวสูํอนาคต ล๎วนสํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร๎าง กรอบความคิด และวิถีปฏิบัติ
ของสังคมโลก ทั้งโครงสร๎างคํานิยมการเมืองที่กระแสของความเป็นชาตินิยมไมํจ่าเป็นต๎องสอดคล๎องกับ
กระแสโลกาภิวัฒน์เสมอไป ดังเชํนที่เกิดขึ้นมาแล๎วกํอนหน๎านี้หลายกรณีทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
โครงสร๎างดุลอ่านาจทางการเมืองของโลกที่ผันแปรตามอ่านาจทางเศรษฐกิจ โครงสร๎างภาคการผลิตที่
ลดและเลิกพึ่งพาทุนการผลิตตามแบบอุตสาหกรรมเดิมมาสูํเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิ ทัล กระทั่ง
แรงงานก็ ถูก ทดแทนด๎ ว ยปัญ ญาประดิษ ฐ์แ ละหุํน ยนต์ รวมถึ งโครงสร๎ างการค๎ าที่ หัน ไปอยูํ บนโลก
ออนไลน์มากขึ้น สํงผลให๎หลายธุรกิจลํมสลายลง
ประเทศไทยก็มิ อาจหลี กเลี่ ยงสถานการณ์ที่ ซับ ซ๎อนนี้ และจ่าเป็นต๎ องปรับ ตัวโดยเรํง ดํว น
เพราะสมการความส่าเร็จแบบเดิม ๆ คือ แรงงานราคาถูกและการหยิบยืมเทคโนโลยีจากประเทศอื่น ใช๎
ไมํได๎อีกตํอไปแล๎วบนความท๎าทายนี้ ในขณะที่การเตรียมตัวในเส๎นทางการพัฒนาในมิติตําง ๆ ก่าลัง
ด่าเนินไป ในการเดินทางสูํอนาคต ประเทศไทยต๎องส่ารวจความเป็นไปได๎ของศักยภาพ ข๎อจ่ากัด และ
เปูาหมายที่มุํงหวัง เพื่อวางยุทธศาสตร์ให๎การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นไปอยํางมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล๎องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ภายใต๎ บ ริ บ ทของไทยที่ ส อดคล๎ อ งกั บ กติ ก าสากล ที่ ส่ า คั ญ คื อ ความตํ อ เนื่ อ งของ
การด่าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดท่ายุทธศาสตร์ชาติตาม
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
พื้น ฐานส่าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต๎องควบคูํกับการสร๎างและพัฒนา “คน”
ซึ่งเป็นหั วใจของการขับเคลื่อนการพัฒ นาที่ต๎องปรับเปลี่ยนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่
สอดคล๎ อ งกั บ บริ บ ททางเศรษฐกิ จ และสั ง คม เพื่ อ สร๎ า งทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี อ งค์ ค วามรู๎ แ ละทั ก ษะสู ง
ทั้งเกษตรกร แรงงานฝีมือ ผู๎ประกอบการทุกขนาด รวมถึงผู๎ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ
ชุมชน ให๎ก๎าวทันและใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสอดรั บ
กับการพัฒนาทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นทางด๎านเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การทํองเที่ยวทุกระดับ
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเชื่อมโยงไทยเชื่อมโยงโลก และโครงสร๎างพื้นฐานด๎านพลังงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัล และข๎อมูล ไปพร๎อมกับการรักษาและเสริมสร๎างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และพลวัตทางกฎหมายที่ไมํ เป็นอุ ปสรรคและเสริมสร๎ างความเป็นธรรมในการแขํงขัน เพื่อรั บมือกั บ
การเปลี่ยนแปลงสูํอนาคต ให๎คนไทยมีรายได๎สูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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๒.

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันส่าหรับประเทศไทยมุํงพัฒนาบน
พื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอดอดีต ” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ
อัต ลักษณ์ วัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุด เดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอื่น ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสูํ
อนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง
โครงสร๎างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้ง
การสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะท่าให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ
ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้่าของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน
บนแนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่จะพาประเทศไทยสูํอนาคตใน ๒๐ ปีข๎างหน๎า ยุทธศาสตร์ชาติ
ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน มุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ตั้งแตํการสร๎าง
พื้นฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไมํวําจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดี
อยูํดีและรายได๎ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ควบคูํกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดจน
การจัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศที่ดีขึ้นในเวทีสากล โดยมีเปูาหมายตัวชี้วัดที่สะท๎อน
ความส่าเร็จ บนพื้นฐานแนวคิดที่ต๎องการก๎าวข๎ามข๎อจ่ากัดและความท๎าทาย ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วที่เศรษฐกิจเติบโตอยํางมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูงขึ้น

๓.

ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย
๓.๑ รายได๎เฉลี่ยตํอหัวมากกวํา ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอคนตํอปี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙

๓.๒ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เฉลี่ยไมํต่ากวําร๎อยละ ๕ ตํอปี
ในระยะ ๒๐ ปี
๓.๓ ตัวชี้วัด ผลิตภาพการผลิตรวม เฉลี่ยไมํต่ากวําร๎อยละ ๓ ตํอปี ในระยะ ๒๐ ปี
๓.๔ อันดั บความสามารถในการแขํงขั นของประเทศ โดย International Institute for
Management Development (IMD) อยูํในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของประเทศที่ได๎รับการจัดอันดับทั้งหมด
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๒๖

๔.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นที่ ๑ มหาอานาจทางการเกษตร ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู๎เลํนส่าคัญด๎านการผลิตและการค๎า
สินค๎าเกษตรในเวทีโลกด๎วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร๎อน และมีข๎อได๎เปรียบด๎านความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพที่ ส ามารถพั ฒ นาตํ อ ยอดโครงสร๎ า งธุ ร กิ จ การเกษตรด๎ ว ยการสร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม เน๎ น เกษตร
คุณภาพสูง และขับเคลื่อนการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให๎ความส่าคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคํา และความหลากหลายของสินค๎าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได๎เดิม
และสร๎างฐานอนาคตใหมํที่สร๎างรายได๎สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ
เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให๎เกษตรกรมีรายได๎สูงขึ้น
๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สํงเสริมการน่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิน่ ของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร เชํน พืชผัก ผลไม๎และไม๎ตัดดอกเขตร๎อน สมุนไพร ไม๎สัก ไม๎พะยูง ไม๎หอม
สินค๎าอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผ๎าไหม ทุเรียนภูเขาไฟ รวมทั้งสินค๎าที่ได๎รับการรับรองสิ่งบํงชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เชํน ทุเรียนปราจีน ทุเรียนเมืองนนท์ ข๎าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟดอยช๎าง มุกภูเก็ต
ข๎าวหอมมะลิทุํงกุลาร๎องไห๎ เป็นต๎น
๑.๑.๑ สํงเสริมการน่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทยมาใช๎ในการผลิต
สิน ค๎าและผลิต ภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลคําเพิ่มสูง เป็นสินค๎าเกษตรชนิด ใหมํ ๆ เชํน ข๎าวไรซ์เบอร์ รี่
ให๎รองรับความต๎องการของตลาดยุคใหมํ เพื่อสํงเสริมเศรษฐกิจของท๎องถิ่น และสร๎างจุดเดํน ความ
แตกตํางของสินค๎าเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎บริโภคที่แตกตํางกันใน
ประเทศตําง ๆ ได๎
๑.๑.๒ สํงเสริมการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให๎มีสินค๎าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสูํตลาดสม่่าเสมอ รวมถึงสินค๎าเกษตรนอกฤดูกาล
๑.๑.๓ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐานทั้ง
ระดับในประเทศและตํางประเทศ พร๎อมทั้งสํงเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์
๑.๑.๔ สํ ง เสริ ม การสร๎ า งแบรนด์ สิ น ค๎ า ของเกษตรอั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น พร๎ อ มทั้ ง สร๎ า ง
ความต๎องการของสินค๎าด๎วยการสร๎างเรื่องราวของสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ
๑.๑.๕ ผลักดันการสํงออกสินค๎าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค๎าที่ได๎รับการรับรองสิ่งบํงชี้
ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม๎เขตร๎อนอื่น ๆ สูํตลาดโลก
๑.๒ เกษตรปลอดภัย จากแนวโน๎มความต๎องการของผู๎บริโภคที่เอาใจใสํดูแลสุขภาพมากขึ้น
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ และอันตรายจากการปนเปื้อนสารเคมีในสินค๎าเกษตรทั่วโลก สํงผลให๎ผู๎บริโภค
หันมานิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและสินค๎าเกษตรที่ไมํใช๎สารเคมี และให๎ความส่าคัญกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ การสร๎างความตระหนักแกํผู๎ผลิตและ
ผู๎บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส่าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร โดยการ
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๒๗
ควบคุมปูองกันอันตรายจากฟาร์มถึงโต๏ะอาหาร (Farm to Table) จึงต๎องให๎ความส่าคัญกับเกษตร
ปลอดภัย
๑.๒.๑ จูง ใจและวางกรอบให๎เ กษตรกรและผู๎ ผลิ ต ท่ าการผลิ ต สิ นค๎ า ที่ สอดคล๎อ งกั บ
มาตรฐาน และเข๎าสูํระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได๎รับการรับรองจากสถาบันที่มี
ความนําเชื่อถือ พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกษตรกรด๎านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุํงสูํการเลิก
ใช๎สารเคมีในภาคเกษตร
๑.๒.๒ เพิ่ ม พื้ น ที่ แ ละปริ ม าณการผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นระยะตํ อ ไป โดยสํ ง เสริ ม
การถํายทอดองค์ความรู๎แกํเกษตรกรในการท่าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผํานไปสูํการท่าเกษตร
อินทรีย์ในท๎ายที่สุด ตลอดจนสนับสนุนความชํวยเหลือทางการเงิน แกํเกษตรกรที่ต๎องการท่าการเกษตร
อินทรีย์
๑.๒.๓ พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของไทย
รวมถึงระบบตรวจสอบย๎อนกลับ (Traceability) ส่าหรับการตรวจสอบที่มาของสินค๎าในทุกขั้นตอน
ให๎เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ
๑.๒.๔ พัฒนาข๎อมูลมาตรฐานด๎านสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ข๎อมูลรอยเท๎าคาร์บอน (Carbon
footprint) และรอยเท๎าน้่า (Water footprint) อันเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับผู๎บริโภคใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความปลอดภัย ค่านึงถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และอยูํบน
ฐานการผลิตที่ยั่งยืน
๑.๒.๕ ก่าหนดมาตรการก่ากับดูแลการจ่าหนํายสารเคมีทางการเกษตร และสร๎างองค์
ความรู๎แกํเกษตรกรด๎านอันตรายของสารก่าจัดศัตรูพืช รวมทั้งทยอยยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีทาง
การเกษตรที่ไมํปลอดภัย
๑.๓ เกษตรชีวภาพ สํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศใน
การสร๎ า งมูล คํ าเพิ่ ม ของภาคการผลิ ต และน่ า ไปสูํ ก ารผลิต และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มูล คํ าสู ง จากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร๎างความมั่นคงของประเทศทั้งด๎านอาหารและสุขภาพ
ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่ งที่ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แตํยังมีการใช๎ประโยชน์
คํอนข๎างน๎อย โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะเป็นผู๎น่าในการผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๑.๓.๑ สํงเสริมการท่าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรผสมผสาน
วนเกษตร เป็นต๎น
๑.๓.๒ ปลูกฝังให๎ประชาชนตระหนักถึงความส่าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
๑.๓.๓ สํงเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล๎อม
ในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปส่าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และสร๎างเสริมสุขภาพ และพัฒนาตํอ
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๒๘
ยอดสูํอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยค่านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต๎องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ
๑.๓.๔ สํงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช๎นวัต กรรมจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค๎าจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เชํน การพัฒนาสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบัน
เครื่องส่าอาง การท่าน้่าหอมสมุนไพร เป็นต๎น โดยสร๎างความรํวมมือที่ใกล๎ชิดระหวํางภาครัฐ เอกชน
และชุมชนที่มีองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาตํอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
๑.๓.๕ สํงเสริมให๎มีการน่าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช๎ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๑.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยูํตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรม
จากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร๎างความแตกตําง และเพิ่มมูลคําในผลิตภัณฑ์และสินค๎าเกษตร ทั้งนี้
ผลิตผลทางการเกษตรสามารถน่าไปใช๎ประโยชน์และแปรรูปได๎อยํางหลากหลาย ทั้งในรูปแบบอาหาร
เชํน อาหารที่ให๎คุณคําเฉพาะ (Functional food) และเครื่องดื่มสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สารที่ให๎ประโยชน์
เชิงหน๎าที่ (Specialty food ingredients) และอาหารทางการแพทย์ (Medical food) และรูปแบบที่
มิใชํอาหาร เชํน ผลิต ภัณฑ์เครื่อ งส่าอาง ผลิต ภั ณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต๎น รวมทั้ง สํงเสริมผลิต ภัณ ฑ์
เกษตรพรีเมียมไทยสูํตลาดภายในประเทศและตํางประเทศ
๑.๔.๑ สํง เสริ มการแปรรู ป สิ น ค๎ าเกษตรขั้ น สู ง ที่ มีคุ ณ คํ า เฉพาะ สอดคล๎ อ งกั บ ความ
ต๎องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด๎วยการตํอยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสูํการผลิตเชิงพาณิชย์
๑.๔.๒ สํงเสริมให๎ น่ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ ๆ มาพัฒนาตํอยอดสินค๎าเกษตร
ขั้นต๎นให๎เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํที่มีมูลคําสูง เชํน น้่ามันร่าข๎าว การผลิตโปรตีนจากพืช การท่าเนื้อเทียม
(Cultured meat) ผลิตภัณฑ์จากหญ๎าหวาน ผลไม๎แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป เป็นต๎น
๑.๔.๓ สํงเสริมการใช๎วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ
เชํน หมอนยางพารา เครื่องส่าอาง เภสัชภัณฑ์ อาหารเสริม อาหารสัตว์ เป็นต๎น
๑.๔.๔ สนับสนุนการน่าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมํมาใช๎ในการสร๎างสรรค์บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ เพื่อปูองกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ใน
ระหวํางการขนสํง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค๎าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เชํน บรรจุภัณฑ์ที่บอกระดับ
ความสุกในผักและผลไม๎ได๎ โดยใช๎เทคโนโลยี ripesense packaging เป็นต๎น ซึ่งชํวยเพิ่มมูลคําทาง
การตลาดให๎แกํสินค๎า
๑.๔.๕ สํงเสริ มการสร๎างแบรนด์ และขยายชํ องทางการตลาดด๎ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให๎ความส่าคัญในการสร๎างเครื่องหมายการค๎าและปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ น่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ (Smart farm) เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคําและปริมาณตํอพื้นที่สูงสุด และ
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เตรียมพร๎อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยค่านึงถึงการใช๎ทรัพยากรอยําง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนสร๎างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน
๑.๕.๑ สร๎างและน่าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหมํมาใช๎ในการเกษตร
ใช๎เทคโนโลยีเกษตรด๎านความแมํนย่า (Precision technology) เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน
เพาะปลูก ด๎วยการใช๎ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง
และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพื่อให๎ได๎ผลผลิตตรงตามความต๎องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผน
ระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งระบบเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID)
ชํวยบันทึกข๎อมูลส่าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม
๑.๕.๒ ปรับเปลี่ยนการท่าเกษตรกรรมให๎เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด๎วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อาทิ ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจั ดการเชิงรุก เลือกใช๎เมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ และภูมิอากาศ รวมทั้งสํงเสริมการถํายทอดความรู๎แกํเกษตรกรให๎เข๎าถึงและใช๎ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ระบบ
การผลิตทางการเกษตรให๎ปลอดวัสดุเหลือใช๎ ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนและจูงใจให๎เกษตรกรใช๎เครื่องมือดังกลําวบริหารจัดการความเสี่ยงในการท่าเกษตรกรรม
๑.๕.๓ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร
ใหมํ ๆ และการใช๎วิทยาการด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่ สามารถน่ า มาใช๎ป ระโยชน์ ทั้ง ในเรื่องการปรั บสภาพดิ น การตรวจจับ สารเคมีต กค๎า ง
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัต ว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลคํ า
ผลิตภัณฑ์และคุณคําทางโภชนาการ ลดการใช๎สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและ
การเก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจ่าหนํายผลผลิตและการสํงออก
๑.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด๎วยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรส่าหรับระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรให๎สูงขึ้นด๎วย
การวิจัยและพัฒนา พร๎อมทั้งสร๎างและก่าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค๎าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร
๑.๕.๕ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช๎
ข๎อมูลจากดาวเทียม และเชื่ อมโยงฐานข๎อมูลจากการประยุกต์ใช๎ระหวํางหนํวยงานตําง ๆ เพื่อพัฒนา
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอยํ า งยั่ ง ยื น ให๎ กั บ ภาคเกษตร ทั้ ง การสร๎ า งฐานข๎ อ มู ล การเพาะปลู ก
ระดับประเทศ การจัดการด๎านชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ
ประเด็นที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต๎องพร๎อมรับมือและ
สร๎างโอกาสจากความท๎าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ หรือ “the ๔th Industrial
Revolution” หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางด๎านอุตสาหกรรมที่เกิด จากพลังงานไอน้่าในยุคที่ ๑
การผลิตสินค๎าจ่านวนมากโดยใช๎สายการผลิตและพลังงานไฟฟูาในยุคที่ ๒ มาจนถึงการใช๎คอมพิวเตอร์
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๓๐
และเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคที่ ๓ และการก๎าวเข๎าสูํยุคที่ ๔ ที่เป็นผลของการหลํอหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพ เชํน ยานยนต์ไร๎คนขับ เทคโนโลยีการพิ มพ์แบบ
สามมิติ หุํนยนต์ และวัสดุศาสตร์ ฯลฯ เข๎าด๎วยกัน กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อยํางรวดเร็วเป็นวงกว๎างและลึกซึ้งทั้งระบบอยํางที่ไมํเคยปรากฏมากํอน ประเทศไทยจึงจ่าเป็นต๎อง
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร๎างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร๎างอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต เพิ่มบุคลากรที่
มีทักษะและความรู๎ตามความต๎องการของตลาด สร๎างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยํางยั่งยืน
๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สร๎างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อตํอยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุํงสูํอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมถึงพลังงานชีวมวล
๒.๑.๑ เพิ่มสัดสํวนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลคําเพิ่มสูง ได๎แกํ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ
อาหารเสริม เวชส่าอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) และสารสกัดจากสมุนไพร
๒.๑.๒ เพิ่มการผลิตและสํงเสริมการใช๎พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้งจากเกษตร
และอุตสาหกรรม ให๎เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลคํา (Biorefinery) โดยใช๎ประโยชน์จากวัตถุ
ชีวมวล เชํน เศษไม๎ ขยะ และวัสดุเหลือใช๎จากการเกษตร เป็นต๎น ในการผลิตพลังงานไฟฟูาอยํางคุ๎มคํา
เพื่อลดปัญหาโลกร๎อน และสร๎างรายได๎แกํเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
๒.๑.๓ เน๎ น การวิ จั ย และพั ฒ นา และน่ า ผลงานวิ จั ย มาใช๎ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ตลอดจนให๎ความส่าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open innovation) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพได๎เร็วขึ้น
๒.๑.๔ สร๎างและพัฒนา รวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีทักษะความรู๎ตรงกับความต๎องการของ
อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพอยํ า งเพี ย งพอทั้ ง ในประเทศและตํ า งประเทศ เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
อุต สาหกรรมชีว ภาพ รวมทั้งสร๎างความรํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกลุํมตําง ๆ เชํน ภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
๒.๑.๕ ปกปู อ งทรั พ ย์ สิ น อั น มี คํ า ของประเทศ ทั้ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และข๎ อ มู ล สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง ใน
รูปแบบคลังเก็บรักษาชีวพันธุ์ (Biobank) และรูปแบบข๎อมูลพันธุกรรมระดับจีโนม (Genome) รวมถึง
กลไกการเข๎าถึงทรัพยากรชีวภาพ การคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการแบํงปันผลประโยชน์อยําง
เป็นธรรม
๒.๒ อุต สาหกรรมและบริก ารการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด๎านบริการ
การแพทย์ของไทยเพื่อสร๎างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต๎องการใช๎บริการ
การแพทย์ที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู๎สูงอายุ และความต๎องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทัง้ ในประเทศ
และตํางประเทศ เพื่อน่าไปสูํศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
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๒.๒.๑ พัฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ค รอบคลุม การผลิ ต เครื่ องมื อและ
อุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์
ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให๎บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง
๒.๒.๒ สํงเสริมการพัฒนาและการใช๎เทคโนโลยีการแพทย์ใหมํ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให๎ กับคนไทย เชํน การสร๎างและปลูกถํายอวัยวะเทียม หุํนยนต์ การแพทย์ การรักษาตามลักษณะ
พันธุกรรมด๎วยจิโนมิกส์ (Genomics) และการแพทย์แมํนย่า (Precision medicine) เป็นต๎น
๒.๒.๓ น่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในบริการการแพทย์ เพื่อลดต๎นทุนการรักษาพยาบาล
ยกระดับการให๎บริการการแพทย์อยํางมีคุณภาพในระดับสากล และสร๎างความมั่นคงให๎กับระบบ
สาธารณสุขของไทย เชํน การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) วิทยาศาสตร์ข๎อมูล (Data science)
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) เป็นต๎น
๒.๒.๔ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการสํงเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู๎ปุวยทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
๒.๒.๕ สร๎ างและพัฒ นาบุ คลากรทางการแพทย์ ใ ห๎ส ามารถเรี ย นรู๎ การใช๎ และพัฒ นา
เทคโนโลยีในการรักษาและจัดหาบุคลากรในด๎านตําง ๆ ที่ต๎องการอยํางเพียงพอ เชํน แพทย์ พยาบาล
วิศวกรชีวการแพทย์ บุคลากรปัญญาประดิษฐ์ และบุคลากรด๎านหุํนยนต์การแพทย์ เป็นต๎น
๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิ ทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล ข๎อมูล
และปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังที่จะเปลี่ยนโลก ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของ
อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร ครอบคลุ ม ระบบอั ต โนมั ติ แ ละหุํ น ยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้ง
ระบบ สร๎างแพลตฟอร์ม (Platform) ส่าหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให๎กับประชาชน
๒.๓.๑ สร๎างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นแรง
ขับเคลื่อนประเทศไทย และสํงเสริมการลงทุนระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นน่าของโลก
ในอุตสาหกรรมเหลํานี้ เพื่อให๎ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา
๒.๓.๒ สร๎างความตระหนักและให๎ความรู๎แกํประชาชน และประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล
ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ส่าหรับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร๎างนวัตกรรม และ
ด่าเนินธุรกิจใหมํ ๆ เชํน บริการภาครัฐ (Digital government) ฟินเทค (Fintech) เศรษฐกิจแบํงปัน
(Sharing economy) และบริการที่อาศัยเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เป็นต๎น
๒.๓.๓ ผลักดันให๎ผู๎ประกอบการได๎รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล
และสร๎ า งคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ ไทยในอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข๎ อ มู ล
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุํน ยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให๎ครอบคลุมตลอดทั้งหํวงโซํ
มูลคําระดับโลก
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๒.๓.๔ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู๎ประกอบการที่สามารถน่าไปใช๎
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได๎ สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตําง ๆ และ
สนับสนุนการใช๎ข๎อมูลเปิด (Open data) ที่ไมํกระทบตํอสิทธิสํวนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
การวิจัยและพัฒนา และการตํอยอดทางธุรกิจ
๒.๓.๕ สร๎างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู๎เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช๎เทคโนโลยีเหลํานี้
และสร๎างแรงจูงใจให๎ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให๎มาท่างานในไทย ตลอดจนให๎ความ
ชํวยเหลือและเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี เชํน
การสํงเสริมฝึกอบรมให๎มีทักษะในการประกอบอาชีพใหมํ ๆ เป็นต๎น
๒.๔ อุต สาหกรรมและบริก ารขนส่งและโลจิสติก ส์ ด๎วยต่าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย สํงผลให๎ไทยมีความได๎เปรียบอยํางมากในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด๎านตําง ๆ ไมํวํา
จะเป็นการคมนาคม ขนสํง และโลจิสติกส์ การเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการสํงออกสูํตลาดโลก
และศูนย์กลางการทํองเที่ยวในภูมิภาค จึงต๎องพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพื่อลดต๎นทุนทางด๎านโลจิสติกส์
ในขณะเดียวกับการเพิ่มมูลคําจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ พร๎อมทั้งสํงเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวข๎อง เชํน การให๎ บริการซํอมบ่ารุงอากาศยาน และการผลิต ชิ้นสํวนอากาศย าน และ
ดาวเทียม เป็นต๎น
๒.๔.๑ สํงเสริมการสร๎างศูนย์กลางด๎านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมตํอกับเครือขําย
โลจิสติกส์ของโลก
๒.๔.๒ ผลักดันการเปลี่ยนผํานของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสูํอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟูาอัจฉริยะ สํงเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสํงเสริมการ
ลงทุนที่เน๎นการวิจัยและพัฒนาและการถํายทอดเทคโนโลยี
๒.๔.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวข๎องโดยยกระดับบริการซํอมบ่ารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน ซึ่งจะ
ตํอยอดไปยังชิ้นสํวนยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุนด๎านบริการดูแลรักษาและซํอมแซม
อากาศยานเพื่อขยายตลาดบริการดูแลรักษาและซํอมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีส่าหรับ
การบินและอวกาศ
๒.๔.๔ สํงเสริมและพัฒ นาการขนสํงรูปแบบใหมํ เชํน อากาศยานไร๎คนขับ (Drone)
ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop) เป็นต๎น ที่สอดคล๎องกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง
๒.๔.๕ พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต๎องการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส์ อ่านวยความสะดวกส่าหรับบุคลากร
ผู๎เชี่ยวชาญตํางชาติให๎เข๎ามาท่างานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให๎ค่าปรึกษา และสนับสนุนให๎อุตสาหกรรม
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ยานยนต์ การบินและอวกาศ และโลจิสติกส์ ตลอดจนหนํวยงานก่ากับดู แลให๎ได๎รับมาตรฐานสากล
และสร๎างความรํวมมือในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระหวํางประเทศ
๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของ
โลกอยํางรวดเร็ว ท่าให๎เกิดภัยคุกคามในรูปแบบตําง ๆ ทั้งความมั่นคงด๎านภัยพิบัติ ด๎านไซเบอร์ ด๎าน
พลังงาน และด๎านการปูองกันประเทศ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางด๎านนโยบายของประเทศ
ตําง ๆ ที่เปิด กว๎างและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ท่าให๎มีการค๎าสินค๎าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
กํอให๎เกิดการแขํงขันและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมความ
มั่ น คงของประเทศที่ ไ ทยมี ศั ก ยภาพ เพื่ อ ลดการพึ่ ง พาจากตํ า งประเทศ และพั ฒ นาตํ อ ยอดเป็ น
อุตสาหกรรมสํงออกตํอไป
๒.๕.๑ ตํอยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด๎านตําง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศ
ที่ไทยมีความเข๎มแข็งอยูํแล๎ว เชํน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม เป็นต๎น รวมทั้งสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับความมั่น คงด๎านตําง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในบริบทด๎านความมั่นคงและเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนพัฒ นาบุคลากรทางด๎านวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการผลิ ต เพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๒.๕.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือน
ภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให๎ความชํวยเหลือระหวํางและหลังเกิดภัยพิบัติ
๒.๕.๓ สร๎างอุตสาหกรรมที่สํงเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อลดผลกระทบ
จากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber threats) ตํอเศรษฐกิจและสังคม และปกปูองอธิปไตยทางไซเบอร์
(Cyber sovereignty) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติจากการท่าธุรกิจดิจิทัล
๒.๕.๔ เพิ่มสัดสํวนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ควบคูํกับการลด
สัดสํวนอุตสาหกรรมพลังงานจากฟอสซิล ให๎มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง
ทางด๎านพลังงาน ตลอดจนพัฒ นาอุตสาหกรรมด๎านพลังงานที่มีมูลคําเพิ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
พลังงานใหมํ และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
๒.๕.๕ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การปู อ งกั น ประเทศ รวมทั้ ง การผลิ ต
ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร๎อมกับอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง (Dual-use
technology) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประเด็นที่ ๓ แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศไทยจะต๎องรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส่าคัญของการทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง มุํงพัฒนาธุรกิจด๎านการทํองเที่ยวให๎มีมูลคําสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด๎วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทย และใช๎ ป ระโยชน์ จ ากข๎ อ มู ล และภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ สร๎ า งสรรค์ คุ ณ คํ า ทางเศรษฐกิ จ และ
ความหลากหลายของการทํองเที่ยวให๎สอดรับกับทิศทางและแนวโน๎มของตลาดยุคใหมํ โดยการสร๎างและ
ใช๎ประโยชน์จากบิ๊กดาต๎า (Big data) รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสํงเสริมการตลาด การดูแล
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ความปลอดภัยและอ่านวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวทุกกลุํม รวมถึงคนพิการและผู๎สูงอายุ การใช๎
ประโยชน์จากการทํองเที่ยวให๎เอื้อตํอผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจตํอเนื่อง พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิม
และสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค่านึงถึงศักยภาพของแตํ ละพื้นที่ รวมทั้งสํงเสริม
การทํองเที่ยวพ่านักระยะยาว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างและพัฒนาคน โครงสร๎างพื้นฐาน ระบบนิเวศที่
เอื้อตํอการเติบโตของการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร๎างรายได๎ไปสูํชุมชนและ
เมือง (Local tourism) อยํางทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการทํองเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ
ในภูมิภาค (Regional tourism) เพื่อการเป็นแมํเหล็กดึงดูดนักทํองเที่ยวอยํางประทับใจตลอด
การทํองเที่ยวจนเกิดการทํองเที่ยวซ้่าและแนะน่าตํอ
๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สํงเสริมธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และ
วัฒนธรรม
๓.๑.๑ สํงเสริมการทํองเที่ยวผํานการสร๎างและพัฒนาสินค๎าและบริการด๎วยภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ความคิดสร๎างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม อาทิ อาหารไทย (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(Film) รวมทั้งสื่อสร๎างสรรค์ ผ๎าไทยและการออกแบบตามสมัยนิยม (Fashion) เทศกาล ประเพณี และ
ความเชื่อ (Festival and Faith) เชํน เทศกาลบั้งไฟพญานาค เทศกาลผีตาโขน ประเพณีวิ่งควาย
ประเพณีสงกรานต์ เป็นต๎น ศิลปะการตํอสู๎ของไทย (Fighting) และการทํองเที่ยวเชิงกีฬา เชํน การจัด
มหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็นเจ๎าภาพงานกีฬาระดับโลก เป็นต๎น
๓.๑.๒ สนั บ สนุ น การใช๎ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ การทํ อ งเที่ ย ว
การท่ า การตลาด และการบริ ห ารจั ด การสถานที่ที่ มี ค วามส่ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรม เพื่อให๎การทํองเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ พร๎อมทั้งมีการคุ๎ มครองและปกปูองด๎าน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการปูองกันการลอกเลียนแบบ
๓.๑.๓ ผลักดันให๎เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ ได๎รับการขึ้นทะเบียนด๎าน
การอนุ รั ก ษ์ พร๎ อ มทั้ ง สํ ง เสริ ม ให๎ ก๎ า วสูํ เ มื อ งที่ ไ ด๎ รั บ การยอมรั บ ในเวที ส ากล อั น น่ า ไปสูํ ก ารสร๎ า ง
ภาพลักษณ์และการจัดท่าแผนพัฒนาเมืองและแหลํงทํองเที่ยวที่โดดเดํน
๓.๑.๔ สํงเสริมการทํองเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ เชํน การทํองเที่ยว
วิถีชุมชน การทํองเที่ยวเชิงเกษตร การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม การทํองเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต๎น
๓.๑.๕ สํงเสริมการทํองเที่ยววิถีพุทธ เชํน การวิปัสนา การท่าสมาธิ สถานที่ปฏิบัติธรรม
และสถาปัตยกรรม รวมทั้งต่านานทางพุทธ เพื่อให๎ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยววิถี
พุทธของโลก
๓.๒ ท่อ งเที่ ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ สร๎ า งแรงดึ ง ดู ด และสิ่ง จู ง ใจให๎ ไ ทยเป็ น จุด หมายปลายทางของ
การทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยสํงเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก
(Meeting Incentive Convention and Exhibition : MICE) เนื่องจากไทยมีความได๎เปรียบเชิง
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๓๕
ภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะแกํ ก ารเดิ น ทางเพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ และการทํ อ งเที่ ย ว ทั้ ง ยั ง มี ค วามพร๎ อ มด๎ า น
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์
๓.๒.๑ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสํง ระบบ
ดิจิทัลเพื่อการติด ตํอสื่อสาร เพื่ออ่านวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเข๎ามาเพื่อการประชุมและ
การสร๎างความรํวมมือทางธุรกิจระหวํางกัน
๓.๒.๒ สํงเสริมการขยายพื้นที่จุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และ
การพักผํอนระหวํางประชุมจากเมืองหลักสูํเมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงสร๎างพื้นที่ หรือชํอง
ทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบตําง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง
๓.๒.๓ สํงเสริมให๎การพักผํอนระหวํางการประชุมเป็นการจูงใจและตํอยอดการสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน๎นรูปแบบการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนและสํงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน ตลอดจนการสนั บสนุ น การทํองเที่ยวรูปแบบอื่นที่ไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวในพื้นที่อื่น เพื่อให๎เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจรํวมกัน
๓.๒.๔ สร๎างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข๎ามาประกอบธุรกิจและการทํองเที่ยวด๎วย
การอ่านวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุน ตําง ๆ อาทิ สิทธิพิเศษในการเข๎าเมือง การลดขั้นตอน
และกระบวนการขออนุญาต เป็นต๎น
๓.๒.๕ สร๎ า งความพร๎ อ มของธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในหํ ว งโซํ ธุ ร กิ จ เชํ น โรงแรม
ร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลึก บริการโลจิสติกส์ สถานบันเทิง เป็นต๎น
๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์” และความช่านาญ
ของการดูแลรักษาด๎วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอํอนในการให๎บริการแบบไทย
เพื่อดึงดูดการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
๓.๓.๑ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด๎านการสํงเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสูํ
ตลาดระดับสูง อาทิ ธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจโยคะ ธุรกิจดูแล
ผู๎สูงอายุ และสถานพักฟื้นเพื่อการฟื้น ฟูสุขภาพและการผํอนคลาย โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์และ
นวัตกรรม เพื่อให๎ เกิดเป็นเอกลักษณ์การให๎บริการตามแบบความเป็นไทย (Thainess) ที่โดดเดํนใน
ระดับสากล
๓.๓.๒ สร๎างความหลากหลายของกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพที่ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทํองเที่ยวอื่น ๆ อาทิ การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพเส๎นทางน้่าพุร๎อน เป็นต๎น
๓.๓.๓ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด๎านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู๎
จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมํเข๎ากับองค์ความรู๎และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย เชํน การนวด
ประคบ การรักษาโรคด๎วยสมุนไพร เป็นต๎น และผลิตบุคลากรด๎านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพ
อื่นที่มีทักษะภาษา และได๎รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให๎เพียงพอตํอทิศทางของการทํองเที่ยวเชิง
สุขภาพ
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๓๖
๓.๓.๔ สํงเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
ของไทยให๎เป็นที่รับรู๎ในระดับโลก
๓.๓.๕ สํงเสริมการจัดการน่าเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน เชํน บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมระหวํางการทํองเที่ยว การพักฟื้นระหวํางศัลยกรรม
ความงาม เป็นต๎น
๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า สํงเสริมให๎ไทยเป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวเชิงส่าราญทางทะเล
และชายฝั่ง และเป็นแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมลุํมน้่าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเดํน เนื่องจากไทยมีจุดเดํนด๎าน
แหลํงทํองเที่ยวทางน้่าที่สวยงามและกิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยว
ผํานการชื่นชมธรรมชาติ การร๎อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วั ฒนธรรมไทย ตามเส๎นทาง
ทํองเที่ยวทางน้่า ทั้งเรือส่าราญและเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอําวไทย เกาะ แกํง ที่
สวยงาม รวมทั้งการทํองเที่ยวตามแมํน้่าล่าคลอง น่าไปสูํศูนย์กลางทํองเที่ยวส่าราญทางน้่า
๓.๔.๑ ปรับบทบาทของทําเรือในประเทศจากทําเรือแวะพักเป็นทําเรือหลัก
๓.๔.๒ มุํงพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของทําเรือ มารีนํา และทําเทียบ
เรือให๎ได๎มาตรฐาน และการบริหารจัดการทําเรือทั้งในเรื่องความสะอาด และการจัดการความปลอดภัย
ของทําเรือและมารีนําที่ได๎มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานตามแมํน้่าล่าคลองในบริเวณ
แมํน้่าเจ๎าพระยาและล่าน้่าที่ส่าคัญอื่น ๆ ตลอดจนมีมาตรการก่ากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
๓.๔.๓ สํงเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางทํองเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยง
เส๎นทางทํองเที่ยวทางน้่าให๎เชื่อมตํอกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให๎มีความสะดวกรวดเร็ว
รวมทั้งสร๎างให๎เกิดเส๎นทางและแหลํงทํองเที่ยวใหมํ
๓.๔.๔ จัด ท่ า ระบบฐานข๎ อ มู ล ด๎า นการทํ อ งเที่ ยวทางน้่า น่ า เทคโนโลยี ม าใช๎ อ่ า นวย
ความสะดวกในการด่าเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข๎าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร
ทุกภาคสํวนให๎มีความพร๎อม
๓.๔.๕ ให๎ความส่าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหลํงทํองเที่ยว เชํน ปะการัง
ชายหาด คุณภาพน้่า เป็นต๎น โดยค่านึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่การทํองเที่ยว
๓.๕ ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค ใช๎ ป ระโยชน์ จ ากที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการเชื่ อ มโยง
การทํองเที่ยวกับตํางประเทศ เพื่อขยายการทํองเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร๎อมกัน ผํานการเชื่อมโยง
โครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสูํเมืองรอง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยว
ไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมแมํน้่าโขง ทั้งทางบก ทางน้่า และทางอากาศ
๓.๕.๑ จัดท่าเส๎นทางทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหวํางประเทศ ดังเชํน เส๎นทางจุดรํวมทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เน๎นการพัฒนาการทํองเที่ยวเชื่อมโยงและสํงเสริมการทํองเที่ยวรํวมกับ
ประเทศเพื่อนบ๎าน โดยใช๎ประโยชน์จากการพัฒนาเส๎นทางทางบก ทางราง ทางน้่า และทางอากาศ
ระหวํางกันในภูมิภาค และสํงเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะท่าให๎เกิดการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนรํวมกัน เชํน
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เส๎นทางการทํองเที่ยว ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา ไทย–สปป.ลาว–เมียนมา และไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย
เป็นต๎น
๓.๕.๒ สํงเสริมการท่าการตลาดรํวมกันในเส๎นทางการทํองเที่ยวระหวํางประเทศให๎
สอดรับกับทิศทางและแนวโน๎มของตลาดยุคใหมํ
๓.๕.๓ พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมและสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํในประเทศ ให๎เหมาะสม
กับศักยภาพและบริบทของแตํละพื้นที่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ ยวกับตํางประเทศ
และพัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกให๎มีความปลอดภัยและได๎มาตรฐาน รวมทั้งปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของแหลํงทํองเที่ยว ทัง้ แหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
๓.๕.๔ ใช๎ประโยชน์จากการทํองเที่ยวให๎เอื้อตํอผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ งอุตสาหกรรม
และบริการตํอเนื่อง เพื่อขยายโอกาสในการสร๎างรายได๎ไปสูํเมืองและชุมชนเพิ่มจากการทํองเที่ยวของ
ประเทศ
๓.๕.๕ สํงเสริมการขยายธุรกิจและการท่าตลาดทํองเที่ยวของไทยในตํางประเทศ โดยใช๎
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นตําง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํ
ประเด็นที่ ๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร๎างพื้นฐานเป็นสิ่งจ่าเป็นส่าหรับประเทศ
ไทยในการก๎าวสูํการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมตํอที่ส่าคัญของภูมิภาคเอเชีย
(Asia’s super corridor) ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วและรุนแรง
โครงสร๎างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร๎างพื้นฐานทางกายภาพในด๎านโครงขํายคมนาคม พื้นที่และ
เมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและพลวัตทางกฎหมาย เพื่ออ่านวย
ความสะดวกและลดต๎นทุนในการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย
กับประชาคมโลก
๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมระดับภูมิภาคจาก
เอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต๎อยํางไร๎รอยตํอ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให๎เป็น
ระเบียงเศรษฐกิจแหํง เอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนสํง การกระจายสินค๎า การค๎า
การลงทุน และการทํองเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุํมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เชํน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ความรํวมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุํมแมํน้่าโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) ยุทธศาสตร์
ความรํว มมือระหวํางประเทศลุํมแมํน้่ าอิระวดี -เจ๎าพระยา-แมํโขง (Ayeyawady-Chao PhrayaMekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) และข๎อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส๎นทาง (Belt
and Road Initiative) เป็นต๎น
๔.๑.๑ พัฒ นาโครงขํ ายคมนาคมและโครงสร๎ า งพื้ นฐานทั้ งทางบก ทางน้่า และทาง
อากาศ เพื่อรองรับการขนสํง และโลจิสติกส์ตลอดหํวงโซํอุปทานของภูมิภาค โดยให๎ความส่าคัญกับ
การขนสํงทางน้่าและระบบรางมากขึ้น
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๔.๑.๒ พัฒนาและบูรณาการการใช๎ทําอากาศยานหลักในสํวนกลาง เชํน ทําอากาศยาน
สุว รรณภูมิ ทํา อากาศยานดอนเมือ ง ทําอากาศยานอูํต ะเภา และทํา อากาศยานในสํวนภูมิ ภาคให๎
สอดคล๎องกับการเชื่อมโยงโครงขํายทั้งในประเทศและตํางประเทศมากขึ้น
๔.๑.๓ วางโครงขํายเส๎นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสูํเมืองหลักของภูมิภาคอยํางไร๎รอยตํอ
เพื่อรองรั บการเพิ่ม จ่านวนของเมือ งและการขยายเมื อง และเชื่อมโยงกั บประเทศเพื่อนบ๎าน เชํ น
โครงขํายรถไฟความเร็วสูง เป็นต๎น
๔.๑.๔ พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะสมัยใหมํและสิ่งอ่านวยความสะดวกภายในเมืองให๎มี
ความเชื่อมโยงกัน และสํงเสริมระบบขนสํงสมัยใหมํ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนสํง
สาธารณะให๎เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
๔.๑.๕ สํง เสริม การใช๎ เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการเชื่ อมโยงโครงขํ ายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ให๎มีมาตรฐานเดียวกัน และสร๎างความรํวมมือในการอ่านวยความสะดวกทางการค๎า
ระหวํางกันในภูมภิ าคให๎งํายและสะดวกมากที่สุด เชํน พิธีการศุลกากรรํวมกัน และการขนสํงสินค๎าหลาย
รูปแบบ เป็นต๎น
๔.๒ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร๎างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหํงใหมํในสํวน
ภูมิภาคคูํขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส่าคัญของไทย สํงเสริม
การพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคูํไปกับการพัฒนาเมือง และสร๎างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด๎าน
เพื่อสํงเสริมการสร๎างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต๎ระบบนิเวศที่เอื้อตํอการ
สร๎างนวัตกรรมซึง่ มีมหาวิทยาลัยแตํละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท๎องถิ่น และทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมเป็น
แรงขับเคลื่อน
๔.๒.๑ พัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังเชํน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) ให๎มีความพร๎อมทางโครงสร๎างพื้นฐานที่จะท่าให๎ไทยเป็น
ศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้่า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนา
เมืองและสํงเสริมการทํองเที่ยว
๔.๒.๒ พัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อเชื่อมตํอกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาค
อื่น ๆ ทั้งทางด๎านการค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว โดยค่านึงถึงการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ๎าน
๔.๒.๓ ยกระดั บ จั ง หวั ด ส่ า คั ญ เป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ ประจ่ า ภาค เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เศรษฐกิจในแตํละภาคที่เชื่อมตํอกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ๎าน และกระจาย
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูํภาคตําง ๆ ของไทย
๔.๒.๔ สร๎างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด๎านโดยอาศัยความได๎เปรียบที่แตกตํางกันของแตํละ
จังหวัด ซึ่งชํวยสํงเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เชํน เมืองศูนย์กลาง
ยางพารา (Rubber city) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เมืองสมุนไพร เป็นต๎น
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๔.๒.๕ สํงเสริมและพัฒนาเมืองสร๎างสรรค์ เพื่อให๎เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหมํ โดยการสํงเสริมให๎เมืองเป็นเจ๎าภาพจัดเทศกาลความคิดสร๎างสรรค์ และ
วัฒนธรรมระดับสากล โดยให๎ความส่าคัญกับการใช๎มหาวิทยาลัยในแตํละภูมิภาค และสถาบันการศึกษา
ท๎องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู๎ด๎านนวัตกรรม เพื่อให๎เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแตํละภาค
๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยี
ทางด๎านกายภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีชีวภาพ กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกอยํางลึกซึ้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศจึงให๎ความส่าคัญกับ
การสร๎างศักยภาพของคนและสังคมในการน่าประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและข๎อมูลมาใช๎อยํางทั่วถึง
รวมถึงการสร๎างความพร๎อมทางด๎านโครงสร๎างพื้ นฐานเพื่อสนับสนุนการสร๎างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และการใช๎ พ ลัง งานจากแหลํ ง ที่ ม าที่ ยั่ ง ยื นอยํ า งเพี ย งพอส่ า หรั บ ความต๎ อ งการใช๎ ที่จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น
ในอนาคต
๔.๓.๑ สนั บ สนุ น ให๎ เ กิ ด ระบบนิ เ วศในการรํ ว มสร๎ า งงานวิ จั ย และนวั ต กรรมจาก
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนํวยงานวิจัยหรือมหาวิ ทยาลัยชั้นน่าของโลก เพื่อสร๎างและถํายทอด
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เชํน ปัญญาประดิษฐ์ หุํนยนต์ บิ๊กดาต๎า อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีควอนตัม นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์
เป็นต๎น เพื่อการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได๎จริง ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน
๔.๓.๒ สร๎างระเบียงทางดํวนดิจิทัล (Digital super corridor) และเสริมสร๎างความรู๎และ
โอกาสในการเข๎าถึงโครงขํายบรอดแบรนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบการ
เชื่อมโยงด๎านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบใน
การจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให๎เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข๎าถึงได๎
มีการสนั บ สนุ น ธุรกิ จแบบแพลตฟอร์ม ที่ท่าให๎ เกิด การสร๎างงานบริ การในโลกดิ จิทัลใหมํ เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร๎างความมั่นคงในการเชื่อมโยง
เครือขํายดิจิทัลเชื่อมตํอกับโลก
๔.๓.๓ สนับสนุนและเรํงรัดการน่าวิทยาศาสตร์ข๎อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุํนยนต์ และ
การออกแบบที่ค่านึงถึงผู๎ใช๎เป็นศูนย์ กลาง (Human-centered design) มาใช๎ในภาคการผลิตและ
บริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันมุํงสูํ Intelligence for all เพื่อใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล
หลากหลายแหลํง เชํน ข๎อมูลเปิด ข๎อมูลจากอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นต๎น ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพคนในสั ง คมด๎ ว ยการเข๎ า ถึ ง ความรู๎ เครื่ อ งมื อ บนพื้ น ฐานของธรรมาภิ บ าลข๎ อ มู ล ซึ่ ง
ครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรม และการไมํละเมิดสิทธิสํวนบุคคล
๔.๓.๔ เสริมสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน บริหารจัดการพลังงานอยํางบูรณาการทั้ง
ระบบ และการสร๎างโครงพื้นฐานที่รองรับการใช๎พ ลังงานในรูปแบบตําง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต
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๔๐
บริการ และการขนสํง รวมทั้งสํงเสริมการใช๎พลังงานทางเลือก (Alternative energy) อยํางจริงจัง
ในสัดสํวนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงขํายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart grid)
๔.๓.๕ สร๎างและรวบรวมผู๎ทรงความรู๎ทั้งในและตํางประเทศ (Brainpool) ทางด๎าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหนํวยงานวิจัยผํานการสร๎างแรงจูงใจตําง ๆ เพื่อให๎มี
ความพร๎อมกับการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้งการสร๎างผลงานที่ชํวยให๎ผู๎ประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน่าไปพัฒนาตํอยอดในการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
อยํางเต็มที่
๔.๔ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ด่าเนินกรอบนโยบายการเงินและ
การคลังที่ยืดหยุํนที่พร๎อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก และพัฒนา
นโยบายให๎ สอดคล๎องกับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการด่าเนินธุรกิจในอนาคต
เพื่อให๎เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะส่าหรับการด่าเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค๎าการลงทุน
ของไทยกับตํางประเทศ เพื่อพัฒนาไปสูํการเป็นชาติการค๎าในอนาคต และสนับสนุนการเข๎าถึงบริการทาง
การเงินอยํางสมดุล
๔.๔.๑ สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎เศรษฐกิจไทยทํามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดย
สร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการลงทุนเพื่อเปิด
ตลาดใหมํที่มีศักยภาพ เพื่อรํวมมือกันในการพัฒนาจากการผลิตไปสูํตลาดเพื่อสํงเสริมการเป็นชาติ
การค๎าอยํางครบวงจร
๔.๔.๒ รักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอยํางมั่นคง
และยั่งยืน ด๎วยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพื้นที่
๔.๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได๎ภาครัฐ ขยายฐานภาษี และด่าเนินการจัดเก็บ
ภาษี ร ายการใหมํ ใ ห๎ ค รอบคลุ ม บริ บ ททางเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอยํ า งรวดเร็ ว ตลอดจนเพิ่ ม
การจัดเก็บรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อสนับสนุนการเติบโตของท๎องถิ่น
๔.๔.๔ รั ก ษาเสถี ย รภาพการเงิ น เพื่ อ สร๎ า งภาวะแวดล๎ อ มที่ เ อื้ อ ตํ อ การลงทุ น และ
การด่าเนินธุรกิจ โดยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบการด่าเนินนโยบาย
การเงินที่โปรํงใสและยืดหยุํน สํงเสริมให๎กลไกตลาดการเงินท่างานอยํางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและ
เอกชนมีเครื่องมือพร๎อมปูองกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินใน
ภาพรวมได๎อยํางครอบคลุม
๔.๔.๕ สํงเสริมประสิ ทธิภาพของระบบการเงิน สํงเสริมการแขํงขันระหวํ างผู๎ให๎บริการ
ทางการเงินด๎านตําง ๆ สร๎างบรรยากาศที่เอื้อตํอการน่าเทคโนโลยีมาใช๎ในการให๎บริการทางการเงิน
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานกลางทางการเงิน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคตํอการสร๎างนวัตกรรมใน
ภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
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๔๑
๔.๕ สร้างพลวัตทางกฎหมาย เพิ่มพลวัตทางกฎหมายเพื่อสร๎างกฎระเบี ยบที่เป็นธรรมและ
สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน โดยปรับปรุงกฎระเบียบให๎อ่านวยความสะดวกตํอการด่าเนินธุรกิจ
และสนับสนุนการสร๎างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขัน
๔.๕.๑ มีกฎระเบียบที่รักษาการแขํงขันที่เป็นธรรมให๎ครอบคลุมทั้งธุรกิจทั่วไปและธุรกิจ
เฉพาะ มีองค์กรบังคับใช๎กฎหมายที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
๔.๕.๒ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกฎระเบี ย บตํ า ง ๆ ให๎ ทั น สมั ย และเทํ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาทิ การใช๎ระบบน่ารํองเพื่อทดลองส่าหรับกฎระเบียบส่าหรับเทคโนโลยี
ใหมํ ๆ (Sandbox) พัฒนากลไกคุ๎มครองการลงทุน และการระงับข๎อพิพาทระหวํางรัฐและเอกชน
๔.๕.๓ ผลักดันการเจรจาจัด ท่าความตกลงทางการค๎าทั้งรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี
และมีกรอบกฎหมายที่เอื้ออ่านวยตํอการด่าเนินธุรกิจ เชํน การจัดตั้งและฟื้นฟูธุรกิจได๎อยํางสะดวก
รวดเร็ว การอ่านวยความสะดวกในการน่าเข๎าสํงออกสินค๎าและบริการ กฎหมายล๎มละลาย เป็นต๎น เน๎น
การอ่านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในทางปฏิบัติมากกวําการให๎สิทธิประโยชน์ และมีกฎหมาย
ที่สํงเสริมการประกอบธุรกิจใหมํ ๆ รวมทั้งยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่ล๎าสมัย
๔.๕.๔ เพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการบังคั บใช๎ กฎหมาย และปฏิบัติ ต ามข๎อตกลงระหวํา ง
ประเทศ รวมทั้งมีการคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เอื้อตํอการสร๎างนวัตกรรม
๔.๕.๕ เรํงสร๎างและพัฒนาบุคลากรด๎านกฎหมายที่เทําทันพลวัตการเปลี่ยนแปลงทาง
การค๎ าการลงทุน และการด่า เนิ น ธุ รกิจ รวมทั้ งเรํง สร๎ างบุคลากรให๎ มีทักษะและความรู๎ด๎านการค๎ า
กฎหมาย และการเจรจาระหวํางประเทศเพื่อแก๎ไขปัญหามาตรการกีดกันทางการค๎า และสร๎างอ่านาจ
การตํอรองของไทยในเวทีความรํวมมือระหวํางประเทศ
ประเด็ น ที่ ๕ สร้า งนั ก รบเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ สร๎ างและพั ฒ นาผู๎ ป ระกอบการยุ ค ใหมํ ไมํ วํ า จะเป็ น
ผู๎ประกอบการรายใหญํ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต๎น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให๎ เ ป็น นั ก รบเศรษฐกิจยุค ใหมํ ที่มีทัก ษะและจิต วิญญาณของการเป็นผู๎ ประกอบการที่ มี
ความสามารถในการแขํงขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด๎าน คือ นวัตกรรมในการสร๎ าง
โมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค๎าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร๎อม
ทั้งเป็นนักการค๎าที่เข๎มแข็งที่จะน่าไปสูํการสนับสนุนการเป็นชาติการค๎า มีความสามารถในการเข๎าถึง
ตลาดทั้งในและตํางประเทศ เป็นผู๎ประกอบการที่ “ผลิตเกํง ขายเกํง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็น
เลิศ สามารถขยายการค๎าและการลงทุนไปตํางประเทศ รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการมีธรรมาภิบาล
๕.๑ สร้ า งผู้ ป ระกอบการอั จ ฉริ ย ะ สร๎ า งและพั ฒ นาผู๎ ป ระกอบการที่ มี ค วามสามารถใน
การสร๎างและใช๎เทคโนโลยีและนวัต กรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และ
การตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและโปรํงใส
๕.๑.๑ สร๎างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู๎รอบด๎านที่จ่าเป็นตํอการประกอบธุรกิจในยุค
ใหมํที่มีการแขํงขันสูง รวมทั้ง ทักษะในการวิเคราะห์และใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ
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๔๒
และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได๎ ไปพร๎อมกับการวางรากฐานการศึกษาทัง้ ในระบบและ
นอกระบบให๎กับเยาวชนรุํนใหมํให๎มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ
๕.๑.๒ สํงเสริมผู๎ประกอบการในการสร๎างนวัตกรรม เพื่อสร๎างความแตกตํางของสินค๎า
และบริการ และน่าไปสูํการพัฒนาตํอยอดด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร๎างมูลคําเพิ่ม
ทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๕.๑.๓ สร๎ า งทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ่ า เป็ น และความถนั ด ที่ แ ตกตํ า งและหลากหลาย
(Multiliteracy) ของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหมํในอนาคต
๕.๑.๔ สนับสนุนผู๎ประกอบการในการสร๎างและพัฒนาสินค๎าและบริการให๎มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิ ตกับผู๎ประกอบการราย
ใหญํ โดยสร๎างระบบและกลไกที่ท่าให๎เกิดความเชื่อมโยงของหํวงโซํมูลคํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัด การการผลิต การขนสํงและโลจิสติกส์ เพื่อลดต๎นทุนและให๎ผลผลิตออกสูํตลาดอยําง
สม่่าเสมอ
๕.๑.๕ สํงเสริมการรวมกลุํมให๎เกิดคลัสเตอร์ที่เข๎มแข็ ง ผู๎ประกอบการสามารถเกื้อหนุน
และเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอ่านาจการตํอรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต๎นทุน
การผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในกลุํมของตน
๕.๒ สร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น สํ ง เสริ ม การเข๎ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ของ
ผู๎ประกอบการ
๕.๒.๑ จัด หาแหลํง เงิ น ทุน และสนับสนุน ให๎มี ชํอ งทางทางการเงิ นที่ห ลากหลายและ
นําเชื่อถือ
๕.๒.๒ พัฒ นาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการที่เหมาะสมกับแตํละกลุํม
๕.๒.๓ ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึงบริการทางการเงินด๎วยต๎นทุนที่เหมาะสม โดยน่ า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชํวยเพิ่มความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน
๕.๒.๔ พัฒนาระบบประเมินมูลคําทรัพย์สินในรูปแบบตําง ๆ เพื่อใช๎เป็นหลักประกันทาง
ธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู๎ประกอบการ
๕.๒.๕ มีระบบการประเมินความนําเชื่อถือทางเครดิต (Credit worthiness) และระบบ
การรู๎จักลูกค๎า (Know your customer: KYC) ที่สะดวกมากขึ้น โดยใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลทั้งด๎าน
การเงินและที่มิใชํการเงิน เพื่อเป็นข๎อมูลบํงชี้สถานะและประวัติด๎านเครดิตประกอบการพิจารณาของ
สถาบันการเงินหรือตลาดทุน
๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าสูํตลาด
ทั้งในและตํางประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ
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๕.๓.๑ สนับสนุนผู๎ประกอบการให๎มีอัตลักษณ์และแบรนด์ที่เดํนชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์สินค๎าที่มีคุณภาพและมีความแตกตําง เพื่อสํงเสริมการเข๎าถึงตลาดตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
ตลาดตํางประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจสร๎างสรรค์
๕.๓.๒ ให๎ ความส่าคัญกับการผลิต โดยใช๎ต ลาดน่าที่ค่านึงถึงความต๎องการของตลาด
โดยเฉพาะตลาดที่มีมูลคําสูง
๕.๓.๓ สนับสนุนชํองทางการตลาดและการช่าระเงินรูปแบบใหมํ โดยการสร๎างตลาด
ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นและชํองทางใหมํรองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต เชํน ดิจิทัลแบงค์กิ้ง (Digital
banking) กระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile wallet) ออนไลน์บุ๏คกิ้ง (Online booking) เป็นต๎น
๕.๓.๔ สร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐได๎มากขึ้น
๕.๓.๕ พั ฒ นาศู น ย์ ก ระจายสิ น ค๎ า ที่ มี ม าตรฐานในทุ ก ภู มิ ภ าคของไทย และพั ฒ นา
นวัตกรรมการกระจายสินค๎าโดยการพัฒนากระบวนการให๎ทันสมัยด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร๎พรมแดนคือการแขํงขันบนฐานข๎อมูล จึงต๎อง
สร๎ า งโอกาสให๎ ผู๎ ป ระกอบการสามารถเข๎ า ถึ ง ข๎ อ มู ล ขํ า วสารที่ จ่ า เป็ น และเป็ น ข๎ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ
การวางแผนธุรกิจ
๕.๔.๑ สร๎างโอกาสให๎ ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และบิ๊กดาต๎าผํานระบบออนไลน์ เพื่อตํอยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร๎างธุรกิจใหมํ
๕.๔.๒ สร๎างและพัฒนาศูนย์บริการข๎อมูลผู๎ประกอบการ เพื่อเป็นชํองทางหลักในการให๎
ข๎อมูลและค่าปรึกษาแกํผู๎ประกอบการ และเป็นแหลํงรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ
๕.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและสร๎างระบบเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานภาครัฐ
ให๎มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข๎อมูลความรู๎วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข๎อมูลที่มีความทันสมัย
บูรณาการ และตํอเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการสืบค๎นตํอยอดในทุก ๆ ด๎าน และการก่าหนดนโยบายที่
เหมาะสมตํอการพัฒนาผู๎ประกอบการ
๕.๔.๔ สนับสนุนการสร๎างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางทั้งในด๎านการผลิต การบริหาร
จัดการ การตลาด ที่ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์รํวมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต
เพื่อลดต๎นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
๕.๔.๕ สนับสนุนให๎เกิดพื้นที่ท่างานรํวม (Co-working space) ส่าหรับผู๎ประกอบการ
เพื่อลดต๎นทุนและเป็นแหลํงแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมตํอธุรกิจระหวํางกันอีกทางหนึ่ง
๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
๕.๕.๑ พัฒ นาและบูรณาการกลไกภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสํงเสริมและ
พัฒนาผู๎ประกอบการ ให๎สามารถแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
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๕.๕.๒ ยกระดับการอ่านวยความสะดวกการให๎บริการภาครัฐแกํภาคธุรกิจ โดยเน๎ น
ประเด็นการเริ่มต๎นธุรกิจ การขออนุญาตตําง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การได๎รับสินเชื่อ การคุ๎มครอง
ผู๎ลงทุน การช่าระภาษี และการค๎าระหวํางประเทศ
๕.๕.๓ พัฒนาระบบคุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา
ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให๎มีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการ
สร๎างและพัฒ นาโครงสร๎างพื้น ฐานด๎านมาตรฐาน เชํน ศูนย์ทดสอบกลางส่าหรับสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค๎าและบริการในระดับสากล โดยให๎ภาคเอกชน
เข๎ามามีบทบาทในการด่าเนินการมากขึ้น
๕.๕.๔ สร๎างระบบและศูนย์บมํ เพาะผู๎ประกอบการให๎มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการ
การท่างานรํว มกันระหวํางภาครัฐและเอกชน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎และให๎ค่าปรึกษาทางด๎าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับสํวนกลางและชุมชน รวมทั้งสํงเสริม
การจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงให๎มีประสิทธิภาพและมีความคลํองตัวในการปฏิบัติงาน
๕.๕.๕ สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให๎ ผู๎ ป ระกอบการท่ า ธุ ร กิ จ อยํ า งเกื้ อ หนุ น กั น ระหวํ า ง
ผู๎ประกอบการที่มีขนาดและศั กยภาพตํางกั น โดยมีระบบจูงใจให๎เกิด การถํายทอดเทคโนโลยีและ
การพัฒนารํวมกัน
โดยสรุ ป ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด๎ า นการสร๎ า งความสามารถในการแขํ ง ขั น มุํ ง สูํ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ น๎ น
การสร๎างมูลคําและขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม
และความคิดสร๎างสรรค์ ควบคูํไ ปกับการพัฒนาองค์ความรู๎ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัลใน
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตและยกระดับภาคการผลิตและบริการ อันเสมือนเป็นการสร๎างความเข๎มแข็ง
และเฉียบคมบนฐานความสามารถของคนไทยและประเทศไทย โดยค่านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการหยั่งรากผลแหํงการพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
อยํางไรก็ดี ภายใต๎บริบทโลกและไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและบางกรณีไมํอาจคาดการณ์ได๎
ในท๎ายที่สุดแล๎ว ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน คือการติดอาวุธแหํงศักยภาพ
พร๎อมกับการเสริมเกราะปูองกันภัยในเวทีโลก ซึ่งจ่าเป็นต๎องมีการประเมิน ทบทวน และปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางเป็นพลวัต เพื่อให๎ไทยมีความสามารถในการแขํงขัน ที่แข็งแกรํงและโดดเดํน
ในระดับสากลอยูํตลอดเวลา
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ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๑.

บทนา

การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส่าคัญในการพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมที่
มีความสุข และน่าพาประเทศไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งเป็นเปูาหมายในอีก ๒๐ ปี ข๎างหน๎า
โดยมุํงเน๎นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีความเข๎มแข็งและเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มี ง านและรายได๎ ที่ เ พี ย งพอตํ อ การด่ า รงชี วิ ต ในระดั บ ดี ธ่ า รงรั ก ษาไว๎ ซึ่ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีความเป็นพลเมื อง มีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพและโปรํงใส
มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน น่าไปสูํการเป็น
ประเทศที่นําอยูํ มีความสมานฉันท์ เป็นผู๎น่าด๎านวิสาหกิจเพื่อสังคม และเป็นศูนย์กลางด๎านการทํองเที่ยว
การคมนาคมขนสํง การค๎า การลงทุน การศึกษา ศาสนา และการดูแลสุขภาพ

๒. เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให๎ “คนไทยในอนาคต มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” โดยเน๎นให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ ควบคูํกับ
การน๎อมน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการด่าเนินชีวิต รวมทั้งการสร๎างระบบ
นิเวศที่เอื้อตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเปูาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๔ ด๎าน ได๎แกํ
ใจ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตส่านึกของความเป็นไทย รู๎จักการ
พึ่งตนเอง รักษาความเป็นไทย เข๎าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความแตกตําง มีความเครํงครัด
และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม


สติปัญญา มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
และอนุ รั ก ษ์ ภ าษาท๎ อ งถิ่ น มี ทั ก ษะชี วิ ต มี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู๎ แ ละ พั ฒ นาตนเองตลอดเวลา
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพึ่งตนเองได๎ มีความรู๎สามารถหลากหลายด๎าน (well-rounded)
และความรู๎รอบตัวสูง


เมษายน ๒๕๖๑

๔๖
กาย มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านตั้งแตํอยูํในครรภ์ มีสุขภาวะที่ดีในทุ กชํวงวัย สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง รักการออกก่าลังกายและเลํนกีฬา ขจัดปัญหาเด็กปฐมวัยได๎รับสารอาหารไมํเพียงพอและมี
พัฒนาการไมํสมวัย


สภาพแวดล้อม ครอบครัวไทย จะต๎องมีความสามารถในการปกปูอง คุ๎มครอง ดูแล อบรม
บํมเพาะ สั่งสอนเยาวชนในครอบครัว ไมํยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชั่น ระบบนิเวศที่สนับสนุนครอบครัวใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล๎อมที่สนับสนุนการเรียนรู๎ และสังคมที่มีความสุข


๓.

เป้าหมายตัวชี้วัด
๓.๑ ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HDI) มีคําคะแนนมากกวํา ๐.๙๐
๓.๒ Global Entrepreneurship Index อยูํในเปอร์เซ็นไทล์ที่ ๗๐
๓.๓ SDG ๓ มีเปอร์เซ็นไทล์สูงกวํา ๙๐
๓.๔ คะแนน PISA สูงกวํา ๕๐๐ คะแนน

๓.๕ ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ที่สะท๎อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม

๔. ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพทรั พยากร
มนุษย์
การบรรลุเปูาหมายดังกลําวจ่าเป็นต๎องมีแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับบริบททางประชากร
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคูํกับ
การปฏิรูปที่ส่าคัญทั้งในสํวนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให๎คนมีความดีอยูํใน ‘วิถี’
การด่าเนินชีวิตและมีจิตส่านึกรํวมในการสร๎างสังคมที่นําอยูํ และมี การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
ในทุกระดับตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ การเปลี่ยนบทบาทครู
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎สามารถก่ากับการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับตนเองได๎อยํางตํอเนื่องแม๎จะออกจากระบบการศึกษา
แล๎ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence) ของมนุษย์ที่หลากหลายและ
การพัฒนาและรักษากลุํมผู๎มีความสามารถพิเศษของพหุปัญ ญาแตํละประเภท และการปฏิรูประบบ
เสริมสร้างความรอบรู้และจิตสานึกทางสุขภาพ เพื่อให๎คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะที่ดีได๎
ด๎วยตนเอง พร๎อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งการเสริมสร๎างครอบครัวที่เข๎มแข็งอบอุํนซึ่งเป็นการวางรากฐานการสํงตํอเด็กและเยาวชนที่มี
คุณ ภาพสูํ การพั ฒ นาในชํ ว งอายุ ถั ด ไป โดยการสํ ง เสริม การเกิด ที่ มี คุ ณ ภาพ การสร๎ า งครอบครั ว ที่
เหมาะสมกับคนรุํนใหมํ การสํงเสริมบทบาทในการมีสํวนรํวมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหวํางกระทรวง/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
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๔๗
สังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช๎กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างสุข
ภาวะของประชาชนอยํางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็น
เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) มุํงเน๎นให๎สถาบัน
ทางสังคมรํวมปลูกฝังคํานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการรํวมระหวําง “ครอบครัว ชุมชน
ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลํอหลอมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’
การด่าเนินชีวิต ดังนี้
๑.๑ การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมผ่ า นการเลี้ ย งดู ใ นครอบครั ว โดยสํ ง เสริ ม ให๎
ครอบครัวมีความอบอุํน ด่าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎างคุณลักษณะดังกลําว รวมทั้ง
การพัฒนาพํอแมํให๎เป็นแบบอยํางที่ดีในการด่าเนินชีวิต
๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยให๎สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข๎าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให๎เอื้อ
ตํอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผํหลักค่าสอนที่ดีงามให๎แ กํ
ประชาชน โดยพัฒนา ผู๎เผยแผํศาสนาให๎ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอยํางตาม ค่าสอนที่ถูกต๎องของแตํ
ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผํ หลักธรรมค่าสอนทางศาสนาที่สอดคล๎องกับการด่าเนินชีวิตที่เข๎าใจงําย
และสามารถน่าไปปฏิบัติได๎จริง
๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู๎น่าชุมชนให๎
เป็ น ต๎ น แบบของการมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การสร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ให๎ ชุ ม ชนในการจั ด กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ การจัดระเบียบสังคม และการน่าเยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการท่ากิจกรรม รวมถึง
การลงโทษผู๎ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ๎นให๎ภาคธุรกิจมี
การบริหารจัดการอยํางมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร๎างความรู๎สึกรับผิดชอบตํอสังคมของคนทุกคนในบริษัท
ทั้งพนักงานและลูกค๎า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการค่านวณผลตอบแทนให๎ค่านึงถึงต๎นทุนทางสังคม สํงเสริม
การจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ๎นให๎เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม เชํน วิสาหกิจเพื่อ
สังคม เป็นต๎น
๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูก ฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
โดยสํงเสริมให๎สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยํางเครํงครัด การจัดเวลาและพื้นที่
ออกอากาศให๎แกํสื่อสร๎างสรรค์ ในชํวงเวลาที่มีผู๎ชมมากที่สุด รวมทั้งการสํงเสริมการใช๎สื่อออนไลน์แ ละ
เครือขํายสังคมออนไลน์อยํางสร๎างสรรค์ น่าเสนอตัวอยํางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์
เมษายน ๒๕๖๑

๔๘
๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร๎างความ
ตระหนักให๎ประชาชนรู๎จักหน๎าที่ของตนเอง การตรงตํอเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณคํา
และความส่าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท่า เน๎นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคมและตํอผู๎อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และสํงเสริมให๎มีวัฒนธรรมการท่างานเพื่อสํวนรวม สนับสนุน
สํงเสริม เปูาหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชํวงวัย
ตั้งแตํชํวงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย / วัยเด็ก วัยรุํน/ วัยเรียน วัยผู๎ใหญํ / วัยแรงงาน และวัยผู๎สูงอายุ
เพื่อสร๎างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู๎ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองในทุกชํวงวัย
มีความรอบรู๎ทางการเงิน (Financial Literacy) มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงิน (Financial Planning) ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัย และความสามารถในการด่ารงชีวิตอยํางมี
คุณคํา ดังนี้
๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย เน๎นการเตรียมความพร๎อมให๎แกํพํอแมํกํอนการตั้งครรภ์
สํงเสริมอนามัยแมํและเด็กตั้งแตํเริ่มตั้งครรภ์ สํงเสริมการเกิดอยํางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด๎วย
นมแมํ การสํงเสริมการให๎สารอาหารที่จ่าเป็นตํอสมองเด็ก และให๎มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน
๒.๒ ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู๎
ที่สอดรับกับทักษะในศตรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถใน
การแก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน ความคิดสร๎างสรรค์ ความสามารถในการท่างานรํวมกับผู๎อื่น ความยืดหยุํนทาง
ความคิด รวมถึงทักษะด๎านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี และได๎รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎
เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน่าไปปฏิบัติได๎ ตลอดจน
การพัฒ นาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมตํอกับโลกการท่างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูํรํวมและท่างานกับผู๎อื่นได๎ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยํางตํอเนื่องสอดคล๎อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต๎องการของตลาดแรงงาน มีการท่างานตามหลักการท่างานที่มี
คุณคําเพื่อสร๎างผลิตภาพเพิ่มให๎กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท่างานที่พึงประสงค์ มีความรู๎ความเข๎าใจ
และมีทักษะทางการเงินเพื่อให๎สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผน
ทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพํอแมํตํอครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ และ
การอ่านวยความสะดวกด๎านความรู๎ (Knowledge facility) เพื่อพัฒนาความรู๎ แรงงานฝีมือ ความ
ช่านาญพิเศษ การเป็นผู๎ประกอบการใหมํ และการพัฒนาตํอยอดความรู๎ในการสร๎างสรรค์งานใหมํ ๆ
รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท่างาน
๒.๔ ช่วงวัยผู้สู ง อายุ สํงเสริมให๎ผู๎สูง อายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ สํ งเสริมให๎ มี
การท่างานหลังเกษียณ ผํานการเสริมทักษะการด่ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได๎ มีงานท่าที่
เมษายน ๒๕๖๑

๔๙
เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร๎างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การปูองกันโรคให๎แกํผู๎สูงอายุ พร๎อมกับจัด
สภาพแวดล๎อมให๎เป็นมิตรกับผู๎สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล๎องกับความจ่าเป็นพื้นฐานใน
การด่ารงชีวิต การมีสํวนรํวมของผู๎สูงอายุในสังคม เชํน การเป็นอาสาสมัคร (Social Productivity)
สํงเสริมสินค๎าและบริการส่าหรับผู๎สูงอายุ (Silver Economy)
ประเด็ นที่ ๓ การปฏิ รู ปการเรี ยนรู้ แบบพลิ กโฉม โดยการพั ฒนาระบบการเรี ยนรู๎ ที่ ต อบสนองตํ อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มุํงเน๎นผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การสร๎างความตื่นตัวให๎คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ
และการวางต่าแหนํงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู๎โดยใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร๎างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ดังนี้
๓.๑ การปรับเปลี่ ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่ อการพัฒนาทัก ษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ในทุกระดับชั้นอยํางเป็นระบบ ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา
ที่มุํงเน๎นการใช๎ฐานความรู๎และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิเชํน Science (ความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์และการตั้งค่าถาม) Technology (ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี)
Engineering (ความรู๎ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา) Art (ความรู๎และทักษะทาง
ศิ ล ปะ) และ Mathematics
(ความรู๎ ด๎ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละระบบคิ ด ของเหตุ ผ ลและการหา
ความสัมพันธ์) การพัฒนาระบบการเรียนรู๎เชิงบูรณาการที่เน๎นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท๎อนความคิด/
ทบทวนไตรํตรอง (Reflection) การสร๎างผู๎เรียนให๎สามารถก่ากับการเรียนรู๎ของตนได๎ (Self-directed
learners) การหลํอหลอมทักษะการเรียนรู๎และความคิดสร๎างสรรค์ที่ผู๎เรียนสามารถน่าองค์ความรู๎ ไปใช๎
ในการสร๎างรายได๎หลายชํองทาง รวมทั้งการเรียนรู๎ด๎านวิชาชีพและทักษะชีวิต
๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค๎ช”
หรือ “ผู๎อ่านวยการการเรียนรู๎ ” ท่าหน๎าที่กระตุ๎น สร๎างแรงบันดาลใจ แนะน่าวิธีเรียนรู๎และวิธีจัด
ระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรมและสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพั ฒนาครู
ตั้งแตํการดึงดูด คัดสรร ผู๎มีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มี ระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอยํางตํอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร๎าง
เครือขํายพัฒนาครูให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด๎าน
การสอนมาเป็นผู๎สร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู๎เรียนโดยตรง
๓.๓ การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพระบบบริ ห ารจัด การศึ ก ษาในทุก ระดั บ ทุ ก ประเภท จั ด ให๎ มี
มาตรฐานขั้นต่่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร๎างการจัดการการศึกษาเพื่อสร๎างความรับผิดชอบตํอ
ผลลัพธ์และให๎เอื้อตํอการเข๎าถึงการศึกษาอยํางเสมอภาค ทั่วถึง และใช๎ทรัพยากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูํความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมี
เมษายน ๒๕๖๑

๕๐
สํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พั ฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจาก
ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์ที่ตัวผู๎เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่
น่าไปสูํการวัดผลในเชิงทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกวําการวัดระดับความรู๎ ตลอดจนมี
การวิจัยและใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างและจัดการความรู๎ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทพื้นที่
๓.๔ การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยเน๎ น การจั ด ระบบการศึ ก ษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุํนผํานการพัฒนากลไกตําง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลน์ แบบเปิ ด การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู๎ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการรู๎ ดิ จิ ทั ล การมี ร ะบบเที ย บโอน
ประสบการณ์ ระบบธนาคารหนํวยกิต (Credit Bank) มาตรการจูงใจให๎คนเข๎าสูํการ Upskill/Reskill
การให๎สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผํานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง
(Continuous Professional Development: CPD) ภายใต๎กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต๎อง
พัฒนาระบบการเรียนรู๎ในชุมชนให๎เข๎าถึงความรู๎ได๎ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็น
พื้นที่เรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง การเรียนรู๎และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได๎แกํ การอํานออกเขียนได๎-คิดเลขเป็น (Basic Literacy) โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การ
พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู๎ การสร๎างนิสัยใฝุเรียนรู๎ และให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน่าความรู๎ไปพัฒนาตํอยอดหรือประยุกต์ใช๎ในการด่าเนินชีวิตได๎
๓.๕ การสร้ างความตื่ นตั วให้ คนไทยตระหนั กถึ งบทบาท ความรั บผิ ดชอบ และการวาง
ตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข๎าใจลุํมลึก
(critical understanding) ในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อน
บ๎ าน เพิ่ มการรั บรู๎ ข องคนไทยด๎ า นพหุ วั ฒ นธรรม การเห็ น คุ ณ คํ า และมี ค วามอดกลั้ น (tolerance)
ตํ อ ความแตกตํ า งทางความเชื่ อ ความคิ ด วิ ถี ชี วิ ต ผํ า นความสามารถในการใช๎ ภ าษาเพื่ อ นบ๎ า น
การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน (youth and student mobility) การฝังตัวและการท่างาน
ระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ๎าน (youth attachment and internment) ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน๎นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู๎ องค์ความรู๎ การใช๎เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคําของครูไป
พร๎อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข๎าถึงทรัพยากรและใช๎ประโยชน์จาก
ระบบการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองผํานเทคโนโลยีการเรียนรู๎สมัยใหมํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๗ การสร้ า งระบบการศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ โดยเน๎ น
การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดํนเฉพาะสาขาสูํ
ระดับนานาชาติ ในการให๎บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูํ กับ
การสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อสร๎างความแข็งแกรํงทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับ
ภูมิภาค
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๕๑
ประเด็นที่ ๔ การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence) ของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ
ภาษา (verbal-linguistic) ตรรกะและคณิตศาสตร์ (logic and mathematical) ด๎านทัศนะและมิติ
(visual and spatial) ดนตรี (musical-rhythmic and harmonic) กีฬาและการเคลื่อนไหวของรํางกาย
(bodily kinesthetic) การจัดการตนเอง (intrapersonal) มนุษยสัมพันธ์ (interpersonal) รวมถึงผู๎มี
ความสามารถอันโดดเดํนด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎าน โดยการพัฒนาและรักษากลุํมผู๎มีความสามารถ
พิเศษ (Talents) ของพหุปัญญาแตํละประเภท การสร๎างสภาพแวดล๎อมและระบบสนับสนุนประชากร
ไทยมีอ าชีพ บนฐานพหุ ปัญ ญา การสร๎า งเสริ มศั ก ยภาพผู๎มี ค วามสามารถพิเ ศษให๎ สามารถตํอ ยอด
การประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคง ดังนี้
๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร๎างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช๎
ศักยภาพพหุปัญญาในการด่ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรั บและเห็นความส่าคัญ
อาทิ นักกีฬา นักดนตรี ศิลปิน นักคิด นักเขียน รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและสํงเสริมเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ (enrichment) การมีสํวนรํวมของภาคเอกชน
ตลอดจนสร๎างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษผลักดันให๎ประเทศไทยมีบทบาทเดํนใน
ประชาคมโลก ทั้งด๎านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย
๔.๒ การสร้ า งเส้ น ทางอาชี พ สภาพแวดล้ อ มการท างาน และระบบสนั บ สนุ น (ecosystems)
ที่เหมาะสมส่าหรับผู๎มีความสามารถพิเศษผํานกลไกตําง ๆ อาทิ การจัดให๎มีโครงสร๎างพื้นฐาน/เครื่องมือ
การท่างานที่เหมาะสม การสร๎างระบบเชื่อมโยงเครือขํายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยูํในปัจจุบันใน
รูปแบบการรํวมมือ (consortium) การมีกลไกการท่างานในลักษณะการรวมตัวของกลุํมคนในหลาย
สาขาวิชา (Convergence) เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน๎าให๎สามารถตํอยอดงานวิจัยที่
สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร๎างความรํวมมือและเชื่อมตํอกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก
เพื่อสร๎างความเข๎ มแข็ งให๎ นั กวิ จัยความสามารถสู งของไทย รวมถึง การเปิด พื้นที่ ในการสร๎างเสริ ม
ศักยภาพผู๎มีความสามารถพิเศษให๎สามารถตํอยอดการประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคง
๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให๎มา
ชํวยสร๎างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให๎กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการท่างานชั่วคราวและถาวร
ตามความเหมาะสมของเปูาหมายการพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาตําง ๆ รวมถึงผู๎มีความสามารถที่มี
ศักยภาพสูงด๎านตําง ๆ ลูกหลานชาวตํางชาติที่ก่าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับ
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่ วโลก และผู๎เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขา
ตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศ ควบคูํกับการรักษาและสํงเสริมผู๎มีความสามารถพิเศษทั้ง
คนไทยหรื อ คนตํ า งชาติ ที่ ก่ า เนิ ด ในประเทศไทยได๎ แ สดงศั ก ยภาพและใช๎ ค วามสามารถในการท่ า
ประโยชน์และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํประเทศ
ประเด็นที่ ๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม
มุํงเน๎นการเสริมสร๎างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น่าไปสูํการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดี
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๕๒
ได๎ด๎วยตนเอง พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมให๎ คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
และมี “ทักษะด๎านสุขภาวะ” ที่เหมาะสม ดังนี้
๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู๎และการสื่อสารด๎านสุขภาวะที่
ถูกต๎องและเชื่อถือได๎ให๎แกํประชาชน พร๎อมทั้งเฝูาระวังและจัดการกับความรู๎ด๎านสุขภาวะที่ไมํถูกต๎อง
จนเกิดเป็น “ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของ
ประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให๎มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทาง
กายที่เพียงพอในการด่ารงชีวิต
๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุก คามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร๎างเสริ มสุข
ภาวะในทุกนโยบาย (Health in All Policies) ที่ให๎หนํวยงานทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการรับผิดชอบ
ตํอสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย เชํน ยาสูบ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มลพิษทางสิ่งแวดล๎อม อาหารที่ให๎โทษตํอสุขภาพ อุบัติเหตุบนท๎องถนน และกลุํม
โรคไมํติดตํอเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCDs) เป็นต๎น
๕.๓ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยสํ ง เสริ ม ให๎ มี ก ารจั ด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่เป็นมิตรตํอสุขภาพและเอื้อตํอการมีกิจกรรมส่าหรับยกระดับสุขภาวะของ
สังคม จัดท่ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชํวยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก่าหนดให๎มีการประเมินผลกระทบ
ด๎านสุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชนกํอนการด่าเนินโครงการที่อาจกระทบตํอระดับสุขภาวะ
๕.๔ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ทั น สมั ย สนั บ สนุน การสร้ า งสุ ข ภาวะที่ ดี โดยน่ า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํมาใช๎ในการสร๎างความเลิศทางด๎านบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
แบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการให๎
ค่าปรึกษา วินิจฉั ย และพยากรณ์การเกิดโรคลํวงหน๎า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให๎มี
ความหลากหลาย เข๎าถึงงําย เพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่
หํางไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข๎ากับอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) ทางด๎านสุขภาพ อาทิ
การพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart devices) ในการวัดอัตราการเต๎นชีพจรหัวใจและสํงข๎อมูลให๎แพทย์
ทราบทัน ที และจัด ให๎มีระบบการเก็บข๎อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดชํวงชีวิตให๎มีประสิทธิภาพ
โดยอยูํบนพื้น ฐานความยั่งยืน ทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจํายเพื่อให๎
บริ ก ารด๎ า นสุ ข ภาพ ตลอดจนการปฏิ รู ป ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในการสร๎ า งสุ ข ภาวะที่ ดี ใ ห๎ กั บ
ประชาชนทุกชํวงวัยอยํางมีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน
๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให๎ชุมชนเป็น
แหลํงบํมเพาะจิตส่านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผํานการจัดการความรู๎ด๎านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
และสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหวํางกัน โดยรัฐจะท่าหน๎าที่
เป็นผู๎อ่านวยความสะดวกที่ส่าคัญในการอ่านวยความสะดวกให๎ชุมชนสามารถสร๎างการมีสุขภาวะดีของ
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๕๓
ตนเองได๎ เชํน ให๎ ความรู๎ สนั บสนุน ทรัพยากรที่จ่าเป็นในการจัด การสุขภาวะแกํประชาชนในพื้น ที่
เป็นต๎น เพื่อให๎ชุมชนเป็นพื้นที่ส่าคัญในการจัดการสุขภาวะของแตํละพื้นที่
ประเด็นที่ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(eco-systems) มุํงเน๎นการสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย การสํงเสริมบทบาทในการมีสํวน
รํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห๎องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เน๎นการสร๎างความรู๎ในการวางแผนชีวิตและ
การสร๎างครอบครัว ความรอบรู๎ด๎านการเงินและการวางแผนการเงิน การพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอ
การพัฒนาครอบครัว ดังนี้
๖.๑.๑ การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การทางานและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจาก
การสร๎างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ มุํงเน๎นการสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องให๎กับกลุํมคนกํอนก๎าวมาเป็น
พํอแมํ ตั้งแตํการพัฒนาการเข๎าถึงบริการสุขภาพ การสํงเสริมวางแผนครอบครัว การตรวจสอบความ
พร๎อมในการสร๎างครอบครัว การสํงเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุํมแมํ เพื่อสํงเสริมการเกิด ที่มี
คุณภาพในกลุํมประชากรวัยเจริญพันธุ์ทุกกลุํมให๎มีประชากรที่มีคุณภาพ
๖.๑.๒ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสํงเสริมความรู๎ใน
การวางแผนชี วิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ คํา นิ ย มของคนรุํ นใหมํ มุํง เน๎ น การให๎ ค วามรู๎ ผู๎ ที่ จะมาเป็น พํ อ แมํ /
ผู๎ ป กครองในเรื่ อ งโภชนาการ วิ ธี ก ารเลี้ ย งดู วิ ธี ก ารสื่ อ สาร และการจั ด กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม บน
ฐานความรู๎ทางวิชาการตั้งแตํชํวงตั้งครรภ์และถึงชํวงอายุตําง ๆ ของการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงขยายผลไปสูํ
การพัฒนากลไกในลักษณะของโรงเรียนพํอแมํในวงกว๎าง เพื่อมีสํวนชํวยในการสร๎างพัฒนาการวาง
พื้นฐานความคิด ทักษะอารมณ์ ทักษะสังคม ทักษะทางการเงิน และพัฒ นาความเป็นคนดี มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม มีความรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง
จัดให๎มีสถานที่ บุคลากร และทรัพยากรที่จ่าเป็นในการให๎ค่าปรึกษาในการเสริมพลังสายใยภายใน
ครอบครัวและสํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองท๎องถิ่นทุกแหํง โดยให๎ทุกภาคสํวน
ในสังคมเข๎ามามีสํวนรํวม เชํน ชมรมผู๎สูงอายุ ชุมชน ผู๎ประกอบการที่ไมํแสวงหาก่าไร เครือขํายจิตอาสา
เป็นต๎น
๖.๑.๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน๎น
การสํงเสริมการเกือ้ กูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การสํงเสริมนโยบาย
การสร๎างความสมดุลระหวํางชีวิตและการท่างานทั้งมาตรการสํงเสริมให๎พํอแมํที่มีบุตรกํอนวัยเรียนและ
ต๎องท่างานในสถานประกอบการมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร มาตรการสํงเสริมและสนับสนุน ให๎ภาคเอกชน
จัดสวัสดิการเกื้อกูลและเสริมพลังลูกจ๎างได๎มีเวลาในการดูแลบุตรกํอนวัยเรียนและ/หรือพํอแมํที่อยูํใน
ภาวะพึ่งพา มีมาตรการทางการเงินสนับสนุนผู๎ประกอบที่ลงทุนทางสังคม เพื่อผู๎ประกอบการที่จัดบริการ
เชิงสังคมในการสนับสนุนครอบครัว การสํงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน/สถานประกอบการจัดบริการที่
เมษายน ๒๕๖๑

๕๔
สํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู๎สูงอายุ เชํน
สถานดูแ ลเด็กปฐมวัย สถานดู แลผู๎สูงอายุรูปแบบตําง ๆ เป็นต๎น การสนับสนุนบทบาทของชุมชน/
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการเข๎ามาเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว โดยเฉพาะกลุํมครอบครัว
เปราะบาง อาทิ การมีระบบพี่เลี้ยงชุมชน มาตรการสนับสนุนการบริบาลและพัฒนาเด็ก รวมทั้งปรับปรุง
กฎหมาย ก่ า หนดบทบาท และจั ด สรรทรั พ ยากรให๎ อ งค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ในการเสริ ม พลั ง
ครอบครัว ควบคูํกับการปฏิรูปสื่อให๎มีบทบาทในเชิงสร๎างสรรค์ในการให๎ความรู๎ตํอการพัฒนาและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งครอบครัว
๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างบรรทัดฐานที่ดีใน
สังคม การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎แ ละพัฒนาทักษะของประชากรให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต สร๎างความตระหนักถึงความส่าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสํวนรํวมในการ
แก๎ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด๎านวิชาการและสร๎างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร๎างศักยภาพคน
๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน๎นให๎พํอแมํมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให๎ลูก
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู๎ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวน เปิดพื้นที่แหํงการเรียนรู๎
และจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกํครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให๎มีพื้นที่
ในการจัดกิจกรรมสาธารณะให๎เป็นศูนย์รวมแหํงการถํายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู๎
รํวมกัน อาทิ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์ เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลาอยําง
สร๎างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเข๎าถึงได๎
งําย
๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการ
เชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด
ชํวงชีวิต (ตั้งแตํเกิดจนตาย) เพื่อเสริมและสร๎างศักยภาพของการด่าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามพันธกิจของแตํละกระทรวงให๎มีความเข๎มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง
และศักยภาพบุคคลของประเทศ น่าไปสูํการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอยํางมี
ทิศทางและสอดคล๎องกับการพัฒ นาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข๎อมูลที่สนับสนุนการผลิตก่าลัง
แรงงานที่ มี ทั ก ษะตรงตํ อ ความต๎ อ งการของตลาดงานในอนาคต และใช๎ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจใน
การศึกษาตํอ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู๎สูงอายุที่มีความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถํายทอด
ความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะ ให๎เกิดประโยชน์ตํอประเทศชาติ
ประเด็นที่ ๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุํง
สํงเสริมการใช๎กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างสุขภาวะของประชาชนอยําง
ครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร๎างนิสัยรักกีฬาและมีน้่าใจเป็นนักกีฬา และการใช๎กีฬาและ
เมษายน ๒๕๖๑

๕๕
นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร๎างความสามัคคีของคนในชาติ หลํอหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติ
ในการสร๎างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
๗.๑ การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยสํงเสริมให๎
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุํมพิเศษ และผู๎ด๎อยโอกาส มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ
การออกก่าลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น และการเลํนกีฬาบางชนิดที่มีความจ่าเป็นตํอทักษะใน
การด่ารงชีวิต (วํายน้่า ยิมนาสติก มวยไทย) รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอยํางตํอเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนา
จิตใจ สร๎างความสัมพันธ์อันดี หลํอหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี
๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
โดยเน๎นการจัดกิจกรรมกี ฬา สร๎างโอกาสและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬาอยํางตํอเนื่อง
การปลูกฝังให๎มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย และรู๎จักการขอโทษ
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ่านวยความสะดวกทาง
กีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล๎องกับความต๎องการและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุํม ทุกเพศ ทุกวัย
๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ โดยมุํงการสร๎างและ
พัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟูนหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร๎างพื้นที่และโอกาสในการแขํงขันแสดง
ศักยภาพ ด๎านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การสํงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และ
สร๎างแรงบันดาลใจในการตํอยอดความส่าเร็จจากความเป็นเลิศสูํการประกอบอาชีพและมีเส๎นทางอาชีพ
ที่มั่นคง ควบคูํกับสํงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด๎านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา การจัดการความรู๎ และพัฒนาระบบฐานข๎อมูล เพื่อน่ามาใช๎สํงเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์
๗.๔ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุํงสร๎างและพัฒนาบุคลากรด๎านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู๎สอนกีฬา
ผู๎ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู๎บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา อยํางเป็นระบบและมีมาตรฐาน
สามารถถํายทอดความรู๎ให๎ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุํมพิเศษ และผู๎ด๎อยโอกาส ได๎อยําง
ถูกต๎ อง และสามารถตํ อ ยอดศั ก ยภาพในการพั ฒนาเป็ นบุ ค ลากรทางการกี ฬาและนั น ทนาการที่ มี
มาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและ
นัน ทนาการและการพัฒ นาให๎เป็น ศูน ย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด๎านอุตสาหกรรมกีฬาของ
ภูมิภาคเอเชีย (Sport Hub) ควบคูํกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนั บสนุน
และสํง เสริ มผลิต บุ คลากรและการพั ฒ นานวั ต กรรมที่ส นับสนุน อุต สาหกรรมกี ฬาและนั นทนาการ
ตลอดจนมีมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนผู๎ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง

เมษายน ๒๕๖๑

๕๖

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๑.

บทนา

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มุํงตอบโจทย์การสร๎างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แสดงให๎เห็นวําในหลายทศวรรษที่ผํานมา
แม๎ประเทศไทยจะประสบความส่าเร็จในการพัฒนาประเทศให๎ก๎าวออกจากภาวะความยากจน แตํการ
กระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งยังคงมีการกระจุกตัวอยูํมาก ซึ่งมีผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางการเมือง การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให๎การเติบโตของประเทศ
เป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได๎รับประโยชน์อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม จึงเป็นโจทย์ส่าคัญอยํางยิ่ง
ปัญหาความเหลื่อมล้่าที่ส่าคัญของประเทศอยูํในภาคการเกษตรและชนบท อันเกิดจากการที่คน
จนไมํสามารถเข๎าถึงทรัพยากรที่ดินและความรู๎ ไมํสามารถจัดการที่ดินให๎เกิดผลตอบแทนที่คุ๎มคํา และ
จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและตลาดได๎ เกษตรกรสํวนใหญํเสียเปรียบเมื่อเข๎าสูํวงจรการท่า
ธุรกิจการเกษตร เกิดภาวะหนี้สิน จึ งเกิดปรากฏการณ์การอพยพแรงงานเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญํไมํกี่เมือง ท่าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
ของครอบครัว การก่าหนดให๎ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุํมเปูาหมายของการปรับโครงสร๎างและ
พฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อให๎เกิดการสร๎างงานในพื้นที่ จะเป็นยุทธศาสตร์
ส่าคัญของการพลิกฟื้นโครงสร๎างทางสังคมควบคูํไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ส่าคัญคือการสํงเสริมให๎เกิด
เมืองหลักให๎มากขึ้นและมีการกระจายตัวในทุกภูมิภาคนี้ จะสํงผลให๎ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมมี พลัง
ขับเคลื่อน และชํวยลดความเสี่ยงตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด๎วย
โจทย์ที่ส่าคัญอีกประการหนึ่งคือ ในอีก ๒๐ ปีข๎างหน๎า โครงสร๎างประชากรชองไทยจะมีประชากร
สูงอายุถึงราวร๎อยละ ๓๐ ของประชากรทั้งหมด ประกอบกับการเปลี่ยนผํานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งจะสํงผลตํอการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเพิ่มสิ่งอ่านวยความสะดวกในการด่าเนินชีวิตของคน
ไปพร๎อม ๆ กับการน่าเทคโนโลยีเข๎ามาทดแทนการใช๎แรงงานคน หากขาดการเตรียมความพร๎อมรับมือกับ
สถานการณ์แนวโน๎มดังกลําว ประชากรวัยแรงงานอาจต๎องเผชิญกับภาวะการวํางงานฉับพลันอั นเกิดจาก
เทคโนโลยีที่เข๎ามาทดแทนแรงงาน และมีกลุํมผู๎สูงอายุที่จะกลายเป็นคนจนใหมํเนื่องจากไมํได๎เตรียมการ
ออมไว๎กํอนเกษียณอายุ และไมํสามารถมีรายได๎หลังเกษียณ ซึ่งการท่างานของภาครัฐเพียงฝุายเดียวไมํอาจ
น่าไปสูํการแก๎ไขปัญหาทางสังคมนี้ได๎ทั่วถึง
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ส่าคัญคือ การดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมท่าเพื่อสํวนรวม
การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น การเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท่าประโยชน์แกํ
เมษายน ๒๕๖๑

๕๗
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุด ขณะที่รัฐต๎องให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการที่ มี
คุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง

๒.

เป้าหมาย
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีดังนี้
เปูาหมายที่ ๑ สร๎างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้่าในทุกมิติ

เปูาหมายที่ ๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให๎ทุกภาคสํวน
เข๎ามาเป็นก่าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์
เปู า หมายที่ ๓ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท๎ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา การพึ่ ง ตนเองและ
การจัดการตนเองเพื่อสร๎างสังคมคุณภาพ

๓.

ตัวชี้วัด

๓.๑ ความแตกตํางของรายได๎ระหวํางประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่รวยที่สุดตํอประชากรร๎อยละ ๑๐
ที่จนที่สุดไมํเกิน ๑๕ เทํา (ปัจจุบัน ๒๒ เทํา)1
๓.๒ ดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (Human Achievement Index) ทุกจังหวัดไมํต่ากวํา ๐.๖๐ 2
๓.๓ พัฒนาจังหวัดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี บนพื้นฐานศักยภาพทุน
ทรัพยากรและวัฒนธรรมที่แตกตํางกันของแตํละพื้นที่ และการมีสํวนรํวมในการก่าหนดทิศทางการ
พัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ไมํน๎อยกวํา ๑๕ จังหวัด
๓.๓ ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ ไมํต่ากวํา ร๎อยละ ๗๐ 3

๔.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นที่ ๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (Closing the Gap)
๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาการเกษตรให๎เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกรฐานทรัพยากร และบริบทของพื้นที่และชุมชนท๎องถิ่น โดยเน๎นระบบการจัดการตนเองของ
เกษตรกร และการมีกลไกเฉพาะในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให๎เกษตรกรเข๎าถึง
ฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู๎ ทั้งทางด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับ
เป็นผู๎ประกอบการตลอดหํวงโซํคุณคํา และเพิ่มชํองทางการตลาดและเชื่อมโยงการค๎าด๎วยเครือขําย
พันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ก่าหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกรและให๎สํวนแบํง
1
2
3

เทียบเทําประเทศไทยมีคําสัมประสิทธิ์การกระจายรายได๎ (Gini) ไมํเกิน ๐.๓๖
ดัชนี HAI ประกอบด๎วยตัวชี้วัด ๘ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได๎ ที่อยูํอาศัยและสภาพแวดล๎อม ชีวิต
ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีสํวนรํวม
ดัชนียํอยประกอบด๎วยตัวชี้วัดด๎านการเตรียมตัวกํอนถึงวัยสูงอายุ การมีหลักประกันยามชราภาพของประชากรกํอนวัยสูงอายุ
ทัศนคติตํอผู๎สูงอายุ พฤติกรรมสุขภาพ การมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะการเงิน ที่อยูํอาศัยและ
สภาพแวดล๎อมระบบประกันสุขภาพ การอยูํอาศัยรํวมกับครอบครัว การจัดสรรงบประมาณและการดูแลผู๎สูงอายุโดยองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
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๕๘
ตลาดระหวํางธุรกิจขนาดใหญํและเกษตรกรรายยํ อยอยูํในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสร๎าง
กลไกปกปูองเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมจากธุรกิจขนาดใหญํ
ข๎ามชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
รวมถึงสํงเสริมการผลิตแปรรูปสินค๎าให๎มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐาน
ทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสูํการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมใน
ภาคการเกษตร
๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก่าหนดมาตรการเพื่อสร๎างความเสมอภาค
ที่ส่าคัญ ได๎แกํ การจัดเก็บภาษีการถือครองทรัพย์สินในลักษณะภาษีความมั่งคั่ง โดยเฉพาะภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎างในอัตราก๎าวหน๎าตามมูลคําของที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง โดยเน๎นการเก็บจากผู๎ที่ครอบครองที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎างจ่านวนมากและมีมูลคําสูง รวมถึงการเก็บภาษีมรดก เพื่อลดการสํงตํอความมั่งคั่งของคน
รวยในระดับบนและชํองวํางความเหลื่อมล้่า การจัดเก็บภาษีก่าไรจากการเพิ่มคําของทรัพย์สิน การขยาย
ฐานภาษีโดยให๎ทุกคนโดยเฉพาะกลุํมคนรายได๎ปานกลางขึ้นไปเข๎าสูํระบบภาษี การปรับการลดหยํอนภาษี
เงินได๎ บุคคลธรรมดาที่เอื้อประโยชน์ตํอผู๎มีรายได๎สูง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคใน
การจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข๎อมูลการท่าธุรกรรมทางการเงินของประชาชน การจัดเก็บคําธรรมเนียม
หรือมาตรการอื่นแทนภาษีจากการท่าธุรกรรมออนไลน์เพื่อลดการเลี่ยงภาษี และการก่าหนดเปูาหมาย
การจัดเก็บภาษี และคําธรรมเนียมเพื่อน่าไปใช๎ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ๎มครองผู๎บริโภค
โดยเน๎นการแก๎ไขกฎหมายที่ไมํเป็นธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ๎มครองผู๎บริโภค สนับสนุนองค์กร
ของผู๎บริโภคให๎มีความเข๎มแข็ง ปูองกันการละเมิดสิทธิผู๎บริโภคและอ่านวยความยุติธรรมแกํผู๎บริโภค และ
สนับสนุนการบริโภคอยํางยั่งยืน
๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยการจ่ากัดการถือครองที่ดินแบบ
ผูกขาด แก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งระหวํางเขตพื้นที่ปุาทับซ๎อนพื้นที่ท่ากินของประชาชน รับรองสิทธิ
ชุมชนในการเข๎ าใช๎ประโยชน์ ที่ ดิน พั ฒ นาระบบธนาคารที่ดิน ก่ าหนดมาตรการเพื่ อให๎เ กิด การใช๎
ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อยํางเป็นธรรมทั้งตํอผู๎เชําและผู๎ให๎เชํา และกระจายการถือครองที่ดินใน
ขนาดที่เหมาะสมตํอการประกอบอาชีพเพื่อให๎เกิด ความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบ
เอกสารสิทธิ์เพื่อให๎ผู๎มี รายได๎น๎อยและไมํมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์สามารถใช๎เป็นหลักทรัพย์กับสถาบัน
การเงินได๎ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่ดิน กฎหมายปุาไม๎ กฎหมายการใช๎ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ
เพื่อการประกอบอาชีพส่าหรับประชาชน และกฎหมายเพื่อจ่ากัดสิทธิ์คนตํางด๎าวในการถือครองหรือเชํา
ที่ดิน และการก่าหนดมาตรการอื่นเพื่อกระจายการถือครองที่ดินและการใช๎ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให๎ผู๎มี
รายได๎น๎อยเข๎าถึงการใช๎ประโยชน์ที่ดินได๎อยํางเป็นธรรม และมีที่อยูํอาศัยที่มั่นคง
๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให๎เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร๎างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน โดยสํงเสริมการปรับทัศนคติของนายจ๎างให๎มองลูกจ๎างเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถเพิ่มมูลคําและคุณคําให๎กับธุรกิจได๎ มิใชํเป็นเพียงต๎นทุนการผลิต ออกกฎหมายเพื่อให๎
สถานประกอบการจัดโครงสร๎างคําจ๎างตามความสามารถและประสบการณ์ สํงเสริมการรวมตัวเป็นกลุํ ม
ของแรงงานเพื่อปกปูองสิทธิและลดความเสียเปรียบ สํงเสริมกลไกและระบบการออมและแหลํงเงินทุนเพื่อ
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๕๙
ผู๎ใช๎แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการก่าหนดให๎มีคณะกรรมการนโยบายแรงงานแหํงชาติเพื่อดูแล
แรงงานไทยตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด๎านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด๎านทักษะฝีมือแรงงาน
และความสามารถด๎านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อสํงเสริมให๎แรงงานพั ฒนาตนเองไปเป็ น
ผู๎ประกอบการได๎ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมให๎สอดคล๎องกับมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ
๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ รองรั บการเปลี่ ย นแปลงอยํ างรวดเร็ ว ในบริ บทของสั ง คมสู ง วั ย รวมทั้ ง สร๎ า ง
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อตํอการด่ารงชีวิตและการมีสํวนรํวมเป็นพลังในสังคม
ส่าหรับคนทุกกลุํม โดยเฉพาะผู๎พิการและผู๎สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข๎อมูลสวัสดิการรายบุคคล และ
การพัฒนาระบบการให๎บริการสวัสดิการที่เป็นความรํวมมือระหวํางรัฐบาล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให๎สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าได๎อยําง
มีประสิทธิภาพและควบคุมคําใช๎จํายไมํให๎เป็นภาระทางการคลังจนเกินไป สํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจใน
การออมและการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุก
กลุํมด๎วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ ตลอดจนสํงเสริมให๎แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข๎าสูํระบบ
ประกันสังคมอยํางทั่วถึง
๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
โดยการจัดให๎มีมาตรการพิเศษเพื่อให๎สามารถระบุตัวกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ
และให๎ความคุ๎มครองทางสังคมและสวัสดิการอยํางเฉพาะเจาะจงกลุํมเปูาหมายผู๎มีรายได๎น๎อย ยากจน และ
ผู๎ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้่าซ๎อน โดยมีเปูาหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไมํให๎สํงตํอจากรุํนพํอแมํไปสูํรุํน
ลูกหลาน และชํวยเหลือกลุํมคนที่เดือดร๎อนที่สุด อาทิ การให๎เงินสงเคราะห์บุตรหลานของคนจน การดูแล
นักเรียนยากจนในพื้นที่หํางไกลและผู๎ที่มีความต๎องการจ่าเป็นเป็น พิเศษให๎ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
การเข๎าถึงบัตรสวัสดิการแหํงรัฐ การปูองกันการค๎ามนุษย์ การปูองกันความรุนแรงด๎วยเหตุแหํงเพศสภาวะ
รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ในวัยรุํน การปูองกันยาเสพติดและสิ่งมอมเมาที่ใกล๎ตัวเด็ก
กลุํมเปูาหมาย การเพิ่มโอกาสการมีงานท่าของกลุํมเปูาหมายเฉพาะ เป็นต๎น
๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับ
ผู๎มีรายได๎น๎อยและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส โดยในด๎านบริการสาธารณสุข เน๎นการกระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล ให๎กระจายไปยังพื้นที่อ่าเภอ ต่า บล เพื่อให๎สามารถดูแลประชาชน
ได๎อยํางทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให๎ครอบคลุมผู๎มีรายได๎น๎อยทั้งหมด ให๎ได๎รับบริการที่
ไมํมีความเหลื่อมล้่าในด๎านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุม๎ ครองการรักษาพยาบาลตํอการเจ็บปุวยที่สร๎างภาระ
ทางการเงินโดยไมํคาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู๎มีรายได๎น๎อย สนับสนุนสํงเสริมให๎สังคมเข๎ามามี
สํวนรํวมในการสร๎างเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให๎มีคุณภาพและมีสัดสํวนแพทย์ตํอ
ประชากรตามมาตรฐานสากลในทุ ก พื้ น ที่ และสํ ง เสริ ม การใช๎ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการให๎ บ ริ ก าร
สาธารณสุข ในด๎านการศึกษาเน๎นการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
เสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หํางไกลทุรกันดารและยากจนและกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการการดูแลเป็น
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๖๐
พิเศษ การจัดให๎มีมาตรการทางการคลังและกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้่าทางการศึกษา การสนับสนุน
กลไกความรํว มมือของภาคสํวนตําง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช๎เทคโนโลยีเพื่อ
สํงเสริมการเรียนรู๎และการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร ความรู๎และนวัตกรรมของคนทุกกลุํม รวมถึงระบบการ
ติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รบั การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพของประชาชน
๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เน๎นการสร๎างหลักประกันใน
การเข๎าถึงความยุติธรรมอยํางเทําเทียมกัน การพัฒนากองทุนเพื่อการประกันตัวของผู๎มีรายได๎น๎อยใน
การตํ อสู๎ค ดี โดยปรั บหลั กเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อ ให๎ทุ กคนสามารถเข๎าถึง ได๎แ ละเพิ่มทางเลื อกใน
การประกันตัวเพื่อให๎ความเป็ นธรรมแกํผู๎ต๎องหาหรือจ่าเลยที่มีฐานะยากจน การพัฒนาระบบการให๎
ความชํวยเหลือทางกฎหมายในการตํอสู๎คดีให๎มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให๎หลักประกันสิทธิ
ของผู๎เสียหายและผู๎ถูกกลําวหาในการได๎รับความชํวยเหลือจากรัฐอยํางเสมอภาคและเทําเทียมกัน
การลดเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาคดีให๎สิ้นสุด การบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด เป็นธรรมและ
เสมอภาค รวมถึงการเพิ่มสัดสํวนเจ๎าหน๎าที่และผู๎ตัดสินคดีในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นสตรี และการมี
มาตรการที่ละเอียดอํอนส่าหรับ คดีความผิด เกี่ย วกับเพศและการจัด การคดีเกี่ย วกับกลุํม ที่มีความ
เปราะบางหรือถูกเลือกปฏิบัติซา้่ ซ๎อน ตลอดจนการพัฒนาวิธพี ิจารณาความแพํงและคดีปกครองเพื่อเพิ่ม
โอกาสของประชาชนในการเข๎าถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปรํงใส และระบบการชํวยเหลือผู๎พ๎นโทษในการกลับสูํสังคม
ประเด็นที่ ๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
Growth Poles)

(Multiple

๒.๑ กาหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
โดยค่านึงถึงสัดสํวนจ่านวนประชากรของจังหวัดบริวาร (รวมประชากรในจังหวัดหลักและจังหวัดที่อยูํใน
กลุํมจังหวัดเดียวกันประมาณ ๔-๕ ล๎านคนตํอกลุํมจังหวัด) เพื่อให๎สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรได๎ อ ยํ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ กระจายโครงสร๎ า งพื้ น ฐานด๎ า นเทคโนโลยี คมนาคมและ
การสื่อสาร จัดท่าผังเมืองและผังภาคเพื่อการจัดระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค แหลํงงาน แหลํงน้่า
แหลํงพลังงาน และการใช๎ที่ ดิน ให๎สามารถพึ่งตนเองและสามารถสร๎างความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงานได๎ภายในกลุํมจังหวัด รวมทั้งสํงเสริมให๎จังหวัดหลักมีความสามารถในด๎านการบริหารจัดการ
และจัดการตนเองได๎อยํางเป็นอิสระมากขึ้น เพื่อให๎สามารถสร๎างความแตกตํางบนฐานศักยภาพของ
ทรัพยากรและความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ได๎ และสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคูํไปกับ
การพัฒนาจังหวัดหลัก โดยมีการก่าหนดเปูาหมายและแผนงานที่ชัดเจน
๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ โดยการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการก่าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให๎มีความเชื่อมโยง
สอดคล๎องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแตํระดับ หมูํบ๎าน ท๎องถิ่น อ่าเภอ จังหวัด จนถึงกลุํมจังหวัด
เน๎นการกระจายแหลํงอุตสาหกรรมในท๎องถิ่นเพื่อสํงเสริมการสร๎างงานในพื้นที่ และการพัฒนาภาคบริการ
ที่คนในพื้นที่ สามารถเป็นผู๎ประกอบการ และสามารถกระจายรายได๎ให๎เกิดความเป็นธรรมได๎มากที่สุด
ให๎ความส่าคัญกับการสร๎าง “คุณคํา” และ “มูลคํา” ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแตํ
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๖๑
ละพื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสร๎างการมีสํวนรํวมของคนใน
พื้นที่และผู๎ประกอบการในการสืบค๎น น่ามาปรับใช๎และยกระดับการใช๎ทรัพยากรนั้นอยํางยั่งยืน
๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให๎สามารถ
ตอบสนองตํอสังคมสูงวัยและแนวโน๎มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของ
ประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอ่านวยความ
สะดวกให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกส่าหรับคนทุกกลุํมอยํางทั่วถึง และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองด๎วยการมีสํวนรํวมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชน
และภาคประชาสังคม รวมทั้งสํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎รับผิดชอบหลักในการดูแล
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้่าระหวํางกลุํมประชากร
ที่อาศัยในเขตเมือง
๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค/กลุํมจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค/กลุํมจังหวัด
ที่เชื่อมโยงและอยูํภายใต๎ความเป็น รัฐเดี่ยว การจัด ระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อ น
การพัฒนาในระดับกลุํมจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสร๎างและปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัดความสัมพันธ์
ระหวํางราชการสํวนกลาง สํว นภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการเพิ่มอ่านาจให๎ประชาชนใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการก่ากับติดตามเพื่อสร๎างธรรมาภิบาลในการท่างาน
ของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการปกครองท๎องถิ่น และเพิ่มความเป็น
อิสระทางการคลังของท๎องถิ่น และการเปิดพื้นที่และโอกาสการมีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวางของภาคสํวน
ตําง ๆ ได๎แกํ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการก่าหนดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุํมจังหวัด
๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนา
ระบบฐานข๎อมูลมิติตําง ๆ ของพื้นที่ให๎มีความถูกต๎องแมํนย่า การเปิดเผยข๎อมูลส่าคัญที่จะเอื้อให๎ประชาชน
และภาคสํวนตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน การตัดสินใจและการตรวจสอบการด่าเนินงานของ
ภาครัฐและฝุายการเมืองได๎ การจัดตั้งกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
การสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น การขยายเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให๎ชุมชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูล
ขําวสาร ความรู๎ตําง ๆ การจัดการความรู๎และการน่าความรู๎ไปใช๎เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มบทบาท
ของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อรํวมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท๎องถิ่น
๒.๖ การพั ฒ นาก าลั ง แรงงานในพื้ น ที่ โดยการวางแผนก่ า ลั ง คนที่ ส อดคล๎ อ งกั บ แผน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุํมจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทของ
เมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน๎นการสํงเสริมการยกระดับทักษะของผู๎ประกอบการ และกลุํมวิสาหกิจ
ในพื้นที่ทั้งในด๎านภาษา การบริหารธุรกิจ การจัดการหํวงโซํคุณคําและตลาด การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต๎องการของ
ก่าลังแรงงานในพื้นที่กับระบบการผลิตก่าลังคนในสายอาชีพ
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๖๒
ประเด็นที่ ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย (Synergy Mobilization
for Aging Society)
๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุํนใหมํ คนวัย
ท่างาน และผู๎สูงอายุ ให๎มาเป็นก่าลังของการพัฒนาเพื่อสํวนรวม โดยการสร๎างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ
เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแตํระดับชุมชน ท๎องถิ่น อ่าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร๎าง
ผู๎น่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร๎างกลไกการท่างานรํวมกันของภาคสํวนตําง ๆ การสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชนในจั งหวัดตําง ๆ เพื่ อฝึ กทักษะเด็ กให๎ เป็นผู๎น่ ารุํ นใหมํ ในอนาคต ตลอดจน
สนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การด่าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร๎างเครือขํายในพื้นที่ รวมถึง
การสร๎างชุมชนเสมือนบนเครือขํายสื่อ ให๎เป็นเครือขํายเรียนรู๎รํวมกันทางสังคมที่รํวมท่าสิ่งที่สร๎างสรรค์
และการยกยํองให๎คุณคํากับการท่าประโยชน์รํวมกันเพื่อสํวนรวม
๓.๒ เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดยสํงเสริมการเตรียมความพร๎อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สั งคม สุ ขภาพ และสภาพแวดล๎ อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุ นระยะยาวของคนตั้ งแตํ กํ อน
เกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของก่าลังแรงงานโดยเฉพาะในกลุํมอายุ ๔๐
ปีขึ้นไป ให๎สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให๎เหมาะสมในยามสูงอายุ อาทิ การปรับตัวสูํการท่าการเกษตรแบบ
พอเพียงหรือการเป็นผู๎ประกอบการอิสระที่มีงานและรายได๎เพียงพอแกํการด่ารงชีพ อันจะเป็นการยืด
ชํวงเวลาและเพิ่มโอกาสในการท่างานในยามสูงอายุเพื่อสร๎างหลักประกันทางรายได๎ให๎แกํตนเองได๎นานขึ้น
โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนทั้งด๎านทุน เทคโนโลยี การจัดหาที่ดิน และการบริหารจัดการ รวมถึงสร๎าง
แรงจูงใจให๎ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการรํวมลงทุนในการเตรียมความพร๎อมของแรงงานกํอนวัย
เกษี ยณ การจ๎ างงานผู๎ สู งอายุ ให๎ เหมาะสมกั บวั ยวุ ฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ตลอดจนสํ งเสริ ม
การสร๎างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่าหรับการสํงเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู๎สูงอายุ สํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุ
มีกิจกรรมท่าตํอเนื่ องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว๎ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคม โดยสํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจให๎ทุกภาคสํวนมี สํงเสริมการถํายทอดภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ และรํวมสร๎างสังคมที่ไมํทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณคําของผู๎สูงอายุ
๓.๓ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น ที่ มี ก ารระดมทุ น ร่ ว มระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท่างานของภาคสํวน
ตําง ๆ ที่มีจิตอาสามาท่างานรํวมกับภาครัฐในการสร๎างสรรค์ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สนับสนุน
การจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อด่าเนินกิจกรรมสร๎างสรรค์
ประโยชน์สาธารณะตําง ๆ และสามารถรับงบประมาณจากภาครัฐได๎ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใช๎
งบประมาณและจัดซื้อจัดจ๎างของภาครัฐเพื่อเอื้อให๎สามารถสนับสนุนความริเริ่มที่สร๎างสรรค์ของภาค
สํวนตําง ๆ ที่ไมํใชํข๎าราชการหรือพนักงานของรัฐ ตลอดจนสํงเสริมการตรวจสอบที่ยืดหยุํนและค่านึงถึง
ผลลัพธ์เป็นหลัก
๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม โดย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและการยอมรับของสังคมตํอเรื่องเพศ
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๖๓
สภาพและความเสมอภาคทางเพศ สํงเสริมให๎ทุกเพศมีสํวนรํวมรับผิดชอบครอบครั วและรํวมกันพัฒนา
สั ง คม สํ ง เสริ ม ความเข๎ ม แข็ ง ของสถาบั น ครอบครั ว พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมในสถาน
ประกอบการเพื่อให๎ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได๎อยํางสมดุลกับการท่างาน เพื่อสํงเสริมการ
สร๎างประชากรรุํนใหมํ บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการท่างานเชิง
เศรษฐกิจอยํางตํอเนื่ อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู๎ความสามารถและภาวะผู๎น่าของสตรีเพื่อให๎
สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท๎องถิ่นได๎
อยํางเหมาะสมและกว๎างขวาง
๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน ภายใต๎บริบทของ
สังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไมํเลือกปฏิบัติใน
ทุกรูปแบบ สํงเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร๎างความเทําเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ในกลุํมชาติพันธุ์ ให๎ความส่าคัญกับองค์ความรู๎และภูมิปัญญาของกลุํมชน (ชนเผํา) สร๎างความ
ภาคภูมิใจในรากเหง๎าของคนในท๎องถิ่น สร๎างความเข๎าใจและจุดรํวมบนความแตกตํางอยํางสร๎างสรรค์
ภายใต๎ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติไทย และสํงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการชํวย
ยกระดับคุณคําที่หลากหลายเหลํานั้นให๎เป็นมูลคําทางเศรษฐกิจที่สร๎างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ได๎ รวมถึงเชื่อมโยงการสานสร๎างความรํวมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ๎า นบนรากฐาน
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีรํวมกันกับประเทศไทย
๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
โดยสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่างานและความโปรํงใส
ของภาครัฐ พัฒนาระบบโครงสร๎างเครือขํายด๎านข๎อมูลเพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึ งข๎อมูลขําวสารที่
ถูกต๎ องทัน สมั ย ได๎อ ยํา งรวดเร็ ว เพื่ อเพิ่ ม อ่า นาจในการตรวจสอบให๎กั บภาคประชาสั งคมและภาค
ประชาชน สํงเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคูํไปกับมาตรการสร๎างความรับผิดชอบของสื่อตํอสังคม
รวมถึงสํงเสริมบทบาทขององค์กรที่เกีย่ วข๎องในการให๎ความรู๎เรื่องสิทธิเพื่อคุม๎ ครองการใช๎เทคโนโลยีและ
สื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร๎างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการ
สร๎างความตระหนักและภูมิคุ๎มกันของผู๎เสพสื่อ
ประเด็นที่ ๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง (Community and Local Authority Empowerment)
๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงสร๎างทางสังคมที่ยํอยที่สุดให๎มี
ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช๎ข๎อมูลความรู๎
และการยกระดับการเรียนรู๎ของครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเกษตรซึ่งเป็นกลุํมที่มีหนี้ สินและ
ยากจนกวําภาคการผลิตอื่น เพื่อปรับการคิด เชิง ระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน
การดูแลสุขภาพความเป็นอยูํของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการ
ที่ดิน ที่อยูํอาศัยและระบบการผลิตด๎านอาชีพ เพิ่มความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหาร
จัดการ ตลอดจนพัฒนาผู๎น่าการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท๎องถิ่น อันเป็นการสร๎างการเรียนรู๎จาก
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๖๔
ภายในเพื่อสร๎างคนที่มีระบบคิด ที่มีเหตุผลและพึ่งตนเองได๎ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุน
การรวมกลุํมของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ให๎ชุมชนได๎บริ หารจัดการและมีสํวน
รํวมในกิจการที่สํงผลกระทบตํอชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดท่าแผนแมํบทชุมชนที่สะท๎อนปัญหา
ความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยมีข๎อมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดท่าแผน และเชื่อมโยงแผน
ชุ ม ชนกั บ แผนพั ฒ นาต่ า บล แผนพั ฒ นาอ่ า เภอ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุํ ม จั ง หวั ด และ
แผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการก่าหนดการจัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกัน ขับเคลื่อนกลไก
ความรํวมมือทุกภาคสํวนให๎มีเปูาหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอ่านาจในการตัดสิ นใจและ
สามารถบริหารจัด การงบประมาณได๎เอง โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ตํอเนื่องและโปรํงใส
ตลอดจนสนับสนุน การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข๎มแข็งของชุมชน เพื่อให๎ สามารถ
ติดตามความก๎าวหน๎าในการยกระดับความเข๎มแข็งของชุมชนได๎อยํางตํอเนื่อง
๔.๓ ปรั บ ดุ ล อ านาจระหว่ า งประชาชนกั บ นั ก การเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เพื่ อ สร้ า ง
ประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุนให๎ประชาชนสามารถรวมกลุํมและมีเวทีกลางเพื่อสร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎รํวมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการที่เป็นประเด็นสาธารณะ อาทิ การจัดการทรัพยากร ดิน น้่า
ปุา การเกษตร สิ่งแวดล๎อม การศึกษา พลังงานสะอาด เป็นต๎น สามารถก่าหนดเปูาหมายการพัฒนาบน
ฐานการมีข๎อมูลและการใช๎เหตุผล และสร๎างข๎อตกลงรํวมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการท่างาน
ของนั กการเมื องและเจ๎ าหน๎ า ที่รั ฐ และลดความขัด แย๎ งได๎ อัน จะเป็ นเครื่อ งมื อส่ าคั ญในการสร๎ า ง
ประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร๎างความสมานฉันท์ ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐให๎เป็นฝุาย
สนับสนุนให๎ชุมชนจัดการตนเองได๎มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์ความรู๎และพัฒนาทักษะใน
การบริหารจัดการให๎กับชุมชน อันจะเป็นการลดภาระของภาครัฐและเพิ่มความเป็นเจ๎าของการพัฒนา
ของชุมชนและเปลี่ยนบทบาทของชุมชนจากภาระเป็นพลังของการพัฒนา
๔.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นในการบริหารงานและจั ดบริการที่สอดคล้องกั บความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดย
ค่านึงถึงความจ่าเป็นและความต๎องการของคนทุกกลุํม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท๎องถิ่น เน๎นการสรรหา
ผู๎บริหารโดยค่านึงถึงความสามารถและธรรมาภิบาล การพัฒนาความสามารถในด๎านการบริหารงานคลัง
การเพิ่มอ่านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการด่าเนินภารกิจที่ควรเป็นหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
ท๎องถิ่น โดยมีหนํ วยงานสํ วนกลางหรื อสํ วนภู มิภาคเป็นพี่เลี้ ยงสนับสนุ นด๎านวิ ชาการและเทคโนโลยี
การปรับปรุงระบบการตรวจสอบที่เน๎นให๎ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบผลงานได๎โดยตรง ตลอดจน
การปรับโครงสร๎างกลไกในระดับนโยบายด๎านการปกครองท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการก่ากับติดตามประเมินผล
และสํงเสริมสนับสนุนให๎องค์กรปกครองท๎องถิ่นเป็นก่าลังหลักในการดูแลประชาชนในพื้นที่
๔.๕ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร๎างการเรียนรู๎ของชุมชนให๎สามารถก๎าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและสํงเสริมโอกาสการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารและองค์
ความรู๎ ข องชุ ม ชน ผํ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอยํ า งทั่ ว ถึ ง และเป็ น ธรรม เพื่ อ เรํ ง
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๖๕
กระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนในการก๎าวเข๎าสูํสังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการ
และการจัดการความเสี่ยงด๎านตําง ๆ ในบริบทของการแขํงขันอยํางยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถ
และทักษะในการใช๎ความรู๎และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์เพื่อแก๎ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถ
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และสร๎างหลักประกันให๎คนทุกกลุํมได๎รับโอกาสและเข๎าถึงการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไมํจ่ากัดวัยหรือเพศสภาวะ
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๖๖

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.

บทนา

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎น๎อมน่า
ศาสตร์ของพระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุ๎มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท่ายุทธศาสตร์ชาติควบคูํกับการน่าเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด่าเนินการเพื่อน่าไปสูํการบรรลุเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด๎านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํ วน
ความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให๎ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
จากหลักการดังกลําวข๎างต๎น ท่าให๎การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบ น
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ถูกด่าเนินการบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส่าคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน ไมํให๎
มากหรือน๎อยจนเกินไป อันจะน่าไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง สอดคล๎องกับแนวคิดหลัก
ของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด๎านนี้
ทั้งนี้ ความส่าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติด๎านนี้ จะต๎องมีการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงานโดยใช๎
พื้นที่เป็นตัวตั้ง และให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไป
ได๎ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเห็นชอบรํวมกันในการก่าหนดกลยุทธ์ แนวทาง
แผนงานและกิจกรรมตําง ๆ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ เพื่อการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
อยํางตํอเนื่อง อีกทั้งจะมีการก่าหนดถึงข๎อมูล ตัวชี้วัดตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับไปด่าเนินการ ลดความซ้่าซ๎อน และให๎การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน
รวมทั้งด๎านข๎อมูลตําง ๆ มีความคุ๎มคําและมีประสิทธิภาพ

๒. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ ๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม ให๎คนรุํน
ตํอไปได๎ใช๎อยํางยั่งยืน มีสมดุล
เป้าหมายที่ ๒ ฟื้นฟูและสร๎างใหมํฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ
เป้าหมายที่ ๓ ใช๎ประโยชน์และสร๎างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

เมษายน ๒๕๖๑

๖๗
เป้าหมายที่ ๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก่าหนดอนาคตประเทศด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสํวนรํวม และธรรมาภิบาล

๓. ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๑ พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ (ได๎แกํ
ปุาธรรมชาติรอ๎ ยละ ๓๕ พื้นที่สวนปุาใช๎ประโยชน์ร๎อยละ ๑๕ และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผํอนหยํอน
ใจร๎อยละ ๕)
๓.๒ พื้นที่เขาหัวโล๎น หาดทํองเที่ยวและแนวปะการัง แมํน้่าล่าคลองและแหลํงน้่าธรรมชาติ
ได๎รับการฟื้นฟูดูแลรักษา น้่าเสียได๎รับการบ่าบัดและขยะมูลฝอยได๎รับการก่าจัดอยํางถูกสุขอนามัย
ปริมาณฝุุนขนาดเล็กในบรรยากาศอยูํในเกณฑ์มาตรฐานสากล
๓.๓ ปริ มาณก๏า ซเรื อ นกระจกที่ป ลํ อยลดลงอยํ า งน๎ อ ย ร๎ อยละ ๒๐ จากกรณี ป กติ มูล คํ า
เศรษฐกิจฐานชีวภาพเพิ่มขึน้ ระบบการจัดการเชิงคุณภาพของภาคการทํองเที่ยว ระบบจัดการน้่าเชิงลุํม
น้่า ความมั่นคงน้่าในทุกมิติเพิ่มขึ้นให๎ได๎ร๎อยละ ๘๐
๓.๔ กระบวนทั ศน์ แนวคิ ด และพฤติกรรมเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางที่สนั บสนุ น
การพัฒนาที่ยั่งยืน องค์ความรู๎แ ละศักยภาพที่พึงประสงค์ของทุกภาคสํวนพัฒนาดีขึ้น การกระจาย
อ่ า นาจไปสูํ ท๎ อ งถิ่ น ระบบธรรมาภิ บ าลและการมี สํ ว นรํ ว มเกิ ด ขึ้ น โครงการส่ า คั ญ ที่ ส ะท๎ อ นการ
เปลี่ยนแปลงในการก่าหนดอนาคตประเทศ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ ๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
มุํง เน๎ น การพั ฒ นาสัง คมเศรษฐกิ จให๎ เติ บโตและมีค วามเป็ นธรรม บนความสมดุ ลของฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี ด๎วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น่าไปสูํการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและลดปัญหา
ความขาดแคลนของทรัพยากรลงได๎ โดยมีเปูาหมายสูํสังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแตํมีผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมต่่าลง ผํานแนวทางและมาตรการตําง ๆ เชํน การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปุาไม๎ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ปุาและความหลากหลายทางชีวภาพ
สํงเสริมให๎สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์สํวนรวมของชาติ
๑.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพจากปัจจุบันเป็นร้อยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑.๑.๑ สํงเสริมและสร๎างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมํ
๑.๑.๒ สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
เมษายน ๒๕๖๑

๖๘
๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่ นกาเนิด โดยเฉพาะสัตว์
ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น
และแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
๑.๒.๑ อนุรักษ์พื้นที่ปุาไม๎ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งชนิดพันธุ์สัตว์ปุา
และพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ปุาและพันธุ์พืชหายากและใกล๎สูญพันธุ์ ให๎เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคูํ
กับการลดภัยคุกคาม รวมถึง การบริหารจัดการไมํให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางสัตว์ปุากับคนและชุมชน
๑.๒.๒ สร๎ า งระบบฐานข๎ อ มู ล ในรู ป แบบธนาคารพั น ธุ ก รรม โดยให๎ ค วามส่ า คั ญ กั บ
พันธุกรรมท๎องถิ่นที่มีคุณคําตํอระบบนิเวศและ/หรือมีความส่าคัญทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
เกี่ยวข๎อง เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู๎ส่าหรับใช๎ประโยชน์ในอนาคต และคงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
๑.๒.๓ สํงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช๎
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร๎างกลไกการใช๎ประโยชน์ในระดับท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน และ
พัฒนาระบบการแบํงปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เชํน
สํงเสริมพัฒนาและการใช๎แนวคิดผู๎ได๎รับผลประโยชน์เป็นผู๎จําย โดยเฉพาะอยํางยิ่งแนวคิดการเก็บ
คําบริการเชิงนิเวศในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๒.๔ ศึ ก ษา ส่ า รวจ และวิ จั ย ด๎ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพในระบบนิ เ วศที่ มี
ความส่าคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุ๎มครอง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นที่
วิกฤต เพื่ อพัฒ นาและเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูลให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกตํอการเข๎าถึงและน่าไปใช๎
ประโยชน์
๑.๒.๕ สํงเสริมการเกษตรที่ชํวยอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
๑.๓.๑ ฟื้นฟูแมํน้่าล่าคลองและปรับเขือ่ นปูองกันตลิ่งและฝายชะลอน้่า โดย (๑) วางแผน
การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหลํงน้่าบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ (๒) สํงเสริมกลไกการมีสํวนรํวมใน
การบริหารการจัดการ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแมํน้่า คู คลอง และแหลํงน้่าธรรมชาติ (๓) ให๎มี
ระบบรวบรวมและบ่าบัดน้่าเสีย ระบบเก็บขนและก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนให๎ถูกต๎อง
ตามหลักสุขาภิบาล (๔) สนับสนุนให๎มีโครงขํายการสัญจรทางน้่าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ (๕) สํงเสริม สนับสนุนให๎ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู๎ความเข๎าใจ ความ
ตระหนักตํอคุณคําและความส่าคัญของแมํน้่า คู คลอง
๑.๓.๒ ก่าจัด ผักตบชวาแบบเบ็ด เสร็จ ทั้งระบบ โดย (๑) เรํงรัด การแก๎ไขปัญหาการ
จัดการผักตบชวาอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไมํสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศ (๒) สร๎างมาตรการ
ในการก่าจัดผักตบชวาส่าหรับผู๎ที่อาศัยอยูํริมน้่า ให๎ตระหนักถึงปัญหาของผักตบชวาและมีจิตส่านึกที่ดี
(๓) สํงเสริมและให๎ความรู๎ในการน่าผักตบชวามาใช๎ประโยชน์ให๎มากที่สุด เพื่อลดต๎นทุนด๎านการผลิตของ
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๖๙
เกษตรกรและสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน (๔) บูรณาการความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน
การก่าจัดผักตบชวา โดยใช๎กลไกการท่างานจากทุกภาคสํวนในการด่าเนินการรูปแบบประชารัฐ (๕)
ตรวจติดตามการก่าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลํงน้่าอยํางสม่่าเสมอ สร๎างมาตรการและพัฒนาวิธีการใน
การแก๎ไขปัญหาผักตบชวาอยํางตํอเนื่อง
๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ป่าธรรมชาติร้อยละ ๓๕
พื้นที่สวนป่าใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ และพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจร้อยละ ๕) ให้ปก
คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ
๑.๔.๑ หยุดยั้งการบุกรุกท่าลายและยึดคืนพื้นที่ปุาที่ถูกบุกรุก โดยประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตํอการถูกบุกรุก พร๎อมทั้งให๎มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณา
การทุกหนํวยงานในการเฝูาระวังและปูองกันการบุกรุกปุา
๑.๔.๒ สํง เสริ ม การฟื้น ฟู ระบบนิ เ วศปุ า ธรรมชาติที่ เ สื่อ มโทรม พื้ น ที่ปุ า อนุ รั กษ์ ต าม
กฎหมาย พื้นที่เขาหัวโล๎น และพื้นที่แนวกันชน รวมถึงการสํงเสริม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและ
ชุมชน
๑.๔.๓ สํงเสริมการใช๎ประโยชน์พื้นทีต่ ๎นน้่าทีเ่ หมาะสมและไมํเกิดผลกระทบ โดยก่าหนด
สิทธิชุมชนที่เข๎าไปใช๎ประโยชน์จากปุานั้น จะต๎องค่านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจ่ากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว เพื่อให๎ชุมชนมีความรู๎สึ กหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ และมี
การปลูกปุาเพิ่มขึ้น ตามหลักการผู๎ได๎รับประโยชน์จากปุาเป็นผู๎ดูแลปุา
๑.๔.๔ สํงเสริมปลูกปุาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปุาปลูกแบบครบวงจร สร๎างกลไก
หรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการและกฎหมาย ส่าหรับพื้นที่ที่ อยูํนอกเขตพื้นที่ปุาไม๎
และพื้นที่ของเอกชน โดยให๎สามารถน่ามาใช๎ประโยชน์ควบคูํกับการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
สามารถระบุแหลํงก่าเนิดของไม๎ และปูองกันการลักลอบน่าไม๎ออกจากปุา สวมเป็นไม๎ถูกกฎหมาย
๑.๔.๕ สร๎างและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผํอนหยํอนใจและการเรียนรู๎ทางธรรมชาติ
ในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให๎ประชาชนได๎ประโยชน์และรู๎สึกใกล๎ชิดธรรมชาติเพื่อให๎เกิดความรู๎สึกหวง
แหน เกิดจิตส่านึกในการอนุรักษ์และได๎รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๔.๖ แก๎ไขปัญหาชุมชนที่ท่ากินในเขตปุา โดยเน๎นการใช๎ประโยชน์ที่ไมํเกิดผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมในรูปแบบคนอยูํกับปุาอยํางยั่งยืน
๑.๔.๗ จัดท่าแผนที่แนวเขตพื้นที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดท่าฐานข๎อ มูล
พื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
๑.๔.๘ สํงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ปุาชุมชนและปุาครอบครัวแบบมีสํวนรํวม
๑.๔.๙ สร๎ า งเครื อ ขํ า ยภาคประชาชนทุ ก ระดั บ อายุ ใ ห๎ มี สํ ว นรํ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
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๗๐
๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (SCP) ร้อยละ ๓๐ ของการบริโภคและ
การผลิตทั้งประเทศ
๑.๕.๑ สํง เสริ ม การบริ โ ภคและการผลิ ต สีเ ขี ย วอยํ า งยั่ ง ยื น โดย (๑) สํ ง เสริ ม ให๎ เ กิ ด
การลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต รวมทั้งวิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและ
องค์กร เพื่อให๎ มีการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด คุ๎มคําและมีประสิทธิภาพมากที่สุ ด (๒) สร๎างการมี
จิตส่านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและพฤติกรรมการบริโภคอยํางพอเพียงและเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๓) ใช๎กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู๎บริโภคและผู๎ผลิต
(๔) สร๎างระบบและกลไกการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และ
(๕) ใช๎มาตรการการตรวจสอบย๎อนกลับถึงแหลํงที่มาของวัตถุดิบ
๑.๕.๒ สํงเสริมให๎มีการลดขยะเป็นศูนย์ และจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน เชํน เปลี่ยน
ขยะเป็นพลังงาน
๑.๕.๓ ลดการปลํอยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ให๎มีจ่านวนโรงงานที่ปลํอยมลพิษ
ตามคํามาตรฐาน ร๎ อยละ ๑๐๐ โดย (๑) จัด การการปลํอยมลพิษจากภาคการผลิตเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจควบคูํกับการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่่า โดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม (๒) มีระบบจัดการของเสียจากแหลํงก่าเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมีการจัดการ
มลพิษได๎เป็นไปตามมาตรฐาน (๓) มีการบังคับใช๎กฎหมายกับผู๎ประกอบการอยํางเครํงครัด
๑.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อใช๎ในการผลิต
อยํางยั่งยืน (๑) วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก (๒) เพิ่มศักยภาพการผลิต
การใช๎ และตลาดพลังงานทางเลือก (๓) สร๎างจิตส่านึกและเข๎าถึงองค์ความรู๎ข๎อเท็จจริง ด๎านพลังงาน
ทางเลือก
๑.๕.๕ สํงเสริมการจัดซื้อจัดจ๎างสีเขียวทั้งระบบ (ฉลากสิ่งแวดล๎อม) โดย (๑) ก่าหนดให๎
ทุกหนํ วยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ๎างสินค๎าและบริการที่ได๎รับการรับรองผลิต ภัณฑ์ที่เ ป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม (๒) สํงเสริมให๎ภาคเอกชนใช๎สินค๎าและบริการจากผลิต ภัณฑ์ที่เป็นมิต รตํอสิ่งแวดล๎อม
(๓) สํงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
๑.๕.๖ สํงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎ด่าเนิน การ
เพื่อรองรับการปลูกปุาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เอกชน
๑.๕.๗ ปรับปรุงกลไกรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิต รตํอสิ่งแวดล๎อมของ
ประชาชนและภาคเอกชน ให๎ สอดคล๎ องกับ ยุทธศาสตร์ช าติ ด๎ านการปรับสมดุลและพั ฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ ๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
มุํ ง เน๎ น การให๎ ค วามส่ า คั ญ กั บ การสร๎ า งการเติ บ โตของประเทศจากกิ จ กรรมทางทะเลที่
หลากหลายควบคูํไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด ภายใต๎อ่านาจและสิทธิ
เมษายน ๒๕๖๑

๗๑
ประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได๎ เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม (ลดความเหลื่อมล้่า) โดยมุํงเน๎น
การถํายทอดองค์ความรู๎เรื่องทะเลที่ถูกต๎องและเพียงพอ เพิ่มมูลคําของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดสํวนกิจกรรมทางทะเลที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎น ๔ ด๎านหลัก คือ การทํองเที่ยว พาณิชยนาวี การประมงและพลังงาน
๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล จากปัจจุบันเป็นมากกว่าร้อยละ ๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๒.๑.๑ เสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศในด๎านตําง ๆ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจภาคทะเล จนมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุํมประเทศอินโดจีน (CLMV) และประชาคมอาเซียน
เรํงลดความเหลื่อมล่้าในการเข๎าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให๎ทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได๎
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๑.๒ สํงเสริมและสร๎างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมํทางทะเล
๒.๑.๓ สํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอยและวิสาหกิจชุมชนให๎ค่านึงถึงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมพัฒนาศักยภาพคนและการใช๎เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขัน ความสามารถ
ในการแขํงขันเพิ่มขึ้น บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เชํน สิทธิของประมงขนาดเล็ก
๒.๑.๔ เกิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํ น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่พิเศษในด๎านการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เชํน อําวพังงาและพื้นที่
ตํอเนื่อง
๒.๑.๕ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับก๏าซเรือนกระจก พร๎อมรับมือกับผลจาก
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบตํอทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเศรษฐกิจภาค
ทะเล การปรับตัวตํอสภาวะการเปลี่ยนแปลง
๒.๑.๖ มีการประเมินมูลคําทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน มีระบบ
เศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช๎ให๎เหมาะสม เพื่อให๎เกิดความรับผิดชอบโดยผู๎ใช๎ประโยชน์
หรือตํอผู๎ท่าความเสียหายตํอทรัพยากร และสํงเสริมการใช๎ประโยชน์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
๒.๑.๗ พื้นที่ชายฝั่งและในทะเลได๎รับการแบํงเขตและจัดสรรด๎วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ
มีผั ง ชายฝั่ ง และผั ง ทะเลชั ด เจน ก่ า หนดพื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาในรู ป แบบตํ า ง ๆ โดยการมี สํ ว นรํ ว มของ
ประชาชนและสอดคล๎องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่
๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
๒.๒.๑ รักษาแนวปะการังที่ส่าคัญตํอการทํองเที่ยวให๎มีความเสียหายไมํเกินกวําร๎อยละ
๕๐ ของพื้นที่แนวปะการังทั่วประเทศภายใน ๕ ปี และไมํเกินกวําร๎อยละ ๒๐ ภายใน ๒๐ ปี รักษาปุา
ชายเลนที่ส่าคัญตํอการดูดซับก๏าซเรือนกระจกให๎ไมํน๎อยกวํา ๑.๗๕ ล๎านไรํ รักษาแหลํงหญ๎าทะเลที่
ส่ า คั ญ ตํ อ ประมงและสั ต ว์ ท ะเลหายาก ให๎ ไ มํ น๎ อ ยกวํ า ๑.๖ แสนไรํ มี พื้ น ที่ คุ๎ ม ครองทางทะเลที่ มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบตําง ๆ อยํางน๎อยร๎อยละ ๑๐ ของพื้นที่ทะเล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยสํงเสริม
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การมีสํวนรํวมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ ชํวยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่เกยตื้น
ให๎มีอัตรารอดอยํางน๎อยร๎อยละ ๙๐ ออกกฎหมายคุ๎มครองสัตว์ที่มีความส่าคัญตํอระบบนิเวศ การทํองเที่ยว
และการอนุรักษ์ระดับสากล
๒.๒.๒ จ่ากัดจ่านวนนักทํองเที่ยวตํางชาติในเขตอุทยานแหํงชาติทางทะเลให๎ไมํเกิน ๖
ล๎านคนตํอปี ภายใน ๕ ปี
๒.๒.๓ ลดปริมาณของเสียลงทะเลทั้งระบบ (น้่าเสียได๎รับการบ่าบัดร๎อยละ ๕๐ ขยะ
ลดลงร๎อยละ ๓๐ น้่ามันรั่วระบุที่มาได๎ร๎อยละ ๘๐)
๒.๒.๔ มี ร ะบบควบคุ ม และตรวจสอบผลกระทบจากสิ่ ง แวดล๎ อ มที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ เชํน IEE EIA EHIA และ SEA ทันสมัยและสอดคล๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน
โดยค่านึ งถึงมูลคําของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ทางทะเล กระบวนการมีสํวนรํวมชัดเจนและเป็น ที่
ยอมรับ มีกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วและเป็นธรรมตํอทุกฝุาย
๒.๒.๕ มีหนํวยติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และ
แจ๎งเตือนปัญหาสิ่งแวดล๎อม เชํน ขยะทะเล น่้าเสีย คราบน่้ามัน และขี้ปลาวาฬ ฯลฯ เพื่อลดผลกระทบ
ตํอระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก หํวงโซํอาหาร และคุณภาพอาหารทะเล
๒.๒.๖ มี ก ารกระจายความรู๎ ด๎ า นทะเลในทุ ก ระดั บ ชั้ น และครอบคลุ ม ทุ ก รู ป แบบ
(การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) เกิดสถานีทะเลศึกษาในทุก
จังหวัดชายฝั่ง และมีกิจกรรมการสร๎างความตระหนักทางทะเล มีระบบศูนย์ข๎อมูลความรู๎เชิงรุก ที่เข๎าถึง
ได๎ผํานระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ตามแนวทางเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเล
อยํางตํอเนื่องและสอดคล๎องกับกระแสโลก มีหนํวยคลังสมอง เป็นคลังรวมความรู๎ด๎านผลประโยชน์ทาง
ทะเลเพื่อให๎ค่าปรึกษาชํวยการตัดสินใจของผู๎บริหารและให๎บริการความรู๎แกํประชาชน มีการน่าความรู๎
เพื่อพัฒนาให๎เกิดการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชํน ข๎อมูล สารสนเทศ
องค์ความรู๎ และภูมิปัญญาเพื่อการประยุกต์ใช๎และนวัตกรรม
๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้ง
ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
๒.๓.๑ จัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณาการ
๒.๓.๒ เสริมทรายฟื้นฟูหาดทํองเที่ยว โดยหาดทํองเที่ยวทั่วประเทศได๎รับการฟื้นฟู
๒.๓.๓ ชายฝั่งทะเลได๎รับการปูองกัน แก๎ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่
เหมาะสม มีแผนแมํบทก่าหนดวิธีการจัดการในแตํละพื้นที่ส่าคัญทั่วประเทศ
๒.๓.๔ ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช๎รูปแบบการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม รวมถึงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณที่ยังไมํเกิด โดยการ
ประกาศเขตพื้นที่ที่ไมํมีการกัดเซาะ
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๗๓
๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมโดยเน้น ๔ ด้านหลัก
ได้แก่ การท่องเที่ยว การพาณิชย์นาวี การประมง และพลังงาน
๒.๔.๑ การทํองเที่ยวทางทะเลที่ค่านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลด
ความเหลื่อมล่้าและดูแลผลประโยชน์ให๎เกิดขึน้ กับประชาชนในพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยนักทํองเที่ยว
ทางทะเลจากอุบัติเหตุและจากสัตว์ทะเลมีอันตราย การพัฒนาทําเรือทั้งระบบให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการทํองเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหมํ เชํน การพัฒนา
ประเทศให๎เป็นศูนย์กลางทําเรือหลักของเรือส่าราญในภูมิภาค การจัดท่าแหลํงทํองเที่ยวด่าน่้าที่มนุษย์
สร๎างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณนักทํองเที่ยวในอนาคต
๒.๔.๒ ยกระดับกิจการด๎านการพาณิชย์นาวีจนเทียบเทํามาตรฐานสากล สํงเสริมให๎
ประเทศเป็นศูนย์กลางด๎านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค๎าตามแนวชายฝั่ง ให๎เติบโต
อยํางยั่งยืน สนับสนุนให๎เกิดการเชื่อมตํอเส๎นทางเศรษฐกิจสองฟากฝั่งสมุทร
๒.๔.๓ สํงเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใช๎ ในการวางแผนการบริหารจัด การให๎
สอดคล๎องกับศักยภาพ การท่าประมงที่ค่านึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือ
ประมงที่ท่าลายล๎าง และปูองกันไมํให๎เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข๎ามา
ท่าการประมงที่ผิดกฎหมาย เรํงพัฒนาการจัดการด๎านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล๎องกับ แผนการใช๎
ประโยชน์เชิงพื้นที่ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อน่าความรูแ๎ ละนวัตกรรมใหมํ ๆ มาพัฒนาการประมงครบ
วงจร เพื่อให๎ประเทศยังคงเป็นผู๎น่าด๎านการผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลคําสูงและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม
๒.๔.๔ น่าแทํนผลิตปิโตรเลียมที่รื้อถอนมาตํอยอดในการใช๎ประโยชน์ พัฒนาเทคนิควิจัย
ในด๎านพลังงานหมุนเวียนในทะเล ส่ารวจแหลํงแรํทางทะเลและแสดงทํา ทีในการเป็นผู๎รํวมมือในการน่า
ทรัพยากรเหลํานี้มาใช๎ในระดับสากล
ประเด็นที่ ๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มุํงเน๎นลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และสร๎างสังคมคาร์บอนต่่า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ทั้งระบบ และการสร๎างขีดความสามารถของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร๎อมทั้งสนับสนุน
การลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ
๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ
๓.๑.๑ ภาคการผลิ ต และบริ ก าร โดยเพิ่ ม สั ด สํ ว นการใช๎ พ ลั ง งานทดแทน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานในการผลิตไฟฟูา การขนสํง อุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์และอาคารของรัฐ
พัฒนาระบบโครงขํายไฟฟูาอัจฉริยะ พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานและการจัดการคมนาคมที่มุํงเน๎น
การปรับเปลี่ ยนรูปแบบการเดิน ทาง และรองรับเทคโนโลยีและนวัต กรรมคาร์บอนต่่า รวมทั้งมุํงสูํ
การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เมษายน ๒๕๖๑

๗๔
๓.๑.๒ ภาคเมืองและชุมชน พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุํงสูํเมือง
คาร์บอนต่่า และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ
๓.๑.๓ ภาคการเกษตรและปุาไม๎ สนับสนุนการจัดการด๎านการเกษตรที่มีผลประโยชน์
รํว มในการลดก๏าซเรือนกระจก เชํน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตรแมํนย่าสูง
เกษตรทฤษฎีใหมํ เป็นต๎น รวมทั้งเรํงฟื้นฟูพื้นที่ปุาเสื่อมโทรม สํงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปุาเพื่อเป็นแหลํงกัก
เก็บก๏าซเรือนกระจก
๓.๒ มีก ารปรับ ตัว เพื่ อลดความสู ญเสีย และเสียหายจากภั ยธรรมชาติ และผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลง ร้อยละ ๕๐ จากกรณีปกติ
๓.๒.๑ พั ฒ นาระบบฐานข๎ อ มู ล การคาดการณ์ ส ภาพภู มิ อ ากาศและระบบเตื อ นภั ย
ลํวงหน๎าที่รวดเร็ว แมํนย่าและมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร๎างและไมํใชํ
โครงสร๎างเพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแตํละภูมิ
สัง คมของประเทศ เชํ น การพั ฒ นาระบบโครงสร๎ า งพื้ น ฐานการกั ก เก็ บ และส่ า รองน้่ า อยํ า งยั่ ง ยื น
การจัดการองค์ความรู๎ เพื่อลดผลกระทบและสร๎างความปลอดภัยอยํางยั่งยืน และการใช๎มาตรการผัง
เมืองเป็นต๎น
๓.๒.๓ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การพิ บั ติ ภั ย ทั้ ง ระบบ โดยค่ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว
๓.๒.๔ บู ร ณาการประเด็ น ด๎ า นการปรั บ ตั ว ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศใน
กระบวนการจัดท่า แผนรายสาขา มีการด่าเนินการและติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง
๓.๒.๕ เสริมสร๎างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและ
ปรับตัวตํอผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภู มิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๓.๑ ก่าหนดให๎ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระแหํงชาติเพื่อให๎ มี
การบูรณาการในนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
๓.๓.๒ สํงเสริมสินค๎าและบริการคาร์บอนต่่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศอยํางเป็นระบบ และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร๎างแรงจูงใจและสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชํน มาตรการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนทั้งใน
และตํางประเทศ การยกเว๎นภาษี รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ ด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เชํน ตลาดคาร์บอน การจํายคําตอบแทนการให๎บริการของระบบนิเวศ ระบบประกันภัยจากปัจจัยทาง
ภูมิอากาศ เป็นต๎น
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๗๕
๓.๓.๓ พัฒ นากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัด การด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอยํางมีประสิทธิภาพ
๓.๔ พั ฒ นาและสร้ า งระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ าที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
พัฒนาโครงสร๎างระบบสาธารณสุข เครือขํายเตือนภัยและเฝูาระวังโรคให๎มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุํมเสี่ยงที่มีความอํอนไหวตํอปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ อากาศ
ตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้่า เชํน ผู๎สูงอายุ เด็ก ผู๎หญิง คนพิการ ผู๎ปุวยเรื้อรัง และผู๎ที่ถูกทอดทิ้งทาง
สังคม เป็นต๎น
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง และมีข๎อก่าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นการพัฒนา “เมือง
น่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให๎ความส่าคัญกับการจัดท่าแผนผังภูมิ
นิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและ
ความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต๎นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยํางยั่งยืน ลดการ
ปลดปลํอยมลพิษและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อุทยานธรณีวิทยา แหลํง โบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยํางยั่งยืน
๔.๑ จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
๔.๑.๑ จัดท่าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข๎อมูลขนาดใหญํ
เพื่อการจัด ท่าแผนผังภูมินิ เวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของ
ภูมินิเวศ
๔.๑.๒ จัดท่าแผนผังภูมินิเวศ ของพื้นที่ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน และ การจัดการสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการก่าหนดเขตพื้นที่แนวกันชน
๔.๑.๓ จัดท่าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวม
ด๎านการใช๎ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนสํง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๔.๑.๔ จัดท่าแผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ และ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก เพื่อใช๎ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
๔.๑.๕ จั ด ท่ า ผั ง พื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมตามเกณฑ์ ม าตรฐานตลอดจนตั ว ชี้ วั ด เมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๔.๑.๖ จั ด ท่ า ผั ง พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แหลํ ง โบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และ วิถีชีวิตพื้นถิ่นอยํางยั่งยืน
เมษายน ๒๕๖๑

๗๖
ทั้งนี้หากไมํมีเกณฑ์และมาตรฐานของประเทศ ให๎ก่าหนดเกณฑ์และมาตรฐานสากลที่ตก
ลงรํวมกัน โดยให๎ค่านึงถึงการลดผลกระทบตํอภูมินิเวศและสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอันจะสํงผลตํอการพัฒนาอยํางยั่งยืนโดยค่านึงถึงประโยชน์ของประชาชนสํวนใหญํ
๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุต สาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีก ารบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จากพื้นที่เป้าหมาย
๔.๒.๑ พัฒนาเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ จากพื้นที่เปูาหมาย
๔.๒.๒ พัฒนาชนบทมั่นคงอยํางยั่งยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ จากพื้นที่เปูาหมาย
๔.๒.๓ พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัยอยํางยั่งยืน อยํางน๎อยร๎อยละ ๘๐ จากพื้นที่
เปูาหมาย
๔.๒.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทุกแหํงในประเทศ
๔.๒.๕ พั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อุ ท ยานธรณี วิ ท ยา
แหลํงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์
และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยํางยั่งยืน ตามประกาศเขตพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเกํา
๔.๓ จัดการมลพิษทุกประเภท โดยเฉพาะขยะและน้าเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่เป้าหมาย
๔.๓.๑ ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และ บังคับใช๎
มาตรฐานสิ่งแวดล๎อม ด๎านดิน น้่า อากาศ ปุาไม๎ สัตว์ปุา และ ความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาค
สํวนอยํางเครํงครัด การพัฒนาระบบจัดการมลพิษก่าเนิดใหมํและมาตรฐาน
๔.๓.๒ ขจั ด มลพิ ษและแก๎ ไขฟื้น ฟู ผลกระทบสิ่ งแวดล๎อ มด๎ า น ดิน น้่ า อากาศ ปุา ไม๎
สัตว์ปุา และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด๎านตําง ๆ
๔.๓.๓ พัฒนาและใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และ ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
๔.๓.๔ ก่าหนดเปูาหมายการจัดการขยะตั้งแตํต๎นทางถึงปลายทาง ด๎วยเปูาหมาย ๓R
(Reduce, Reuse, Recycle) และยกเลิกมาตรการบํอฝังกลบขยะภายในระยะ ๒๐ ปี
๔.๓.๕ จัดตั้งองค์กรที่มีหน๎าที่ก่ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยํางเป็นระบบทั้ง
ประเทศ
ทั้งนี้ ให๎ด่าเนินการในพื้นที่ของเมือ ง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตามข๎อ ๔.๒ เป็นอยํางน๎อย
๔.๔ พัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ
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๗๗
๔.๕ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่จากฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๕.๑ ก่าหนดให๎ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให๎ความรู๎ ประสาน และ บูรณาการทุก
ภาคสํว นในการเพิ่ม และ รักษาพื้น ที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม๎ในภาพรวมของประเทศ พร๎อมกับ
การฟื้นฟูระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๕.๒ ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช๎เรื่องการใช๎ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ปุาอยําง
สมดุล
๔.๕.๓ พั ฒ นาและสํ ง เสริ ม กลไกคาร์ บ อนเครดิ ต และ กลไกการจํ า ยคํ า ตอบแทน
การให๎บริการของระบบนิเวศ
๔.๕.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ และ ฟื้นฟู แหลํงโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยํางยั่งยืน
๔.๕.๕ จัดให๎มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด่าเนินการตามข๎อ ๔.๕.๑ ถึง ๔.๕.๔
ในพื้นที่ที่ด่าเนินการตามข๎อ ๔.๒ และ ๔.๓
๔.๖ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของรัฐในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม
๔.๖.๑ พัฒนาเครือขํายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และ เครือขําย ที่ประกอบด๎วยภาคี
ส่าคัญตามบริบทของพื้นที่อยํางเป็นรูปธรรมในพื้นที่ที่ ด่าเนินการตามข๎อ ๔.๒ และ ๔.๓ ที่เชื่อมโยง
การพัฒนารํวมกันในทุกระดับและ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ หรือ องค์ กร เพื่อการพัฒนาเมือง
ชุมชน และเครือขําย ให๎มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับสากล
๔.๖.๒ พัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือ องค์กรธุรกิจประจ่าชุมชน เพื่อสํงเสริมให๎
เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และ
ตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พร๎อมกับสํงเสริมกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์และรายได๎ให๎กับชุมชน
ประเด็นที่ ๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มุํงเน๎นพัฒนาระบบจัดการน้่าทั้งระบบ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการ
และการใช๎น้่าทุกภาคสํวน ดูแลภัยพิบัติจากน้่าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอยํางเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม เน๎นสํงเสริมการใช๎พลังงานสะอาดที่ค่านึงถึงการพัฒนาอยํางเหมาะสม ให๎มีประสิทธิภาพ
เพิ่มศักยภาพและการใช๎พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิต
ภาพสูง
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๗๘
๕.๑ พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (มีน้า
สะอาดใช้อย่างพอเพียง ในทุกภาคส่วน ลดความเสียหายและสร้างความปลอดภัย จากอุทกภัยให้อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล (ADB) โดยบรรลุดัชนีความมั่นคงน้า ที่ระดับ ๘๐ คะแนน
๕.๑.๑ จัดให๎มีน้่าสะอาดใช๎ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่
เข๎าถึงได๎
๕.๑.๒ จัดให๎มีระบบการจัดการน้่าชุมชนที่เหมาะสม (มีระบบแผนผังน้่า น้่าเข๎า น้่าเก็บ
น้่าทิ้ง ทางน้่า ระบบสุขาภิบาลทุกชุมชน และขยะซึ่งเป็นต๎นทางของปัญหาคุณภาพน้่าและสุขอนามัย)
โดยจัดระบบน้่าในชุมชน (อยํางมีสํวนรํวมและมีข๎อมูล เสริมความเข๎มแข็ง ปรับปรุงและยกระดับระบบ
น้่าในชุมชนเชิงระบบ)
๕.๑.๓ สํงเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต๎นน้่า พื้นที่ชุํมน้่า พื้นที่พักน้่า แหลํงน้่าธรรมชาติ
แอํงน้่าบาดาล การระบายน้่าชายฝั่ง ให๎มีปริมาณและคุณภาพน้่า และใช๎ประโยชน์ได๎ตามเกณฑ์
๕.๑.๔ จัดท่าแผนปูองกัน ฟื้นฟู รักษา รํวมกับแผนรักษาเขตต๎นน้่า แผนปูองกันแผํนดิน
ถลํม แผนอนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู รัก ษาสภาพสิ่ งแวดล๎อ ม (ตามพื้นที่ ที่ก่า หนด ตามความส่า คัญ) แหลํงน้่ า
ธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่ก่าหนดและตามความส่าคัญ
๕.๑.๕ พัฒ นาการจัด การน้่า เชิง ลุํมน้่า ทั้งระบบให๎มีร ะดับ ความมั่นคงในระดับ สากล
โดยการจัดหาและใช๎น้่าที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร๎างความเป็นธรรม ใช๎ระบบทั้งทางโครงสร๎าง
กฎระเบียบ การวางองค์กรการจัดการการจัดหาและใช๎น้่าที่ได๎สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้่า
การก่าหนดโควต๎าน้่าที่จ่าเป็นและเป็นธรรม (เสริมสร๎างความรํวมมือและตํอรองกับผู๎เกี่ยวข๎อง ยกระดับ
คุณภาพการตัดสินใจรํวมกัน) รวมทั้ง การยกระดับผลิตภาพการใช๎น้่าให๎เทียบเทําระดับสากล (ตามข๎อ
๕.๒)
๕.๑.๖ เตรียมความพร๎อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
เครื่องมือการจัดการ (เชํน การจัดท่าผังน้่าควบคูํกับผังการใช๎ประโยชน์ที่ดิน) การด่าเนินการเพื่อสร๎าง
สมดุล สร๎างวินัยของประชาชนในการใช๎น้่า (รวมการอนุรักษ์) อยํางรู๎คุณคํา
๕.๑.๗ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สารสนเทศกับนานาชาติ และการด่าเนินการรํวมใช๎น้่า
กับแมํน้่าระหวํางประเทศ โดยพิ จารณาและด่าเนินการโครงการบูรณการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น
รํวมกับระดับสากล เชํน ประเด็นรํวมด๎านการบริหารจัดการน้่า พลังงานและอาหาร และการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมที่ต๎องให๎ความส่าคัญในอนาคต เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ที่ก่าหนด
๕.๑.๘ จัดระบบการจัดการน้่าในภาวะวิกฤติ ให๎สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัย
พิบัติที่เกิดจากน้่า (เชํน น้่าทํวม น้่าแล๎ง น้่าเสียในทางน้่า) ตามหลักวิชาการให๎อยูํในขอบเขตที่ควบคุม
(เมือง นอกเขต พื้นที่ลุํมต่่า พื้นที่ในคันกั้นน้่า ความสูง ชํวงเวลา) ที่มีประสิทธิภาพ โดยแบํงตามลักษณะ
ของแตํละพื้นที่ได๎ และสามารถฟื้นตัวได๎ในเวลาอันสั้น
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๗๙
๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบ (ใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้า) ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยเพิ่มเป็น ๑๐ เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบัน
๕.๒.๑ จัดให๎มีน้่าเพียงพอตํอการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยูํอาศัย การพาณิชย์
และบริการ พร๎อมระบบจัดการน้่าในเขตเมือง (มีระบบแผนผังน้่า น้่าเข๎า น้่าเก็บ น้่าทิ้ง ระบบกระจาย
น้่าดี ระบบรวบรวมน้่าเสีย ระบบระบายน้่า ส่าหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงน้่าส่าหรับผู๎มีรายได๎
ต่่าในชุมชนเมืองให๎เพียงพอตํอความต๎องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) โดยพัฒนาระบบน้่าในเมือง
ที่มีความเชื่อมโยง มีแหลํงน้่าส่ารอง ทบทวน/จัดท่าแผนแมํบท (ตามความส่าคัญของแตํละพื้นที่) และใช๎
น้่าจากหลายแหลํง รวมการใช๎น้่าซ้่าในพื้นที่วิกฤติ
๕.๒.๒ จัดให๎มีน้่ าใช๎เพียงพอส่าหรับ การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการ
เติบโตแบบสีเขียว ทํองเที่ยวพร๎อมมีระบบดูแลน้่าภายในพื้นที่ (น้่าเข๎า น้่าเก็บ น้่าทิ้ง ทางน้่า) ส่าหรับ
ผู๎ใช๎น้่าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหมํ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้่าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
แหลํงทํองเที่ยว เกษตรพลังงาน (ตามข๎อ ๕.๓) เกษตรเพิ่มมูลคําและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (ตามข๎อ
๕.๕) โดยทบทวนระบบน้่ าตามการปรับโครงสร๎างเกษตร และอุต สาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน๎นปรับ
โครงสร๎างการใช๎น้่า ก่าหนดสัดสํวนการใช๎น้่าในแตํละภาคสํวน
๕.๒.๓ เพิ่มผลิต ภาพของการใช๎น้่า โดยการใช๎อยํางมีคุณคํา การใช๎น้่าซ้่า การน่าน้่ า
กลับมาใช๎ใหมํ เพิ่มประสิทธิภาพการสํงและการใช๎น้่าทุกภาคสํวน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบ
การขออนุญาตใช๎น้่าตามเกณฑ์และความส่าคัญ เพื่อสนับสนุนการสร๎างมูลคําเพิ่มของภาคการผลิตและ
บริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลั งงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิต รต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและ
ความร้อน เป็นร้อยละ ๓๐-๔๐
๕.๓.๑ สํงเสริมการใช๎พลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟูา
โดยน่าพลังงานหมุนเวียนเข๎าสูํระบบแบบคํอยเป็นคํอยไป และระวังไมํให๎ต๎นทุนการผลิตไฟฟูาเพิ่มสูง
เกินไป รวมทั้งพัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟูาทั้งด๎านอุปทานและด๎านอุปสงค์ ให๎มีประสิทธิภาพ
และความยืด หยุํน เพื่อให๎ สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในระบบได๎อยํางมั่นคงและมี
เสถียรภาพ
๕.๓.๒ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตความร๎อนในภาคอุตสาหกรรม และ
การปรับเปลี่ยนไปใช๎เชื้อเพลิงที่เหมาะสม เพื่อลดการใช๎เชื้อเพลิงฟอสซิล
๕.๓.๓ พัฒนาและใช๎ศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติในพื้นที่ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด เชํน พลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังน่้าขนาดเล็ก ขยะและวัตถุดิบจากการเกษตร เป็นต๎น
โดยใช๎เชื้อเพลิงเหลํานี้ในการผลิตไฟฟูาและความร๎อนในลักษณะที่เป็นการสร๎างความเชื่อมโยงระหวําง
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและความต๎องการของภาคครัวเรือน
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๘๐
๕.๓.๔ สนั บสนุ น การวิจัย พัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บไฟฟูา
เพื่อให๎ใช๎รํวมกับพลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์ ลม หรือพลังงานธรรมชาติอื่น ในการผลิตไฟฟูา
ที่มีความสม่่าเสมอและเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น
๕.๓.๕ วางแผนและพัฒนาระบบโครงขํายไฟฟูาอัจฉริยะ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟูาจาก
พลังงานหมุนเวียนในสัดสํวนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟูาที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น
๕.๓.๖ สนั บ สนุ น การใช๎ ก ลไกการตลาดหรื อ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เชํ น ภาษี
คาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด๎านพลังงานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ลงร้อยละ
๓๐ จากค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงานที่คาดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
๕.๔.๑ สนั บสนุ น การอนุ รักษ์และการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต๎นทุน
พลังงานของประเทศ ด๎วยการสํงเสริมผํานเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใชํการเงิน ร วมทั้ง
มาตรการทางกฎหมาย เชํนสํงเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในภาคการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน เป็นต๎น
๕.๔.๒ สํงเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยสนับสนุนทางการเงินและ
บังคับใช๎กฎหมายเกี่ยวกับการกํอสร๎างและออกแบบอาคาร เพื่อท่าให๎เกิดการใช๎แสงสวําง และการปรับ
อากาศที่ประหยัดการใช๎ไฟฟูาในอาคาร
๕.๔.๓ รณรงค์ แ ละให๎ ความรู๎ ความเข๎าใจกับประชาชนในด๎านการประหยัด พลังงาน
สํงเสริมให๎ใช๎อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช๎ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์
ประหยัดไฟฟูาตําง ๆ
๕.๔.๔ สํงเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนสํงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเพิ่มสัดสํวน
การขนสํงสินค๎าทางรางและทางน้่าทดแทนทางถนน สํงเสริมการเดินทางโดยรูปแบบการขนสํงสาธารณะ
และการใช๎ยานพาหนะที่ประหยัดเชื้อเพลิง
๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิ ติปริมาณ
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตรแบบบูรณาการ
๕.๕.๑ บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตร โดยเน๎นให๎
เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลคําเพิ่มสูง อาทิ การพัฒนาเกษตรตามภูมิ
สังคม เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรปลอดภัยสูง เกษตรอัจฉริยะ เกษตรที่เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ระบบเกษตรแมํนย่าสูง และจ่ากัดการใช๎สารเคมีกับภาคเกษตรของ
ประเทศทั้งระบบ เชํน สารก่าจัดศัตรูพืชและสารฆําหญ๎า
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๘๑
๕.๕.๒ ลดพื้นที่เกษตรเชิงเดีย่ ว เพิ่มพื้นที่เกษตรผสมผสาน โดยจัดเขตการเกษตร ให๎แล๎ว
เสร็จในเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) รวมทั้งใช๎มาตรการการตรวจสอบย๎อนกลับถึงแหลํงที่มาของวัตถุดิบ
เพื่อลดการบุกรุกและท่าลายพื้นที่ปุา
๕.๕.๓ พัฒ นาเกษตรกรรุํนใหมํ เพิ่มการจ๎างงานในภาคเกษตรเพื่อรองรับเศรษฐกิ จ
ชี ว ภาพ รวมทั้ ง ยกระดั บ อาชี พ เกษตรกรให๎ มี ร ายได๎ ตํ อ หั ว เพิ่ ม ขึ้ น และมี ค วามภาคภู มิ ใ จในอาชี พ
เกษตรกรรม
ประเด็นที่ ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
มุํงสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือ
และกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโต
ที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัด ตั้งและพัฒนากระบวนการยุ ติธรรมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล๎อม เพื่อแก๎ไขปัญหาและลดความขัดแย๎ง พัฒนา
และด่าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก่าหนดอนาคตประเทศ
๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย
๖.๑.๑ ปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือตําง ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของประชาชนและภาคเอกชน ให๎รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต
๖.๑.๒ สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ การตระหนักรู๎ และการมีสํวนรํวมด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตํางประเทศ ผํานชํองทางตําง ๆ อยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง เชํน การยกระดับสิ่งแวดล๎อมศึกษา การฝึกอบรม การปลูกฝังผํานสถาบันครอบครัว
และสื่อตําง ๆ
๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต
๖.๒.๑ พัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกใน
การปูองกันผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ส่าคัญ
๖.๒.๒ ประยุกต์ใช๎นวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพื่อรังสรรค์นโยบายที่น่าไปสูํการปฏิบัติได๎จริง
และสอดคล๎องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเปูาหมาย ๒ พื้นที่ส่าคัญใน ๕ ปี และทุกพื้นที่ส่าคัญที่มี
นโยบายพิเศษจากรัฐบาลใน ๑๐ ปี
๖.๒.๓ พัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล๎อม โดยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการมี
สํวนรํวมในการอนุรักษ์ คุ๎มครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งการเพิ่มสิทธิในการ
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารด๎านสิ่งแวดล๎อม และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตัดสินใจในโครงการ
ที่มี ผลกระทบตํอ สิ่ งแวดล๎ อม สุ ข ภาพ สั งคม และเศรษฐกิจ ทั้ง นี้ รวมถึง การกระจายอ่ า นาจและ
เมษายน ๒๕๖๑

๘๒
การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํองค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๖.๒.๔ พัฒ นาและออกกฎหมาย การบั งคับใช๎ กฎหมาย และองค์กรในกระบวนการ
ยุติธ รรมเกี่ ยวกั บทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล๎ อม ได๎ แกํ คณะกรรมการพัฒนาระบบยุติธ รรม
สิ่งแวดล๎อม หนํวยงานไกลํเกลี่ยด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หนํวยงานสอบสวนและนิติ
วิทยาศาสตร์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ศาลสิ่งแวดล๎อม หนํวยงานบังคับคดีสิ่งแวดล๎อม
และสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล๎อมให๎ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล๎อม ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้่า และปูองกันแก๎ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎ครอบคลุม ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาอุบัติใหมํ อันจะท่าให๎เกิด
การจัดการอยํางยั่งยืน สามารถน่าตัวผู๎กํอปัญหามาลงโทษ และสามารถเยียวยาฟื้นฟูบุคคลชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เสียหายได๎อยํางเหมาะสมและเป็นธรรม
๖.๒.๕ พัฒนาความรํวมมือในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ข๎ามพรมแดน กับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อปูองกันแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ของภูมิภาค การฟื้นฟูและขยายพื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเพิ่ม
กระบวนการมีสํวนรํ วมกํอนการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญํที่มีผลกระทบข๎ามพรมแดน การเพิ่ม
ความรํวมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได๎อยํางทั่วถึงและทันการณ์ และการพัฒนาความ
รํวมมือระหวํางหนํวยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสร๎างระบบยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล
๖.๓ จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว ม ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ รวมทั้ง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน
ก่ า หนดและจั ด โครงสร๎ า ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น รํ ว มด๎ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ส่าคัญ เชํน ความเชื่อมโยงระหวํางมิติความมั่นคงด๎านทรัพยากร
น้่า พลังงาน และอาหารทะเล ศูนย์ข๎อมูลขนาดใหญํ ทีมวิเคราะห์ข๎อมูล วัฒนธรรมสถาบันแบบ
อัจฉริยะ และหนํวยงานคลังสมอง เป็นต๎น โดยใช๎เครื่องมือทันสมัย (เชํน ตามข๎อ ๖.๒.๒)
ให๎มีหนํวยงานรับผิดชอบ สํงเสริมการวิจัย พัฒนา และสร๎างนวัตกรรม ให๎สอดคล๎องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด๎ า นการสร๎ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รตํ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม และได๎ รั บ
งบประมาณสนั บสนุ นอยํางน๎ อยร๎อยละ ๓๐ ของงบประมาณวิจัย พัฒนา และสร๎างนวัตกรรมของ
ประเทศตํอปี
ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องออกและ/หรือปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างองค์กร
บุคลากร และการจัดสรรงบประมาณให๎ สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านการสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
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๘๓
๖.๔ พัฒนา และดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศ น์ เพื่อ กาหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
พัฒนาโครงการส่าคัญที่จะก่าหนดอนาคตของประเทศให๎ทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศน์
การมองและวางแผนแบบองค์รวม พร๎อมด่าเนินการภายใต๎กลไกใหมํ เชํน การออกกฎหมายเฉพาะ
(เชิงพื้นที่หรือเชิงเนื้อหาในชํวงเริ่มต๎น) เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว
พร๎อมมีระบบตรวจติดตาม วิเคราะห์และสื่อสารตํอสาธารณะ (อาทิ เชํน การวางแผนพื้นที่ Delta
เพื่อแก๎ไขปัญหาน้่าทํวม เมือง การใช๎ที่ดิน การเพิ่มขึ้นของระดับน้่าทะเล ไปในเวลาเดียวกัน การวาง
ระบบทางดํวนระบายน้่าพิเศษ เพื่อแก๎ปัญหาน้่าทํวมใหญํพร๎อมการวางผังพัฒนาพื้นที่ การท่าโครงการ
เชื่อมสองมหาสมุทรเพื่อสร๎างความเป็นผู๎น่าทางทะเล เป็นต๎น)

เมษายน ๒๕๖๑

๘๔

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑.

บทนา

การที่ประเทศไทยจะบรรลุเปูาหมายอนาคตในระยะยาวที่ก่าหนดไว๎นั้น การบริหารราชการ
แผํนดินจะต๎องมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอยํางยั่งยืน
และสมดุล โดยภาครัฐต๎อง สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีบูรณาการ มีความตํอเนื่อง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งภาครัฐต๎องจัดระบบองค์กรให๎มีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกัน
มีขีดสมรรถนะสูง มีขนาดกะทัดรัด โดยใช๎นวัตกรรมและดิจิทัลในการบริหารจัดการ มีข๎อมูลภาครัฐเพื่อให๎
ทุกภาคสํวนน่าไปใช๎ตํอยอด สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพของการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ การให๎บริการแกํทุกภาคสํวนของสังคมในระดับมาตรฐานโลก พร๎อมทั้งปรับบทบาท
ความสัมพันธ์ระหวํางภาครัฐ และภาคสํวนอื่น ๆ ในการบริหารจัดการด๎วยการเพิ่มบทบาทให๎ภาคสํวนอื่น ๆ
รํวมด่าเนินการบนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได๎ ปราศจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให๎มีความชัดเจน เป็นธรรม ทันสมัย สอดคล๎องกับ
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให๎มีความเสมอ
ภาคและเทําเทียมกันอยํางแท๎จริง ทั้งนี้ ต๎องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูง
ใจและดึงดูดให๎ คนดีคนเกํงเข๎ามารํวมพลังการท่างานที่มีความมุํงมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะ
รํวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูํเปูาหมายที่พึงประสงค์

๒. เป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ ด้ านการปรั บสมดุ ล และพั ฒนาระบบการบริ หาร
จัดการภาครัฐ
การปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ยึ ด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐ
ที่ท่ า หน๎ า ที่ใ นการก่า กั บหรื อในการให๎ บ ริ การในระบบเศรษฐกิ จ ที่มี ก ารแขํง ขั น มี ขีด สมรรถนะสู ง
ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย
และพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ ทัน ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํต ลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน่ า
นวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญํ และระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา
และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎
ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และ
โปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎าง
จิตส่านึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเทําที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสูํการลดความ
เหลื่อมล้่าและเอื้อตํอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิท ธิภาพ เป็นธรรม และ
ไมํเลือกปฏิบัติ การอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม โดยก่าหนดเปูาหมายที่ต๎องการจะบรรลุใน
อีก ๒๐ ปีข๎างหน๎า ดังนี้
เมษายน ๒๕๖๑

๘๕
เป้าหมายที่ ๑ ยกระดับงานบริการประชาชนสูํความเป็นเลิศ ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส
เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง ลดความซ้่าซ๎อนและปรับภารกิจของหนํวยงานภาครัฐให๎
เหมาะสม ยุบเลิกภารกิจที่ไมํจ่าเป็น หรือถํายโอนภารกิจให๎ภาคสํวนอื่นรับไปด่าเนินงาน รวมทั้งลด
การแขํงขันกับภาคเอกชน พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ทุก ๆ ภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด่าเนินการ
บริการสาธารณะอยํางเหมาะสม
เป้าหมายที่ ๓ การท่างานมีวัฒนธรรมที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของสํวนรวม มีความ
ทันสมัยและพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ
น่านวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการข๎อมูลขนาดใหญํ และระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎
อยํางคุ๎มคําและสามารถปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล
เป้าหมายที่ ๔ สํงเสริม สนั บสนุนให๎ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และ
ประชาชนรํวมสอดสํอง เฝูาระวัง ให๎ข๎อมูล และตรวจสอบการด่าเนินการของหนํวยงานภาครัฐและภาค
สํวนอื่น ๆ ตลอดจนด่าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม พร๎อมทั้งการสร๎างจิตส่านึก
และคํานิยมให๎ทุกภาคสํวนตื่นตัวและละอายตํอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ
สร๎างวัฒนธรรมตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให๎เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ ๕ กระบวนการยุติธรรม การออกกฎหมาย และการบังคับใช๎กฎหมายเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์แกํสํวนรวมของประเทศ ผดุงไว๎ซึ่งความยุติธรรมอยํางถ๎วนหน๎า มีความเป็นสากล ไมํเลือกปฏิบัติ

๓. ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
๓.๑ ความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการสาธารณะของภาครัฐไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๙๐
๓.๒ ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการส่ารวจของ International Institute for Management
Development (IMD) อยูํในอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก
๓.๓ คะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index : CPI)
อยูํในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก
๓.๔ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของ World Justice Project (WJP) ทุกองค์ประกอบ
อยูํในระดับสูง

๔. ประเด็ นยุทธศาสตร์ด้ านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
การจะบรรลุ เปู าหมายให๎ ภาครั ฐเป็ น “ภาครั ฐของประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน์
สํวนรวม” นั้ น ภาครัฐต๎องมีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตั้งแตํการพัฒนาที่ยึด
ประชาชนเป็ น ศู น ย์ กลาง ตอบสนองความต๎ องการ ให๎ บ ริ ก ารอยํ างสะดวกรวดเร็ ว มี การเชื่ อมโยง
การให๎บริการสาธารณะของสํวนราชการตําง ๆ ผํานการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎ตั้งแตํต๎นจนจบ
เมษายน ๒๕๖๑

๘๖
กระบวนการ จัด ระบบบริห ารงานภาครัฐแบบบูรณาการ ให๎ เกิดความสอดคล๎องเชื่อมโยงกันตั้งแตํ
ยุทธศาสตร์ชาติลงไปจนถึงระดับพื้นที่ ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
ขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูงเทียบได๎กับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการและการให๎บริการสาธารณะ พัฒนาระบบบริหารจัดการก่าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อจูงใจให๎คนดีคนเกํงท่างานในภาครัฐ
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให๎มีสมรรถนะใหมํ ๆ สามารถบูรณาการการท่างานรํวมกับ
ภาคสํวนอื่นได๎อยํางเป็นรูปธรรม ตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบมีสํวนรํวม เพื่อสํงเสริม
สนั บสนุ น ให๎ ภาคี เครื อขํ ายตําง ๆ มี สํ ว นรํวมในการตรวจสอบการด่าเนินการของหนํวยงานภาครั ฐ
ปรับปรุงแก๎ไ ขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคั บให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็ นธรรม สอดคล๎องกั บ
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ โดยเฉพาะการปรับปรุง แก๎ไข และยกเลิกกฎหมายตําง ๆ
ให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไมํให๎มีความเหลื่อมล้่าในการเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรม มีความรวดเร็ว เที่ยงตรง แมํนย่า มีความโปรํงใสอยํางเต็มที่
ประเด็นที่ ๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส หนํวยงานของรัฐต๎องรํวมมือและชํวยเหลือกันในการปฏิบัติหน๎าที่ มีระบบ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรํงใส ให๎การบริหารราชการแผํนดินทั้งราชการ
สํว นกลาง สํว นภูมิภาค สํว นท๎องถิ่น และงานของรัฐอยํางอื่นให๎เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สร๎างประโยชน์สุขแกํประชาชน
๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการด่าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต๎องการของผู๎รับบริการ มีความรํวมมือกับภาคีอื่น ๆ พร๎อมทั้งปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให๎มีลักษณะบูรณาการ สามารถสํงเสริมภารกิจของภาคสํวนตําง ๆ โดยเฉพาะ
การปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให๎เป็นผู๎สนับสนุนและอ่านวยความสะดวกในการประกอบการ
การก่าหนดกฎระเบียบที่ไ มํเป็น อุปสรรคตํอการด่าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล๎องกับ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข๎อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวํางหนํวยงานและแหลํงข๎อมูลตําง ๆ
น่าไปสูํการ วิเคราะห์การจัดการข๎อมูลขนาดใหญํ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให๎บริการภาครัฐ
มีการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎ในการให๎บริการสาธารณะตั้งแตํต๎นจนจบกระบวนการ เพื่อให๎
สามารถติดตํอราชการได๎โดยงําย สะดวก รวดเร็ว โปรํงใส เสียคําใช๎จํายน๎อย และตรวจสอบได๎
ประเด็นที่ ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล๎อง
เชื่อมโยงและเป็นกลไกส่าคัญในการน่ายุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณ
ที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเปูาหมายรํวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิง
พื้นที่ โดยอาศัยข๎อมูลขนาดใหญํ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานทั้งในระดับ
เมษายน ๒๕๖๑

๘๗
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้น ที่ เพื่อน่าไปสูํการก่าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท่านโยบาย และ
การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอยํางตํอเนื่อง โดย
๒.๑ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ ใช๎ แ ผนแมํ บ ทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติผํานแผนปฏิบัติ
การในระดับตําง ๆ โดยเชื่อมโยงการท่างานของภาครัฐในทุกระดับให๎มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน
ตามหํ ว งโซํ ก ารพั ฒ นาระหวํ า งราชการบริ ห ารสํ ว นกลาง สํ ว นภู มิ ภ าค และสํ ว นท๎ อ งถิ่ น รวมทั้ ง
การประสานความรํวมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให๎เกิด การบูรณา
การในลั ก ษณะหุ๎ น สํ ว นการพั ฒ นา ระหวํ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม ภาควิ ช าการ
ภาคประชาชน และภาคสํวนอื่นในสังคม โดยด่าเนินการอยํางตํอเนื่องและมีเปูาหมายที่ชัดเจน
๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน๎าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและ
ไมํเป็นอุปสรรคในการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผํนดินต๎องสอดรับกับลักษณะ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่
มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต๎กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลํวงหน๎า
ระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให๎มีความคลํองตัว สะดวก เหมาะสมกับ
สถานการณ์แ ละความเรํงดํว น การใช๎จํายงบประมาณโปรํงใส เป็นไปตามเปูาหมายในระยะเวลาที่
ก่าหนด และมีแผนเพิ่มรายได๎ของประเทศคูํกับแผนงบประมาณให๎เกิดสมดุลระหวํางรายได๎กับรายจําย
พร๎อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได๎ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี
๒.๓ ระบบติด ตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุก ระดับ
มีการติดตามประเมินผลทั้งกํอนเริ่มโครงการ ระหวํางด่าเนินการ และหลังการด่าเนินงาน เป็นการ
ติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแตํปัจจัยน่าเข๎า กระบวนการด่าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ตํอการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแตํระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหนํ วยงาน
และระดับพื้นที่ พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสวํ นได๎สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการติดตามประเมินผล และ
จัดให๎มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายตํอสาธารณะเป็นประจ่า รวมทั้ง
การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต๎องเป็นไปเพื่อสํงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวน
รํวมในการพัฒนาประเทศ พร๎อมทั้งมีการก่าหนดความสัมพันธ์ระหวํางการบริหารราชการสํวนกลาง
สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นให๎มีความชัดเจน ไมํซ้่าซ๎อนกัน รวมทั้งมีการถํายโอนภารกิจที่ ส่าคัญและ
การกระจายอ่านาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให๎ชุมชนและท๎องถิ่นเข๎มแข็ง
๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เ หมาะสม ตรวจสอบความซ้่าซ๎อนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หนํวยงานภาครัฐให๎สอดคล๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไมํ
จ่าเป็น ถํายโอนภารกิ จให๎ภาคสํวนอื่นรับไปด่าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะ
เมษายน ๒๕๖๑

๘๘
บทบาทหนํ ว ยงานของรั ฐ ที่ ท่ า หน๎ า ที่ ก่ า กั บ และหนํ ว ยงานผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด่าเนินงานและมีการแขํงขันที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ่าเป็นจะต๎องด่าเนินการจะต๎อง
ก่าหนดให๎มีโครงสร๎างหนํวยงานที่สอดคล๎องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ๎มคํา และสามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผํนดินได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการ ด่าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยํางเหมาะสม ก่าหนดความสัมพันธ์และ
การพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ๎ นสํวนการพัฒนาในการด่าเนินภารกิจที่ส่าคัญระหวํางการบริหาร
ราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นให๎มีความชัดเจน ไมํซ้่าซ๎อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให๎
ชุมชนหรือเอกชนรํวมด่าเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตําง ๆ
๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูํบนหลักธรรมาภิบาลในการที่จะจัดท่าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยเปิด โอกาสให๎มีรูปแบบการจัด บริการ
สาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได๎ของท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม สามารถพัฒนารายได๎และ
ทุน เพื่อด่าเนิ น กิจกรรมในการตอบสนองตํอการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่รํวมกับ ชุมชนท๎องถิ่ น
โดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ประเด็นที่ ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ๎อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร๎าง
และระบบบริหารงานราชการใหมํในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด่าเนินงานที่มีความยืดหยุํน
สามารถปรับตัวเข๎าสูํการเป็นส่านักงานสมั ยใหมํ น่าไปสูํการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล มีความคลํองตัว ไมํยึดติดกับการจัดโครงสร๎างองค์กรแบบราชการ
สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างองค์กร กฎ ระเบียบ ได๎ตามสถานการณ์
๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก่าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยูํบนข๎อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุํงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรํงใส ยืดหยุํนและ
คลํองตัวสูง น่านวัตกรรม เทคโนโลยี ข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัล มาใช๎ในการบริหาร
และการตัดสินใจ รวมทั้งน่าองค์ความรู๎ ในแบบสหสาขาวิชาเข๎ามาประยุกต์ใช๎ เพื่อสร๎างคุณคําและ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางทันเวลา พร๎อมทั้งมีการจัดการ
ความรู๎และถํายทอดความรู๎อยํางเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎
ประเด็นที่ ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส่านึก มีความสามารถ
สูง มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน๎าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมี
ก่าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให๎สามารถสนอง
ความต๎องการในการปฏิบัติงาน มีความก๎าวหน๎าในอาชีพ สามารถจูงใจให๎คนดีคนเกํงท่างานในภาครัฐ
เมษายน ๒๕๖๑

๘๙
มี ร ะบบการพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ ให๎ มี ส มรรถนะใหมํ ๆ สามารถรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให๎
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท่างานในเชิงรุกและมองไปข๎างหน๎า สามารถบูรณาการ
การท่างานรํวมกับภาคสํวนอื่นได๎อยํางเป็นรูปธรรม
๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุํน
คลํองตัวให๎กับหนํวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูํไปกับการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต๎หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน ก่าลังคน
รู ป แบบการจ๎ า งงาน การสรรหา การคั ด เลื อ ก การแตํ ง ตั้ ง เพื่ อ เอื้ อ ให๎ เ กิ ด การหมุ น เวี ย น ถํ า ยเท
แลกเปลี่ยนและโยกย๎ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวํ างภาคสํวนตําง ๆ ของประเทศได๎
อยํางคลํองตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคําตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคล๎องกับภาระงาน
๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้ นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีด ความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่
เหมาะสมกับเส๎นทางความก๎าวหน๎าในสายอาชีพให๎มีสมรรถนะใหมํ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่างาน
และสร๎างคํานิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวม สามารถบูรณาการการท่างาน
รํวมกับภาคสํวนอื่นได๎อยํางเป็นรูปธรรม ให๎ความส่าคัญกับการพัฒนาภาวะผู๎น่าในทุกระดับให๎มีขีด
สมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู๎น่าทางความรู๎และความคิด ผลักดัน
ภารกิจ น่าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอยํางที่ดีตํอผู๎รํวมงานและตํอ
สังคม โดยมีการสร๎างผู๎น่าทางยุทธศาสตร์ในหนํวยงานภาครัฐทุกระดับอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบเพื่อ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
ประเด็นที่ ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการสร๎างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์สํวนบุคคลและประโยชน์สํวนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให๎เกิดขึ้น รวมทั้งสร๎างจิตส่านึกและคํานิยมให๎ทุกภาคสํวนตื่นตัวและละอายตํอการทุจริตประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ พร๎อมทั้ง สํงเสริม สนั บสนุ น ให๎ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ประชาชน และภาคีตําง ๆ มีสํวนรํวมในการสอดสํอง เฝูาระวัง ให๎ข๎อมูล แจ๎งเบาะแสการทุจริต และ
ตรวจสอบการด่าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ และภาคสํวนอื่น ๆ โดยได๎รับความคุ๎มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ
๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รัฐต๎องสํงเสริม สนับสนุน และให๎ความรู๎แกํประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให๎มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบดัง กลําวอยํางเข๎มงวด รวมทั้ง สํงเสริม และเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนโดยเฉพาะการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร การรณรงค์ให๎ความรู๎ ตํอต๎าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต
เมษายน ๒๕๖๑
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โดยได๎รับความคุ๎มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร๎อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร๎องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ก่าหนดให๎
เจ๎าพนักงานของรัฐต๎องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวํางประโยชน์บุคคลและประโยชน์สํวนรวม รวมทั้ง ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินของตนเอง คูํสมรส และบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู๎ด่ารงต่าแหนํงทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู๎ด่ารงต่าแหนํงในองค์กรอิสระ ผู๎วําการตรวจเงินแผํนดิน และผู๎ด่ารงต่าแหนํง ระดับสูง
จะต๎องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให๎ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว
๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ จัดการกับผู๎กระท่าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอยํางตรงไปตรงมา
เป็นธรรม และตรวจสอบได๎ พร๎อมทั้งให๎การด่าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซง
ของนักการเมืองและผู๎มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ๎มครองพยานและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ ต๎อง
ก่าหนดให๎มีการลงโทษผู๎กระท่าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยํางจริงจังและรวดเร็ว
๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
จัดให๎มีกลไกการประสานงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร๎างองค์กรที่เอื้อตํอการด่าเนินงาน
แบบบูรณาการและมุํงผลสัมฤทธิ์
ประเด็นที่ ๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับมีเทําที่จ่าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุํงใช๎กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสนั บสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การแก๎ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่น่าไปสูํความเหลื่อมล้่าด๎านตําง ๆ เอื้อตํอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๗.๑ ภาครัฐจัด ให้มีก ฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู๎อ่านวยความสะดวก ก่าหนดกติกาในการแขํงขันให๎เกิดความเป็น
ธรรมแกํการด่าเนินธุรกิจในทุกขนาด รวมถึงการคุ๎มครองผู๎บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก๎ไขและ
ยกเลิกกฎหมายตําง ๆ ให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออ่านวยตํอการบริหารราชการแผํนดิ น
การพัฒนาประเทศ การให๎บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแขํงขันระหวํางประเทศ สอดคล๎อง
กับ ข๎อบังคับ สากลหรื อข๎ อตกลงระหวํา งประเทศ รวมทั้ ง การสร๎า งการรับ รู๎แ ละความเข๎ าใจในข๎ อ
กฎหมาย และบังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพเทําเทียม
๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแก๎ปัญหาอยํางตรงจุดให๎
มีความสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชนโดยรวม
ด๎วยการสร๎างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช๎กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
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ชาติ และก่าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา นอกจากนั้น
ในการตรากฎหมายต๎องด่าเนินการให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายอยํางรอบด๎านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ตํอประชาชน และน่ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้ง
จัดให๎มีการสร๎างความรับรู๎และความเข๎าใจในข๎อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ ก่ า หนด เพื่ อ พั ฒ นากฎหมายทุ ก ฉบั บ ให๎ ส อดคล๎ อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทตํ า ง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การใช้ ก ฎหมาย บั ง คั บ ใช๎ ก ฎหมายอยํ า งเครํ ง ครั ด ลดความเหลื่ อ มล้่ า ทางสั ง คม ไมํ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
น่าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการใช๎กฎหมาย ปูองกันการกระท่าผิดและ
จับกุมผู๎กระท่าผิดได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว
ประเด็นที่ ๘ กระบวนการยุ ติธรรมเคารพสิท ธิมนุษยชนและปฏิบั ติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เจ๎าหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล๎าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไมํ
เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมได๎โดยสะดวก มุํงให๎เกิดการสร๎างมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเที ยบเทําระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรํงใส ลดความเหลื่อม
ล้่าและสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงความยุติธรรม สร๎างความสมดุลระหวํางสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กับประโยชน์สาธารณะ การอ่านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอยํางเสมอภาค หนํวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความรํวมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท่างานระหวํางกัน
๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให๎เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได๎รับการปฏิบัติอยํางเทําเทียม รวมทั้งเสริมสร๎างและพัฒนาวัฒนธรรมของหนํวยงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมให๎ มี ค วามโปรํ ง ใส เป็ น กลาง ปราศจากการแทรกแซงหรื อ ครอบง่ า ใด ๆ
การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต๎องโปรํงใส เป็นอิสระ และมี การพัฒนาตัวบุคคลอยําง
ตํอเนื่อง
๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ
ค้นหาความจริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต๎องใช๎
ประโยชน์จากนิ ติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ และจัดให๎มีบริการทางด๎านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให๎
ประชาชนได๎ รั บ บริ ก ารในการพิ สู จ น์ ข๎ อ เท็ จ จริ ง อยํ า งมี ท างเลื อ ก อ่ า นวยความยุ ติ ธ รรมอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ ไมํเลือกปฏิบัติ มีความโปรํงใส และประชาชนเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมได๎โดยสะดวก
รวดเร็ว ยกระดับความโปรํงใสในการใช๎อ่านาจกับประชาชนและการแตํงตั้งโยกย๎าย รวมทั้งยกระดับ
มาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ๎าหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรมให๎มีความนําเชื่อถือและมี
ประสิทธิภาพ
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๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรม พัฒนา
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหวํางหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยูํบน
พื้นฐานของข๎อมูลเชิงประจักษ์ มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวํางหนํวยงานกัน
บนพื้นฐานแหํงการไว๎วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร๎างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่
หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งต๎ อ งมุํ ง กํ อ ให๎ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ตํ อ สั ง คมรํ ว มกั น พร๎ อ มทั้ ง พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นชํองทางให๎ประชาชนเข๎ าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอด
กระบวนการพิจารณาคดีได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และไมํเสียคําใช๎จํายสูงเกินสมควร
๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม สํงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตําง ๆ การไกลํเกลี่ ยข๎อ
พิพาทกํอนเข๎าสูํกระบวนการยุติธรรม การชํวยเหลือประชาชนให๎เข๎าถึงความเป็นธรรม การพัฒนา
รูปแบบของการมีสํวนรํวมในกระบวนการยุติธรรมให๎มีความหลากหลาย การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ด๎านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนผู๎ได๎รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย๎งระหวํางภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน รวมทั้ง การสํงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสํองให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษจาคุก เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไมํจ่าเป็น
สร๎างความสมดุลระหวํางการบังคับโทษตามค่าพิพากษากับการให๎โอกาสผู๎ต๎องโทษกลับคืนสูํสังคม
เปิ ด โอกาสให๎ ภ าคสํ ว นอื่ น เข๎ า มามี สํว นรํว มในการบริห ารการบั ง คับ โทษ และการพัฒ นาระบบคุ ม
ประพฤติในชุมชน รวมทั้ง การใช๎กฎหมายอาญาโดยยึด มั่นหลักการตีความโดยเครํงครัด ไมํขยาย
ขอบเขตฐานความผิดให๎ครอบคลุมการกระท่าที่แท๎จริงแล๎วไมํเข๎าองค์ประกอบ

เมษายน ๒๕๖๑
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